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1. září 17 a 19.30 hod.
23  65 Kč

2. září 16 a 19 hod. 
Z 70 Kč

7. září 17 a 19.30 hod.
8. září 17 a 19.30 hod. 
T 75 Kč

9. září 17 a 19.30 hod. 
M P  70 Kč

14. září 17 a 19.30 hod.
  65 Kč

15. září 17 a 19.30 hod. 
S 65 Kč

16. září 16 a 19 hod. 
E P 75 Kč

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ
9. září          P,   

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

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

Kulturní středisko Radotín
vás zve na následující 

radotínské akce

S   
I H

Místní knihovna Radotín, 
Loučanská 1406/1.

Výstavu je možno navštívit
v otevírací době knihovny. 

do 15. září
P  

Z K
Místní knihovna Radotín, 

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

1. září
R  

1. kolo Extraligy armsportu
2007/2008.

Kulturní středisko „U Koruny“.
Oficiální zahájení soutěže 

ve 14.00 hod.

21. září
F V Z

 R
Vystoupení rakouské kapely
St. Georgener Muzikantem

od 17.00 hod. u fontány
v parku před  Hotelovým domem.

13. října 
H 

X. ročník radotínské slavnosti 
svátku sv. Havla.

Bližší informace přineseme
v zářijovém čísle 
Novin Prahy 16.

K  
Kulturní středisko „U Koruny“

přijímá do 20. září přihlášky 
do jazykových a pohybových kurzů 

(kalanetika, jóga), 
taneční pro dospělé.

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!

4. června – 14. září 
P  

Výstava dětských prací z výtvarné 
soutěže místní knihovny,

doplněná o minivýstavu hraček 
z vajíček Kinder. 

Výstavní síň 
Městského domu Zbraslav.

Otevřeno ve výpůjční době knihovny.

8. září 2007 
Z – J 

40. ročník mezinárodní jízdy 
historických vozidel do vrchu.

Výstava vozidel 
na Zbraslavském náměstí 

od 9.00 hod., 
start závodu ve 13.00 hod.

Informace:
Kulturní oddělení

ÚMČ Praha - Zbraslav,
U Malé řeky 3,

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

Pětka knižních tipů
Místní knihovny Radotín

na dovolenou i na prázdniny

J - E. M B
Krásná a inteligentní Marilyn 

Hollisová se stýká s mnoha muži, 
kteří jsou „jen dobrými přáteli“. 
Proč však jsou jeden za druhým 

nalézáni mrtvi… zavražděni
nejrůznějšími způsoby? 

A proč Marilyn tak tajuplně mlčí? 
Jaké je tajemství její minulosti? 

Další strhující příběh 
detektivů z 87. revíru.

Vydalo nakladatelství BB art.

V  – I. O
Fejetony a komentáře 

událostí i osobních zážitků Ireny 
Obermannové. 

„Je tak trochu mým deníkem, 
pěnou mých dní.“

Vydalo nakladatelství Motto.

T ()  
F B   

– G. S. E
Záznamy jakéhosi Fredericka 

Barona, Američana, který do naší 
země přijel 

v 90. letech 20. století. 
Jak ukazuje jeho deník, Baron byl 

podivín, který naši republiku 
považoval za Zaslíbenou zemi. 

Přes tyto výstřednosti je jeho deník 
zajímavým čtením.

Vydalo nakladatelství Aequitas.

M 
 – R. L

James Matlock, univerzitní profesor 
anglické literatury, se proti své vůli 

ocitá ve víru děsivých událostí. 
Na žádost ministerstva spravedl-

nosti má proniknout do zločinecké 
organizace, která si za svou operační 

základnu zvolila prostředí 
prestižních vysokých škol.

Vydalo nakladatelství Domino.

P  – J. W
Tim, Piškot a Kelly tu jsou zase! 

Mají za to, že tentokrát jim nehrozí 
žádné nepříjemné dobrodružství. 

Nejsou přece na sportovním táboře,
 ale na obyčejné dovolené s rodiči.
To si ovšem mohou namlouvat jen 
do chvíle, kdy se střetnou s drsným 

a nebezpečným Ježourem a jeho 
nohsledem Šklebem.

Vydalo nakladatelství BB art.

Loučanská 1406/1,
Praha 5 – Radotín,

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

Martin Pavlát z Radotína se svou kořistí právě
ulovenou v místních vodách Berounky

Absolventský večer
   Při příležitosti ukončení základní 
školní docházky se 27. června ve 
velkém sále radotínského Kultur-
ního střediska „U Koruny“ konal 1. 
absolventský večer. V hojném po-
čtu se zde sešli žáci devátých roční-
ků Základní školy Praha - Radotín, 
jejich učitelé a nejbližší příbuzní.
   Slavnostní večer zahájil ředitel 
školy Mgr. Roman Král a „pro-
pustil“ tak do života své nejstarší 
žáky. Velkým spolužákům zazpív
ali prvňáčkové originální písničku 
složenou pro tento večer a předali 
jim papírové květiny. Oslavencům 
ještě zatančila v rytmu street dance 
skupina děvčat ze druhého stupně 
a pak již následovalo slavnostní 
dekorování a předávání osvědčení 
za absolventské práce z rukou tříd-
ních učitelek.
  Najednou celý sál ztichl a při-
hlížel, jak jindy uvolnění deváťáci 
zvážněli a někteří se nebránili 
ani dojetí… Po této krásné chvíli 
nastal čas pro vlastní program jed-
notlivých tříd. Pěvecké vystoupení 
se střídalo s pantomimou, čtením 
zážitků ze školy v přírodě, hrou na 
klavír, parodií na moderní píseň, 

čtením dopisu na rozloučenou či 
počítačovou prezentací 9.B.

   Žáci pak ještě poděkovali svým 
třídním učitelkám za jejich prová-
zení základní školou a nezapomně-
li ani na ostatní pedagogy, kteří je 

učili. Po skončení programu a vel-
kém potlesku všech zúčastněných 
rozhodně nikdo moc pryč nespě-
chal, v mnoha z nás ještě dozníva-
ly pocity z prožitých nevšedních 
okamžiků.
   Myslím, že se zrodila nová hezká 

tradice naší školy a všichni přejeme 
našim absolventům šťastný vítr do 
plachet!

Slavnostní dekorování absolventů Základní školy
Praha - Radotín

   Část oplocení, které lemuje jeden z radotínských hřbitovů, Na Pískách, 
odcizili zloději. Jedná se o osm polí pletiva, každé po dvou metrech. 
Zející díra po původním pletivu zatím opravena nebude - důvodem jsou 
na jedné straně chybějící finance na opravu, na straně druhé pravděpo-
dobná neúčelnost této investice. S trochou nadsázky lze konstatovat, že 
i tento nepříjemný fakt má svá pozitiva. Na hřbitově se nachází bazének, 
ze kterého se čerpá voda na zalévání místní vegetace. A jak je tomu v dět-
ské básničce Lesní studánka od Josefa Václava Sládka: „Tam ptáci, laně 
chodí pít...“ Proč tedy lesní zvěři bránit ve vstupu na tento pozemek?
   Naproti tomu o několik metrů vedle, nedaleko vstupní branky na tento 
hřbitov, plot přibyl. Tentokrát jde o dřevěný ohradník, kterým majitelé 
obehnali svůj pozemek proto, aby zamezili další černé skládce, která zde 
pravidelně vyrůstá. Na nově instalovaném plotě nalezneme upozornění 
pro „všechny slušné spoluobčany“ s prosbou o pochopení této situace. 
Cestou, kterou si majitelé takto přehradili, totiž mj. vede turistická 
stezka. Záležitostí se budou dále zabývat zainteresované orgány státní 
správy.

Zastavení
v Chuchli

   Ještě dříve než začaly prázdniny, 
uskutečnilo se ve Velké Chuchli ně-
kolik akcí, které stojí za zmínku. De-
vátého června uspořádali chuchelští 
hasiči tradiční zábavné odpoledne 
ke dni dětí. Za krásného počasí se 
do areálu zdraví sešla opravdu pěkná 
návštěva dětí i dospělých. Celkem 17 
zábavných atrakcí a soutěží o upo-
mínkové předměty, dále pak tram-
polína, lanovka, skákání do plachty, 
jízda na ponících a ve vozíku, navíc 
pak ještě zmrzlina, limonáda a buřty 
na opékání pro děti zdarma, to vše 
spolu se zajištěným občerstvením 
pro dospělé tvořilo rámec odpo-
ledne. Vzhledem k suchému počasí 
a možnému vzniku požáru se tento-
krát zmíněné buřtíky neopékaly na 
ohníčku, ale grilovaly se. Hlavní po-
řadatel – chuchelští dobrovolní hasiči 
- by rádi touto formou poděkovali za 
sponzorské dary a spolupráci: ÚMČ 
Praha – Velká Chuchle, Fematu, Jiří-
mu Görglovi, Bohoušovi Dlouhému, 
paní Přibyslavské, Restauraci U Vác-
lava, Velkoobchodu Ptáček, Ing. Vác-
lavu Lukovi, Karlu Poupětovi, panu 
Drozdovi, paní Kuncové a Pancové, 
členkám chuchelského Sokola, fot-
balistům Čechoslovanu Chuchle 
a členům HZS z Prahy. Poděkování 
patří též všem chuchelským obča-
nům, kteří hasičům věnovali železný 
šrot, z jehož výtěžku byl den dětí 
financován. 
   Další hezkou akcí byl druhý roč-
ník Memoriálu Míly Marka – turnaj 
v žákovské kopané, který se konal 
17. června na hřišti Čechoslovanu 
Chuchle za účasti 10 družstev. Za 
přítomnosti manželky zesnulého 
Míly Marka paní Vlasty Markové 
zahájili turnaj předseda oddílu Jan 
Hazuka a starosta Velké Chuchle 
Stanislav Fresl. Tato trojice také na 
závěr turnaje předávala čestné ceny 
vítězům a upomínkové předměty 
všem zúčastněným. Vítězem turnaje 
se stalo družstvo žáků  TJ Lipence, 
které ve finálovém zápase porazilo 
na penalty družstvo Přední Kopa-
niny. S žákovským družstvem rado-
tínských přijel i starosta Mgr. Karel 
Hanzlík. Turnaj proběhl v přátelské 
atmosféře bez zranění a konfliktů 
a byl hezkou vzpomínkou na býva-
lého dlouholetého hráče a archiváře 
Čechoslovanu Mílu Marka.


