
17. listopadu 17 a 19.30 hod. 
SKY FIGHTER:  65 Kč
AKCE V OBLACÍCH

18. listopadu 17 a 19.30 hod. 
DŮM U JEZERA 65 Kč

19. listopadu 16 a 19 hod. 
MIAMI VICE 70 Kč

24. listopadu 17 a 19.30 hod. 
SUPER NÁHRADNÍK 65 Kč

25. listopadu 17 a 19.30 hod. 
STRÁŽCE 70 Kč

26. listopadu 17 a 19.30 hod. 
NABÍT A ZABÍT 65 Kč

1. prosince 17 a 19.30 hod.  
PÉČKO PRO ZAČÁTEČNÍKY 65 Kč

2. prosince 17 a 19.30 hod. 
VĚJÍŘ LADY WINDERMEROVÉ 65 Kč

3. prosince 17 a 19.30 hod. 
GRANDHOTEL 70 Kč

8. prosince 17 a 19.30 hod. 
HAVANA BLUES 65 Kč

9. prosince 17 a 19.30 hod. 
KLIK:  65 Kč
ŽIVOT NA DÁLKOVÉ  OVLÁDÁNÍ  

10. prosince 17 a 19.30 hod. 
MARTA  65 Kč

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ:
26. listopadu MACH A ŠEBESTOVÁ

  3. prosince BROUČCI – BROUČKOVA        
RODINA

10. prosince DVA MRAZÍCI

KULTURNÍ STŘEDISKO RADOTÍN
VÁS ZVE NA NÁSLEDUJÍCÍ 

RADOTÍNSKÉ AKCE:

20. – 24. listopadu
TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

V ZŠ RADOTÍN

v Loučanské ulici 1112/3 
ve třídách s metodou výuky 

Začít spolu.
 Denně od 9.00 hod. do 11.45 hod., 

 24. listopadu pak od 11.00 hod.
Více informací na 

www.skola-radotin.cz

25. listopadu
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ RADOTÍN

Brány nově otevřené
 radotínské knihovny 

v Loučanské ulici 1406/1a
budou otevřeny 

od 10.00 do 17.00 hodin.

25. listopadu – 2. prosince
VÝSTAVA KRUHU 

RADOTÍNSKÝCH VÝTVARNÍKŮ

V Kulturním středisku „U Koruny“.
Vernisáž v sobotu 25. listopadu 

od 15.00 hod.

4. – 31. prosince
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ

ZUZANY VOPÁLKOVÉ

„NAHLÉDNĚTE DO MÉHO SVĚTA“
V Kulturním středisku „U Koruny“.
Vernisáž 4. prosince od 17.00 hod.

ZÁJEZD
PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST

2. prosince
ADVENTNÍ NORIMBERK

Prohlídka města, adventní trhy.
Cena 560 Kč,

(pro radotínské seniory 300 Kč)
obsahuje dopravu a průvodce.

V případě velkého zájmu se může 
uskutečnit zájezd také 9. prosince.

Změna programu vyhrazena.
Přihlášky a informace k zájezdům 

v Kulturním středisku Radotín, 
nám. Osvoboditelů 44,

tel.: 257 911 746, 
776 161 407, 725 012 635.

Internet: www.mcpraha16.cz 

6. listopadu – 2. prosince 
MILOŠ POŠAR – OBRAZY 

Výstava krajinomaleb akademického 
malíře Milošew Pošara. 

Výstavní síň 
Městského domu Zbraslav. 

Otevřeno pondělí a středa  8 - 18, 
čtvrtek 8 - 16, sobota 14 - 17 hod.

a při akcích konaných v obřadní síni.

15. listopadu 
ZBRASLAVŠTÍ VÝTVARNÍCI (1. část)

Přednáška pro seniory s promítáním 
z cyklu Poznejte lépe Zbraslav 

a její osobnosti.
Divadlo J. Kašky od 15.00 hod.

18. listopadu
O ZLÉM VLKU A NEZBEDNÝCH 

PRASÁTKÁCH

Maňáskový muzikál. 
Divadlo J. Kašky od 15.00 hod. 

20. listopadu 
VÁNOČNÍ KONCERT 

ORCHESTRU VÁCLAVA HYBŠE

Komponovaný program předního 
českého orchestru. 

Divadlo J. Srnce od 19.30 hod. 

21. listopadu 
PYŽAMO PRO ŠEST 

Konverzační komedie 
Marca Camolettiho ze současnosti 

v režii Lenky Loubalové. 
Hraje soubor ZKS. 

Divadlo J. Kašky od 19.30 hod.

25. listopadu 
ČESKÝ HONZA

Klasická činoherní pohádka. 
Hraje DS Rachtámiblatník Praha. 
Divadlo J. Kašky od 15.00 hod.

25. listopadu 
KAŠKOVA ZBRASLAV

XII. přehlídka amatérského divadla 
v Divadle J. Kašky.

29. listopadu 
ZBRASLAVSKÉ FORBÍNY

Tentokrát se 
Zdenkou a Jiřím Tichotovými 

ze Spirituál Kvintetu. 
Divadlo J. Kašky od 19.00 hod.

2 prosince 
ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI

Maňásková pohádka. 
Divadlo J. Kašky od 15.00 hod.

3. prosince 
ZBRASLAVSKÝ BĚH

24. ročník terénního běhu 
pro nejširší veřejnost na Závisti.

7. prosince 
VÁNOČNÍ KONCERT

Žáků ZUŠ Zbraslav. 
Zámek Zbraslav od 18.15 hod.

16. prosince 
ZBRASLAVSKÉ VÁNOCE

Tradiční předvánoční odpoledne 
pro celou rodinu. 
Divadlo J. Kašky,  

Městský dům Zbraslav od 15.00 hod.

Informace a rezervace vstupenek: 
Kulturní oddělení

 ÚMČ Praha - Zbraslav, 
U Malé řeky 3, 
tel: 257 111 801,

e-mail: kultura@zbraslav.cz.
Změna programu vyhrazena!

Změny dopravního zna-
čení ve správním obvodu 
Praha 16, o jejichž zahá-
jení jsme vás informovali 
(viz Noviny Prahy 16 č. 
9/2006), nadále probíha-
jí. Po kompletní revizi na 
Zbraslavi se změn dočkal 
i Lochkov, kde „Zóna 30“ 
zmizela z hlavní komu-
nikace (ul. Cementářská, 
Ke Slivenci) a omezení 
rychlosti zde platí jen 
v úsecích u autobuso-
vých zastávek se zpoma-
lovacími prahy. Snížení 
rychlosti ale nadále 
platí v bočních ulicích Za 
Ovčínem a Na Dražkách 
a ve všech obytných 
zónách (ze zákona max. 
20 km/h).
V Radotíně jsou úpravy 
spíše menšího rozsahu, 
odstranila se například 

nesmyslná „stopka“ na křižovatce ulic Radotínská – Přeštínská – Vrážská 
a řidiči zde dávají jen přednost v jízdě bez povinnosti uvést vozidlo do klidu. 
Ale zase se objevila jedna specialitka: Před vlakovým nádražím můžete 
nově využít parkoviště s omezením doby stání 5 min. a záhadnými písmeny 
K + R. Co to znamená? Jde o zkratku anglického spojení slov „Kiss & Ride“, 
tedy v doslovném překladu „Polib a jeď“. Smysl je zřejmý, parkovací záliv 
je možné využít jen pro krátkodobé stání při přestupu lidí (spolujezdců) 
z aut na vlak. Parkoviště P + R („Park & Ride“, „Zaparkuj a jeď“) dostupné 
z Prvomájové ulice zůstává samozřejmě stále zachováno. Praha 16 tak jako 
první v šestnáctce podporuje integraci různých druhů dopravy a především 
upřednostnění vlaků jako ekologického způsobu dopravy.   

6 otázek pro nového senátora
PhDr. Tomáše Grulicha

Dobrý den, pane doktore, nejprve 
mi dovolte blahopřát Vám ke zvo-
lení do horní komory Parlamentu 
České republiky. Řekněte mi, kdy 
Vás vlastně napadlo kandidovat do 
Senátu?
O volbách do Senátu Parlamentu ČR 
uvažuji již déle. Fakticky jsem se 
začal připravovat někdy na podzim 
loňského roku. Nebyl to tedy blesk 
z čistého nebe, ale vědomá politická 
práce.

Kandidoval jste a byl jste zvolen za 
volební obvod č. 17, který zahrnuje 
mj. i území Lipenců, Lochkova, Vel-
ké Chuchle, Zbraslavi a Radotína. 
Jaký k nim máte vztah?
Bydlím sice v Praze 12, největší měst-
ské části tohoto senátního obvodu, ale 
do Prahy 16 jezdím velmi rád. Poutá 
mě přátelství jak se současným vede-
ním radnice, tedy s paní starostkou 
Žižkovou, tak i s ostatními kolegy. 
Často jsem s nimi diskutoval pro-
blémy, které jsou společné Praze 12 
i Praze 16.
A co považujete za největší problém 
regionu?
Největším problémem Prahy 16 je 
bezesporu otázka dopravy, kterou 
doufám brzo vyřeší vnější městský 
okruh.
Jistě se nevyhnete srovnání s před-
chozím senátorem Ing. Edvardem 

Outratou. V čem byste chtěl být 
lepší než on?
Toto je nepříjemná otázka. Nechci se 
vymezovat vůči bývalému senátorovi 
panu Outratovi, kterého si vážím jako 
vzdělaného člověka s velkým roz-
hledem. Co však vím, je jeho menší 
zájem o problémy volebního senátní-
ho obvodu. Věřím, že zde mohu být 
přínosnějším díky znalosti komunální 
politiky.
Letošní volební rok byl pro Vás 

opravdu velmi 
úspěšný. Jste 
s e n á t o r e m 
a  s o u č a s n ě 
zastupitelem 
Městské části 
P r a h a  1 2 . 
Čím jste na 
voliče zapů-
sobil?
Myslím si, že 
velkou úlohu 
zde hraje to, 
že jsem ob-
čanem tohoto 
v o l e b n í h o 
obvodu a moje 
z k u š e n o s t 
komunálního 
politika a roz-

hled historika. Vítězství v Praze 16 
bylo korunováno úspěchem díky 
dobré politice vaší radnice. Zde mohu 
říci, že jsem se na jejím úspěchu také 
trochu svezl.
Víte již, kde bude sídlo Vaší sená-
torské kanceláře a kdy se na Vás 
občané mohou obracet? 
Vzhledem k tomu, že ještě nemám 
potvrzenou volbu, tak říkajíc právně, 
nemohu si zatím senátní kancelář 
pořídit. Jakmile to bude možné, bude 
moje kancelář v senátním obvodu 
č. 17 umístěna v Praze 12. Není to jen 
proto, že zde bydlím, ale Praha 12 je 
nejlidnatější městskou částí mého se-
nátního obvodu. Jakmile bude známá 
adresa a další spojení, jistě dám spolu-
občanům tohoto obvodu vědět.
Děkuji za rozhovor. 

Změny dopravního zna-
čení ve správním obvodu 
Praha 16, o jejichž zahá-
jení jsme vás informovali 
(viz Noviny Prahy 16 č. 
9/2006)
jí. Po kompletní revizi na 
Zbraslavi se změn dočkal 
i Lochkov, kde „Zóna 30“ 
zmizela z hlavní komu-
nikace (ul. Cementářská, 
Ke Slivenci) a omezení 
rychlosti zde platí jen 
v úsecích u autobuso-
vých zastávek se zpoma-
lovacími prahy. Snížení 
rychlosti ale nadále 
platí v bočních ulicích Za 
Ovčínem a Na Dražkách 
a ve všech obytných
zónách (ze zákona max. 
20 km/h).

   V Radotíně jsou úpravy 
spíše menšího rozsahu, 
odstranila se například 

   

   Městská část Praha 16 ve spolupráci 
s  Ř í m s ko k a t o l i cko u  f a r n o s t í , 
radotínskou Základní uměleckou 
školou Klementa Slavického a za 
fi nanční podpory akciové společnosti 
Českomoravský cement pořádají 
I. Cyklus nedělních předvánočních 
koncertů. 

  První koncert se uskuteční 26. 
listopadu od 17 hodin v radotínském 
kostele sv. Petra a Pavla a půjde 
o opravdovou lahůdku. Zazní skladby 
určené pro varhany a housle v podání 
profesora Hudební fakulty AMU 
Jana Hory (*1936), předního českého 
koncertního varhaníka, a Ivana 
Štrause (*1937), rovněž profesora, 
tentokrát ovšem houslové hry na 
pražské konzervatoři. Štraus vedle 
klasického repertoáru propaguje 
tvorbu Bohuslava Martinů, jehož 
zejména houslových a komorních děl 
je zasvěceným znalcem. V současné 
době je předsedou Správní rady 

Nadace Bohuslava Martinů. Na 
programu se v radotínském kostele 
objeví skladby jako Bachův „Chorál 
Liebster Jesu“ či Preludium C dur 
Františka Xavera Brixiho. 
   O týden později, 3. prosince, se od 
páté hodiny odpolední v Kulturním 
středisku „U Koruny“ představí 

žáci, absolventi a hosté radotínské 
základní umělecké školy. Druhá 
adventní neděle (10. prosince) bude 
patřit klavírnímu koncertu Jana 
Novotného (*1935). Novotný je 
známý jako propagátor české klavírní 
tvorby, zejména pak děl Bedřicha 
Smetany, jehož kompletní klavírní 
dílo nastudoval a nahrál. Česká tvorba 
se pochopitelně objeví i na repertoáru 
dalšího adventního koncert v Kultur-
ním středisku „U Koruny“. Program 
posledního adventního koncertu 
plánovaného na 17. prosince v kostele 
sv. Petra a Pavla je více než zřejmý 
– zazní Rybova Česká mše vánoční. 
Příjemný poslech!

  První koncert se uskuteční 26. 

středisku „U Koruny“ představí 

žáci, absolventi a hosté radotínské 

 26. listopadu od 17.00 hod.    Kostel sv. Petra a Pavla
        Slavnostní koncert                    Jan Hora - varhany 
                                                             Ivan Štraus - housle

   3. prosince od 17.00 hod.    Kulturní středisko Radotín
        První adventní koncert     ZUŠ Klementa Slavického 

 10. prosince od 17.00 hod.    Kulturní středisko Radotín
       Druhý adventní koncert           Jan Novotný - klavír

 17. prosince od 15.00 hod.     Kostel sv. Petra a Pavla     
      Třetí adventní koncert              J. J. Ryba - Česká mše vánoční


