
  

  

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 A KULTURNÍ STŘEDISKO
ZVOU V SOBOTU 13. ŘÍJNA DO RADOTÍNA NA

STÁNKY S VÝROBKY TRADIČNÍCH ŘEMESEL A OBČERSTVENÍM
ATRAKCE PRO DĚTI I PRO DOSPĚLÉ
HUDEBNÍ A DIVADELNÍ VYSTOUPENÍ

UKÁZKY HISTORICKÉHO ŠERMU
JÍZDA NA KONI PRO DĚTI (ZA ŘEKOU)

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA STAVBĚ  SILNIČNÍHO OKRUHU KOLEM PRAHY 
(STAVBA TUNELU Z LOCHKOVSKÉ STRANY)

KONCERT PRO PŘÁTELSTVÍ V KULTURNÍM STŘEDISKU
HAVELSKÁ ZÁBAVA V MÍSTNÍ SOKOLOVNĚ

POSVÍCENÍ BUDE ZAHÁJENO V 9 HODIN MŠÍ SVATOU V KOSTELE SV. PETRA A PAVLA.
BLIŽŠÍ INFORMACE NA WWW.MCPRAHA16.CZ.
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Místní knihovna Radotín, 
Loučanská 1406/1.

Výstavu je možno navštívit 
v otevírací době knihovny. 

21. září
F V Z

 R
Vystoupení rakouské kapely
St. Georgener Muzikantem

od 17.00 hod. u fontány
ve Vrážské ulici.

24. září – 7. října
J N - 

M O S
Legendární pěvkyně, sopranistka, 

dlouholetá sólistka 
Metropolitní opery 

v New Yorku, jejíž jméno 
je úzce spojeno s Radotínem.
Vernisáž výstavy se uskuteční 

23. září od 18.00 hod.

26. září
VII.  Z

   P 
Kino Radotín, Na Výšince 875/4

od 17.30 hod.

6. října
Z  

 Z  
B - Č

1500 let historie sousedských vztahů 
mez Němci a Čechy.

Tématem unikání výstava 
se koná v německém Zwieselu.

V rámci zájezdu návštěva Domu 
divokých zvířat v Ludwigsthalu. 

Cena 650 Kč 
zahrnuje dopravu, 
vstupy a průvodce.

10. října
Z  

P, 
V, K H

Pro seniory s trvalým bydlištěm 
v Radotíně 200 Kč, 

mimoradotínští účastníci 430 Kč.
Prodej se uskuteční 
3. října od 8.00 hod. 

v Kulturním středisku.

13. října 
H 

X. ročník radotínské slavnosti 
svátku sv. Havla

(viz pozvánka na této straně).

K  
Kulturní středisko „U Koruny“

přijímá do 20. září
 přihlášky do jazykových 

(angličtina pro začátečníky
i pokročilé)

 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 
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P  H - 
R. D 

Groteskně potemnělý příběh, 
v němž se ve dvou časových rovi-

nách odvíjí osud Gity Lauschmanové 
- dívky, která po návratu 

z koncentračního tábora zjistila, 
že se nemá kam vrátit, 

a pak ženy, která chce na sklonku 
života dosáhnout spravedlnosti.

Kniha získala cenu 
Magnesia Litera za prózu 2007.

Vydalo nakladatelství Host.

S D B.
P    

- S. C 
Kniha nabízí jedinečný pohled do 
světa jednoho z nejúspěšnějších 

a nejprodávanějších 
romanopisců naší doby. 

Navštívíte tajuplná magická místa, 
o nichž se píše v Šifře mistra 

Leonarda a v Andělech a démonech. 
Budete zasvěceni do života umělců, 
vědců a dalších vlivných osobností, 

které jsou v těchto knihách zmiňovány.
Vydalo nakladatelství Knižní klub.

P   - 
P. W 

Patricia Wentworhová byla ve čtyři-
cátých letech minulého století stejně 

populární jako Aghata Christie 
a Dorothy L. Sayersová. 
Hlavní hrdinka románu, 

slečna Silverová, 
současnice slečny Marplové, 
je jejím nejlepším výtvorem.

Případ Evertonovy vraždy je uza-
vřen. Pachatel byl obviněn z vraždy 

svého strýce a ze svého trestu 
si odseděl už rok. 

Důkazy proti Geoffreymu Greyovi 
jsou přesvědčivé - je však vinen?

Vydalo nakladatelství Mladá fronta.

J S  
 N – 
S. C

Mezinárodní bestseller, jehož děj je 
zasazen do Anglie do dob, kdy zde 
ještě vzkvétala magie a žili elfové. 
Kniha byla přeložena do více než 

dvaceti jazyků, získala několik pres-
tižních literárních cen.

Vydalo nakladatelství Alman.

Loučanská 1406/1,
Praha 5 – Radotín,

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

21. – 23. září 
V Z

XII. ročník mezinárodního festivalu
malých dechových hudeb.

Bližší program na Zbraslav.Info.

23. září – 6. října 
V   J 

Vernisáž výstavy 
střediska Junák Uragan Zbraslav

se koná 23. září ve 14.00 hod. 
Otevřeno:

pondělí a středa 8 - 18 hod.,
úterý, čtvrtek 12 - 18 hod.,

sobota, neděle, svátek 10 - 17 hod.

26. září
P U  ČR - 

L
Přednáška F. Pondělíčka s promítá-

ním pro seniory.
Divadlo J. Kašky od 15.00 hod.

28. září – 14. října
S E P

Bližší informace na této straně.

Informace:
Kulturní oddělení

ÚMČ Praha - Zbraslav,
U Malé řeky 3,

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

15. září 17 a 19.30 hod.
S  65 Kč

16. září 16 a 19 hod. 
E P 75 Kč

21. září 17 a 19.30 hod.
V ,   65 Kč

22. září 17 a 19.30 hod. 
W  70 Kč

23. září 17 a 19.30 hod.
V  B 65 Kč

28. září 18 hod.
29. září 16 a 19 hod. 
H P  75 Kč
 F 

30. září 17 a 19.30 hod. 
R  65 Kč

5. října 17 a 19.30 hod. 
V  65 Kč

6. října 17 a 19.30 hod. 
D   65 Kč

7. října 16 a 19 hod. 
I E  70 Kč

12. října 17 a 19.30 hod. 
R  65 Kč

13. října 17 a 19.30 hod. 
K    65 Kč

14. října 17 a 19.30 hod. 
H II  65 Kč

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ
23. září V  
30. září K K
14. října Z  

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

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

  Jsou lidé, kteří jsou neteč-
ní k prostředí, ve kterém 
žijí. Na druhou stranu jsou 
tací, jimž není lhostejné, jak 
okolí vypadá. K takovým se 
řadí i paní Arita Hucková 
ze Zbraslavi. Její zásluhou 
má Zbraslav o jeden ne-
vzhledný koutek méně... 
 O původu „Občanské 
zahrádky“, kterou zalo-
žila téměř na úhoru ulice 
U Národní galerie, u stání 
kontejnerů na tříděný od-
pad, říká: „Pracuji v komu-
nitních projektech. Když 
jsem v roce 2000 začala na 
Zbraslavi žít, říkala jsem si, 
že místní obyvatele vůbec 
neznám, neznám nikoho, 
kdo vedle mě bude bydlet. 

Přemýšlela jsem, zda je ta „má“ komunita vůbec funkční. Všimne si někdo, 
že jsem ze svého domu tři dny nevyšla? A tak jsem to zkusila se zahrádkou. 
Nasázela jsem zde květiny a čekala. Zpočátku jsem se o ně starala jen já - sá-
zela je, zalévala, ale nikdo jiný si toho nevšiml. Říkala jsem si, že to nevzdám, 
ani tehdy, když mi květinky vytrhali... Byla jsem trpělivá. A dokázala jsem 
to! Jeden rok začala sousedka, paní Vejvodová, květiny zalévat, druhý je již 
zasadila a letošní péče je téměř její zásluhou. Nedávno se ke společné péči 
připojila i paní Haluzová. Záhonek mezi námi tvoří zvláštní vazbu.“
  

Slavnosti 
začínají 28. září

   Slavnosti, které si již našly pevné místo 
v kulturním kalendáři našeho regionu, 
se konají od pátku 28. září (jedná se 
o den úmrtí Elišky Přemyslovny) až do 
neděle 14. října 2007. Občanské sdru-
žení AULA REGIA je připravilo pro 
letošní podzimní dny jako „kulturní 
podnik“ k uctění památky výrazné 
historické osobnosti a k připomenutí 
významu Zbraslavi jako pohřebiště 
českých králů.
   Slavnosti budou již tradičně sestávat 
ze tří celků – hudební části, veřejných 
přednášek a doprovodných akcí. Těšit 
se můžeme na Úvodní koncert známého 
souboru Collegium Marianum v Krá-
lovském sále zbraslavského zámku, na 
Noc varhan v podání Jaroslava Tůmy 
a Michala Hanzala či na Koncert pro 
královnu v domě U Kamenného zvonu. 
Malý přednáškový cyklus Zbraslav krá-
lovská obsahuje dvě zajímavé přednáš-
ky. Věříme, že zaujmou i doprovodné 
akce určené pro širokou veřejnost, letos 
opět s oblíbeným Rytířským turnajem 
na koních, který do Prahy jako novinku 
zavedl Jan Lucemburský. Celý program 
naleznete na webu zbraslav.info.
   Rozšíření Slavností a jejich přesah 
na Staré Město pražské a Vyšehrad 
odpovídá naší představě o tom, jak 
by měla být odpovídajícím způsobem 
uctěna památka první české královské 
dynastie. Věříme, že si i letos Slavnosti 
Elišky Přemyslovny získají přízeň „pu-
blika“. Záštitu nad nimi převzal ministr 
zahraničních věcí - což můžeme chápat 
i jako ocenění kvality programu, který 
není jen zábavou pro zábavu. Slavnosti 
vzhledem k rozsahu, jaký získaly po 
pěti letech svého trvání, mají úzké 
organizační zázemí - možná by stálo 
za úvahu, aby se spoluorganizátorem 
dalších ročníků stala městská část.


