
STRANA 4

Ceny pro luštitele křížovky
                 věnuje

NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍ-
SLUŠENSTVÍ NA OSOB-
NÍ AUTOMOBILY.

PRODEJNA:
VRÁŽSKÁ 1529 (U NÁDRA-
ŽÍ), PRAHA 5 - RADOTÍN.

TELEFON: 257 911 017
 257 911 020
 607 687 884

OTEVŘENO: PONDĚLÍ AŽ 
PÁTEK OD 9.00 DO 12.00 A 
OD 13.00 DO 17.00 HODIN

V případě, že se chcete zúčastnit 
slosování o věcné ceny, musíte 
zaslat nebo donést vyluštěné 
znění tajenky, které vpíšete do 
ústřižku pod křížovkou a od-
střihněte, 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. Výher-
ci si svojí výhru mohou převzít 
na adrese redakce. Ústřižky 
s vyluštěným textem budou 
zařazeny do slosování, pokud 
dojdou do redakce nejpozději 
do 4.2.2004.

Výherci z minulého čísla:

1. Věra Mašková, Černošická 
223, Lipence

2. Dorotka Flejberková, Pirne-
rova 1395, Zbraslav

3. Květa Pátá, Na Rymáni 434, 
Radotín 

  Ke zpříjemnění svátečních chvil bylo 
v závěru roku připraveno hned několik 
kulturně společenských akcí. Vedle 

dvojnásobného koncertu pražské mo-
bilní zvonohry, který se konal posled-
ní adventní neděli na Zbraslavském  

náměstí a na druhý svátek vánoční v 
Radotíně před radnicí, to byly napří-
klad i pořady pro naše seniory. Velice 

zdařilou záležitostí pro tuto věkovou 
skupinu bylo odpolední pásmo v Koruně 
18. prosince, kde jednoznačným tahá-

  Vše začalo již první a druhý advent-
ní víkend v mateřské škole vánočními 
představeními. Děti se těšily nejen 
na své vystoupení, ale i na prodejní 
výstavu vlastnoručně vyrobených vá-
nočních dárků, jejíž výtěžek věnují na 
jaře ježkům ve Všeradicích.
  I občané důchodového věku se tě-
šili na své tradiční setkání. Proběhlo 
s malými změnami v budově loch-
kovského úřadu. Po roztomilém vy-
stoupení dětí z mateřské školy zahrál 
na akordeon staročeské písničky pan 
Kozák a všichni si společně zazpívali. 
I zde proběhla ježčí prodejní výstava. 
Setkání se vydařila a všichni odchá-
zeli domů vánočně naladěni. Rádi by-
chom touto cestou poděkovali všem, 
kteří přispěli na tuto dobročinnou 
akci a přejeme všem do nového roku 
hodně štěstí a spokojenosti.

Vladimíra Schwabová

t o h o -
to divadla. 

V umných glosách 
a líčení životních historek s 

lehkou nadsázkou zavzpomínala na 
svůj partnerský vztah s režisérem Pod-
skalským, rozhovořila se o přátelství s 

Janou Brejchovou. Diváci též slyšeli 
veselé zážitky z natáčení fi lmu 

Světáci nebo Troškovy trilogie 
Slunce, seno a …. 

  V samotném závěru herečka 
odpovídala na dotazy z publi-

ka. O velice pěknou vánoční atmosféru 
se přičinila též dívčí skupina Dulcia 
Carmina, která za doprovodu kytary 
svými zpívanými koledami každého 
z přítomných pohladila na duši. 
Drobné pohoštění zabezpečila svými 
výrobky fi rma Racie.     

kem bylo vystoupení vynikající he-
rečky, členky Vinohradského divadla, 
paní Jiřiny Jiráskové. V hodinu a půl 

dlouhém, pouta-
vém vyprávění 
se posluchači od 
p ř e d s t a v i t e l k y 
celé řady skvě-
lých divadelních 
i fi lmových rolí 
dozvěděli o prů-
řezu hereččiny 
kariéry, o 

jejím skoro dese-
tiletém ředitelování na Vino-
hradech, o kolektivu a repertoáru -kh-

 Pravidelně s příchodem nového 
roku byla zahájena plesová sezóna. 
Tak jako na mnoha jiných místech, 
i v prostorách velkého sálu Sokola 
Radotín v ulici Vykoukových bude 
tradičně organizováno hned několik 
akcí od reprezentačního charakteru 
až po rej masek v rámci maškarní-
ho bálu. První v řadě byl 10. ledna 
velice populární  Myslivecký ples. 
Následuje bál, který je především 
oblíbený u členů všech sportovních 
oddílů, a to Sokolský ples. Ten 
bude v sobotu 24. ledna. Následují-
cí den budou prostory sálu sokolov-
ny hostit v odpoledních hodinách 
dětský karneval. 14. února pořádá 
radotínský volejbalový oddíl 
maškarní rej, zajímavý především 
kreativitou předvedených kostýmů 
a masek. Finále letošní sezóny 
obstará v Radotíně ples pořádaný 
Zastupitelstvem MČ Prahy 16. Ten 
můžete navštívit v sobotu 21. února. 
Začátky plesů jsou většinou od 19ti 
hodin.      

- kh -

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


