Mimo tuto stálou nabídku jsou průběžně realizovány různé tvůrčí aktivity, tzv. „Art středy“. Byla to například
literární akce Cestování časem a prostorem (k cestování bylo použito cestovních prostředků – časopisů Ikarie,
Pevnost, Lidé a země), dále výtvarná
dílna Apríl, to je den, kdy můžete po
sobě zanechat stopu, kdy návštěvníci
dostali možnost vyjádřit se prostřednictvím barev a štětců. Výsledné „stopy“ jsme využili k výzdobě KLUBu.
Na začátek listopadu jsme připravili
tvůrčí dílnu Slavnost světel, v jejímž
rámci jsme vytvářeli různé osvětlovací
a světelné objekty. Také jsme navštívili radotínské kino.
Do KLUBu přijalo pozvání známé
alternativní divadlo Buchty a loutky,
které předvedlo příběh smutného

V sobotu 15. října uspořádala Městská
část Praha 16 ve spolupráci s Kulturním
střediskem Radotín již osmý ročník Havelského posvícení. V Radotíně bylo toho
dne již od dopoledních hodin rušno. Brzo
ráno začali přijíždět první vystavovatelé
a chystat si svoje „nádobíčko“. Oproti minulým ročníkům bylo stánkařů nevídané
množství. Přesněji řečeno
93 stánků.
Celý tento den bychom
mohli charakterizovat několika slovy: mnoho stánků,
ještě více návštěvníků,
krásné počasí, příjemná
a přátelská atmosféra. A že
by se někdo nudil? Určitě
ne! Každý si přišel na své.
Ať už u stánků s občerstvením, keramikou, textilem,
bi ž ut er i í, nejr ů z nější m i
výrobky šikovných českých
rukou – z korálků, korku nebo ze sušených
květin. Příjemná vůně se linula i od stánku
s kořením. Úžasnou show s biči předvedl
několikanásobný mistr světa v ovládání
biče Pavel Potápek z Mezouně. Když nad
hlavou roztančil své nářadí, bylo přihlížejícím divákům jasné, že to bude nezapomenutelný zážitek. I děti měly o zábavu
postaráno! Pro ně byly již tradičně připraveny atrakce před bistrem „U Ondřeje“.
A jak se to vůbec přihodilo, že zrovna Radotín hostí Havelské posvícení?
Odpověď byla už mnohokrát publikována.
Třeba v radotínském místním periodiku

V případě, že se chcete zúčastnit slosování o věcné
ceny, zašlete nebo doneste
vyluštěné znění tajenky vepsané do ústřižku pod křížovkou. Ústřižek odstřihnete
a doručte na adresu redakce:
V. Balého 23, 153 00 Praha Radotín. Na obálku napište
heslo KŘÍŽOVKA, kontaktní
adresu nebo telefonní číslo.
Do slosování budou zařazeni
pouze úspěšní luštitelé tajenky.
Výherci si svojí výhru mohou
převzít na adrese redakce.
Ústřižky s vyluštěným textem
budou zařazeny do slosování,
pokud dojdou do redakce nejpozději do 5.12.2005.

boxera, jeho osamělých kamarádů
a nepřátel Rocky IX, boxing, kissing,
loutking – představení, které získalo
prestižní putovní cenu Erik za nejpozoruhodnější loutkářskou inscenaci
roku 2004.
Krásné podzimní dny nám zpestřila
akrobatická produkce divadla Okolo.
Pod názvem Klunérie jsme obdivovali
akrobatické kousky na laně a žonglování s pěti míčky. Před představením
se mohli všichni návštěvníci naučit
vyrábět vlastní žonglovací míčky
a přesvědčit se, že žonglování není
jednoduchá věc. Do konce roku chceme zrealizovat fotografickou výstavu
Graffiti spojenou s diskusním pořadem
na toto ožehavé téma.
To, že se v KLUBu stále něco děje,
potvrzuje i návštěvnost. Můžeme říci,
že si k nám mládež cestu našla, a doufáme, že tomu tak bude nadále.

Šemík v r. 1998, kde o Havelském posvícení a sv. Havlu pojednává článek MUDr. M.
Dlouhého. A protože opakování je matka
moudrosti, pojďme se podívat, jak to vlastně bylo. Původně se jednalo o církevní
oslavu, která se časem proměnila v podzimní slavnost sklizně. Slavnost s hostinou a veselicí připadala v Radotíně vždy

na 16. října, tedy na svátek sv. Havla.
Ale kdo byl sv. Havel? Pocházel z Irska
a na misii se vydal do Galie. V roce 612
sv. Havel a jeho druh sv. Magnáš založili
blízko Bregenze poustevnu. Za uzdravení
své dcery postavil tamní vévoda Gunza
velký klášter, pojmenovaný právě po sv.
Havlovi. Okolo kláštera pak vzniklo město
Sant Gallen, dnešní centrum švýcarského
kantonu. Sv. Havel zemřel před r. 650.
Letos se tedy VIII. Havelské posvícení
povedlo jak se patří a sluší. Radotínští starousedlíci by mi jistě dali za pravdu.

Z pohledu předchozích dvou ročníků
určitě vydařené – na jednotlivé akce
přicházelo více lidí (zúčastnilo se jich
více jak jeden a půl tisíce návštěvníků).
Slavnosti měly větší ohlas i v médiích - informace o nich se objevovala v pražském
tisku a TV Prima natočila o jejich zahájení
krátký šot. Proběhlo více akcí než loni či
předloni (celkem 14), a navíc i na různých
místech Prahy. A tak jako Slavnostem přáli lidé a média, přálo jim i počasí – v průběhu snad nejkrásnějšího víkendu babího
léta končily Slavnosti Elišky Přemyslovny
sobotním rytířským kláním v Borovičkách
a v neděli pak kytarovým recitálem Štěpán Rak hrál u Havla na Havla a kostel
byl úplně plný...
Snahou organizátorů bylo připravit pro
spoluobčany kvalitní využití volného času.
Symbolem celého projektu se stala Eliška
Přemyslovna, pohřbená na Zbraslavi.
Projekt se však v jejich podání nesoustřeďuje jen na historii, i když ta se objevuje
v části vzdělávací, ale má i prvky komunitní. Hudba, veřejné přednášky, komentovaná prohlídka, rodinný program i zádušní mše za patronku by měly být trvalou
součástí programu. Rozšířením Slavností
a jejich přesahem na Vyšehrad (Koncert
pro královnu) a Staré Město (přednáška
v domě U Kamenného zvonu) jsme sledovali několik cílů. Jednak odpovídajícím
způsobem uctít památku výrazné historické osobnosti spojované se Zbraslaví, ale

Právě před rokem, 23. října 2004, bylo
za účasti primátora hl. m. Prahy Béma
slavnostně otevřeno zrekonstruované
Divadlo Jana Kašky. K velké radosti dětí
se do něj opět vrátily pravidelné sobotní
loutkové pohádky. Za uplynulý rok se
jich hrálo 20 a navštívilo je více než tisíc diváků. Vánoční pohádka se musela
dokonce pro velký zájem hrát dvakrát.
Loutkářský soubor Zbraslavské kulturní
společnosti má v současnosti na repertoáru deset loutkových představení, včetně
výpravné Rusalky, a postupně se obnovují
další původní hry, jejichž kulisy a loutky
poškodila povodeň. Činoherní soubor ZKS
se v uplynulé sezóně na obnovení činnosti
pomalu připravoval a letos na podzim se na
programu objeví hned dvě nové inscenace.
„Jakub a jeho pán“ Milana Kundery měl
úspěšnou premiéru prvního října letošního roku a všechny dosavadní reprízy
byly vyprodány. Tři malé komedie z dob
první republiky, pod společným názvem
„(Ne)mravnost nade vše“, mají premiéru
17. listopadu.
Divadlo je sice domovskou scénou hlavně
souborů ZKS, jejichž členové také nemalou

také zvýšit přitažlivost naší městské části
v celopražském kontextu coby místa, kde
se stále něco zajímavého děje. Známkou,
že se nám náš záměr postupně daří prosadit, je nejen
zájem veřejnosti,
ale i vstřícnost
a ochota význačných osobností spojit se
Slavnostmi své
jméno.
Záštitu
nad celým projektem převzal již
tradičně PierreLouis Lorenz,
velvyslanec
Lucemburského
vel kovévo d st v í
v ČR, a Edvard
Outrata, místopředseda Senátu
Parlamentu ČR.
Záštitu nad odbornou částí projektu zajišťoval opět profesor Jan Royt.
O to, jaký bude program Slavností v roce 2006, koho pozvat, na co se zaměřit, co
vynechat a co naopak do programu přidat
– o to se, myslím, strhne velký boj. To se
ostatně stalo již letos. Namístě je připomenout, že výsledný program letošních
Slavností prošel veřejnou „oponenturou“
na dvou veřejných schůzkách zájemců

měrou přispěli k jeho výstavbě i obnově,
ale pravidelně ho využívá také zbraslavská
liduška pro své
četné žákovské
koncerty a divadelní představení. Již v loňském roce se
sem vrátila národní přehlídka
jednoaktových
her
Kaškova
Zbraslav, která,
také kvůli povodni, musela
na dva roky
hledat jiné útočiště. Letos se
koná
koncem
listopadu již
po jedenácté. V říjnu jsme si vyzkoušeli,
jaký zájem by byl o besedy se zajímavými
hosty. A Karel Tejkal st., rozmlouvající
s Václavem Větvičkou nejen o botanice,
zcela zaplnil hlediště a ti, co se nevešli do
sálu, alespoň poslouchali při šálku kávy
v předsálí. Na listopad je zase připrave-

Křížovku poskytlo Vydavatelství Balzám - vydavatel křížovkářského měsíčníku o ceny.

1. Věra Pokorná
Obětí 6. května 4
Praha 4
2. František Neuman
Pod akáty 100/74
Velká Chuchle
3. Jana Černá
Lahovská 51
Lahovice

jméno...........................................................tel. spojení......................
adresa................................................................................................
znění tajenky......................................................................................

o kulturní dění.
Sponzorské příspěvky osvícených firem
sídlících na Zbraslavi, Městské části Praha
- Zbraslav a několika zbraslavských ob-

čanů a rodin pomáhají udržet myšlenku
samostatných zbraslavských Slavností při
životě. Patří jim za to veřejný dík. Kromě
toho se jedná i o morální podporu, která je
nutná pro každé takovéto veřejné konání
– organizátoři za ni všem upřímně děkují.

na komponovaná cestovatelská diashow
o Švýcarsku. I tyto typy pořadů by mělo
napříště divadlo nabízet.
Po roce, ve kterém se ještě za provozu dodělávala řada technických prvků, je jasné,

že se divadlo úspěšně vrátilo do kulturního
života Zbraslavi. Informace o pořadech,
vstupenkách nebo i možnostech pronájmu
poskytuje kulturní oddělení zbraslavské
radnice. Aktuální program najdete na
www.mc-zbraslav.cz.

vření nadjezdu – mimoúrovňového kří-

žení Strakonické ulice v Malé Chuchli,
v Lipencích dostal sbor dobrovolných
hasičů dárek v podobě nové hasičské
zbrojnice a mateřská škola zase zařízení
kuchyně, děti z Lochkova se mohou těšit
z nového dětského hřiště a ty nejmenší z
nového vybavení školky včetně zařízení
kuchyně. My ostatní ze znovuotevření
průjezdu touto městskou částí.
Ne, nebudu pokračovat ve výčtu všech
uzavřených akcí k datu vydání Novin
Prahy 16, neboť ne všechno se nám
v uplynulých třech letech podařilo tak,
jak jsme si přáli. Mnohé můžeme ještě
napravit v následujícím roce, a proto
pečlivě připravujeme rozpočet na příští
rok. Nebudou v něm rozhodně chybět
položky například na dostavbu knihovny
v Radotíně, výstavbu dětského hřiště na
starém radotínském sídlišti a na pokračování výstavby technické vybavenosti,
na vybudování zdravotního zařízení
na Zbraslavi, na přemostění tratě ČD
v Chuchli a v Lochkově mimo jiné na
rekonstrukci budovy sauny a restaurace.
Pro občany z Lipenců jejich radnice
chystá pokračování ve výstavbě veřejných částí inženýrských sítí. Rozhodně
v žádném z rozpočtů městských částí
Prahy 16 nebude položka na natírání trávy na zeleno. Dostali jsme důvěru občanů
a snažíme se ji nezklamat hurá akcemi na
efekt, ale každodenní usilovnou prací pro
zlepšení našeho společného žití.
Vážení spoluobčané, dovolte, abych
vám závěrem popřála krásný čas adventu
a hodně zdraví a pohody.

