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Třebaže se nabídka různých aktiv 

pro seniory v poslední době v Praze 
stále rozšiřuje, málokde ji mají tak ši-
rokou a přitom stabilní jako na Zbra-
slavi. Je to díky Klubu aktivního stáří 
Zbraslav, krátce KLASu.

Klub vznikl v roce 2005 jako jedna 
z aktivit ASČR (Asociace Samaritánů 
České republiky), pod níž funguje 
dodnes. Původní prostory v Domě 
s pečovatelskou službou však musel 
brzy opustit, zdejší klubovna nestačila 
pojmout všechny zájemce. 

Městská část proto za symbolický ná-
jem poskytla nové útočiště v domě č. 399 
v ulici Elišky  Přemyslovny. Osm let ne-
užívané místnosti se s pomocí sponzorů 
a členů i příznivců klubu podařilo upra-
vit do podoby vhodného zázemí.

Od počátku byla důležitá možnost 
patro vily pronajímat dalším zájemcům. 
Díky tomu se zde daří „utáhnout“ nákla-
dy na provoz. Kurzy jsou z menší části 
financovány z ročních členských plateb, 
na zbytek je třeba shánět prostředky 
z různých grantových řízení. O tom ví 
své jak ředitel ASČR Jiří Kuncman, 
tak především předsedkyně KLASu 
Miloslava Svobodová, která říká: „Vy-
pisujeme obrovské množství žádostí, 
a když se podaří nějaký grant získat, je 
třeba pak zpracovávat výkazy, zprávy... 
Ale když vidím, co to znamená pro naše 
členy – zblízka to mohu pozorovat na 
své mamince, která je rovněž členkou 
a navštěvuje některé kroužky – tak se do 
toho boje vždy znovu pustím.“

Pro přibližně sto aktivních členů 
klubu se tu každý týden koná kondiční 
cvičení, výtvarný a pěvecký kroužek. 
Počítačové kurzy se pro velký zájem 
konají dokonce dvakrát týdně a každý 
druhý čtvrtek navštěvují zapsaní studen-
ti Univerzitu třetího věku prostřednic-
tvím internetu.

Nepravidelně konané výtvarné kurzy 
jako je škola paličkování, práce se šus-

tím nebo textilem, se střídají s přednáš-
kami o cestování nebo z oblasti sociální 
či zdravotnické. V nabídce jsou i pravi-
delné zájezdy; tradiční je předvánoční 
projížďka starou Prahou pro zdravotně 
postižené občany. Dvakrát do roka se 

také pořádají Společenská odpoledne 
v sále hasičské zbrojnice. Díky postup-
ně doplňovaným lavičkám na zahradě 
(a hřišti na pétanque) je možné konat 
i zahradní slavnosti. 

To vše během loňského týdenního po-
bytu představili členové KLASu hostům 
z Německa a Francie, kteří Zbraslav 
navštívili v rámci evropského projektu 
TRAMP. KLAS k účasti na tomto pro-
gramu přizvala německá organizace Ar-
beit und Leben, která také zorganizovala 
první setkání ve městě Hamm.

Týdenní akce, během nichž senioři 
mohli předávat své zkušenosti a znalosti 

z různých řemeslných oblastí mladým li-
dem, se předtím konaly ve francouzském 
Metzu, německém Hammu a Oberhause-
nu. Tu poslední pomáhali tlumočit studen-
ti z Gymnázia Oty Pavla a spolupracovala 
na něm zbraslavská základní škola. Přes 

podstatně menší zázemí i členskou zá-
kladnu na ní všichni společně zvládli 
zorganizovat stejně nabitý program, jako 
nabízela předchozí setkání.

Letos v září zase KLAS přivítal kraja-
ny z Ukrajiny – účastníky 3. krajanské-
ho festivalu. 

Není divu, že o něm natáčela doku-
ment i Česká televize, protože tomu, co 
se děje zde, opravdu mnohdy nestačí ani 
nabídka mnohem větších částí Prahy.

KLAS Zbraslav

V Radotíně a na Zbraslavi si svou 
první sezónu vyzkoušeli farmářské trhy. 
Zatímco ty radotínské si nyní dávají 
pauzu až do jara, zbraslavské se po roz-
loučení s plody rovnou ze zahrady mění 
v adventní. Nastal čas pro ohlédnutí 
i pro pozvánku.

Jak to vše začalo? V Radotíně si 
trhy vyžádali místní. Radnice jim 
vyhověla – a trhy si brzy našly své 
příznivce, kteří čekali na každý další 
termín konání. Zatím nenabízejí tak 
široký sortiment, jako například za-
vedené tržiště v Klánovicích, ale to se 
snad s časem změní. Organizátoři hle-
dají stále další prodejce (viz níže).

A kamže láká pozvánka? Na 
Zbraslavské náměstí. 27. listopadu 

a 11. prosince od 9.00 do 13.00 hodin tu 
proběhnou Adventní trhy s tradičním 
i netradičním vánočním sortimentem, 
ručně vyráběnými dárky a také levan-
dulovým čajem, horkou čokoládou, 
medovinou, koledami, trochou tvoření 
a spoustou adventní atmosféry…

Pozor! Zvou zde tvůrce, aby přišli 
prodat své výrobky a výtvory na Ad-
ventní jarmarky. Vítáno je především 
oblečení, hračky, doplňky, keramika, 
šperky, svícny, adventní vazby a deko-
race i cokoli jiného s nápadem.
(kontakt: j.handrejchova@pexeso.org, 

724 011 883).
I v Radotíně se hledají prodej-

ci – pro jarní trhy. Hlavním cílem 
Radotínských farmářských trhů je 

zprostředkovat místním přímý nákup 
kvalitních potravin. Umožnit jim 
pravidelně se setkávat se svým pro-
dejcem, jehož zboží mohou důvě-
řovat a který jim k tomu, co nabízí, 
dokáže hodně říct. Aby tu takových 
mohli najít opravdu dostatek, hledají 
organizátoři ještě dodavatele, kteří 
budou nabízet: domácí kečupy, různé 
zeleninové pasty, čalamády, povidla, 
džemy, marmelády, okurky kyselé, zelí 
kysané, houby čerstvé, sušené i naklá-
dané, řezané 
květiny, dře-
viny, bylinky 
čerstvé (petr-
žel, pažitka, 
kopr…) a dal-
ší sortiment vhodný pro potravinový 
trh (kontakt: trhy.p16@volny.cz).

Další posvícení jsou za námi
Jedno v Chuchli, v září, druhé v Ra-

dotíně, v říjnu. Jedno příjemně malé, 
to druhé asi nejnavštívenější v celé své 
historii. Taková byla letošní posvícení. 
Potěšila a stala se minulostí.

Čtvrté chuchelské se odehrálo už 
19. září. Akci, pořádanou DTJ Velká 
Chuchle jako připomínku původních 
mariánských posvícení konaných 
v Chuchli již od 18. století, se děti 
i dospělí již naučili zapisovat do svých 
kalendářů. Netáhnout je sem ani tak 
posvícenské koláčky nebo pečené sele, 
ale hlavně zábavné soutěže pro děti. 
Tou nejoblíbenější je závod v prokou-
sávání posvícenských koláčů. Tento 
rok při něm bylo třeba být trochu opa-
trnější na zuby - v každém koláči byla 
zapečená dvacetikoruna. Pro dospělé, 
ale nejen pro ně, letos poprvé po celé 
odpoledne hrála i živá hudba – count-
ry skupina Tři psi.

A to druhé? Ráno mlhavě chladné, 
přes den teple prosluněné, voňavé, zá-
bavné a pohodové. Tak přesně takové 
bylo XIII. Havelské posvícení, které se 
konalo o víkendu 9. a 10. října. Někdo 
přišel jen na trh, někoho zlákal pro-
gram, někoho burčák...

Trh oblehl ulice kolem radnice 
opravdu důkladně, a tak tu bylo z čeho 

vybírat: od hraček, čepic, přes šperky 
a oblečení až k nejrůznějším mlsům, 

výbornému vínu a letos, oč vzácnější-
mu, o to lahodnějšímu, burčáku.

Hudby tu hrálo hodně a hlavně 
v sobotu přitáhla hodně posluchačů. 
Jak na Beatles revival, tak především 
na koncert Ivana Hlase. A divadla? Ta 
si všechna našla své publikum. Letoš-
ním velmi příjemným překvapením 
bylo vystoupení žáků ZUŠ Klementa 
Slavického  s hříčkou „Tatínku, ta se 
ti povedla“ od Zdeňka Svěráka. Skli-
dilo zasloužený úspěch, stejně jako 
třeba „Tintili vantili“ Divadelního 
spolku Gaudium nebo tanec na chů-
dách divadla Krab.

Po pohlazení krásou a city, které mi-
nulý měsíc přinesla čínská Cesta domů, 
nabízí tentokrát radotínský filmový 
klub dílo mnohem pochmurnější. 

Německý film A tou nocí nevidím 
ani jedinou hvězdu byl natočen podle 
posledních dopisů, které z Litomyšle 
psala umírající Božena Němcová svým 
dětem a přátelům. Zcela pochopitelně 
tedy nepůjde o příliš veselý příběh. 
Zobrazované poslední dny spisovatel-
ky jsou naplněny ne zcela radostnými 
vzpomínkami, z nichž se jen občas vy-
noří světlý závan šťastnějších dní.

Německá režisérka Dagmar Knöpfe-
lová dokázala nahlédnout autorku Ba-
bičky určitě jinak, než jak jsme ji zvyk-

lí vidět optikou učebnic ze základní 
školy. Nabízí portrét ženy, které sudič-
ky přiřkly nebývalou dávku intelektu, 
krásy, talentu a vášně. V maloměstské 
společnosti českých obrozenců to byl 
krutý dar. Ať se okolí Němcové (v čele 
s jejím manželem) snažilo sebevíc, 
nedokázalo ji vtěsnat do škatulky té 
správné poslušné ženušky. Její schop-
nost odolávat  tlaku konvencí sice dala 
vzniknout nesmrtelnému dílu, ale 
co znamenala pro ni osobně? Na to 
možná dokázal odpovědět právě film 
německé režisérky posedlé tématem 
české spisovatelky.

Film uvádí Kino Radotín v pátek 
26. listopadu od 19.00 hodin.

Informace pro členy FK Radotín: 
průkazky do Filmového klubu na 
novou sezonu (2011), budou k vy-
zvednutí po zaplacení členského 
příspěvku (60 Kč) od prosince 2010 
v pokladně kina, v době jejího ote-
vření (vždy hodinu před začátkem 
každého představení).
To platí i pro nově zaregistrované čle-
ny, kteří pošlou vyplněnou přihlášku 
(viz www.praha16.eu).

Městská část Praha 16 zve 8. prosince 
od 15.00 hodin radotínské seniory na 
tradiční odpoledne s programem a po-
hoštěním.

Stejně jako úspěšnými čaji o třetí 
a podobnými akcemi konanými pra-
videlně v domech s pečovatelskou 
službou chce i touto cestou radnice 
poskytnout starším spoluobčanům 
příležitost ke společenskému střetnutí. 

Letos si navíc mohou odpoledne pro-
dloužit a počkat si na večerní Koledy 
v podání Divadelní společnosti Křoví, 
které začnou v 19.00 hodin.

Vítejte v Radotíně Přišlo na ni (nebo spíš bylo donese-
no) celkem 24 nových radotíňáků.

Oslavovalo se ve třech etapách. To 
proto, aby se rodiče s dětmi mohli do 
síně pohodlně vejít a vychutnal si slav-
nostní chvíli prvého uvedení svých 
ratolestí do společnosti. Nechybělo ani 
tradiční vystoupení žáků radotínské 
mateřské školy.

Každé z maličkých starosta Městské 
části Praha 16 Karel Hanzlík přivítal 
jmenovitě a předal mu (či spíš někte-
rému z rodičů) pamětní list a zlatý 
přívěsek, pro maminky pak byly při-
pravené růže.

V obřadní síni Městské části Praha 16 
se ve čtvrtek 7. října konala další slav-
nost vítání nových občánků Radotína.   

Znak z odpadu

Výstava Kruhu 
Tradiční předvánoční výstava tvorby radotínských výtvarníků se uskuteční 
jako vždy ve velkém sále Kulturního střediska Radotín v domě U Koruny 
mezi 21. a 27. listopadem. A jako každý rok, i letos bude prodejní.
Vernisáž proběhne den před otevřením – v sobotu 20. listopadu od 17.00 ho-
din. Od neděle až do následující soboty bude výstava nových děl známých 
autorů přístupná veřejnosti vždy mezi desátou dopolední a šestou večerní. 

V radotínské základní škole mají 
nový znak Radotína –vyrobili si ho z ví-
ček od PET lahví. Co je k tomu vedlo?

Agentura Dobrý den Pelhřimov 
s.r.o. a společnost EKO-KOM uspořá-
daly loni akci, v jejímž průběhu bylo 
výhradně z odpadových materiá-
lů určených ke třídění vyrobeno 34 
znaků obcí a měst Kraje Vysočina. Ta 
se letos rozšířila na celou republiku. 
A po výzvě, aby se také připojili, se 
i v Radotíně rozhodli pustit do výroby 
znaku, který je teď vystaven v budově 
II. stupně ZŠ.

Jako materiál vybrali uzávěry od PET 
lahví, které tu děti třídí již delší dobu 
(od září jich nasbíraly 240 kg). Použitá 
technologie byla dílem náhody – víčka 
zapomenutého poblíž vařiče.

Surovina (roztříděná podle barev 
a seřezaná) se tedy lepila na podklad 
bez použití lepidla, pouze s pomocí 
horkovzdušné pistole. Podle slov učitele 
výtvarné výchovy Mgr. Pavla Netopila 
to nebylo zdaleka tak jednoduché, jak 
se původně zdálo podle zkušebního 
vzorku. Ve větší ploše se celé dílo začalo 
kroutit. Ale povedlo se a znak o velikos-
ti přibližně 120 na 70 cm je již součástí 

galerie na www.znakymestaobci.cz 
mezi dalšími 349.

Dalším registrovaným realizátorem 
znaku z odpadu je ZŠ Charlotty Ma-
sarykové ve Velké Chuchli. Uvidíme, 
kdo ještě přibude, než se všechny 
pražské znaky spolu se svými tvůrci 
16. prosince sejdou na Staroměst-
ském náměstí. Finále pokusu o zápis 
do knihy rekordů by se mělo odehrát 
na veletrhu GO a Regiontour v lednu 
příštího roku.


