
  

K  R
    

 

Do 31. prosince
V 

V G
Místní knihovna Radotín, 

Loučanská 1406/1.
Výstavu je možno navštívit 
v otevírací době knihovny. 

24. – 25. listopadu
O   

(J. S)
Divadelní představení studentů 

Gymnázia Oty Pavla
v Kulturním středisku.

Začátek vždy ve 14.00 a 18.00 hod.

25. listopadu
K 

   
Z II. Cyklu nedělních 

předvánočních koncertů.
Kostel sv. Petra a Pavla 

od 17.00 hod.

1. prosince
T  

Výtvarné a hudební vánoční dílny,
pro děti i pro dospělé. 

Účinkuje
Divadelní spolek Gaudium.
Kulturní středisko Radotín 

od 15.00 do 18.00 hod.
Pořádá Občanské sdružení Petrklíč.

2. prosince
P  

Z II. Cyklu nedělních 
předvánočních koncertů.

Kulturní středisko 
od 17.00 hod.

8. prosince – 2. ledna 
C  

Výstava fotografií 
Zuzany Vopálkové.

Kulturní středisko Radotín.

9. prosince
D  

Z II. Cyklu nedělních 
předvánočních koncertů.

Účinkuje prof. Jan Novotný.
Kulturní středisko

od 17.00 hod.

16. prosince
T  

Z II. Cyklu nedělních 
předvánočních koncertů.

Česká mše vánoční J. J. Ryby.
Kostel sv. Petra a Pavla 

od 15.00 hod.

19. prosince
S  

Posezení s radotínskými seniory.
Kulturní středisko od 14.00 hod.

Z  
1. prosince

A R  C
Prohlídka obou měst, 
adventní trhy, nákupy.
Cena 660 Kč za osobu.

15. prosince
B D

Jednodenní zájezd na lyže.
Cena 330 Kč 

zahrnuje dopravní služby.
Zájezd se uskuteční pouze v případě 

dobrých sněhových podmínek 
a při účasti minimálně 36 osob.

Bližší informace a přihlášky 
v Kulturním středisku Radotín, 

nám. Osvoboditelů 44/15,
tel.: 257 911 746, 776 161 407, 
e-mail: kspetrova@seznam.cz 

 www.mcpraha16.cz 
Změna programu vyhrazena!

16. listopadu 17 a 19.30 hod.
M V: 
S  -
  A H  65 Kč

17. listopadu 17 a 19.30 hod. 
B  65 Kč

18. listopadu 17 a 19.30 hod.
I P 65 Kč

23. listopadu 17 a 19.30 hod.
24. listopadu 17 a 19.30 hod.
25. listopadu 17 a 19.30 hod. 
M  75 Kč

30. listopadu 17 a 19.30 hod.
B 65 Kč

1. prosince 17 a 19.30 hod. 
P   65 Kč

2. prosince 17 a 19.30 hod. 
D   65 Kč

7. prosince 17 a 19.30 hod. 
D 65 Kč

8. prosince 17 a 19.30 hod.
9. prosince 17 a 19.30 hod. 
G  75 Kč

14. prosince 17 a 19.30 hod. 
W  65 Kč

15. prosince 17 a 19.30 hod. 
S   65 Kč

16. prosince 17 a 19.30 hod. 
T   70 Kč

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ
18. listopadu C  
25. listopadu Č  K
  2. prosince D 
 9. prosince  B –  
 A  
16. prosince  P  

Na Výšince 875/4,
telefon: 257 910 322,

e-mail: kinoradotin@volny.cz
Změna programu vyhrazena!

5. listopadu – 6. prosince
Z 

První ročník výstavy, která před-
stavuje obrazy, grafiku, sochy 
a fotografie zbraslavských vý-

tvarných umělců všech věkových 
kategorií. 

Výstavní síň Městského domu.

17. listopadu 
K 

Obnovená premiéra
 marionetové pohádky. 

Divadlo J. Kašky od 15.00 hod.

24. listopadu
K Z

Přehlídka amatérského divadla 
v Divadle J. Kašky 

od 10.00 hod. do 20.30 hod.

26. listopadu
K  . M 

Legendu O svatém Mikuláši 
přednese V. Matějček, 

barokní varhanní hudbu
hraje V. Roubal. 

Kostel sv. Jakuba od 19.00 hod.

28. listopadu 
M  KLAS

V sále hasičské zbrojnice 
od 16.00 hod. 

29. listopadu 
Z 

Karel Tejkal st. a jeho host,
převor břevnovského kláštera 

Prokop Siostrzonek, budou mluvit 
o nadcházejícím adventu,

a to formou, která jistě zaujme. 
Divadlo J. Kašky od 18.00 hod.

1. prosince 
M 
Od 15.00 hod. pro děti 

a od 19.30 hod. pro dospělé
v sále Sokola Zbraslav. 

2. prosince 
Z 

25. ročník terénního běhu 
pro nejširší veřejnost na Závisti.

8. prosince 
O   

  
Maňáskový muzikál. 

Divadlo J. Kašky od 15.00 hod.

11. prosince  
Č   J. J. R
Zámek Zbraslav od 19.00 hod.

12. prosince 
V 
Žáků ZUŠ Zbraslav. 

Zámek Zbraslav od 18.15 hod.

15. prosince 
Č 

Marionetová pohádka. 
Divadlo J. Kašky od 15.00 hod.

Informace:
Kulturní oddělení

ÚMČ Praha - Zbraslav,
U Malé řeky 3,

tel: 257 111 801,
e-mail: kultura@zbraslav.cz.
Změna programu vyhrazena!

Knižní tipy
Místní knihovny Radotín

A –
H M

Příběh ze současného Tokia
se odehrává během jediné noci. 

Kapitoly připomínají filmový scénář
a u každé z nich je uveden údaj,

kdy se odehrává.
Dějová linie je pro autora typická, 

střídají se tu dva paralelní, 
navzájem související příběhy.

Nezvyklí jsou tentokrát hrdinové –
dvě sestry a nezúčastněný vypra-
věč první osoby množného čísla. 
Devatenáctiletá Mari má díky své 

znalosti čínštiny pomoci šéfce 
whodinového hotelu vyřešit případ
 brutálně zabité čínské prostitutky.

Mari podniká exkurzi do tokijského 
podsvětí. Její sestra Eri většinu času 

leží jako zakletá a spí.
Vlivem tajemných sil, v jakémsi 

pomateném snu, se ocitá v ohraniče-
ném prostoru na obrazovce televize 

ve svém pokoji. Nakonec se ale
vrací zpátky 

do reality a noční nebezpečí,
týkající se obou sester, jsou zažehná-
na. V tomto dramatickém příběhu

s postupy sci-fi a humoru autor 
pracuje s mýtem a prvky fantaskna.
Předností románu je styl sekvence, 

pasáže s dynamikou kamery.
Vydalo nakladatelství Odeon.

S  V
T   -

P T
Zajímají vás otazníky života

a tragické smrti knížete Václava?
Oblíbili jste si toulky

 českou krajinou za nejrůznějšími 
záhadami minulosti

i přírodními zajímavostmi?
Pak ve vaší knihovně nesmí chybět

již osmý svazek ze série knih
Tajemnou českou krajinou.

Vydejte se s knihou
 v ruce na tajemné toulky krajem,
naplněným tajemnými příběhy.

Vydalo nakladatelství Start.

V   –
C C

Hannah a Joey
byly vždycky nejlepší kamarádky, 

jen ony dvě a nikdo jiný.
Napořád. Jenže když se objeví 

Joeyin nevlastní bratr Paul,
všechno se změní. 

Nejdřív se Joey zblázní 
do bratra Hannah, Kita. 

Jenže Paul to zkomplikuje –
s koťaty, čokoládovou tyčinkou

a proužkovaným růžovým kolem. 
Hannah se celý svět
obrátí vzhůru nohama.

Dá se zachránit přátelství,
když jde ke dnu?

Můžete pomoci kamarádce 
či kamarádovi z nesnází –

když o žádnou pomoc nestojí?
Vydalo nakladatelství BB art.

Loučanská 1406/1,
Praha 5 – Radotín,

telefon: 234 128 460,
e-mail: knihovna@p16.mepnet.cz

   Ve dnech 2. - 4. listopadu provedla společnost STRABAG a.s. opravu 
povrchu vozovky ulice Výpadová. Díky tomu mohou po letech jezdit 
řidiči v úseku Na Benátkách – Kraslická bez strachu, že si poškodí své 
plechové miláčky. Fotografie je pořízena 5. listopadu, kdy ještě nebylo 
obnoveno vodorovné dopravní značení a chyběl především bezpečnost-
ní ostrůvek ve středu vozovky.

Předvánoční klasika v Radotíně
Již druhým rokem připravila 

Městská část Praha 16 ve spolu-
pr á c i  s  a k c i ov ou  s p o l e č n o s t í 
Českomoravský cement a za přispě-
ní Římskokatolické farnosti Praha 
– Radotín Cyklus nedělních předvá-
nočních koncertů. 
   První koncert se bude konat dne 
25. listopadu od 17 hodin v kostele 
sv. Petra a Pavla pod názvem Koncert 
k ukončení liturgického roku, na 
kterém vystoupí Ivana Bažantová-
Jandová (cembalo), Jarmila Chal
oupková (mezzosoprán), Martina 
Štillerová (barokní housle) a Jakub 
Michl (viola da gamba). Poslechneme 
si skladby G. Frescobaldiho, G. 
B .  Pergolesiho, W.A. Mozar ta , 
J. S Bacha a dalších autorů. Druhý 
koncert, 2. prosince od 17 hodin 
v Kulturním středisku, je věnován 
prvnímu adventu. Účinkovat budou 
posluchači pražské konzervatoře 
– Eva Procházková (klavír), Michaela 
Stehlíková (violoncello) a Pavel 
Ambrož (klavír). Zahrají skladby 

L. van Beethovena, J. Brahmse, B. 
Martinů a F. Liszta. Na třetí kon-
cert se budeme těšit dne 9. prosince 
od 17 hodin opět ve velkém sále 
Kulturního střediska s názvem Druhý 
adventní koncert. V podání profesora 
Jana Novotného zazní klavírní recitál 
věnovaný dílům B. Smetany a R. 
Schumanna. Cyklus bude zakončen 
dne 16. prosince Třetím adventním 
koncertem v kostele sv. Petra a Pav-
la od 15 hodin. Budeme se těšit na 
Jakuba Jana Rybu – Českou mši 
vánoční a adventní zpěvy v podání 
smíšeného pěveckého sboru SUDOP 
pod vedením Dagmar Kohoutové.

   Nedaleko cyklostezky, na hranici katastru Radotína a Černošic, 
byla  ráno 6. listopadu objevena skládka použitých pneumatik. Vedení 
radotínské radnice považuje toto protiprávní jednání za nepřijatelné 
a za indicii vedoucí k dopadení pachatele vypisuje finanční odměnu

 Podněty směřujte na e-mail:  


