
  

KULTURNÍ STŘEDISKO RADOTÍN

VÁS ZVE NA NÁSLEDUJÍCÍ 
RADOTÍNSKÉ AKCE:

8. února – 8. března
VÝSTAVA OBRAZŮ

VĚRY MAČKOVÉ

Kulturní středisko „U Koruny“.
Vernisáž 8. února od 17.00 hod.

Otevřeno: 
pondělí až čtvrtek 

od 9.00 do 12.00 hod.,
ve středu vždy 

od 13.00 do 17.00 hod.

10. března
MAŠKARNÍ VOLEJ BÁL

Ples volejbalového oddílu
Radotínského SK.

Sokolovna Radotín, 
Vykoukových 622/8.

Začátek ve 20.00 hod.

14. března
ŽÁKOVSKÝ KONCERT 

Koncert Základní umělecké školy
Klementa Slavického

Kulturní středisko „U Koruny“
od 18.00 hod.

KURZY PRO VEŘEJNOST

Kulturní středisko „U Koruny“
přijímá přihlášky do těchto 

semestrálních „jarních“ kurzů:
KALANETIKA (cena 350 Kč)

JÓGA (cena 700 Kč).
ANGLIČTINA PRO POKROČILÉ 

(cena cca 800 Kč).

Bližší informace
v Kulturním středisku Radotín, 

nám. Osvoboditelů 44,
tel.: 257 911 746, 776 161 407.
Internet: www.mcpraha16.cz 
Změna programu vyhrazena!

16. února 17 a 19.30 hod. 
HAPPY FEET  65 Kč

17. února 16 a 19 hod. 
PARFÉM: PŘÍBĚH VRAHA 65 Kč

18. února 17 a 19.30 hod. 
PRAVIDLA LŽI 70 Kč

23. února 17 a 19.30 hod. 
ODSOUZENI ZEMŘÍT 65 Kč

24. února 17 a 19.30 hod. 
POTOMCI LIDÍ 65 Kč

25. února 17 a 19.30 hod. 
SAW II 65 Kč

2. března 17 a 19.30 hod.  
LET´S DANCE 65 Kč

3. března 17 a 19.30 hod.  
DÉJA VU 65 Kč

4. března 17 a 19.30 hod.  
SVĚTLA V SOUMRAKU 65 Kč

9. března 17 a 19.30 hod.  
ERAGON 65 Kč

10. března 17 a 19.30 hod. 
DOBRÝ ROČNÍK 65 Kč

11. března 16 a 19 hod. 
KRVAVÝ DIAMANT 65 Kč

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ

18. února KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA

25. února O HLOUPÉM PECIVÁLOVI

4. března BUDULÍNEK

15. ledna – 28. února 
VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ

ZŠ ZBRASLAV

Výstavní síň 
Městského domu Zbraslav 
ve výpůjční době knihovny 

a při akcích.

15. února 
JAKUB A JEHO PÁN

Vtipná, moudrá i jízlivá variace 
M. Kundery na Diderotův román 

Jakub Fatalista.
Hraje soubor ZKS

v Divadle J. Kašky od 19.30 hod. 

17. února 
SŮL NAD ZLATO

Klasická marionetová pohádka. 
Divadlo J. Kašky od 15.00 hod.

20. února 
KAVÁRNA 19.00

Jak to vydržet se svým protějškem 
a naplno si to užít. 

Diskuze s Ing. Danielem Fajfrem, 
M.Th. v jídelně 

Domu s pečovatelskou službou 
od 19.00 hod.

20. února 
PYŽAMO PRO ŠEST 

Konverzační komedie ze současnosti 
Marca Camolettiho v režii Lenky 

Loubalové. Hraje soubor ZKS. 
Divadlo J. Kašky od 19.30 hod.

23. února 
V. SKAUTSKÝ PLES

střediska Uragan Zbraslav. 
Sokolovna Zbraslav od 19.00 hod.

Rezervace na tel.: 777 793 968.

 24. února 
KAŠPÁREK NA CESTÁCH

Tři veselá Kašpárkova dobrodružství. 
Divadlo J. Kašky od 15.00 hod. 

28. února 
PYŽAMO PRO ŠEST 

Konverzační komedie ze současnosti
Marca Camolettiho 

v režii Lenky Loubalové. 
Hraje soubor ZKS. 

Divadlo J. Kašky od 19.30 hod.

3. března 
KAŠPÁRKOVA STRAŠIDLA

Obnovená premiéra 
marionetové pohádky. 

Divadlo J. Kašky od 15.00 hod.

7. března  
SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE 

PRO SENIORY

V sále hasičské zbrojnice 
od 16.00 hod. 

10. března 
ČERTŮV ŠVAGR

Marionetová pohádka. 
Divadlo J. Kašky od 15.00 hod.

17. března 
DĚTSKÝ KARNEVAL

Sál sokolovny od 15.00 hod. 

17. března 
PŘEDJARNÍ BÁL ZKS

Sál sokolovny od 19.30 hod. 
Předprodej vstupenek od 26. února.

Informace a rezervace vstupenek: 
Kulturní oddělení

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

e-mail: kultura@zbraslav.cz.

 Rada městské části Praha 16 
svým usnesením č. 90 ze dne 
24.1.2007 vyhlásila Pravidla pro udě-
lení grantů pro rok 2007. 
    Grantová pravidla se vztahují na po-
skytování příspěvků z rozpočtu Měst-
ské části Praha 16 výhradně nestátním 
obecně prospěšným organizacím, fy-
zickým i právnickým osobám a škol-
ním klubům pouze v případě, jsou–li 
právnickými osobami s účetnictvím 
vedeným samostatně od účetnictví 
školy, a to působících především na 
území Městské části Praha 16 (Rado-
tín) v oblastech volného času, sportu, 
kultury.
   Žádost o grant na předepsaném for-

muláři a projekty zpracované ve dvou 
vyhotoveních se přijímají prostřed-
nictvím podatelny na Úřadu městské 
části Praha 16, Václava Balého 23, 
v termínu do 28. února do 12.00 
hod. pro akce konané od 1.1.2007 do 
31.12.2007. Obálka s materiály bude 
zřetelně označena heslem ,,Grant”. 
   Do tohoto termínu budou poskytová-
ny informace ke zpracování projektů 
pracovnicí kanceláře tajemníka při 
ÚMČ Praha 16 pí Miloslavou Černou 
(telefon 234 128 102). Kompletní 
znění „Pravidel“ a potřebné formuláře 
jsou k dispozici na webových strán-
kách www.mcpraha16.cz.

Kontaktní údaje Datum a hodina konání zápisu

Mateřská škola Praha - Radotín
nám. Osvoboditelů 1367
153 00  Praha 5 - Radotín
Ředitelka: Věra Rohlíková

19.3.2007 od 9.00 do 17.00 hod. 
20.3.2007 od 12.00 do 16.00 hod.

Mateřská škola Praha - Zbraslav
Matjuchinova 698
156 00 Praha 5 - Zbraslav
Ředitelka: Dagmar Meisnerová

27.3.2007 od 13.00 do 17.00 hod.
28.3.2007od 13.00 do 17.00 hod.

Mateřská škola Nad Parkem
Nad Parkem 1181
156 00  Praha 5 - Zbraslav
Ředitelka: Jana Mahelková

27.3.2007 od 13.00 do 17.00 hod.
28.3.2007 od 13.00 do 17.00 hod.

Mateřská škola Velká Chuchle
Na Cihelně 456/17
159 00  Praha 5 - Velká Chuchle
Ředitelka: Dagmar Vostřáková

15.3.2007 od 13.00 do 17.00 hod.

Mateřská škola Praha - Lipence
K samoobsluze 211
155 31  Praha 5 - Lipence
Ředitelka: Ivana Boubelíková

4.4.2007 od 8.00 do 17.00 hod.

Mateřská škola Lochkov
Za Ovčínem 1
154 00  Praha 5 - Lochkov
Ředitelka: Vladimíra Schwabová

14.3.2007 od 13.00 do 18.00 hod.

 Radotínské Kulturní středisko 
„U Koruny“ má od 8. února zamlu-
veno malířka Věra 
Mačková. Ta se svou 
tvorbou začala teprve 
nedávno, v roce 2000. 
S malováním se však 
setkala daleko dříve. 
V dětství občas po-
zorovala svého otce, 
k t e r ý  ve  vo l nýc h 
c hv í l í c h  m a l ova l 
olejovými barvami 
krajinky. Nikdy ji ale 
nenapadlo, že by se 
sama mohla věnovat 
této činnosti.
  Poprvé přišla na 
myšlenku zkusit si 
na ma lovat  vlastn í 
obrázek v době krát-
kodobého onemoc-
nění v lednu 2000. 
K realizaci přispěla 
dcera ,  jež dosta la 
nápad ihned zakoupit 
vše potřebné. První 
obrázek s názvem 
„Jižní Itálie - Agáve“ 
byl proto věnován jí. 
Tato prvotina je proto neprodejnou 
a nezbytnou součástí všech minulých 
i budoucích výstav. Pro samotnou 

autorku bylo toto zjištění překvapu-
jící. „Jsem přesvědčena, že se jedná 

o duševní odkaz otce, který mi krátce 
předtím zemřel, věřím tomu,“ říká.
   Motivy pro svá díla čerpá autorka 
v přírodě, k níž má velmi silný vztah. 
Získává z ní i energii a duševní sílu. 
„Maluji květiny, motýly, krajiny 
a hlavně vodu. Berounku mám zachy-
cenou asi na deseti obrazech, ta mne 
s Radotínem asi i spojuje. Jinak mám 
Radotín prochozený, líbí se mi. Voda, 
to bylo mé mládí.“ Energie z paní 
Mačkové na oplátku sálá i po „drátech 
telefonní linky“.
  Stálou prodejní výstavu můžete 
zhlédnout v Santé na Brumlovce v Že-
letanské ulici na Praze 4. Vernisáž 
výstavy se koná 8. února od 17 ho-
din. Expozice výtvarných děl Věry 
Mačkové v radotínské Koruně potrvá 
do 8. března. 

   Pravidelné kontroly potvrdi-
ly, že nákup přenosného radaru 
pro Městskou policii v obvodě 
Prahy 16 byl správným roz-
hodnutím. Rychle jezdící řidiči 
se mohou obávat mnohem více 
než dosud, že budou přistiže-
ni. Strážníci navíc několikrát 
denně mění místo měření a au-
tomobilisté si nemohou být 
jisti na žádné komunikaci. Za 
prvních několik týdnů ostrého 
měření dokonce už naměřili 
nepovolenou rychlost i autobu-
su MHD na Zbraslavi. 

   Pravidelné kontroly potvrdi-

   Dopravní kolaps zažilo 10. ledna krátce po poledni centrum Radotína. Dů-
vodem byla „zamrzlá“ světelná signalizace na nejsložitější křižovatce na Ho-
rymírově náměstí a na následném přechodu pro chodce u pizzerie. V hlavním 
směru svítila trvale zelená a z bočních ulic a na přechodech červená. Jak řidiči, 
tak i pěší nejprve trpělivě čekali a po několika minutách se začali osmělovat, 
vjíždět do křižovatky a přecházet ji, křížíc cestu rychle rozjetým autům a kami-
onům, jejichž posádky netušily „zradu“. 
   Odbor dopravy zjistil závadu přímo na místě v 13.05 hod. a po zjištění jejího 
rozsahu o 6 minut později kontaktoval společnost ELTODO (tel.: 261 263 978) 
s naléhavou žádostí o urychlené řešení. Pohotovostní služba dorazila na místo 
ve 13.32 hod. a „probudila“ řídící počítač křižovatky. Odpovědí pracovníků, 
co způsobilo poruchu, bylo jen pokrčení ramen a utroušení poznámky, že „se 
to nějak přehřívá“ – ano, nezvykle teplé zimní počasí, sluníčko a teplota 14° C, 
to už mnohý počítač nezvládá. Je jen otázkou, jak budou semafory fungovat 
v horkém létě...

P ř í č i n o u 
d o p r a v n í h o 
k o l a p s u 
v  c e n t r u 
Radotína byla 
n e f u n g u j í c í 
s v ě t e l n á 
signalizace.


