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Jako každý rok má pro vás i tentokrát Městská část Praha 16 připravenu bohatou 
nabídku akcí. Tento harmonogram je základem, do něhož budou v průběhu roku 
přibývat i další možnosti vyžití, proto pravidelně sledujte kalendář na stránkách 
www.praha16.eu.
16. 2.         XXIII. Radotínský bál    
11. 2.         Únorové kácení kuželek – turnaj v klasických kužel kách *) 
22. – 25. 2.      POPAD (Pražská oblastní přehlídka amatérského divadla)
3. 3.         Horymírova sváteční jízda Neumětely – Radotín & Masopust **)
3. 3.         Vítání jara v Pivním Sanatoriu 
18. 3.         O Radotínskou skleněnku – turnaj v kuličkách *)
20. 3.         Čaj o třetí
21. 4.         Bezpečné jaro 2018 (od 13.30 do 17.00 hodin)
22. 4.         Jarní zelené koule – turnaj v pétanque 
25. 4. – 28. 4. Memoriál Aleše Hřebeského v boxlakrosu 
27. - 29. 4.       POPAD – divadla pro děti (Pražská oblastní přehlídka 
                        amatérského divadla) 
         AKCE RADOTÍNSKÉHO PÁBENÍ
12. 5.         Akce IZS (dopoledne s Integrovaným záchranným systémem
                        od 9.00 do 13.00 hodin)
12. 5.         Odemykání Biotopu
19. 5.         Velké radotínské rodeo  
26. 5.         Velký dětský den 
2. 6.         XII. Královský průvod  
3. 6.         Na minigolf  minimísto! – Pocta měsíci červnu při turnaji
                        v mini golfu *)
5. 6.         Čaj o třetí
16. 6.         Radotínská neckyáda
28.6.                5. Radotínský triatlon
8. 7.         Léto v Provence – turnaj v pétanque  
9. 9.         Pétanque-ové loučení s létem + Vrh koulí *)
15. 9.           Radotínské Burčákobraní
18. 9.         Čaj o třetí
6. 10.         Babí léto
13. - 14. 10.     XXI. Havelské posvícení 
10. 11. – 16. 11.  Výstava kruhu radotínských výtvarníků
11. 11.         Bowlingové kouloidní finále *)  
2. 12.         I. Adventní koncert 
8. 12.         Adventní koulování – turnaj v pétanque  pro otužilé
9. 12.         II. Adventní koncert
11. 12.         Čaj o třetí 
16. 12.         III. Adventní koncert – SUDOP, Vánoční trh
26. 12.         Koncert Pražské mobilní zvonohry a Ohňostroj
*) Akce je součástí 6. mistrovství Radotína 2018 v boulo/koulo – akce OPÉRA
**) Masopust je společná akce MČ Praha 16 a TarpanClanu, z.s.

Akce v Radotíně v roce 2018

Potěšení z díla
Když se v sobotu 2. prosince úderem 

9. hodiny otevřely dveře radotínské 
školy prvním návštěvníkům, začaly již 
14. Vánoční dílny.

Na třinácti stanovištích byla připra-
vena opravdu bohatá nabídka výrobků 
a každý si mohl vybrat dle svého vku-
su i schopností. 

Svojí nádhernou vůní lákaly do 
kuchyňky malé vánočky pečené v hli-
něných květnících, na které brzy ráno 
zaděláva l osvědčený 
pekařský tým. 

Další tři stanoviště na-
bídla quilling – papírové 
hvězdice různých veli-
kostí, výrobu závěsného 
zlatého nebo stříbrné-
ho andělíčka a vystři-
hování dalšího – bílého 
a stojacího – z papíru.

O třídu dál se vyrábě-
ly drátkové ozdoby zdo-
bené korálky, malý třpy-
tivý svícínek s čajovou 
svíčkou a voňavé svíčky 
z medových plástů.

Jinde se malovaly skleněné ozdoby 
třpytkami, vytvářel staročeský závěs 
ze sušeného ovoce a koření, vystři-
hovala červenozelená vánoční hvězda 
z filcu nebo barevný kapřík na ubrou-
sek, zdobil se vánoční zvonek i rozto-
milí čertíci ze šišek.

A protože nikdy nesmí chybět di-
vadlo, předvedl dramatický krou-

žek dvakrát představení „Vánoce ze 
skříně“, které potěšilo všechny malé 
i velké diváky.

A ani letos nechyběl teplý voňavý 
čaj, u kterého každý mohl chvilku 
posedět a vychutnat si krásnou atmo-
sféru adventního tvoření. Návštěvníci 
odcházeli s úsměvem a s plnou náručí 
vlastnoručně vyrobených dárečků, 
kterými určitě udělali radost i svým 
nejbližším.

A organizátoři měli zase velkou ra-
dost, že se akce povedla a že opět po-

těšili pravidelné i nové účastníky, kteří 
do školy dorazili v hojném počtu.

Dík patří jim všem i pomocníkům 
z řad žáků (i těch bývalých) – ale 
i vedení školy, které je v pořádání 
této velké akce podporuje, i Městské 
části Praha 16 za grantovou dotaci, 
bez které by se dílny nemohly usku-
tečnit.

Předvánoční potkávání 
Městské části Praha 16 Mgr. Karel 
Hanzlík se svým zástupcem Mgr. Mi-
roslavem Knotkem a tajemníkem úřa-
du Ing. Pavlem Jiráskem. 

Veškeré zázemí včetně kávy, čaje 
a malého občerstvení pro všechny pří-
tomné obstaraly pečovatelky a další 
zaměstnanci, kterým i tímto způso-
bem starosta Hanzlík poděkoval za 
jejich celoroční náročnou a obětavou 
práci – či spíše péči – o nejstarší spolu-
občany. A tak i letos šlo hlavně o milé 
setkání, na němž se zpívaly koledy 
a rozdávaly se dárky – a to jak od dětí 
z místní školy, tak i malé pozornosti 
od radotínské radnice.

Adventní Čaj o třetí, který Městská 
část Praha 16 pravidelně pořádá pro 
radotínské seniory a seniorky, je po-

sledním v roce - a bývá hojně navští-
vený. Jinak tomu nebylo ani v úterý 
12. prosince. 

Setkání se známými u čaje a kávy 
těsně před Vánocemi je asi pro mnohé 
příjemným vytržením ze svátečních 
příprav. A velký sál domu „U Koruny“ 
je díky práci všech z kulturního stře-
diska pro takovou příležitost pravidel-
ně přetaven na milou čajovnu.

Tentokrát to byla čajovna divadelní. 
Po vystoupení dětí z mateřské školy 
Petrklíč a osobním blahopřání starosty 
Karla Hanzlíka a jeho zástupce Miro-
slava Knotka převzalo taktovku diva-
dlo Náměstíčko. Jeho soubor proměnil 
pódium v Malou Stranu 19. století 
- v takovou, jakou popisoval Neruda 
ve svých Povídkách malostranských. 
Tři z nich tu také s chutí sehrál.

Prosinec je v Radotíně tradičně ve 
znamení adventních koncertů, k nimž 
se o svátcích přidává ještě vystoupe-
ní zvonohry a ohňostroj. Letos byly 
předvánoční koncerty jen tři, o to více 
se k nim ale vydařilo počasí.

Druhá adventní neděle se v pozd-
ním odpoledni zahalila do husté vá-
nice jak vystřižené z vánočních pohá-
dek. Stvořila tak tu nejlepší atmosféru 
pro dokonalé okouzlení čarodějem 
rozeznělých strun. 

Všechny posluchače v zaplně-
ném sále uvíta l úvodním slovem 

radotínský starosta Karel Hanzlík, 
který také uvedl Štěpána Raka. Tomu 
i dodatečně předal druhé dvojCD 

radotínských hudebníků, jehož křtu 
se kytarista nemohl kvůli jinému 
koncert zúčastnit.

Mistr poděkoval – jemu i všem 
ostatním – za skvělou návštěvu, pro-
tože podle vlastních slov by on sám 
„v takovém počasí na Raka nešel“. 
(Přitom kvůli radotínskému koncer-
tu přijel na otočku z Ostravy, kam 
se zase hned vracel.) Pak si sedl na 
připravenou židli a začal hrát… Jak 
takovou hudbu převést do slov? Byl to 
prostě zážitek.

Třetí a letos poslední radotínský 
adventní koncer t 
p a t ř i l  Č e s k é  m š i  
v á n o č n í  J a k u b a 
Jana Ryby, kterou 
jako vždy přednesl 
smíšený sbor SU-
DOP za doprovodu 
učitelů ZUŠ Kle-
menta Slavického, 
tentokrát s novým 
barytonistou. Ven-
ku před kostelem 
zat ím pokračova l 
Vánoční trh.

Trh se otevřel už 
v jednu hodinu – 
náměst í Sv. Petra 

a Pavla v tu dobu vypadalo spíš na 
brzké jaro a atmosféru blížících se 
svátků musela dohánět světýlka, 

vůně svařeného vína a františků. 
I vystoupení dětí z mateřské školy 
se ještě stihlo odehrát skoro v teple, 
stejně jako následující pohádkový 
příběh z Betléma. 

Teprve, když se kostel zaplnil vy-
stupujícími a především posluchači, 
obloha se černě zatáhla a během chvíle 
upustila na zem zimu, jakou známe 
z kopců nad Rybovým Rožmitálem. 
Z kostela se pak již vycházelo do jiné-
ho, mnohem vánočnějšího Radotína.  

Na  s v a t ého  Š t ě pá n a ,  v  ú t e r ý  
26. prosince opět zavítala do Radotína 
Pražská mobilní zvonohra. Pod ruka-
ma carillonéra Mgr. Radka Rejška se 
všech 57 zvonů, zvonků a zvonečků 
rozeznělo vánočními, ale i třeba fil-
movými melodiemi. 

Zněly koledy, vonělo svařené víno 
i trdlo, do vánoční nálady chyběl už 
jen sníh. A nějaká ta svíčka.

Dostatečné osvětlení ale přinesl 
slavnostní ohňostroj. Tentokrát ho 
sice nebylo možné sledovat z lávky, 
i tak se snad všem, kdo přišli, podařilo 
zhlédnout celý, více než šestiminutový 
výbušný program.

Poslední světlice uzavřela seriál akcí 
pořádaných radnicí v roce 2017. Co se 
chystá letos, se dočtete v přehledu na 
této straně.

Od adventních koncertů po ohňostroj

XXIII. Radotínský bál se chystá na 
pátek 16. února – tentokrát se dvěma 
kapelami!

Už nyní se chystá jak taneční 
sál – tedy radotínská sokolovna, tak 
především přebohatá tombola, na 
kterou štědře přispěla nejedna místní 
firma. A dohodnutá je i hudba, která 
bude hrát k tanci tančícím a všem 
ostatním k poslechu:

Až do deseti hodin do večera 
slibuje rozbalovat jeden český nebo 
světový evergreen za druhým pl-
zeňská kapela Jazzika. A znít by jí 
to mělo, její kapelník hrál osm let 
v ikonickém orchestru Melody ma-
kers Ondřeje Havelky.

Mezi jedenáctou hodinou večer-
ní a druhou noční bude vyhrávat 
Mezcla Orquesta směs rytmů salsy, 
mamba, bachaty, merengue, cum-
bie, cha-cha-chá, ale i moderních 

tanečních a jazzových prvků. A to vše 
v nezaměnitelném rukopise, tvořeném 
skvělými interprety; v čele s kubán-
skou zpěvačkou Tandou a jejím same-
tovým hlasem.

I předtančení se ponese v latinsko-
americkém duchu – vystoupí Hanser 
Raúl Estenoz Verdecia z Kuby, taneč-
ník, choreograf a učitel tance se svou 
taneční partnerkou. A slíbil i malou 
školu salsy pro všechny!

Předprodej vstupenek tradičně 
probíhá v Kulturním středisku Rado-
tín v domě U Koruny, a to ve dnech: 
Středa 7. února
od 16.00 do 18.00 hodin
Pondělí 12. února
od 16.00 do 18.00 hodin
Úterý 13. února
od 16.00 do 18.00 hodin
Středa 14. února
od 16.00 do 18.00 hodin

Do víru tance

MICHAL VAVŘIČKA
Čištění koberců a mytí oken.

Malování a štukování
Topasová 859/33,
Praha 5 - Radotín

mobil: 604 404 907
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Malířské práce, štukování 
stěn i stropů, stěrkování,

lakýrnické práce

Tel. 606 227 390
jsaifrt@seznam.cz

ODHAD aktuální tržní ceny NEMOVITOSTI
              ZDARMA

Chcete prodat nemovitost?
Spolehněte se na profesionály.
Ing. Ivan Kočí
realitní poradce 
člen Realitní komory ČR
www.realitykoci.cz
koci@realitykoci.cz


