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PRAHY16
Oddíl juda vznikl na Zbraslavi v po-

lovině osmdesátých let a od té doby pa-
tří k nejlepším mládežnickým klubům 
juda v Praze. Za dobu jeho existence 
prošlo oddílem víc než tisíc zápasníků.

Na Zbraslavi se podařilo vychovat 
celou řadu mistrů republiky a me-
dailistů, Zbraslaváci tradičně sbírají 
i úspěchy na mezinárodních turnajích. 
V roce 2009 byla dokonce Zbraslav 
vyhlášena nejúspěšnějším oddílem 
za rok 2009 v kategorii mladších žá-
kyň. Historicky první zbraslavskou 

mistryní republiky byla na počátku 
devadesátých let Jana Fantová, později 
přibyla celá vlna následovnic.

Judo je sportem, který se často dědí 
v rodině. Nemůže proto překvapit, že 
hlavní trenér a předseda oddílu Václav 
Holub vychoval ze všech tří svých dětí 
mistry republiky, Eliška a Šárka zví-
tězily na mistrovství republiky dva-
krát, Ondřej Holub je dosud jediným 
zbraslavským judistou v chlapecké 

roční zbraslavský Vánoční turnaj.
Na sobotu 17. prosince 2011 se 

chystá už neuvěřitelný 17. ročník, 
prestižní závěr sezony pro judisty od 
5 do 14 let. Tenhle skvěle obsazený 
turnaj s příjemnou adventní atmo-
sférou a krásnými cenami se daří 
pořádat díky dlouhodobé podpoře 
MČ Zbraslav.

kategorii, který vyhrál na mistrovství 
republiky. Ani v poslední době medai-
lová žeň neustává. Naposled přivezl 
stříbro Dalibor Zikeš, asistent trenéra, 
z mistrovství republiky seniorů a jeho 
syn Jan Zikeš získal druhé místo na 
akademickém mistrovství republiky.

Tradičním vrcholem sezony je pro 
malé zbraslavské bojovníky každo-
Pozvání na jemnou cestu k tvrdým pádům
Judo pochází z japonského bojového umění jiu-jitsu a znamená v překladu 
jemná cesta. Ve své sportovní formě zahrnuje techniky boje v postoji a na 
zemi – hody, strhy, držení, škrcení a páky. V zápase, který trvá maximálně ně-
kolik minut podle věku a pohlaví, se bodují techniky. Ale když se nějaký chvat 
povede na maximum, může boj skončit výhrou na ippon během několika vte-
řin. Samozřejmě se nepere stokilový chlap s drobnou holčičkou, ve sportovním 
judu jsou judisté rozděleni podle věku, pohlaví a váhy do nejrůznějších katego-
rií. A férovost a bodování hlídá na judistickém tatami přísný rozhodčí.
LTC JUDO Zbraslav provádí nábor nových členů - chlapců i dívek a dospělých. 
Zve každého, komu je 6 a více let, ať přijde, třeba i se sourozencem, kamarádem 
nebo rodiči. Cvičí se vždy v pondělí a ve čtvrtek 18.00-20.00 hodin v tělocvičně 
ZŠ Nad Parkem 1180.
Judo je finančně nenáročný moderní bojový sport s prvky sebeobrany, zlepšuje 
obratnost, rychlost a sílu. Ukázková hodina je zdarma.
Bližší informace telefonicky: 257 922 323, 602 100 959 
nebo e-mailem: judo.zbraslav@seznam.cz

Slunečné sobotní odpoledne na dět-
ském dopravním hřišti za radotínskou 
základní školou patřilo hlavně dětem. 
Přišly nebo přijely si vysoutěžit balíček 
s dárečky a sladkostmi.

Zasloužily si ho jen děti, jež zaplni-
ly svou kartičku vydanou při registra-
ci čtyřmi razítky ze stanovišť, která 
byla připravena na dopravně-preven-
tivní akci Bezpečný podzim 2011. Ani 
ty, které na dopravní hřiště dorazily 
bez kol či koloběžek, si ale nemusely 
zoufat, protože kolo si i s helmou 
mohly půjčit u stánku Ski a Bike cen-
tra (a vyzkoušely si přitom na vlastní 
kůži poslední novinky ze světa cyk-
listiky). 

A jak to celé probíhalo? Ať se jednalo 
o dopravní testíky, jízdu po dopravním 
hřišti, jízdu zručnosti či test zdatnos-
ti, na vše dohlíželi bdělým zrakem  
preventisté z BESIPu, policisté PČR 
a strážníci MP hl. m. Prahy. Děti 
s nadšením plnily své úkoly a zároveň 

se jim dostávalo rad a informací, jak se 
správně chovat v silničním provozu. 
V policejní školce se dozvěděly, jak se 
zachovat při styku s cizí osobou či ná-
lezu nebezpečného předmětu. Jiné se 
rády nechaly „proškolit“ v poskytnutí 
první pomoci. Velikým lákadlem byli 

Klauni z Balónkova, kteří mezi svým 
pohádkovým povídáním s dopravní té-
matikou všem příchozím dělali radost 
výtvory z balónků všech barev a tvarů.

Rodiče, ale hlavně tatínkové, pod-
robili zástupce starosty Mgr. Miro-
slava Knotka palbě otázek týkajících 
se  provozu zde přistaveného elekro-
mobilu Městské části Praha 16. Kro-
mě cen losovaných v půlhodinových 
intervalech, kdy si děti odnášely 
velmi pěkné ceny například v po-
době knížek, láhví na pití, různých 
her s tématikou dopravního provozu 

č i  hu d e b n í c h  C D, 
p r o b ě h l o  i  h l av n í 
losování o dětskou 
autosedačku a set pro 
výuku angličtiny.

Při tomto losování 
se štěstí usmálo na 
Adélku z Radotína.

Zbývá jen doufat, 
že z velmi příjemně 
stráveného odpoledne 
si děti kromě balíčku 
o d ne s ly  i  p ouč en í 

a pár dobře míněných rad. Velký dík 
patří všem organizátorům celé akce 
a sponzorům.

Mluvící knihy, knihy, které se čtou 
ušima - to jsou audioknihy, jejichž ob-
liba rapidně roste. Někdo je poslouchá 
při jízdě autem místo hudby a zpravo-
dajství, jiný doma místo nezajímavého 
televizního programu.

Nejedná se o konkurenci klasické 
knize, jde o alternativu, která je vhodná 
zejména pro ty, kdo mají z jakýchkoli 
důvodů problém s četbou. A mohou 
potěšit i během cestování, při žehlení, 
za volantem, při zahradničení i při va-
ření nebo prostě jen při relaxaci.

Mluvící kniha je vhodná pro dyslek-
tické studenty, pro řidiče, slabozraké, 
zkrátka pro všechny, kteří v daný 
okamžik nemohou nebo nechtějí vzít 
knihu do ruky. Zvukové knihy šetří 
čas i oči, ve formátu MP3 se vejdou do 

kapsy a je možné je poslouchat skoro 
všude.

A jsou i cestou. Je nemálo žáků, kte-
ří se ve škole prokousávají doporuče-
nou četbou pomocí stručných obsahů 
nalezených na internetu a v pozdějším 
věku čerpají své znalosti literatury 
z televizních, filmových či divadelních 
adaptací, často na hony vzdálených 
původní textové podobě. I jim podá-
vá mluvená kniha pomocnou ruku. 
A možná je přivede i ke klasické knize, 
aby v budoucnu používali obě varian-
ty, podle momentální situace a nálady.

Audioknihy existují v několika po-
dobách.

Nezkrácené jsou ty, kdy je přečtena 
celá kniha od začátku do konce, bez 
zásahu a úprav textu. 

Zkrácené, kdy text je načten v po-
době, která se nejprve upravuje. Editor 
musí dát pozor na to, aby zkrácení 
neublížilo knize, aby posluchači ne-
unikly důležité části díla. Oblíbené 
jsou také dramatizace, kdy je kniha 
upravena a převedena do podoby scé-
náře - jedná se většinou o rozhlasové 
inscenace. 

Každý z těchto způsobů zpra-
cování má své výhody a zápory, 
jen si každý musí najít formu, kte-
rá nejlépe vyhovuje právě jemu.
Číst si ušima, a navíc potmě. Zní to 
jako nesmysl, ale jak se zdá, přesně to 
nás čeká. Nabídka českých zvukových 
knih je pestrá a na trhu se objevují dal-
ší a další nahrávky mluveného slova. 
Radotínská knihovna nabízí čtenářům 
115 takových titulů a jejich fond bude 
dále rozšiřovat.

Když 15. září ve svých více jak sto 
letech zemřel Otakar Vávra, završila se 
neuvěřitelná cesta režiséra, který první 
film točil v roce 1931 a poslední roku 
2006. Projekce jeho teprve druhého (až 
třetího, točil současně Filosofskou histo-
rii) opusu Panenství v Radotínském fil-
movém klubu připomene jeho nesporné 
mistrovství.

Příběh z pera Marie Majerové 
o dívce, která se provdá za postaršího 
šéfa, aby se dostala k penězům, jež by 

umožnily léčbu smrtelně nemocného 
milovaného muže, dokázal tehdy 
teprve 26letý Vávra zpracovat speci-

fickými prvky filmové řeči: filmovými 
zkratkami, montážemi a symbolický-
mi detaily.

Do hlavní role navíc získal největší 
domácí hvězdu Lídu Baarovou (ta zde 
prý předvedla svůj životní výkon). 
Spolu s ní hráli ve filmu přední členo-
vé činohry Národního divadla Zdeněk 
Štěpánek, Jaroslav Průcha a Ladislav 
Boháč, ve vedlejší roli protřelé proda-
vačky Lily se objevila druhá největší 
hvězda té doby, Adina Mandlová.

Panenství – Kino Radotín 
1. listopadu od 20.30 hodin

Sluníčko svítilo, burčák tekl proudem 
a kudy tekl, tudy - pokud ne přímo léčil, 
pak určitě zdvihal náladu o hezkých 
pár stupňů. Zavítat na lehce ovíněné 
a těžce prosluněné odpoledne byl v so-
botu 17. září určitě dobrý nápad.

Nechyběla ani muzika, zase tu zněl 

lehce rozhoupaný Senior Dixieland, na 
písničky cimbálové muziky Vonička si 
děti přišly zatančit až pod pódium 

a zlatým hřebem byl večerní koncert 
Vlasty Horvátha, který více než po-
těšil. Snad i proto byl opět překonán 
rekord v divácké návštěvnosti. A také 
v množství načepovaného moku.

Zda někdo dokázal při soustavném 
(či přerušovaném) ochutnávání kvasí-

cích vinných moštů 
rozlišovat chuť myd-
liňáků, burčáků po 
zlomení či ve varu 
od chuti mladých 
vín, to je otázka. Ale 
rozhodně se oceňo-
vala kvalita - a to 
přímo bodovanou 
soutěží.
  A jak ta dopadla? 
Místo třetí opanovalo 
v inařstv í Chrámce 
z Mostu, o stupínek 
výše došuměl burčák 

z bzeneckého Bisence a jako nejchutnější 
byl označen šumivý mok velkopavlovic-
kého sklepu Zborovský.

125 let od založení Sbor dobro-
volných hasičů v Radotíně stále ještě 
existuje a funguje. To byl dost dobrý 
důvod k oslavě, a tak „dobrovolňáci“ 
slavili. S akcí jim přijeli pomoci i spřá-
telené jednotky z okolí, Městská policie 
hl. m. Prahy a Hasičský záchranný sbor 
hl. m. Prahy. 

Neslavili jen hasiči, ale všichni, 
kdo se sem přišli podívat. Bavily se 
hlavně děti, vyjíždky na člunu nebo 
střelba paintbally na terč je vysloveně 
nadchly.

Po ukázkách činnosti všech zúčast-

něných jednotek byl večer od šesti 
hodin věnován hudbě a tanci.

Koruna se rozezní hudbou A. Dvořáka
Letos v září uplynulo 170 let od naro-

zení velikána světové hudby Antonína 
Dvořáka. V sobotu 5. listopadu se milov-
níci jeho díla a vážné hudby vůbec mo-
hou těšit na komponovaný pořad „Pocta 
Antonínu Dvořákovi a nejen Rusalce“.

Připravený program slibuje napří-
klad výběr z Cigánských písní, ale 
i z opery Rusalka! Jako vodní víla 
sama se představí radotínským dob-
ře známá vynikající operní pěvkyně 
Markéta Mátlová (soprán), v roli vod-
níka Josef Škarka (bas) a  v roli prince 
Tomáš Sup (tenor). Na klavír bude do-
provázet Stanislav Gallin. Všichni tito 
mladí umělci za sebou mají mnoho 
zkušeností a úspěchů po celém světě.

Každý, kdo by si chtěl dopřát tento 
výjimečný kulturní zážitek, ať si rych-
le rezervuje vstupenky v Kulturním 
středisku Radotín v domě U Koruny 
(tel.: 257 911 746).

Záznam představení Giselle z Ma-
riinského divadla v Petrohradě se chys-
tá do radotínského kina. Bude to první 
dílo zde uvedené v rámci projektu „Ba-
let v kině“ a hned půjde o 3D projekci!

První 3D balet na světě diváky vtáhne 

díky stereoskopické projekci do kouzel-
ného světa nadpřirozena plného roztan-
čených víl. Balet Giselle je totiž inspiro-
ván dílem romantického básníka é-
ophila Gautiera. Ten zpracoval legendu 
o vílách – zasnoubených dívkách, které 
zemřou ještě před svatbou a po smrti se 
promění ve víly. Když do jejich království 
zabloudí muž, utančí jej k smrti.

V titulní roli se představí hostující 
Natálie Osipovová, která diváky po ce-
lém světě naprosto strhla při přenosu 
Dona Quichota, jako vévoda Albrecht 
vystoupí Leonid Sarafanov.

Vstupné na stominutové představe-
ní je 350 Kč, vstupenky lze zakoupit 
jak v pokladně Kina Radotín, tak 
i prostřednictvím předprodeje na 
stránkách www.praha16.eu.

Kruh Radotínských
výtvarníků

Jako každý rok, i letos se uskuteční 
souborná výstava radotínských malířů ve 
velkém sále Kulturního střediska v domě 
U Koruny.

Veškerá díla je možné si na tomto místě 
prohlédnout (a některá i zakoupit) v týd-
nu od 13. do 19. listopadu vždy mezi desátou 
hodinou dopolední a šestou večerní.

Vernisáž, která výstavu otevře, je na-
plánována na sobotu 12. listopadu od 
17.00 hodin.

V radotínské restauraci Amigos se v neděli 
6. listopadu od čtvrté odpolední uskuteční bene-
fice Týdenního a denního stacionáře Na palubě.  

Jeho cílovou skupinou jsou mladí dospělí 
lidé se sníženou soběstačností z důvodu men-
tálního a kombinovaného postižení, jejichž 
situace vyžaduje pravidelnou podporu další 
osoby. Vedle dražby obrazů klientů tu bude 
i tombola, výstava fotografií, koncert kapel 
Monogram a Vostrá parta a bowling zdarma.

Výtěžek ze vstupného (90 Kč) bude využit na 
zážitkový pobyt pro klienty stacionáře.

Benefice Na palubě


