
formace a trasy prohlídek naleznete 
na webových stránkách pořadatele 
www.asociacepruvodcu.cz.

Akce seznamu-
je veřejnost s pra-
c í tur ist ických 
průvodců. Koná 
s e  k a ž doroč ně 
po celém světě 
v rámci meziná-
rodního dne prů-
vodců cestovního 
ruchu. Průvodci 
dále nabízí praž-
s k ý m  š k o l á m 
celý následující 
týden bezplatné 
prohlídky měs-
t a  s  v ý k l adem 
v češtině nebo 
c i z í m  j a z y c e . 

Prohlídku pro školy je nutné pře-
dem objednat e-mailem na adrese: 
a soc iacepr uvodcu @ sezna m.cz . 

K  R
    

 

16. února - 7. března
V  

Z K
Kulturní středisko Radotín.

Vernisáž 16. února v 15.00 hod.

1. března
M 

Ples radotínských volejbalistů.
Sokolovna Radotín,

ul. Vykoukových 622/8. 
Začátek ve 20.00 hod.

3. března
A  J F 

z knihy
Reformy Marie Terezie a Josefa II. 

spojené s besedou.
Místní knihovna Radotín, 

Loučanská 1406/1
od 19.00 hod.

8. března
H „S P“

Vystoupení skupiny 
Beer Sanatorium

spojené s příjemným posezením.
Restaurace Pivní Sanatorium, 

Štěrková 549, Radotín
od 16.00 do 21.00 hod.

15. března
V 

Základní školy Praha – Radotín, 
Loučanská 1112/3

od 9.00 do 13.00 hod.
Vstupné 70 Kč.

do 31. března
P  

V M
Místní knihovna Radotín, 

Loučanská 1406/1.
Otevřeno v půjčovní době

(pondělí a středa 
9 – 12 hod., 13 – 18 hod.,

čtvrtek 9 – 12 hod., 13 – 18 hod.).

Z  
8. března

R  J
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!

1. března 17 a 19.30 hod.
C R 80 Kč

2. března 17 a 19.30 hod.
M   70 Kč

7. března 17 a 19.30 hod.
Ř    70 Kč

8. března 17 a 19.30 hod.
9. března 17 a 19.30 hod.
N     85 Kč

Dětská představení

17. února 15 hod.
O M 40 Kč

24. února 15 hod. 
P 
    40 Kč

2. března 15 hod. 
K  Š  40 Kč

9. března 15 hod.
A   Ž  40 Kč

Kino Radotín,
Na Výšince 875/4,

telefon: 257 910 322,
e-mail: kinoradotin@volny.cz
Změna programu vyhrazena!

Knižní tipy
Místní knihovny Radotín

P S – Z: J   
     

Zcela ojedinělá kniha, která malým 
čtenářům přibližuje dobu

komunismu, léta 1948 - 1989, 
kdy za „železnou oponou“ 

v Československu žili, pracovali 
a snili obyčejní lidé. 

Velmi očekávaný projekt 
v New Yorku usazeného českého 

výtvarníka a spisovatele. 
Celobarevné vydání kombinuje 

kresby, komiks a autentické
obrazové deníky.

Vydalo nakladatelství Labyrint.

V P – 
M   A: -
    

K IV.
Alžběta Pomořanská 

byla čtvrtou ženou Karla IV. 
O tom, jak ji viděl sám český král 
a římský císař, vypráví tato kniha. 

Děj se odehrává v roce 1368, 
kdy byla Alžběta korunována v Ří-
mě císařovnou. Několikaměsíční 

„italské cesty“ se zúčastnila i Karlo-
va nejstarší dcera Kateřina, která se 
v Itálii stala nerozlučnou přítelkyní 

své nové macechy.
Vydalo nakladatelství Ikar.

J D - R  
Na pozadí staré Prahy, 

jižních Čech a Mnichova 
se odvíjí thriller se strhujícím dějem, 

zasazený do skutečného světa,
doplněný promyšlenou fikcí. 
Hlavní roli v něm hraje rubín 

ze svatováclavské koruny Karla IV., 
skutečný artefakt ze středověku,
 a Akkonský pergamen z proslulé 
Ďáblovy bible. Zdá se, že původně 
skutečně byly majetkem tajemné-
ho Ahasvera, věčného Žida, který 

v době panování Karla IV. navštívil 
Prahu. Ahasver je nyní chce zpátky. 

A není sám. 
Vydalo nakladatelství Bohemia Books.

L L - 
A S 

Lisa Lutzová ve své knize s vtipem 
a nadsázkou vypráví o rodičích, 

kteří to s vámi vždycky myslí dobře, 
nesnesitelných sourozencích, bezna-

dějně komplikovaných vztazích
a o tom, že v noci se lépe sleduje auto 

s rozbitým zadním světlem.
Vydalo nakladatelství Ikar.

M S - A: 
  

N F
Josh a Sophie jsou obyčejná dvojčata, 

která si chtějí během prázdnin
vydělat na první auto. 

Jednoho dne se v ulici objeví podiv-
né auto s ještě podivnější posádkou. 
Jsou svědky kouzelnického souboje 

o starodávnou knihu kouzel, 
která má nevídanou moc. 

Obsahuje totiž návody a postupy 
popisující mimo jiné výrobu zlata
 z běžných kovů nebo elixír mládí. 
Není divu, že po ní touží chamtivý

Dr. Dee, který se spojil se starší 
nesmrtelnou rasou, jež zemi vládla 

dávno před příchodem lidí.
Vydalo nakladatelství

 Euromedia Group - Knižní klub.

Místní knihovna Radotín,
Loučanská 1406/1,
Praha 5 – Radotín,

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

do 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.

16. února 
Č 

Marionetová pohádka. 
Divadlo J. Kašky od 15.00 hod.

20. února 
P 

 VL L 
Irsko - II. část. 

 Pro seniory. 
Klub KLASU od 15.00 hod.

23. února 
K   

Tři veselé Kašpárkovy příhody 
v marionetové pohádce. 

 Divadlo J. Kašky od 15.00 hod.

27. února  
Ž

Téměř muzikálová úprava klasiky
 N. V. Gogola v podání souboru 

ZKS. Divadlo J. Kašky od 19.30 hod.

28. února 
Z 

Karel Tejkal st. rozmlouvá 
s Doc. MUDr. Václavem Smetanou, 

Ladislavem Kořánem 
a Vladimírem Váchou nejen o Slávii. 

Divadlo J. Kašky od 19.00 hod. 

1. března 
K 

Veselá marionetová pohádka. 
Divadlo J. Kašky od 15.00 hod.

6. března 
Ž

Téměř muzikálová úprava klasiky
 N. V. Gogola v podání souboru 

ZKS. Divadlo J. Kašky od 19.30 hod.

8. března 
O  

Obnovená premiéra 
marionetové pohádky. 

Divadlo J. Kašky od 15.00 hod.

15. března 
D 

Sál sokolovny od 15.00 hod. 

15. února 17 a 19.30 hod.
16. února 17 a 19.30 hod.
17. února 17 a 19.30 hod.
V  85 Kč

22. února 17 a 19.30 hod. 
A  C 70 Kč

23. února 17 a 19.30 hod.
S  70 Kč

24. února 17 a 19.30 hod. 
S   70 Kč

29. února 17 a 19.30 hod.
K   70 Kč

15. března 
R 

Sál sokolovny od 19.30 hod. 
Předprodej vstupenek od 3. března.

Informace, rezervace, vstupenky:
Kulturní oddělení

ÚMČ Praha - Zbraslav,
U Malé řeky 3,

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

Ke konci loňského 
roku se na Lochkově 
podařilo nově vysa-
dit 23 stromů. Jedná 
se o dosadbu prozatím 
deseti lip v aleji smě-
rem na Slivenec, dále 
šesti javorů s kulatými 
korunami v ulici smě-
rem na Radotín a ně-
kolik stromů v parku 
- dvě lípy a dva pla-
tany. Výsadba probíhá 
i u čističky odpadních 
vod. Zde byla dosaze-

na ulomená lípa a naproti v pásu zeleně dva javory červenolisté.
   Naše poděkování patří Magistrátu hlavního města Prahy, odboru ochrany 
prostředí, který naší městské části věnoval stromy i keře v rámci programu 
pomoci malým městským částem. Zbývá jediné - ať rostou pro další naše 
generace.

   V souvislosti se stavbou 514, silniční okruh kolem Prahy, jsou prováděny 
přeložky inženýrských sítí v ulici Výpadová u křižovatky s Přeštínskou 
ulicí. Částečnou uzavírku a související dopravní omezení povolil odbor 
dopravy Magistrátu hlavního města Prahy. V návrhu dopravního opatření 
však nebyly dořešeny pěší vztahy Přeštínská - Výpadová a obsluha přileh-
lých objektů a provozoven. Stávající přechod pro chodce, který se v místě 
stavby nachází, nemá žádnou návaznost. V rámci stavebního záboru byla 
zrušena navazující pěší komunikace a na protilehlé straně je přechod veden 
do neupraveného terénu.

Hudební Staropramen party
„Do roka a do dne!“ Ne, to nevyhro-

žuje Jan Sladký Kozina Lomikarovi 
„božím súdem“. Jde o název jedné 
ze skladeb na cédéčku skupiny Beer 
Sanatorium. Toto hudební usku-
pení vzniklo v loňském roce pro 
účely prezentace až nostalgického 
projektu Voice of Sanatorium, jehož 
autory jsou Petr Neuman a Petr 
Štefan, radotínští muzikanti. Křest 
alba, které svým zaměřením osciluje 
mezi boggie, blues a českým pivním 

Luštěte a vyhrajte
   Jedním z výherců, kteří správně vyluštili 
tajenku křížovky v prosincovém čísle Novin 
Prahy 16 a zaslali ji na adresu redakce, byla 
i Karla Suchopárková z Radotína. Hodnotný 
dárkový balíček od společnosti Racio pře-
vzala 2. ledna z rukou Mgr. Karla Hanzlíka, 
starosty Městské části Praha 16 a šéfredak-
tora Novin Prahy 16.
   Křížovku naleznete na straně 10 – vyhrát 
můžete i Vy!

Neziskové občanské sdružení 
Asociace průvodců pořádá v so-
botu 23. února bezplatné pro-

hlídky Hradčan a Malé Strany. 
Sraz účastníků je ve 13.45 hodin 
před Mar t inickým pa lácem na 
Hradčanském náměstí. Bližší in-

Do Prahy s průvodcem

bigbítem, se konal na začátku března 
loňského roku a kde jinde, než v re-
stauraci Pivní Sanatorium ve Štěrkové 
ulici.
  A protože se tato akce opravdu 
vydařila, v sobotu 8. března se na 
„Sanatorce“ koná další setkání. 
„Chcete-li se po roce opět sejít s přáte-
li, uhasit žízeň, či jen tak zpívat z plna 
hrdla, přijďte,“ zve Petr Neuman. 
Restaurace Pivní Sanatorium 
8. března od 16 do 21 hodin


