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CITY i s torpedem
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motorizace vč. variant
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Spolupráce za městské části:  
za MČ Zbraslav Blanka Velemínská, 

MČ Lochkov Eva Filipová, 
MČ Lipence Michal Popek,

MČ Velká Chuchle Pavel Kováč. 
 Redakční uzávěrka 1.11.2013. 

Vychází 15.11.2013. 
Náklad 10 000 výtisků. 

Výtisk a distribuce ZDARMA. 
Tisk Grafotechna print s.r.o., 

Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
 Další číslo vyjde 16.12.2013.

Uzávěrka pro inzerci a příspěvky:
do 4.12.2013. Distribuce do všech poš-
tovních schránek ve správním obvodu 

zajištěna prostřednictvím České pošty s.p. 
Za obsahovou a věcnou správnost od-
povídají autoři.  Nevyžádané rukopisy 

a fotografie se nevracejí. 

Zednické a obkladové práce
• rekonstrukce bytových jader
• rekonstrukce rodinných domů
• ploty, zámkové dlažby
• štuky
• fasády
• jiné zednické práce

777 171 206
Petr Kučeratel:

možnost dodání elektro - instalaterských a zemních prací

Nabízíme krásná štěňátka Australského honáckého psa
s PP ze spojení po výtečných předcích: Canberra Shejla od Dorrinky 
(otec: Duwest Bubba Magnet) + Ch. Doc Bar Cidabro „Jim“. Máme 
ještě 3 kluky (2x modrý a 1x červený), narozené 29.9.2013. Štěňátka 

budou řádně 
socializovaná, 
očkovaná,
odčervená
a čipovaná.
Odběr možný
na konci listopadu.
Petr Brejla, Svinaře,

tel. 724 04 30 31

Jsme 13 let na českém trhu, již třetí
rok s Vámi přímo na Zbraslavi. 

Naše kancelář: PATIUM ZBRASLAV 
  Žitavského 496 
  Praha 5 – Zbraslav 

Přemýšlíte o hypotéce? Blíží se Váš termín refinancování? 
Potřebujete výhodný neúčelový či podnikatelský úvěr? 
Kontaktujte nás, ZDARMA Vám pomůžeme Vaši situaci řešit. 

Mgr. Lenka Kousková 602 978 701 (pro Lipence) 
Ivana Musilová  728 286 007 (pro Radotín a Lochkov) 
Libuše Turynská 775 299 445 (pro Zbraslav a Velká Chuchle)
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Přednáška se uskuteční v klubu Kulturního střediska Radotín
20. listopadu od 18.00 hodin. Přednese ji Ing. Andrea Gruberová. 

Radotín 1848 – 1900
Radotínská letopisecká komise všechny srdečně zve na další 
přednášku dr. M. Dlouhého s názvem „Radotín 1848 – 1900“.

Na radotínské klubové scéně vystoupí 
30. listopadu zpěvák, textař, hudební skla-
datel, výtvarník a fotograf Oskar Petr.

Jeho první stopa v české hudební 
historii je nejzřetelnější u založení 
skupiny Marsyas. Oskar Petr koncer-
toval s Pražským výbě-
rem, skupinou Jazz Q 
a řadou dalších. V roce 
1980 odešel do emigrace 
a po návratu se uplatnil 
na domácí scéně přede-
vším jako skladatel. Je 
autorem hudby k jedno-
mu z největších hitů sku-
piny Lucie – Medvídek. 
Napsal písně pro Annu 
K., Leonu Machálkovou, 
BSP, Dana Bártu a další. 
Složil také hudbu a text 
k hitu Anety Langerové 
Hříšná těla, křídla motýlí. Dále vy-
tvořil filmovou hudbu (a napsal také 
píseň „Nevinná“) k filmu Účastníci 
zájezdu.

Vydal celkem tři autorská alba. První 
je Krev, bláto a slzy (1994), dalším v po-
řadí je Fabrica Atomica (2003). V dubnu 
letošního roku vyšlo nové album „Jsme 
starý jako děti“. Toto třetí autorské al-
bum vzniklo jako pokus zachytit jeho 

současný repertoár, průřez jeho tvorbou 
ve formě akustického provedení. Ob-
sahuje skladby z období tria Marsyas, 
základní písně z alba Fabrica Atomica 
a nové písničky. Akusticky pojaté album 
s rockovou energií je neotřelé. Na jeho 

tvorbě se podíleli hudební osobnosti 
z různých oblastí naší scény.

Radotínskému publiku se Oskar 
Petr představí s Jiřím Vopavou (housle, 
mandolína, zpěv). A určitě je na co se 
těšit.

Oskar Petr na klubové scéně

Koncert Oskara Petra – klubová 
scéna v suterénu domu U Koru-
ny 30. listopadu od 19.00 hodin

Setkání před 
betlémem

Setkání před betlémem, koledy i miku-
lášská nadílka v pátek 6. prosince od 
17.00 hodin v Koruně – dospělí 100 Kč, 
děti 70 Kč, rezervace vstupenek na: rezer-
vacekskoruna@centrum.cz, předprodej 
každou středu od 16.00 do 18.00 hodin 
v KS a také před začátkem každého 
představení.

Pro velký úspěch po jarní diskotéce pro věčně mladé a pokročilé s DJ’s JAPA 
(Jarda Hájek a Pavel Stráník) zve Koruna tentokráte na diskotéku v Miku-
lášsko-čertovském duchu!
Co maskované tanečníky a tanečnice čeká? Kvalitní hudba, mnohá 
hudební i kulturní překvapení, bohatá tombola. Vstup pouze pro čerty, 
čertice, ďáblice, Mikuláše, anděle i andělky, případně i soby, v krajním 
případě i Santa Klause. 
Ďábelská diskotéka pro pokročilé v Kulturním středisku Radotín 
v domě U Koruny v sobotu 7. prosince od 19.00 hodin, vstupné 
120 Kč, rezervace na: rezervacekskoruna@centrum.cz, předprodej 
každou středu od 16.00-18.00 hodin v Koruně a také před začátkem 
každého představení.

Ďábelská diskotéka
Představení známého loutkáře Víti Marčí-

ka Setkání před betlémem, na které naváže 
mikulášská nadílka, chystá Kulturní středis-
ko Radotín ve velkém sále domu U Koruny 
na pátek 6. prosince vpodvečer.

Hra se odvíjí uprostřed několika přátel, 
kteří se sejdou ke společnému slavení Vá-
noc. Zahrají si lidový příběh o narození 
Ježíše, aniž by tušili, kolik pravdy o nich 
samých je v něm skryto. Nálada příběhu je 
umocněna zajímavě zpracovanými koleda-
mi. Kulisu částečně tvoří kopie nejstaršího 
českobudějovického Betléma. Zpívají se tu 
koledy ve skvělé aranži, peče se vánoční 
cukroví a vypráví se známý příběh origi-
nálním způsobem, který nadchne malé, ale 
i velké. Dost důvodů zajistit si místo hlediš-
ti včas, vždyť minule už bylo na Marčíka 
vyprodáno a na mnohé se nedostalo.

Po představení navíc přijdou Mikuláš, 
čerti i andělé z divadelního spolku Gaudi-
um a dětem, které byly hodné (a rodiče na 
ně nezapomenou) přinesou dárečky. 


