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

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. Výher-
ci si svojí výhru mohou převzít 
na adrese redakce. Ústřižky 
s vyluštěným textem budou 
zařazeny do slosování, pokud 
dojdou do redakce nejpozději 
do 5.1.2005.

V případě, že se chcete zúčastnit 

   Zájezdy pro důchodce, které se v 
Radotíně již mnoho let pořádají, byly 
v letošním roce díky našemu vstupu do 
Evropské unie obohaceny o nabídku 
akcí do zahraničí (není potřeba pas). 
Jako první byl naplánován výlet do 
Polska - ne nákupní, nýbrž poznávací. 
Přihlásilo se ale tak málo zájemců, že 
musel být zrušen. 
   Po několika výletech v Čechách byl 
na programu zájezd do Pasova a Hoštic. 
Ani ten však nebyl zcela zaplněn, ale 
uskutečnil se a my můžeme konstato-
vat, že ti, jež se ho nezúčastnili, mohou 
jen litovat. 
   Pasov nás přivítal sice ještě zaha-
lený v mlze, ale po jejím rozplynutí 
se nám ukázal již v plné kráse. Už 
u parkoviště autobusů nás zaujaly 
výletní lodě kotvící v přístavišti. Bo-
hužel pro nedostatek času jistě lákavá 
plavba lodí nepřipadala v úvahu. Naše 
průvodkyně, paní Jiřina Hájková, nás 
seznámila již předem s historií tohoto 
půvabného města, takže jsme zamířili 
rovnou do historického jádra, které je 
sevřené mezi dvěma řekami, pravým 
břehem Dunaje a levým břehem Innu. 
Příjezd byl načasován skvěle, protože 
jsme si mohli vyslechnout zvonkohru 
z pasovské radnice. Postupně jsme si 
prohlédli Dóm sv. Štěpána, kostel sv. 
Pavla, barokní kostel sv. Michala a dal-
ší historické památky včetně hradební 
věže. Došli jsme až na východní špičku 
poloostrova, která poskytuje výhled 
na ústí obou řek barevně dobře rozli-
šených. V městečku nás upoutala vět-
šina historických, malebných a dobře 
udržovaných budov s množstvím roz-
ličných obchůdků a kavárniček. Ne-
odolali jsme a také jednu historickou 
kavárničku „Cafe Altstadt“ navštívili 
a pochutnali si na výborném „capu-

cinnu“. Poté jsme opustili střed Pasova 
a autobusem vystoupali na návrší 
nad ústím řeky Ilz, z hradní pevnosti 
jsme se pokochali krásným výhledem 
na město, ulovili poslední pasovské 
záběry a odjeli do České republiky.
   Cestou jsme se zastavili ještě v 
Hošticích, známých především z po-
pulárních Troškových fi lmů „Slunce, 
seno, ....“. Na místním hřbitůvku jsme 
se zastavili u hrobu Michala Tučného, 
zavzpomínali na jeho krásné písně a ke 
kamennému kovbojskému klobouku 
položili pár kaštanů namísto kamín-
ků. Dobře naladěni jsme pak z Hoštic 
odjížděli domů, potěšeni pohledem na 
krásnou podzimní Šumavu. 
   Myslíme si, že můžeme za všechny 
zúčastněné svorně konstatovat, že vý-
lety zajišťované Kulturním střediskem 
Radotín jsou velice pečlivě připravené 
a propracované, program je na velmi 
dobré úrovni a informace, které se 
cestujícím dostanou, jsou přínosem 
pro rozvoj jejich ducha. Škoda jen, 
že někteří důchodci dávají přednost 
v pozlátku zabaleným prezentačním 
akcím, kde jsou nuceni obdivovat 
plechové hrnce, deky a jinak příšerně 
předražené výrobky, které běžně se-
ženou desetkrát levněji. Tyto akce je 
rozhodně nikterak neobohatí, ba nao-
pak. Za cenu, kterou zaplatí v našem 
kulturním středisku, získají daleko 
více. A škoda také, že radotínských 
výletů se nemohou prakticky zúčastnit 
naši vrstevníci například ze Zbraslavi 
či Chuchle. Kulturní středisko Radotín 
by na výlety vzalo pod svá křídla i je. 
Ale to je již věc místních zastupitelstev, 
co je které pro své seniory ochotno 
udělat…

   Adventní čas v naší školce začal již 
první týden v prosinci mikulášskou 
nadílkou a malováním hrnečků. Již 

při vstupu do školky na Vás dýchne 
vánoční nálada. Zpíváme koledy a při-
pravujeme se na vánoční besídky, kte-
rými potěšíme rodiče a prarodiče. Na 

tomto setkání využijeme vlastnoručně 
vyrobené dárečky na prodejní výstavu 
s charitativními účely – jsme sponzory 
kočičího útulku. 
   Nadílku od Ježíška si zpestříme 
kouzelnickým vystoupením a předsta-
vením pro starší občany. 
   Společnou akci, na kterou se všichni 
moc těšíme, ať už naši rodiče, děti i 
paní učitelky, jsme připravily na konec 
prosince – již tradiční vánoční dílničky 
s výrobou zvykoslovných předmětů, 
ochutnávkou cukroví a plným košem 
těšení.
   Přejeme i Vám klidný adventní čas a 
krásné Vánoce.

   Vánoční svátky jsou již neodlučně 
spjaty s vystoupením Pražské mobilní 
zvonohry pana Petra Rudolfa Ma-
nouška. Skladby jako Ave Maria přece 
k Vánocům patří stejně jako jiné kole-
dy či tradiční vánoční písně!
   V roce letošním však bude zvonohra 
v našem správním obvodě k vidění 
pouze jednou. A to v Radotíně, v 
neděli 26. prosince, tedy na Štěpána, 
druhý svátek vánoční, od 15.30 hod. 
v prostoru náměstíčka mezi radnicí, 

kostelem sv. Petra a Pavla a budovou 
staré radotínské školy. Přibližná délka 
vystoupení je 1,5 hodiny. Účast přislí-
bila i zpěvačka, paní Naďa Urbánková, 
která se na vystoupení moc těší. 
   Vítáni jsou všichni přátelé hudby a 
zvonů i ze vzdálenějšího okolí, nejen 
pražští rezidenti. (Neb hudba ducha 
povzbuzuje.) Další příležitost poslech-

nout si libé tóny zvonů již v Praze 
zřejmě mít nebudeme, neboť v letoš-
ním roce „vystupuje“ Pražská mobilní 
zvonohra pouze na čtyřech místech, 
z nichž Radotín je jedním z nich.
   Připomeňme jen, že tento ojedinělý 
hudební nástroj má padesát sedm 
zvonů, přesně tolik, kolik je ve Praze 
městských částí. Zvon č. 19 symbo-
lizuje Městskou část Zbraslav, č. 21 

„náleží“ k Radotínu (tedy Městské části 
Praha 16), zvon č. 39 Velké Chuchli, č. 
43 Lipencům a č. 52 Lochkovu. 

Ústředna                    257 899 941
Příjem pacientů          257 899 938

Ambulance - objednávky na tel.
257 899 938

  Interní lékaři - MUDr. E. Říhová,
MUDr. M. Maloch, MUDr. L. Baxová
              Po - Pá 8 - 14 hod.
 Praktický lékař - MUDr. H. Brichová

Po, Pá 8 - 11 hod., St 13 - 16 hod.
Neurolog - MUDr. J. Holan  St 8 - 11 hod.
Rehabilitace                    257 899 938
 Ultrazvuk, DD proudy, magnetoterapie,

perličková koupel, masáže apod.
Po - Pá 8 - 14 hod.

1. Miluše Trčková
Elišky Přemyslovny 394

Zbraslav
2. Alena Kvašňovská

Žulová 378
Lipence

3. Tomáš Potůček
Vykoukových 648/5

Radotín 


