K  R
   
 

27. ledna 17 a 19.30 hod.
V

65 Kč

1. února 17 a 19.30 hod.
B

70 Kč

2. února 17 a 19.30 hod.
3. února 17 a 19.30 hod.
C 

85 Kč

8. února 17 a 19.30 hod.
Z 

70 Kč

16. ledna
T  K
paní učitelky Duové
ze ZUŠ Klementa Slavického.
Kulturní středisko Radotín
od 18.00 hod.

9. února 17 a 19.30 hod.
V  P 

70 Kč

10. února 17 a 19.30 hod.
K A:
Z 

75 Kč

17. ledna
V 
Základní umělecké školy
Klementa Slavického.
Kulturní středisko Radotín
od 18.00 hod.

20. ledna 15 hod.
R H

35 Kč

27. ledna 15 hod.
Z

35 Kč

23. ledna
T  K
paní učitelky Tůmové
ze ZUŠ Klementa Slavického.
Kulturní středisko Radotín
od 18.00 hod.
2. února
S 
Sokolovna Radotín,
ul. Vykoukových 622/8.
Začátek ve 20.00 hod.
6. února
K 
Základní umělecké školy
Klementa Slavického.
Kulturní středisko Radotín
od 18.00 hod.
9. února
XIII. R 
Ples Městské části Praha 16.
Sokolovna Radotín,
ul. Vykoukových 622/8.
Začátek v 19.30 hod.
(Viz pozvánka na této straně.)
18. února – 8. března
V 
Z K
Kulturní středisko Radotín.
1. března
M 
Ples radotínských volejbalistů.
Sokolovna Radotín,
ul. Vykoukových 622/8.
Začátek ve 20.00 hod.
Z  
2. února
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!

Dětská představení

3. února 15 hod.
O ,
  

40 Kč

10. února 15 hod.
O M
  

40 Kč

Kino Radotín,
Na Výšince 875/4,
telefon: 257 910 322,
e-mail: kinoradotin@volny.cz
Změna programu vyhrazena!

19. ledna
O   
Maňásková pohádka pro nejmenší.
Divadlo J. Kašky od 15.00 hod.
21. ledna - 28. února
B,
  
Výstava fotografií studentů
Fakulty sociální komunikace
a žurnalistiky
Universidad de La Sabana.
Výstavní síň je otevřena
v pondělí a středu
od 8.00 do 18.00 hod.
a v úterý a čtvrtek
od 12.00 do 18.00 hod.
23. ledna
P
 V L
I - I. .
Pro seniory.
Klub KLASU od 15.00 hod.
26. ledna
K  
Maňásková pohádka.
Divadlo J. Kašky od 15.00 hod.
26. ledna
Reprezentační ples školy
Tombola, předtančení,
k tanci hraje Caroline band.
Sál ubytovny Barbora
od 19.00 do 24.00 hod.
2. února
O  
  
Maňáskový muzikál.
Divadlo J. Kašky od 15.00 hod.
9. února
P 
Marionetová pohádka pro nejmenší.
Divadlo J. Kašky od 15.00 hod.
16. února
Č 
Marionetová pohádka.
Divadlo J. Kašky od 15.00 hod.

18. ledna 17 a 19.30 hod.
19. ledna 17 a 19.30 hod.
20. ledna 17 a 19.30 hod.
P 

75 Kč

25. ledna 17 a 19.30 hod.
P V

65 Kč

26. ledna 17 a 19.30 hod.
P 

70 Kč

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
K L M   
Sbírka drobných apokryfických
příběhů Květy Legátové.
Úsměvná knížka, která čtenáři
připomene Čapkovy apokryfy,
znovu představuje oblíbenou
autorku jako mistra českého jazyka
i dialogu
a čtenáře potěší laskavým a nevšedním pohledem do lidské
psychologie.
Vydalo nakladatelství
Pistorius & Olšanská.
N K –
R
Poslední díl volného triptychu
(předchozí dvě knihy nesou názvy
Monarcha Absint a Schola alternativa) vypráví o cestě za světlem.
O cestě světy, které jsou autorce
vlastní – temné, surreálné,
symbolické.
Kromě osoby samotné vypravěčky
se v knize seznamujeme také se
sedmi mytickými postavami,
které v posledních dnech historie zastupují lidstvo a jeho atributy hřích,
smrt, samotu, válku, čas,
ďábla a oběť.
Vydalo nakladatelství
Mladá fronta.
M F –
T 
I slunná strana života má své stíny.
Nebo jsou o tom přinejmenším přesvědčeny hrdinky tří povídek v nové
knížce Martiny Formanové.
Na pozadí výlučného, uzavřeného
okruhu „lepší společnosti“ v anglosaské části státu Connecticut každopádně hledají svou vlastní verzi
amerického snu, jenž se zdá v jejich případě - tak na dosah.
Jen překonat vlastní drobné
nedokonalosti, pochyby, minulost.
Cíl, jež se ukáže být někdy stejně nedosažitelný jako z kteréhokoliv
jiného místa planety.
Po úspěšné prvotině
Skladatelka voňavého prádla
přichází Martina Formanová
s další, neméně zajímavou novelou
o současné Americe.
Vydalo nakladatelství Eroika.
M V –
K 
  
V obsáhlé tvorbě nejpopulárnějšího
českého spisovatele se nyní poprvé
setkáváme s pohádkami.
Vypráví se v nich o čtyřleté Sáře
a její dvouleté sestřičce Báře,
neméně však
o jejich mamince a tatínkovi.
Oproti rozsáhlým klasickým pohádkám mají například tu výhodu,
že každý z příběhů lze přečíst dětem
do deseti minut.
Kromě toho se v nich
ukrývají peprnější doušky,
jež ocení zejména unavení rodiče.
Těžko tedy rozhodnout,
zda je knížka určena
především dětem nebo dospělým.
U těchto pohádek-nepohádek si však
určitě přijdou na své jedni i druzí,
protože je autor napsal tak,
aby se nikdo nenudil.
Vydalo nakladatelství Druhé město.
Místní knihovna Radotín,
Loučanská 1406/1,
Praha 5 – Radotín,
telefon: 234 128 460,
e-mail: knihovna@p16.mepnet.cz

S příchodem nového roku jsme spustili nové webové stránky Městské části
Praha - Zbraslav na adrese www.mc-zbraslav.cz. Stránky s novým vzhledem
a logickou strukturou by se měly stát oknem do místního komunálního
dění, přinášet aktuální informace a zpřístupnit oficiální dokumenty. Lidé
by zde měli nalézt vše potřebné a věříme, že i něco více.
V současné době dochází k jejich postupnému plnění obsahem, a proto
prosíme o dočasnou shovívavost, pokud nebude vše hned, jak má být.
Souběžně budou v provozu i stránky staré, které však již nebudou
aktualizovány. Pokud na nových stránkách neobjevíte to, co by tam podle
Vás mělo být, rádi to doplníme. Napište nám na naši e-mailovou adresu
informacni.komise@mc-zbraslav.cz.
Linka Pražské integrované dopravy číslo 165
představuje významnou
spojnici v jižní části Prahy.
Obsluhuje Jižní Město
a přes Šeberov, Kunratice,
Libuš,Modřany,
Komořany se dostává na
Zbraslav a do Radotína.
Dopravcem je soukromá
firma Connex Praha, a.s.
Cesta „z konečné na
konečnou“, tedy z Jižního Města do zastávky
Nádraží Radotín (či do stanice Cementárna Radotín) trvá dle jízdního řádu
60 (65) minut. Potíže spojené se zpožďováním by se na takto dlouhé trase
daly pochopit. Zarážející jsou ovšem problémy týkající se přímo vynechávání jednotlivých spojů. Spoléhat na tuto linku například při každodenní
dopravě do zaměstnání je hazardérstvím.
Rádi bychom na toto téma připravili obsáhlejší článek. Jaké máte zkušenosti se „stopětašedesátkou“ Vy? Vynechal spoj? Napište nám o tom!
Konkrétní údaje zasílejte na adresu jana.cerna@p16.mepnet.cz. Reakce pošleme provozovateli linky k vyjádření.

Radotín v době kamenné
V Radotíně byla nalezena četná, ale velmi nesourodá kolekce kamenné industrie
ze střední doby kamenné – mezolitu,
která pocházela z míst, která archeologové interpretovali jako ideální loveckou
polohu s rozhledem do údolí Berounky
před soutokem s Vltavou.
Asi v roce 1908 našel F. J. Pecka několik
lidských zubů, pravděpodobně spadajících do období pleistocénu. Okolnosti
nálezu, jako nález samotný, jsou nezvěstné… J. Petrbok uvádí nálezy z Radotína,
opět jsou však nezvěstné, stejně jako
lokalita. Z plochy ve výšce asi 135 cm nad
levým břehem Berounky pochází diskovité jádro z valounu světlehnědého křemence, obloukovité drasadlo z valounu
křemene. Celkem se zde našlo 45 nálezů.
Z období mezolitu a neolitu je z Radotína a okolí uváděno celkem cca 350 kusů
nálezů. Z mladší doby kamenné (neolitu)
byly na přelomu 60. a 70. let dvacátého
století nalezeny zbytky keramiky, štípané a broušené kamenné industrie na
lesní parcele č. 235. Jde o zjevné památky

po sídlištní aktivitě kultury s lineární keramikou. V roce 1941 byl v ulici
Prvomájové (dříve Nerudově) č. 394/11
objeven kostrový pohřeb kultury s lineární keramikou. V sídlištní jámě byla
nalezena keramická nádoba. Z období
eneolitu jsou uváděny nálezy z kultury se šňůrovou keramikou: roku 1936
nalezl na pozemku cukrovaru v místě
vodních nádrží pravděpodobně ženský
hrob. Mezi nálezy jsou uvedeny amfora,
dόza, provrtané psí zuby a pět kroužků
z mušlí. V muzeu v Roztokách u Prahy je
uložen džbán, který s největší pravděpodobností pochází z radotínské pískovny,
v pražském Národním muzeu je dále sekeromlat zřejmě z téže lokality. Z hliníku
cementárny pocházejí, asi z roku 1928,
nálezy 2 - 3 hrobů z mladšího eneolitu
neboli kultury zvoncových pohárů.
Z prvního je uváděn zdobený zvoncový
pohár, pazourkový úštěp a měděné šídlo,
z druhého pak dva malé džbánky a ze
třetího úlomky zvoncového poháru.

Zastupitelstvo městské části Praha 16 Vás srdečně zve na

XIII. Radotínský bál
9. 2. 2008 od 19.30 hod.

v radotínské sokolovně, Vykoukových 622, Praha - Radotín
K tanci a dobré zábavě bude hrát

hudební skupina SMEČ
Program:
• Předtančení „Pomáda“ v podání studentů 4.B Gymnázia Oty Pavla
Choreograf: Jan Synáček • Tombola • Diskotéka
Cena vstupenky 130 Kč, místenka 20 Kč.
V prodeji od 23.1.2008 v Kulturním středisku „U Koruny“,
nám. Osvoboditelů 44/15.

Finanční výtěžek z prodeje lístků do tomboly bude použit pro sociální
účely MČ Praha 16.
Více na www.mcpraha16.cz

