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Mgr. Tomáš Hromádka

Zájem byl o koláče 
i skákací hrad

Do 31. října
Výstava fotografiky

Emila Součka
Místní knihovna Radotín, 

Loučanská 1406/1.

18. října
Den otevřených dveří na stavbě

silničního okruhu 
514 Slivenec – Lahovice

Autobusy zajištěné organizátory 
vyjíždějí z autobusového nádraží 

Radotín v 9, 11, 13 a 15 hodin.

18. října
Radotínské kolo Jardy Baráka

38. ročník turistického pochodu, 
včetně 3. ročníku cyklistických jízd.

Start u radotínské sokolovny 
mezi 6. a 14. hodinou, cíl tamtéž 
(do 18 hodin). Startovné: dospělí 

15 korun, mládež a držitelé platných 
turistických legitimací 10 Kč.

22. října
Společenský večer

ke 120. výročí založení radotínského 
Sokola: akademie nejmladších členů 

Sokola, přednáška o historii 
radotínského sportování. 

Začátek v 17 hodin v sokolovně, 
Vykoukových 622/2. (Více informací 

o jubileu  na 4. straně.).

28. října
90. výročí vzniku samostatného 

československého státu
Vzpomínkové akty:

od 10 hodin u pomníku padlých na 
náměstí Osvoboditelů, 

od 16.30 hodin u „stromu republiky“ 
v ulici Václava Balého. 
Od 17 hodin koncert 

Markéty Mátlové 
v kostele sv. Petra a Pavla. 

J  
 

22. října
Temelín (jaderná elektrárna), 

Hluboká (zámek), Písek
Cena pro radotínské seniory 200 Kč, 

pro ostatní 520 Kč.
Prodej zájezdu ve středu 15. října  

od 10 hodin v Kulturním středisku.
Ceny zájezdů zahrnují dopravu, prů-

vodce, vstupy a úrazové pojištění.

Bližší informace a přihlášky 
v Kulturním středisku Radotín, 

nám. Osvoboditelů 44/15,
tel.: 257 911 746, 725 606 259, 
e-mail: ksradotin@seznam.cz,
www.ksradotin.webnode.cz.

17. října od 17 a 19.30 hodin
Sissi a Yetti 70 Kč

18. října od 17 a 19.30 hodin
Jak ukrást nevěstu 70 Kč

19. října od 17 a 19.30 hodin
Rudý baron 70 Kč

24. října od 17 a 19.30 hodin
Mumie: Hrob Dračího císaře 70 Kč

25. října
KINO NEHRAJE

26. října od 17 a 19.30 hodin
Rolling Stones 75 Kč

31. října od 17 a 19.30 hodin
Hancock 70 Kč

1. listopadu od 17 a 19.30 hodin
Mamma mia 80 Kč

2. listopadu od 17 a 19.30 hodin
Tobruk 75 Kč

7. listopadu od 18 hodin
Temný rytíř  75 Kč

8. listopadu od 17 a 19.30 hodin
Paříž 75 Kč

9. listopadu od 17 a 19.30 hodin
Stalo se 70 Kč

14. listopadu  od 17 a 19.30 hodin
Zapomenutý ostrov 70 Kč

15. listopadu od 17 a 19.30 hodin
Máj 80 Kč

16. listopadu od 17 a 19.30 hodin
V Bruggách 70 Kč

Dětská představení
19. října S krtkem do pohádky I
26. října Dášenka I
2. listopadu Krtek a oslava
9. listopadu Vláček kolejáček
16. listopadu Vzpoura hraček

Neděle od 15 hodin. 
Vstupné 40 korun.
 Kino Radotín,

Na Výšince 875/4,
telefon: 257 910 322,

e-mail: kinoradotin@volny.cz.
Pokladna otevřena 

1 hodinu před představením.
Změna programu vyhrazena!

Ludmila Vaňková -
Příběh mladšího bratra

Nový historický román, odehrávající 
se v letech 1169 - 1190 v době častých 
bojů mezi přemyslovskými knížaty 
o český trůn, líčí příběh budoucího 
českého krále Přemysla Otakara I.

Na podzim připravuje nakladatelství 
Šulc-Švarc pokračování tohoto 

románu pod názvem 
Kdo na kamenný trůn.

Georges-Marc Benamou -
Mnichovský přízrak

Mladá americká novinářka se v létě 
roku 1968 rozhodne vypátrat pamět-
níky mnichovské konference a objas-
nit po třiceti letech zákulisí dne, kte-
rý zásadním způsobem ovlivnil osud 
Československa, Evropy i samotných 
aktérů schůzky. Benamouův román 
mistrně oživuje historickou událost, 
jež se stala symbolem hanebné poli-
tiky ustupování agresi a porušování 

mezinárodního práva.
Vydalo nakladatelství Paseka. 

Oběti okupace: 
Československo 21.8. – 31.12.1968

Tato obrazová publikace, 
vzniklá v rámci výzkumného pro-

jektu Ústavu pro studium totalitních 
režimů zaměřeného na události

roku 1968, přináší dosud
nepublikovaná fakta 

o okolnostech úmrtí českosloven-
ských občanů způsobených přísluš-

níky vojsk Varšavské smlouvy na 
území Československa 

od 21. srpna do konce roku 1968. 

Václav Čtvrtek - Kotě z Kocourkova
Mnozí z nás se už mnohokrát pře-
svědčili, že být chytrý, důvtipný 

a vtipný se v životě vyplácí. 
Na to postupně přišli i jezevec, 

opička, medvěd, husa, myška, kotě 
a další hrdinové téhle knížky. 

Až si přečtete těchhle čtrnáct hra-
vých a veselých příhod, sami pobave-
ně zjistíte, jak je důležité mít filipa! 

Vydalo nakladatelství Albatros.

Místní knihovna Zbraslav,
U Malé řeky 3,

Praha – Zbraslav,
telefon: 257 111 802 – 5,

e-mail: knihovna@zbraslav.cz,
www.mc-zbraslav.cz/knihovna.

Do 30. října
Ivo Pešák - Obrazy

Výstava z výtvarné tvorby 
populárního muzikanta. 

Výstavní síň Městského domu.
Otevřeno ve výpůjční době knihovny.

18. října 
O pejskovi a kočičce

Maňásková pohádka pro nejmenší. 
Divadlo J. Kašky od 15 hodin.

19. října 
Havelská drakiáda
Dětské odpoledne.

Hry, lanové aktivity, soutěže.
Od 14 hodin v Borovičkách.

19. října 
Ženitba

Představení pro seniory. 
Divadlo J. Kašky od 16 hodin.

20. a 22. října 
Stříbrný král

Historická komedie o Václavu II. 
v podání souboru ZKS.  

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin.

22. října
Společenské odpoledne pro seniory
V sále hasičské zbrojnice od 16 hodin.

25. října
Podzimnění

Tvořivá dílna – výroba podzimních 
dekorací a dárků. Od 9.30 hodin 

v prostorách RC PEXESO.

25. října
Zvířátka a loupežníci

Maňásková pohádka pro nejmenší. 
Divadlo J. Kašky od 15 hodin.

1. listopadu 
Lampioňák 

aneb rozsviťte s námi Zbraslav
Sraz v 16.45 hod. v parku 

ve Slunečním městě. Průvod půjde 
směrem k ZŠ Nad Parkem.

8. listopadu 
Kocour v botách

Maňásková pohádka. 
Divadlo J. Kašky od 15 hodin.

Informace, rezervace, vstupenky:
Kulturní oddělení

ÚMČ Praha - Zbraslav,
U Malé řeky 3, tel: 257 111 801,
e-mail: kultura@zbraslav.cz,
www.mc-zbraslav.cz/kultura.
Změna programu vyhrazena!

Zbraslavákům... 
Dokončení z titulní strany
   Návštěvníci zahrady si budou moci 
odpočinout na zbrusu nových lavič-
kách, děti pak dovádět na dřevěných 
prolézačkách. Část těchto laviček se 
nachází v horní části oddechového 
areálu, přímo u frekventované uli-
ce Žitavského. S obavami občanů 
z umístění posezení se radnice vy-
pořádala. „Na základě požadavku 
Hygienické stanice hlavního města 
Prahy jsme objednali měření hlu-
ku v chráněném prostoru zahrady. 
Podle zjištěných výsledků pak byla 
provedena úprava na stávajícím dře-
věném oplocení,“ vysvětluje zbraslav-
ská starostka Mgr. Renata Hůrková. 
   V parku se nacházejí i nové toalety. 
Za jejich použití zaplatíte desetiko-
runu. „Toalety jsou nové a moderní 
a od jejich zpoplatnění si slibujeme 
dlouhodobé zajištění a udržení hy-
gienické úrovně,“ dodává Hůrková. 
Investorem celého projektu Městské 
zahrady byla Městská část Praha – 
Zbraslav. Náklady na stavbu se vy-
šplhaly téměř k 7 milionům korun, 
z čehož dotace hl. m. Prahy činila 
3 500 000 Kč. 
   Za účasti Malé černé hudby a mažo-
retek Juventus Karviná byl 26. září ote-
vřen další park. Dostal jméno Sluneční 
park, neboť je součástí tzv. Slunečního 
města. Místní jej však znají pod pů-
vodním pracovním označením Cent-
ral park. Výstavba si vyžádala náklady 
ve výši přesahující 3,1 mil. Kč a Praha 
ji podpořila částkou 2,5 milionu.  

Veteránská jízda
Příjemný návrat do motoristické 

minulosti se odehrál v sobotu 6. září 
na pražské Zbraslavi. Konala se zde 
další vzpomínková jízda historic-
kých vozidel do vrchu Zbraslav – Jí-
loviště. 

Startovní listina jubilejního roč-
níku čítala přesně 273 účastníků. 81 
motocyklů a 192 automobilů se vy-

dalo na čtyřkilometrovou jízdu pra-
videlnosti ze Zbraslavského náměstí, 
ulicí Elišky Přemyslovny až na Baně. 
Soutěžilo se celkem v sedmi katego-
riích. Vítězem Poháru Elišky Junko-
vé a absolutním vítězem se stal Josef 
Dvořák z Veteran Car Clubu Praha se 
Škodou 1101 Tudor z roku 1945. 

Jízda veteránů letos oslavila sté 
výročí. „Poprvé se Zbraslav jela 
v roce 1908. Od roku 1968 se jízdy 
konají prav idelně,“ ř íká ředitel 
závodu Jan Zvelebil. Že i letos šlo 
o lákavou podívanou, svědčí tisíce 
přihlížejících diváků kolem celé 
trati.

Léto už sice skončilo, ale přece jen 
bychom si ho mohli připomenout. 
Alespoň záběrem jednoho pěkného 
úlovku z letošního srpna. Tím byl 
14kilogramový kapr, kterého chytil 
Karel Pinc v Berounce, konkrétně 
v lokalitě Šárovo kolo. 

Jedna ze zdemolovaných 
dopravních značek 
v Prvomájové ulici 

v Radotíně. 

Nejen podzimní sluníčko, které se 
zpoza mraků jako zázrakem objevi-
lo na nedělní obloze, ale také účast 
bezmála dvou stovek dětí a dospělých 
všech věkových kategorií, přispěly 
k úspěchu druhého ročníku obnovené-
ho Tradičního chuchelského posvícení, 
které se konalo 21. září 2008 ve spor-
tovním areálu DTJ Velká Chuchle. 

Po krátkém zahájení, při kterém 
moderátor Jan Haupt společně 
s místostarostou DTJ Velká Chuchle 
Doc. Zdeňkem Trojanem přivítali 
účastníky, se v celém areálu roze-
běhlo množství zajímavých soutěží 
pro děti. Za jejich absolvování moh-
ly obdržet Chuchelské tolárky, které 
bylo možné proměnit za množství 
cen v připraveném obchůdku. Sou-
těžilo se v kreslení, sestavování vel-
kých skládaček, hodu na cíl, lovení 
rybiček, střelbě florbalkou, navazo-
vání provázku, chůzi na chůdách 
a speciálních lyžích, házení kroužků, 
střelbě na plechovky. Zájmu se těšily 
i další zajímavé soutěže, při kterých 
šlo zejména o odhad a postřeh. 
   Byla však připravena i další láka-
dla. Celé odpoledne byl dětmi do-
slova v obležení obrovský oranžový 
skákací hrad, kde se mohly vyřádit 
do sytosti. V tělocvičně byla při-
pravena dvě exhibiční představení 
taneční skupiny Dance Way. Mladé 
tanečníky, kteří představili hip 
hopové formace, odměnili diváci 
bouřlivým potleskem. Pro děti bylo 
připraveno bohaté občerstvení, ale 
ani dospělí nepřišli zkrátka. Jejich 
zájmu se těšilo zejména grilované 
selátko a pravé posvícenské koláče 
z řevnické pekárny. Zlatým hřebem 
dne pak byla soutěž pro šestičlenná 
družstva v prokousávání obrov-
ských povidlových koláčů. 

Že nebyla nouze o notnou 
dávku legrace, nemusíme jistě 
dodávat. Ostatně – důkazem jsou 
fotograf ie z celého odpoledne na 
http://dtj.chuchle.cz. Odpoledne 
rychle uteklo, a tak se mnozí jen 
neradi  s příjemně stráveným odpo-
lednem v areálu DTJ Velká Chuchle 
loučili. Závěrem je třeba poděkovat 
sponzorům a jejich spolupracovní-
kům, bez nichž by nebylo možné 
druhý ročník Chuchelského posví-
cení uskutečnit. 
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