
  

KULTURNÍ STŘEDISKO RADOTÍN

VÁS ZVE NA NÁSLEDUJÍCÍ 
RADOTÍNSKÉ AKCE:

14. března – 4. dubna
VÝSTAVA 

ARCHITEKTONICKÝCH STUDIÍ  
„CENTRUM RADOTÍN“

Kulturní středisko „U Koruny“.
Otevřeno:

 středa 9 - 12 hod. a 13 - 17 hod.,
čtvrtek 16 - 19 hod.

sobota 10 - 12 a 14 - 17 hod.
Z organizačních důvodů nebude 

výstava přístupná 31. března.

24. března
III. VELIKONOČNÍ DÍLNY

 V Základní škole Praha - Radotín,
Loučanská 1112/3,

od 9.00 do 13.00 hod.
Vstupné 70 Kč.

28. března
IV. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA

 MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 16
Kulturní středisko „U Koruny“

od 17.00 hod.

28. března
HRAJE CELÁ RODINA

Koncert Základní umělecké školy 
Klementa Slavického.

Kulturní středisko „U Koruny“
od 18.00 hod.

18. dubna
PĚVECKÝ KONCERT

Základní umělecké školy 
Klementa Slavického.

Kulturní středisko „U Koruny“
od 18.00 hod.

21. dubna
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

v Základní škole Radotín,
Loučanská 1112/3.

Bližší informace naleznete
na webových stránkách školy

www.skola-radotin.cz
a v dubnovém čísle Novin Prahy 16.

KURZY PRO VEŘEJNOST

Kulturní středisko „U Koruny“
přijímá přihlášky do těchto 

semestrálních „jarních“ kurzů:
KALANETIKA (cena 300 Kč),

JÓGA (cena 600 Kč).

Bližší informace
v Kulturním středisku Radotín, 

nám. Osvoboditelů 44,
tel.: 257 911 746, 776 161 407.
Internet: www.mcpraha16.cz 
Změna programu vyhrazena!

16. března 17 a 19.30 hod.
17. března 17 a 19.30 hod.
18. března 17 a 19.30 hod. 

OBSLUHOVAL JSEM  75 Kč
ANGLICKÉHO KRÁLE

23. března 17 a 19.30 hod. 
MALÁ MISS SUNSHINE 65 Kč

24. března 16 a 19 hod. 
PRÁZDNINY 70 Kč

25. března 17 a 19.30 hod. 
APOCALYPTO 65 Kč

30. března 17 a 19.30 hod. 
MY DVA A KŘEN 65 Kč

31. března 17 a 19.30 hod. 
DVEŘE DOKOŘÁN 65 Kč

1. dubna 16 a 19 hod.  
BABEL 70 Kč

6. dubna 17 a 19.30 hod.  
SÓLOKAPR 65 Kč

7. dubna 17 a 19.30 hod.  
DOKONALÝ TRIK 65 Kč

8. dubna 17 a 19.30 hod.  
KRÁLOVNA 70 Kč

13. dubna 17 a 19.30 hod. 
NOC V MUZEU 65 Kč

14. dubna 17 a 19.30 hod. 
MOJE SUPERBEJVALKA 65 Kč

15. dubna 17 a 19.30 hod. 
SMRTÍCÍ NENÁVIST 65 Kč

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ
18. března KRTKOVA POHÁDKOVÁ       
.                     DOBRODRUŽSTVÍ

25. března PANE, K PRINCEZNÁM SE      
.                     NEČUCHÁ

8. dubna KAMARÁD KRTEČEK

15. dubna PASÁČEK VEPŘŮ

17. března 
DĚTSKÝ KARNEVAL

Sál sokolovny od 15.00 hod. 

17. března 
PŘEDJARNÍ BÁL ZKS

Sál sokolovny od 19.30 hod. 
Předprodej vstupenek od 26. února.

20. března
 KAVÁRNA 19.00

EKVÁDOR

Výprava do země na rovníku.
Slovem i obrazem Vás provede

Mgr. Daniel Heczko. 
Jídelna Domu s pečovatelskou 

službou v 19.00 hod.

22. března 
PYŽAMO PRO ŠEST 

Konverzační komedie ze současnosti 
Marca Camolettiho 

v režii Lenky Loubalové. 
Hraje soubor ZKS. 

Divadlo J. Kašky od 19.30 hod.

23. března 
KONCERT VEJVODOVY KAPELY

ke 105. výročí narození  

Jaromíra Vejvody. 
Černé divadlo 

Jiřího Srnce od 19.30 hod. 

24. března 
O ZLÉM VLKU 

A NEZBEDNÝCH PRASÁTKÁCH

Oblíbený maňáskový muzikál. 
Divadlo J. Kašky od 15.00 hod. 

26. března – 3. května 
PETR HAMPL – OBRAZY, GRAFIKA

Výstavní síň 
Městského domu Zbraslav 
ve výpůjční době knihovny

 a v sobotu od 14.30 do 16.30 hod.

28. března 
PROMÍTÁNÍ PRO SENIORY

V. Lindner promítá o Velikonocích. 
Divadlo J. Kašky od 15.00 hod.

28. března 
JAKUB A JEHO PÁN

Vtipná, moudrá i jízlivá variace 
M. Kundery na Diderotův román 

Jakub Fatalista.
Hraje soubor ZKS 

v Divadle J. Kašky od 19.30 hod.

31. března 
KOCOUR V BOTÁCH

Maňásková pohádka. 
Divadlo J. Kašky od 15.00 hod.

7. dubna 
O PEJSKOVI A KOČIČCE 

Maňásková pohádka pro nejmenší. 
Divadlo J. Kašky od 15.00 hod.

14. dubna 
ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI

Maňásková pohádka pro nejmenší. 
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!

   Při běžné kontrole 
stavu zařízení dět-
ských hřišť pracov-
níci odboru správy 
m a j e t k u  Ú M Č 
Praha 16 zjistili, že 
na jednom z hřišť 
na Sídlišti neznámý 
vandal částečně spá-
lil krycí plachtu na 
pískoviště. Je velmi 
s m u t n é ,  ž e  n a š e 
nejmenší děti do-
plácejí na bezohled-
nost větší mládeže 

a lhostejnost dospělých. Rekonstrukce a zařízení dětských hřišť v Radotíně 
stála více než 3,5 mil. Kč, přičemž jedna plachta na zakrytí pískoviště stojí cca 
6000 Kč. Vandalské činy se nevyhnuly ani radotínskému urnovému háji.
   Nebuďte proto neteční ke svému okolí a upozorněte na případný vandalismus 
na bezplatné telefonní lince 156 Městskou policii, aby bylo možné viníky po-
trestat. Děkujeme.

   V současné době probíhají práce na další lochkovské investiční akci, díky níž 
dostane centrum této městské části konečnou podobu. „Rekonstrukce bývalé 
požární nádrže zajistí nejen zkulturnění prostředí, ale zabrání také průsakům 
vody na okolní pozemky a zvýší bezpečnost na potřebnou úroveň,“ říká pro 
Noviny Prahy 16 místostarostka Eva Filipová. Část vodní plochy bude upravena 
jako brouzdaliště, které přivítají hlavně děti, kolem hlubší části povede ozdobné 
zábradlí. Počítá se s osazením laviček. Přes tyto úpravy bude mít nádrž nadále 
i hospodářské využití – voda z ní je využívána pro zalévání veřejné zeleně.

Dva roky nízkoprahového Klubu
je naplněná důvěrou a porozuměním. 
O tom, že má toto zařízení úspěch, 
svědčí jak stále stoupající návštěvnost, 
tak neustále se množící dotazy ná-
vštěvníků po častějším otevření toho-
to prostoru. Zatím je Klub přístupný 
pouze dvakrát týdně odpoledne.  
   Divadelní představení „Tibet“ praž-
ského souboru Buchty a loutky, které 
bylo součástí prezentačního večera, 
symbolicky oslavilo výročí jednoho 

malého ostrůvku svobody, kterých 
ovšem není nikdy dost. Tak na závěr 
nezbývá než nízkoprahovému Klubu 
Radotín, jeho zaměstnancům a ná-
vštěvníkům popřát mnoho zdraví, 
štěstí a především dlouhá léta...

   Oslava dvouletého výročí založení 
nízkoprahového Klubu v Radotíně 
umístěného v areálu Základní školy 
Loučanská, který provozuje Městská 
část Praha 16, proběhla v místním 
Kulturním středisku „U Koruny“. 
Nebyla to klasická nudná oslava 
s chlebíčky a nic neříkajícími projevy, 
ale především prezentace dosavadní 
činnosti Klubu formou malé výstavy 
fotografi í mapujících některé druhy 
kulturních či spor-
tovních akcí, které 
se zde odehrály, 
ja ko  nap ř í k l a d 
divadelní předsta-
vení, tvůrčí work-
shopy, koncerty či 
sportovní turnaje, 
do nichž se ná-
vštěvníci Klubu 
mohli zapojit.
  Kvalitně kom-
ponovaným pro-
gramem a citlivou 
prací s mládeží 
a  p ř e d e v š í m 
o s o b n í m  n a s a -
z e n í m  ve d o uc í 
Klubu Jaroslavy Janíčkové, která 
stojí v jeho čele od jeho úplných za-
čátků, a prací jejích spolupracovníků 
T. Fikarové, V. Hájka a J. Georgiou, 
tvořících v  uplynulém období tým 
Klubu, se podařilo vybudovat kvalitní 
zázemí pro mládež. Atmosféra Klubu 

Březen - měsíc internetu 
ve zbraslavské místní knihovně

   Stejně tak jako v předešlých letech 
se zbraslavská knihovna zapojila 
do celostátní akce Březen – měsíc 
internetu. Motto letošního desátého 
ročníku nese název „Internet – vý-
hoda pro znevýhodněné“ a jeho cílem 
je upozornit na význam, který má či 
může mít internet pro znevýhodněné 
skupiny obyvatel. Zejména pro lidi 
se zdravotním postižením, seniory, 
matky na mateřské dovolené, neza-
městnané apod.
   Nejen pro své čtenáře, ale i pro 
ost a t n í  návš t ěvn í k y p ř ip rav i la 
knihovna opět řadu zajímavých akcí. 
I letos bude v průběhu celého měsíce 
probíhat bez poplatku zápis nových 
čtenářů a všichni  čtenáři knihovny 
pak budou mít také možnost  jednu 
hodinu týdně pracovat s internetem 
zdarma. Zbraslavští senioři a mamin-
ky na mateřské dovolené, nemají-li 
zkušenosti s internetem, se mohou  
v březnu bezplatně v práci s interne-
tem zaučit. Pro všechny návštěvníky 
knihovny budou připraveny letáky, 
které mají informovat o internetových 

portálech zaměřujících se na znevý-
hodněné skupiny obyvatel. Pozornosti 
návštěvníků by neměla uniknout ani 
výstava „Literární toulky Zbraslaví“, 
která připomíná nejen spisovatele, 
ale i překladatele a ilustrátory, kteří 
na Zbraslavi žili, žijí a nebo mají ke 
Zbraslavi vztah.
   Vedle vydání tradičních Jarních 
novin byla pro děti vyhlášena i vý-
tvarná soutěž „Pojďme do pohádky“. 
A samozřejmě nebude chybět ani 
Noc s Andersenem, která proběhne 
z 30. na 31. března. Letos se sejdeme 
již počtvrté a vedle čtení, malování, 
hraní a práce s internetem nezapome-
neme ani na noční překvapení. 
   Již podruhé připravila knihovna 
v souvislosti s blížícím se koncem 
zimy pro své dětské čtenáře výtvarné 
dílny s jarní a velikonoční tématikou. 
5. a 12. dubna si budou moci děti 
pod vedením zkušené paní výtvar-
nice samy vyzkoušet různé výtvarné 
techniky. Na Vaši návštěvu se těší 
Knihovna Zbraslav.

   Třídy berušek, šnečků a motýlů 
v chuchelské mateřské škole se ve 
čtvrtek 22. února staly opravdovým 
rájem nejrůznějších masek. Ve škole 
se totiž konal maškarní karneval. Celé 
dopoledne se zde tančilo, zpívalo, hrá-
ly různé zábavné hry a nejen děti, ale 
i paní učitelky, 
ředitelku paní 
Vos t ř á kovou 
n e v y j í m a j e , 
byly v karne-
valových mas-
kách. Rodiče 
si na maskách 
svých dětí dali 
o p r avd u  z á -
ležet, a kdyby 
se měla vybrat 
nejhezčí maska, 
byl by to oprav-
du tvrdý oříšek.
 Pohled na 
dobře  se bavící 
děti je krásný 
a  d o j e m n ý 
a  r o z z á ř e n é 
dětské oči jsou tím nejkrásnějším po-
děkováním za takovouto zábavu. 
   Maškarní karneval byl po Vánoční 
besídce druhou pěknou akcí, kterou 

vedení školy pro své děti připravilo 
a kterou se může pochlubit. O tom, že 
nová mateřská škola ve Velké Chuchli 
je hezká a pěkně vybavená, se toho 
napsalo již  mnoho, ale k tomu je třeba 
dodat, že takové akce, o kterých byla 
dnes zmínka, té nové škole „sluší“ 

a zcela zapadají do jejího pěkného 
prostředí a nelze nic jiného, než za ně 
vedení školy poděkovat. 

Rej masek v chuchelské mateřské škole


