
  

KULTURNÍ STŘEDISKO RADOTÍN

VÁS ZVE NA NÁSLEDUJÍCÍ 
RADOTÍNSKÉ AKCE:

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ

ZUZANY VOPÁLKOVÉ

„NAHLÉDNĚTE DO MÉHO SVĚTA“
V Kulturním středisku „U Koruny“

prodloužena do 10. února.

26. ledna
TIBET 

- TAJEMSTVÍ ČERVENÉ KRABIČKY

Divadelní představení podle 
stejnojmenné knihy Petra Síse

hraje divadelní soubor
Buchty a loutky.

Představení je součástí 
prezentačního večera 

Klubu mládeže Radotín.
Kulturní středisko „U Koruny“, 

od 18.30 hod.

27. ledna
SOKOLSKÝ PLES

Sokolovna Radotín, 
Vykoukových 622/2.

Začátek ve 20.00 hod.

3. února
PLES MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 16

Sokolovna Radotín, 
Vykoukových 622/2.

Začátek ve 20.00 hod.
Hraje hudební skupina SMEČ. 

Předprodej vstupenek 
v Kulturním středisku „U Koruny“ 

od 15. ledna.
Cena vstupenky 130 Kč, 

místenky 20 Kč, 
los do tomboly 30 Kč.

7. února
PÓDIOVÁ ZKUŠENOST 

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!

19. ledna 17 a 19.30 hod. 
LOVECKÁ SEZÓNA  65 Kč

20. ledna 17 a 19.30 hod. 
CANDY 65 Kč

21. ledna 17 a 19.30 hod. 
ILUZIONISTA 65 Kč

26. ledna 17 a 19.30 hod. 
EXTRÉMNÍ SVAHY 65 Kč

27. ledna 16 a 19.00 hod. 
CASINO ROYALE 70 Kč

28. ledna 17 a 19.30 hod. 
VOLVER 65 Kč

2. února 17 a 19.30 hod.  
MILUJI TĚ K SEŽRÁNÍ 65 Kč

3. února 16 a 19 hod.  
NAUKA O SNECH 65 Kč

4. února 16 a 19 hod.  
KUPEC BENÁTSKÝ 70 Kč

9. února 17 a 19.30 hod.  
SPLÁCHNUTEJ 65 Kč

10. února 17 a 19.30 hod. 
11. února 17 a 19.30 hod. 
PO HLAVĚ DO PRDELE 75 Kč

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ
21. ledna BROUČCI – A BYLA ZIMA
28. ledna MIKEŠ II
11. února HRNEČKU VAŘ!

15. ledna – 28. února 
VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ

ZŠ ZBRASLAV
Výstavní síň 

Městského domu Zbraslav 
ve výpůjční době knihovny 

a při akcích.

16. ledna 
KAVÁRNA 19.00

Jak se dělá počasí
- o předpovídání počasí 

s meteorologem 
RNDr. Janem Pavlíkem 

v Domě s pečovatelskou službou 
od 19.00 hod.

17. ledna 
PROMÍTÁNÍ PRO SENIORY

Divadlo J. Kašky 
od 15.00 hod.

20. ledna  
KAŠPÁREK NA CESTÁCH

Tři veselá Kašpárkova dobrodružství. 
Divadlo J. Kašky 

od 15.00 hod.

27. ledna 
ČERTŮV ŠVAGR

Marionetová pohádka. 
Divadlo J. Kašky od 15.00 hod.

30. ledna 
PYŽAMO PRO ŠEST 

Konverzační komedie ze současnosti
Marca Camolettiho 

v režii Lenky Loubalové. 
Hraje soubor ZKS. 

Divadlo J. Kašky od 19.30 hod.

31. ledna 
ZBRASLAVŠTÍ VÝTVARNÍCI (2. ČÁST)
Přednáška s promítáním  z cyklu 

Poznejte lépe Zbraslav 
a  její osobnosti. 

Pro seniory.
Divadlo J. Kašky od 16.00 hod.

3. února 
KAŠPÁRKOVA STRAŠIDLA

Obnovená premiéra 
marionetové pohádky. 

Divadlo J. Kašky od 15.00 hod.

10. února 
LOUTKOVÁ POHÁDKA

Divadlo J. Kašky 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!

   Klub Radotín srdečně zve na di-
vadelní představení s názvem Tibet 
– Tajemství červené krabičky, které se 
uskuteční v pátek 26. ledna od 18.30 
hodin ve velkém sále Kulturního 
střediska „U Koruny“ v Radotíně. 
Představení podle stejnojmenné kni-

hy Petra Síse hraje divadelní soubor 
Buchty a loutky. Dojemný příběh 
o tom, jak velké může být stýskání 
mužských srdcí otce a syna, jak drsný 
může být svět vzdálený pár hodin ces-
ty letadlem, jak rudý může být konec 
příběhu. S předměty posunují ruce 
Buchet a loutek, hudbu živě míchají 
démoni noci. Vypusťte Tibet z červe-
né krabičky!
    Představení je součástí prezentač-

ního večera Klubu Radotín, který 
oslavuje druhý rok své činnosti. Dále 
jsme pro veřejnost připravili výstavu 
fotografi í dokumentující aktivity 
Klubu v uplynulém období. Díky fi -
nanční podpoře Magistrátu hlavního 
města Prahy a Nadace Via mohly být 

tyto aktivity velmi 
pestré. Byly to napří-
klad sportovní akce 
(Velkopáteční turnaj 
ve fl orbale, fotbalo-
vý zápas), výtvarné 
dílny (Slavnost světel 
– tvorba světelných 
a osvětlovacích ob-
jek tů,  P ředvánoční 
svíčkárna – výroba 
svíček, výtvarná akce 
„Masopustní mas-
ky“), autorské fi lmové 
představen í  „Chcí-
páci“ s účastí tvůrců 
fi lmu, hudební pořady 

(koncert skupiny VoCoTiDe, bubenic-
ká dílna s Jaroslavem Kořánem).
   Ráda bych na tomto místě vyjádřila 
poděkování všem, kdo přispěli osobní 
pomocí k činnosti Klubu, všem, bez 
jejichž fi nanční, nefi nanční i morální 
podpory bychom nedokázali napl-
ňovat naše cíle, a do budoucna bych 
Klubu popřála, aby takových lidí bylo 
co nejvíce. 

   V sobotu 2. prosince se opět otevřely 
přízemní prostory budovy II. stupně 
radotínské školy a konaly se zde Vá-
noční dílny. V pořadí již třetí, nabídly 
svým účastníkům ve čtyřech vyzdo-
bených třídách několik pracovních 
stanovišť, kde si každý mohl vyrábět 
drobné vánoční dárky.
   V kuchyňce s oprav-
dovou perníčkovou 
chaloupkou se pekly 
voňavé perníčky zdo-
bené mandličkami 
a rozinkami, naproti 
„U andělů“ se vyráběli 
roztomilí zlatovlasí an-
dělíčci. Vedle to voně-
lo jehličím a zdobil se 
květníčkový svícínek, 
na sousedním stano-
višti se stáčely svíčky 
ze včelího plástu a ta-
ké se tu vyráběly hezké 
lampičky s čajovou 
svíčkou. Důležitý vá-
noční symbol – přáníčko, se vyrábělo 
hned v několika zajímavých druzích 
a každý si jej mohl vyrobit podle své 
fantazie. V této třídě se i vystřihovaly 
krásné batikované ozdoby. A na dal-
ším stanovišti se vyráběly „kovové“ 
vystřihované ozdoby z barevných 
folií. Atmosféra v každé třídě byla 
podmalovávána vánoční hudbou 

a koledami, nestačil se vařit voňavý 
jablko-skořicový čaj. Těch několik 
hodin rychle uteklo a 150 návštěvníků 
odcházelo k sobotnímu obědu s plnou 
náručí vánočních dárečků.
   Myslím si, že letošní Vánoční dílny 
opět potvrdily, že se tato akce stává na 
naší škole milou tradicí, na kterou se 

před Vánocemi již všichni těší.
   Poděkování patří všem, učitelkám, 
panu učiteli, školníkovi. Nesmím 
zapomenout ani na děti z II. stupně, 
které se v sobotu ráno ve škole sešly 
a dílny pro všechny připravily. Tato 
akce se mohla konat díky grantové 
podpoře Magistrátu hl. m. Prahy. 

   Ježíšek v podobě redakce iDNES.cz věnoval vánoční dárečky dětem 
ze zbraslav-
ské mateř-
s k é  š k o l y 
v  M a t j -
u c h i n o v ě 
ulici. Splnil tak 
p ř á n í  j e d n o m u 
ze svých čtenářů, 
kteří reagovali na 
výzv u „ Napiš te 
Ježíškovi“. Touto 
„v ýhe rk y n í “  s e 
stala paní Andrea 
Bezděková, jejíž 
syn Ondřej místní školku navštěvuje. Děti si tak díky paní 
Bezděkové mohou hrát s novými hračkami, stavebnicemi 
a používat výtvarné potřeby.
   Naše lednové „oukej“ tentokrát směřujeme paní Bezděkové 
a samozřejmě i redakci iDNES.cz! 

V radotínských ulicích řádí poslední dobou vandalové, 
kteří ničí dopravní značení a svým chováním tak ohrožují 
bezpečnost silničního provozu. Finanční prostředky na 
opravy se každý rok pohybují v řádu desítek tisíc korun.  
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