Rádi bychom Vás, čtenáře Novin
Prahy 16 rádi seznámili se dvěma
„horkými“ novinkami, které se týkají
správního obvodu Prahy 16.
První publikací, která spatřila světlo
KULTURNÍ STŘEDISKO R ADOTÍN
VÁS ZVE NA NÁSLEDUJÍCÍ
RADOTÍNSKÉ AKCE:

14. října
IX. HAVELSKÉ POSVÍCENÍ
V prostoru náměstíčka před budovou radotínského úřadu a kostelem
sv. Petra a Pavla v Radotíně.
Začátek v 9.30 hodin.

ZÁJEZD PRO SENIORY
25. října
HARRACHOV, JELENIA GÓRA
Harrachov - exkurze ve sklárně,
a muzeu, Jelenia Góra - město, možnost nákupů.
Cena pro radotínské seniory 200 Kč,
ostatní veřejnost 430 Kč.
Prodej dne 18.10.2006 od 8.00 hod.
v Kulturním středisku „U Koruny“.

ZÁJEZDY
PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST

22. října
VÝLOV RYBNÍKA
V místě výlovu je možno zakoupit
čerstvě vylovené a nepředražené
ryby, občerstvení v podobě pečených a smažených ryb,
rybích výrobků, klobás, atd.
Cena 220 Kč
obsahuje dopravu a průvodce.
Odjezd z Radotína v 8.00 hod.,
ze Zbraslavi v 8.10 hod.
18. listopadu
WEIDEN
Prohlídka města,
možnost návštěvy lázní či nákupů.
Cena 450 Kč
obsahuje dopravu a průvodce.
2. prosince
ADVENTNÍ NORIMBERK
Prohlídka města, adventní trhy.
Cena 560 Kč
obsahuje dopravu a průvodce.
Změna programu vyhrazena.
Přihlášky a informace k zájezdům
v Kulturním středisku Radotín,
nám. Osvoboditelů 44,
tel.: 257 911 746,
776 161 407, 725 012 635.
Internet: www.mcpraha16.cz

světa před pár dny, je Sláva chuchelských dostihů, jejímiž autory jsou
chuchelský kronikář Mgr. Tomáš
Hromádka a dostihový novinář Martin
Cáp. Kniha vychází v nakladatelství
Charvát Group ku příležitosti stého
výročí od okamžiku, kdy se na závodišti ve Velké Chuchli konaly první
dostihy. „Brožura je malým střípkem
dostihové historie, její příprava, vzhledem k neexistenci centrálního archivu
5. listopadu 17 a 19.30 hod.
ZEPTEJ SE PRACHU

USA
65 Kč

10. listopadu 17 a 19.30 hod.
MRAVENČÍ POLEPŠOVNA

USA
70 Kč

11. listopadu 17 a 19.30 hod.
ŽENA VE VODĚ

USA
65 Kč

12. listopadu 17 a 19.30 hod.

USA

LET´S DANCE

65 Kč

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ:
22. října
KYTICE POHÁDEK I
29. října MIKEŠ I
5. listopadu
BROUČCI – BROUČKOVY TAJNOSTI
12. listopadu
DOBRODRUŽSTVÍ NA PASECE

20. října 17 a 19.30 hod.
KOUZELNÁ CHŮVA
NANNY MCPHEE

USA/GB
65 Kč

21. října 17 a 19.30 hod.
22. října 17 a 19.30 hod.
PRACHY DĚLAJ ČLOVĚKA

ČR

27. října 17 a 19.30 hod.
GARFIELD

75 Kč
USA
65 Kč

28. října 17 a 19.30 hod. USA/MEX
SEXY PISTOLS
65 Kč
29. října 17 a 19.30 hod.
ROZCHOD

USA
65 Kč

3. listopadu 17 a 19.30 hod.
AUTA

USA
65 Kč

4. listopadu 17 a 19.30 hod.
16 BLOKŮ

USA
65 Kč

15. října
ZBRASLAVSKÁ OSMA –
PODZIMNÍ ČÁST
Závod horských kol všech kategorií
od 13.00 hod. v Borovičkách.
16. října
POCTA MOZARTOVI
Koncert pedagogů zbraslavské ZUŠ.
Zámek Zbraslav v 19.00 hod.
21. října
KOCOUR V BOTÁCH
Veselá maňásková pohádka.
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
21. října
ROXY ENSEMBLE
Koncert z děl W. A. Mozarta,
M. Hendrycha a P. I. Čajkovského,
diriguje Jan Pellant.
Zámek Zbraslav od 19.00 hod.
Rezervace vstupenek na pokladně

nebo muzea dostihového sportu, trvala
téměř sedm let,“ říká Hromádka.
Publikaci lze za cenu 100 Kč pořídit
například v restauraci na chuchelském
závodišti či na dobírku e-mailem na
adrese slava.chuchle@praha16.cz, v tomto případě je
účtována cena včetně poštovného 180 Kč.
Oku všímavého čtenáře by
jistě neměla uniknout publikace z nakladatelství Grada
Publishing od významného českého zvonaře Petra
Rudolfa Manouška s prostým
názvem Zvonařství. Kromě
technologické stránky zvonařství obsahuje knížka informace z historie, pojednává
o zvonech jako o řemeslných
odlitcích, ale také o zvonech
a zvonkohrách jako hudebních nástrojích, které jsou
i specifickým výtvarným
dílem. Autor je pokračovatelem starého českého rodu
zvonařů a tvůrce Pražské
mobi l n í z vonoh r y ( koncertovala v minulých letech
i v Radotíně či na Zbraslavi
a věříme, že nejinak tomu bude i letos před Vánoci). Kniha pojednává
i o Manouškově zvonárně, která působila na Zbraslavi až do roku 2002, kdy
byla zničena povodní. P. R. Manoušek
od té doby pracuje ve zvonárně firmy
EIJSBOUTS v holandském Astenu.
Knihu lze zakoupit v knihkupectvích
za cenu okolo 200 Kč.

25. října
VYPRÁVĚNÍ A PROMÍTÁNÍ
Z CESTY PO USA
Svatoslava Mahelky
Pro seniory
v Divadle J. Kašky od 15.00 hodin.
28. října
BUDULÍNEK, ČERVENÁ K ARKULKA
Dvě maňáskové pohádky
pro nejmenší.
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin.
28. října
PYŽAMO PRO ŠEST
Premiéra konverzační komedie
ze současnosti Marca Camolettiho
v režii Lenky Loubalové.
Hraje soubor ZKS.
Divadlo J. Kašky od 19.30 hod.
31. října
CESTOVATELSKÉ PROMÍTÁNÍ – IRSKO
Celovečerní komponovaná diashow
Martina Loewa.
Divadlo J. Kašky od 19.00 hodin.
4. listopadu
POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE
Maňásková pohádka pro nejmenší.
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin.
4. listopadu
DUŠIČKOVÝ KONCERT
Sboru sv. Jiří z Vraného n. Vltavou,
v kostele sv. Havla od 15.00 hod.
6. listopadu – 2. prosince
MILOŠ POŠAR – OBRAZY
Výstava krajinomaleb akademického malíře M. Pošara. Výstavní síň
Městského domu Zbraslav.
11. listopadu
O ZLÉM VLKU A NEZBEDNÝCH
PRASÁTKÁCH

Maňáskový muzikál.
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin.
Informace a rezervace vstupenek:
Kulturní oddělení
ÚMČ Praha - Zbraslav,
U Malé řeky 3,
tel: 257 111 801,
e-mail: kultura@zbraslav.cz.
Změna programu vyhrazena!

V tomto čísle Novin
Prahy 16 si trochu „posvítíme“ na obytné zóny
a v nich na přilehlou
zeleň (jsou to takové
ty zelené chodníky
přiléhající k domům).
Nebudeme na ně ale
tentok rát pohlížet
z hlediska dopravního
(téma dopravních předpisů v obytných zónách
bylo v Novinách Prahy
16 mnohokrát publikováno), jako spíše po
stránce estetické.
Při projížďce naším
správním obvodem nás
tyto zátoky překvapí
snad v každé městské
části. A když říkáme, že
„překvapí“, pak v obou
možných významech.
Pečovat o ně by měla
městská část, která tak
zajisté i činí. Jak často a jakým způsobem, je věc druhá. Když však majitel domu, před kterým se tato uliční zeleň vyskytla, chce, aby byl ostrůvek
„k světu“, musí o něj vyvinout potřebnou péči sám.
Vzorovým příkladem by mohl být ostrůvek v jedné z lipeneckých ulic U Splávku. Potěšte se s námi!

Poškozené směrové cyklistické značky
u radotínské lávky. Komu asi vadily?

Slavnosti jsou věnovány památce
významné osoby své doby, královně
české a polské, vévodkyni lucemburské a matce
K a r l a I V. ,
E l i š c e
Přemyslovně.
Letošní ročník
se nese v duchu 700. výročí od smrti
krále Václava
III. a vymření
P řemyslovců
po meči. Slavnosti probíhají od 28.
září až do neděle 15. října. Vzhledem

k termínu uzávěrky našeho periodika stihneme upozornit jen na dvě
plánované akce: Tábor rytířů Elišky
Přemyslovny v sobotu 14. října od
14 hodin na Zbraslavi, na louce
„V borovičkách“. Rytíři v dobových
kostýmech, hudba, středověké tance
jsou samozřejmostí. O den později,
v neděli 15. října od osmnácti hodin se
v kostele sv. Havla představí s komponovaným pořadem slova a hudby o Karlu IV. Štěpán Rak a Alfréd Strejček.
Pořadatelem je občanské sdružení
AULA REGIA, které v červnu 2005
založili Jiří Ryba, Michal Hanzal
a Filip Gaspar.

V Radotínském almanachu z roku
2000 se můžeme dočíst, že před šedesáti lety bylo v naší obci registrováno
třicet různých spolků. Ať už bylo
hlavní náplní jejich činnosti cokoliv,
většina z nich uváděla ve svých stanovách také záměr „pořádat ušlechtilé
zábavy a vzdělávání členů“. Před 115
lety tu začalo působit první ochotnické divadlo, z něhož časem vznikly tři
amatérské divadelní soubory. Beseda
Tyl se udržela čtvrt století a Dramatické sdružení Čechie přes čtyřicet let
a jejich souhrnnou bilanci lze označit
jediným slovem: ohromující. Bylo
nastudováno celkem 401 představení
– 312 činoher, 86 operet a dokonce i 3
opery, a v největší inscenaci, sehrané
ve Slavičím údolí, vystupovalo na
200 herců. Stejnou činorodostí se vyznačoval soubor loutkového divadla,
existující bezmála šedesát let, několik
pěveckých sborů a kapel, i soubor malých jevištních forem ZaRyl, působící
v Radotíně na počátku šedesátých let.
Časy se změnily a možností zábavy
od těchto pionýrských dob značně
přibylo. Musí to však nutně zname-

nat také to, že se naprosto vytratila
přirozená potřeba lidí scházet se, společně se bavit a tvořit? Skupina nadšenců, která počátkem září ustavila
Radotínskou kulturní společnost, chce
dokázat, že je v našich silách navázat
na tradici a úspěšně soupeřit s lákadly
moderního světa.
Ve fázi plánování je zatím obtížné
mluvit o tom, co všechno bychom
chtěli podnikat, jako reálné se však
jeví pořádání literárně -hudebních
večerů, loutkových a divadelních
představení (s nadějí, že časem bude
možné dospět k autorskému hudebnímu divadlu), hudebních pořadů, či
ustavení filmového klubu. Abychom
všechny tyto záměry dokázali naplnit,
zveme ke spolupráci všechny zájemce
s chutí bavit sebe i ostatní, všechny,
kteří by mohli a chtěli pomoci – když
už ne účinkováním, pak alespoň radou
či prací šikovných rukou. Spolu to jistě dokážeme. Více informací poskytne Ilona Kydlíčková, tel. 604 919 083
n eb o Mg r. V l a d i m í r Kyd l í č ek ,
tel. 731 131 367

