
15.9. Pá 17 a 19.30 hod. USA
DIVOČINA 65 Kč

16.9. So 17 a 19.30 hod. FR
ANGEL-A 65 Kč

17.9. Ne 17 a 19.30 hod. GB
LIBERTIN 65 Kč

22.9. Pá 17 a 19.30 hod. USA
AUTA 70 Kč

23.9. So 17 a 19.30 hod. USA
MISSION: IMPOSSIBLE III 70 Kč

24.9. Ne 17 a 19.30 hod. USA/JAP
SILLENT HILL 65 Kč

29.9. Pá 16 a 19 hod. USA
SUPERMAN SE VRACÍ 70 Kč

30.9. So 17 a 19.30 hod. FR
ŽENA MÉHO MUŽE 65 Kč

1.10. Ne 17 a 19.30 hod. USA
BESTIE KARLA 65 Kč

6.10. Pá 17 a 19.30 hod. USA
ZA PLOTEM 70 Kč

7.10. So 16 a 19 hod. USA
PIRÁTI Z KARIBIKU: 70 Kč
TRUHLA MRTVÉHO MUŽE

8.10. Ne 17 a 19.30 hod. USA/NOR
FAKTÓTUM 65 Kč

1. září – 6. října
VELKÉ A MALÉ

Výstava dětských prací z regionálního 
kola celostátní soutěže Kde končí 

svět. Výstavní síň Městského domu.

9. – 29. září
MIROSLAV VÁCHA - OBRAZY

Výstavní síň Městského domu. 

17. září 
O ZBRASLAVSKOU LOUTKU

Postupová soutěž 
ve společenském tanci

v Sokolovně Zbraslav od 9.00 hod.

20. září  
KUTNÁ HORA

Přednáška s promítáním pro seniory. 
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin. 

22. - 24. září 
VEJVODOVA ZBRASLAV

XI. ročník mezinárodního festivalu 
malých dechových hudeb.

22. září 16 – 18 hod. 

koncerty orchestrů v okolních obcích, 

18 – 21 hod. vystoupení orchestrů 

ve stanu na náměstí;

23. září 9 – 13 hod. 

soutěž orchestrů v Divadle J. Srnce, 

10 – 13 hod. vystoupení orchestrů 

ve stanu na náměstí, 

říká historik a publicista PhDr. Tomáš Grulich.
V dnešním čísle Novin Prahy 16 
přinášíme rozhovor s historikem 
a publicistou PhDr. Tomášem 
Grulichem, který pro veřejnost 
připravil CD-ROM s historickými 
obrazovými materiály z oblasti 
Radotína, Zbraslavi, Kunratic či 
Modřan. Tato „publikace“ vyjde 
přibližně v polovině září, k dostání 
bude v knihkupectví v místech, 
o nichž pojednává a také v radotín-
ské knihovně, která se pro veřejnost 
otevře 4. října.
Pane Grulichu, pro veřejnost jste 
připravil CD-ROM s historickými 
fotografi emi Radotína, Zbraslavi, 
Kunratic a Modřan. Co Vás k tomu 
vedlo?
Mnoho se dnes hovoří o identitě, na 
jedné straně příslušnosti k českému 
národu a na straně druhé k Evropě. 
Zapomíná se, že identita je mnoho-
vrstevná, že nepatříme jen do Evropy 
a do Čech. Ale patříme do obce, kde 
žijeme, patříme do ulice, kde stojí 
náš dům. Rád bych tímto drobným 
příspěvkem pomohl lidem nalézt své 
ukotvení v místech, kde žijí, pracují, 
chodí do školy.
Proč jste si vybral zrovna tyto 
čtvrti? Na první pohled je nic ne-
spojuje.
Je pravdou, že tyto původně samostat-
né vesnice, přiřazené do Prahy buď 
v roce 1968 nebo 1974, nemají nic 
moc společného. Modřany, Radotín 
a Zbraslav pojí Vltava, eventuálně její 
přítok Berounka. Jsou, jak poeticky 
říkal jeden můj kamarád, perlami na-
vlečenými na šňůrce řeky. V historii je 
pojí zbraslavský klášter a vyšehradská 

kapitula. Všech čtyřech původních 
samostatných vesnic se tyto církevní 
organizace dotýkaly jako vlastníci, 

i když v různém období. Jedno mají 
však společné. Díky tomu, že byly 
v minulosti samostatnými vesnicemi, 
zachovaly se v nich obecní kroniky 
a kronikáři spolu s letopiseckou komi-
sí v nich i nadále zaznamenávají dění  
pro další generace.
Můžete nám více přiblížit obecní 

   Městská část Praha – Zbraslav 
zakoupila 32 kusů betonových 
odpadkových košů o objemu 85 
litrů. Odbor komunálních služeb 
zbraslavského úřadu tyto koše 
v minulých měsících rozmístil na 
území Zbraslavi. Během září bude 
postupně nakoupeno a následně, 
dle potřeby, osazeno dalších deset 
takovýchto odpadkových košů. Koše 
jsou vyváženy pravidelně v pondělí 
a ve čtvrtek 
   Pevně věříme, že toto rozhodnutí 
radnice napomůže jak estetičtěj-
šímu vzhledu, tak větší čistotě na 
Zbraslavi.

   …před Vltavou, za Vltavou, každý 
může hrát - pexeso v Pexesu. A nejen to! 
V Rodinném centru Pexeso na Zbraslavi 
začínáme „školní rok“ s osvědčenými, 
ale i  s novými programy pro širokou 
skupinu zájemců. Nabízíme zábavu pro 
děti i odreagování pro dospěláky. Přesto 
uvítáme další nové podněty, nápady či 
chuť se na tvorbě našeho programu aktivně 
spolupodílet. 
   V současné době hledáme lektory pro 
výuku břišních tanců, aerobiku pro děti, 
sportovních her pro děti, divadelně-dra-
matického kroužku pro děti, modelářského 
kroužku, zpívánek pro předškoláky a pří-
rodovědeckého kroužku. Také bychom 

kronikářství?
Obecní kronikářství má velmi dlou-
hou tradici. Před tím, než se stalo 
součástí ofi ciální historie, psali si 

kroniky lidé, kteří si přáli 
neofi ciálně, jen pro svou 
rodinu, zaznamenat dění 
ve své vesnici, na svém 
statku. Proslulou oblastí, 
kde se tyto rodinné kro-
niky psaly, byly východní 
a severovýchodní Čechy. 
To byla místa plná nábo-
ženské herese, blouznivců 
z hor. Vzpomeňme  na-
příklad na knižně vydané 
paměti Františka Jana 
Vaváka, rychtáře z Mil-
čic na Poděbradsku. Již 
v roce 1836 vydal vrchní 
p r a ž sk ý  m ís to d r ž i t e l 
hrabě Chotek nařízení 
k psaní obecních knih pa-
mětních. Zprvu měly být 
kroniky psány německy 
nebo latinsky. Ale řada 
obcí buď kroniku nepsala 
vůbec, nebo česky. Na 
konci 19. století však již 
v Čechách téměř nebylo  
vesnice, kde by nebyla 
kronika. První republika 
potřebu místních dějin po-
tvrdila zákonem o psaní 

kronik obecních v roce 1921. Němci 
si za okupace uvědomovali, že místní 
dějiny jsou pro jejich plány nebezpeč-
né, psaní kronik zakázali a stávající 
knihy nechali svést do archivů. Po 
válce se na tradici opět navázalo. Tak 
tomu bylo na vesnicích a menších 
městech. Praha svou kroniku nikdy 

neměla. Její funkci suploval Archiv 
hl. města Prahy a Muzeum hl. města 
Prahy. Jinak to vypadalo ve vesnicích, 
které byly k Praze přiřazeny až po II. 
světové válce. Zde se kroniky zacho-
valy a často se píší dodnes. Kroniky 
nejsou jen psané texty. Kronikáři nám 
zachovali ve svých přílohách neza-
stupitelnou obrazovou kroniku, z níž 
jsem pro tento CD-ROM čerpal.
Myslíte, že bude dnes, v moderní 
době, zájem o fotografi e patřící do 
minulosti?
Kdybych si to nemyslel, tak bych 
samozřejmě tuto práci nepodstupo-
val. Myslím si, že lidé mají zájem 
vědět, jak vypadalo místo, kde žijí, 
kudy každý den chodí do práce či 
do školy. CD-ROM je také určen pro 
výuku vlastivědy na školách. Jde o to, 
že poznáním míst, odkud pocházíme, 
získáváme k němu úplně jiný vztah, 
kdy památky považujeme za součást 
své identity a jejich ochrana nám 
není dána jen zákonem, ale vnitřní 
potřebou. Poznaná historie i těch 
nejmenších míst nám nedovolí je ničit 
nevhodnou zástavbou, nevhodným 
zásahem do přírody. Jen poznáním 
místa, odkud pocházíme, se stává toto 
místo součástí našeho vědomí. Chce-
me-li být Čechy a Evropany, nejprve 
musíme být z Radotína, Zbraslavi, 
Kunratic či Modřan. 
Děkujeme za rozhovor a přejeme Vám, 
aby se slova na závěr stala skutečností.

rádi otevřeli klub pro rodiče, které by šlo 
defi novat jako „dvojjazyčné“ partnery. 
 Chcete-li nás kontaktovat, pak na pexe-
so@pexeso.org nebo se lze setkat při 
zápisech do kurzů/programů, které se 
uskuteční v následujících termínech:  úterý 
5. září: 9 – 12 hod. a 15 – 18 hod., ve středu 
6. září od 15 do 18 hod. a ve čtvrtek 7. září 
od 9 do 12 hod. Sídlíme v Základní škole 
Vladislava Vančury, asi 60 m od Zbraslav-
ského náměstí po ulici Elišky Přemyslov-
ny. Naše prostory jsme ochotni nabídnout 
případným zájemcům pro organizování 
vlastních programů, za účelem dětských 
narozeninových oslav apod. 
   A nyní k tomu nejdůležitějšímu – vlastní 
provoz zahajujeme 11. září. Těšíme se 
na setkání nejen „antizakrňovací“. Více 
informací o připravovaných kurzech na 
www.pexeso.org.

KULTURNÍ STŘEDISKO RADOTÍN

vás zve na následující 
radotínské akce:

30. září
RADOTÍNSKÁ PÁKA 2006

Ligová soutěž v páce organizovaná 
Českou asociací přetláčení rukou.

Finále od 14.00 hod. 
v Kulturním středisku „U Koruny“.

14. října
IX. HAVELSKÉ POSVÍCENÍ

V prostoru náměstíčka před budo-
vou radotínského úřadu a kostelem 

sv. Petra a Pavla v Radotíně.
Začátek v 9.00 hodin.

ZÁJEZD PRO SENIORY

4. října
BRATISLAVA

Cena pro radotínské seniory 300 Kč,
ostatní veřejnost 640 Kč.

Prodej dne 27.9.2006 od 8.00 hod. 
v Kulturním středisku „U Koruny“.

25. října
HARRACHOV, JELENIA GÓRA

Cena pro radotínské seniory 200 Kč,
ostatní veřejnost 430 Kč.

Prodej dne 18.10.2006 od 8.00 hod. 
v Kulturním středisku „U Koruny“.

ZÁJEZDY

PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST

18. listopadu
WEIDEN

Prohlídka města, 
možnost návštěvy lázní či nákupů.

Cena 450 Kč 
obsahuje dopravu a průvodce.

2. prosince
ADVENTNÍ NORIMBERK

Prohlídka města, adventní trhy.
Cena 560 Kč

obsahuje dopravu a průvodce.

Změna programu vyhrazena.
Přihlášky a informace k zájezdům 

v Kulturním středisku Radotín, 
nám. Osvoboditelů 44,

tel.: 257 911 746, 776 161 407.
Internet: www.mcpraha16.cz 

Městská část Praha 16 a Sbor 
dobrovolných hasičů Radotín dě-
kují PhDr. Tomáši Grulichovi za 
sponzorský dar, za který bylo rea-
lizováno vytištění Almanachu ke 
120. výročí radotínského hasič-
stva a dále tiskárně Grafotechna 
Print ve Stodůlkách, která 
zdarma vytiskla pamětní listy ke 
stejné příležitosti.

29. září

BENEFIČNÍ KONCERT 
ŠTĚPÁNA RAKA 

v hořovickém zámku. 
Celý výtěžek koncertu 

bude věnován klubu Betlém 
 a azylovému domu sv. Josefa 

pro matky s dětmi v Lochovicích.
Začátek v 19.00 hod.

Cena vstupenky 200 Kč.
Více na www.zamek-horovice.cz

13.10. Pá 17 a 19.30 hod. USA
DOBA LEDOVÁ 2 65 Kč

14.10. So 17 a 19.30 hod. USA
15.10. Ne 17 a 19.30 hod. USA
KRÁSKA V NESNÁZÍCH 75 Kč

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ:
17.9.  KRAKONOŠOVY POHÁDKY

24.9.  KRTKOVA DOBRODRUŽSTVÍ 3
1.10.      BROUČCI – S BROUČKEM JE ZLE

8.10.      POHÁDKA O ČERTOVI A KÁČE

15.10.    KRTEK FILMOVÁ HVĚZDA

14 – 15 hod. mažoretková show na hřišti 

u sokolovny, 

od 16 hod. slavnostní průvod orchestrů 

a mažoretek se závěrečným společným 

vystoupením, po skončení koncert Vejvodovy 

kapely s vyhlášením výsledků soutěže, 

19 – 23 hod. lidová veselice ve stanu;

24. září závěrečné matiné ve stanu na náměstí.

30. září – 15. října 
SLAVNOSTI ELIŠKY PŘEMYSLOVNY

30. září ZAHAJOVACÍ KONCERT 

Zámek Zbraslav v 15.00 hod.; 

1. října RYTÍŘSKÁ KLÁNÍ 

v Borovičkách od 14.00 hod.; 

7. října PŘEDNÁŠKOVÉ DEFILÉ 

ZBRASLAV KRÁLOVSKÁ 

v aule ZŠ (Hauptova) od 10.00 hod.,  

NOC VARHAN v Husově sboru od 19.00 hod.;

8. října DIVADLO V CHRÁMU 

Kostel sv. Jakuba od 15.00 hod.;

15. října ZÁVĚREČNÝ KONCERT 

Kostel sv. Havla od 16.00 hod.

2. října 
VÝBĚR Z OPERET A MUZIKÁLŮ

Účinkují E. Bezdíček, Z. Vernerová
 a V.Vedral. 

Obřadní síň od 19 hod.

Informace a rezervace vstupenek: 
Kulturní oddělení

 ÚMČ Praha - Zbraslav, 
U Malé řeky 3, 

tel: 257 111 801,
e-mail: kultura@zbraslav.cz.


