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Do 31. prosince
V 

V G
Místní knihovna Radotín, 

Loučanská 1406/1.
Výstavu je možno navštívit
v otevírací době knihovny. 

Do 2. ledna 
C  

Výstava fotografií 
Zuzany Vopálkové.

Kulturní středisko Radotín.

19. prosince
S  

Posezení s radotínskými seniory.
Kulturní středisko od 14.00 hod.

26. prosince
K 

  
Od 15.30 hod. v prostoru náměstí 

mezi kostelem sv. Petra a Pavla 
v ul. Václava Balého.

Svíčku s sebou!

31. prosince
O

Radotínská lávka pro pěší
nad řekou Berounkou.

Z  
12. ledna

C 
Jednodenní zájezd na lyže.

Cena 310 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!

17. prosince 2007 – 3. ledna 2008
Dovolená

4. ledna 17 a 19.30 hod.
R E: Z  65 Kč

5. ledna 17 a 19.30 hod. 
Z 65 Kč

6. ledna 16 a 19 hod.
K CIA 70 Kč

11. ledna 17 a 19.30 hod. 
T   65 Kč

12. ledna 17 a 19.30 hod.
O 65 Kč

13. ledna 17 a 19.30 hod. 
V    65 Kč

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ
13. ledna O 

Kino Radotín,
Na Výšince 875/4,

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

Knižní tipy
Místní knihovny Radotín

A Č –
H P-W 

Císař Karel IV. 
získal pro svou dceru Annu 

výhodnou partii - anglického krále! 
Mladičká česká princezna 
se za Richarda II. provdá 

v šestnácti letech a přicestuje
do svého nového domova. 

Královský dvůr cizí nevěstu
přijme zprvu chladně, 

ale mírná a laskavá Anna Česká
 brzy prokáže, že je dcerou mistra 

diplomacie Karla IV. 
Obratným jednáním si postupně 

získá anglickou šlechtu. 
Dokáže si získat i lásku 

temperamentního Richarda?
Vydalo nakladatelství Alpress.

H  Š  
J   V 

  P –
J Z

Vánoce jsou bezesporu 
nejkrásnějšími 

a nejznámějšími svátky na světě.
 Jsou kombinací křesťanství 

a zbytků pohanských 

oslav slunovratu a lidové magie. 
Vánoce slaví v celém křesťanském 

světě lidé stejně nebo velmi 
podobně, bez ohledu na státy

a národnosti.
 Jsou k sobě milí, laskaví, 

ohleduplní a pozorní. 
O vánočních svátcích se lidé změní 

v citlivé bytosti a zapomenou na 
chvíli na starosti, které je trápí. 

Nejinak tomu bylo v Praze. 
Praha si na oslavu vánočních svátků 

odjakživa potrpěla a bouřlivě
je slavila už za dob císaře Karla IV.

Vydalo nakladatelství Akcent.

J     –
A L

Knížka vychází česky poprvé
k poctě Astrid Lindgrenové v roce 
jejích nedožitých stých narozenin.

Je to s Lassem trápení! 
Je mu už pět let, ale každý večer 

zlobí maminku: „Já ještě nechci jít 
spát!“ Jednou se Lasse zdrží

na návštěvě 
u tety Lotty až do tmy, 

a ona mu půjčí podivuhodné brýle. 
Těmi je vidět daleko 

do mnoha zvířecích pelíšků. 
A Lasse se dívá, jak se k spánku 

ukládají ptáčata, králíčci, veverky, 
myšák i medvědí kluk. 

Jestlipak také povykují, pořádají 
polštářové války, 

či se loudají do postýlek?
Vydalo nakladatelství Albatros.

Místní knihovna Radotín,
Loučanská 1406/1,

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

Betlémy Marie Dočekalové
  Výstavu českých a zahraničních 
betlémů s prodejem keramických 
betlémů Marie Dočekalové z Třebo-
tova můžete navštívit v Gymnáziu 
Jana Keplera v Parléřově ulici v Praze 

6 (tramvaj číslo 22 nebo 23 do stanice 
Pohořelec).
   K vidění bude téměř 200 expo-
nátů z různých koutů světa a roz-
manitých materiálů – sádry, vosku, 

dřeva, slámy, 
křišťálu, lávy 
č i  m o t ý l í c h 
křídel a dalších 
druhů surovin. 
E x p o z i c e  j e 
o t e v ř e n a  o d 
22 .  pros i nc e 
až do 1. ledna 
2008 vždy od 
10 do 17 hodin, 
na Štědrý den 
a 31. prosince 
od 10 do 15 ho-
din, na Nový 
rok od 13 do 16 
hodin.

Afrika v Radotíně
   Dne 9. října se konal již 4. ročník 
sbírky Postavme školu v Africe. Akci 
pořádal Člověk v tísni spolu s Juná-
kem. Stejně jako v předešlých letech 
jsme se zapojili i my, radotínští skau-
ti. A o co jsme usilovali?
   Rozvojové státy v Africe sužují růz-
né problémy jako je AIDS, hladomor 
nebo negramotnost. V Etiopii, kde 
má být nová škola vybudována, neu-
mí více než 50 % lidí číst a psát. I když 
velký sen mnoha tamějších dětí je 
studovat školu a stát 
se doktorem nebo uči-
telem, nemají k tomu 
v podstatě příležitost. 
   Dokážete si předsta-
vit, že by vaše dětství 
vypadalo takhle? Cesta 
do školy by vám trvala 
až hodinu chůze a čas-
to byste museli místo 
výuky pomáhat rodi-
čům na poli. Ve třídě 
by se vás tísnilo kolem 
100 a přitom byste ne-
seděli ani na pořádné 
lavici. Je jasné, že ta-
ková výuka není příliš 
efektivní a generace Afričanů stále 
zůstávají jen u chudého zemědělství.  
Umožnit civilizované vzdělávání 
se již podařilo ve třech etiopských 
vesnicích a zájem dětí i rodičů je 
velký. Z vybraných peněz se dětem 
hradí i školní potřeby. Třídy se již 
mnohem více podobají těm, které 
známe z našich škol. Žáků je 30 až 40 
v jedné třídě, mají normální lavice 
a zasklená okna. Zlepšení prostředí 
si pochvalují i samotní učitelé. Jak 

sami Etiopané tvrdí: „Je třeba, aby děti 
nabyly ve škole znalosti, dovednosti 
a vzdělání. Bez vzdělání nikdy nemůže 
dojít k žádnému pokroku a rozvoji.“
   V Radotíně před Albertem byla mož-
nost nejen přispět do kasiček skautů, 
ale také si vyzkoušet bubnování, nebo 
si zahrát nějakou africkou hru. 
 Jménem organizátorů akce bych 
chtěl poděkovat všem, kteří přispěli 
na vzdělání v Africe. Stejně jako loni 
se vybralo poměrně dost peněz – 

konkrétně 13 281 Kč a 6 euro. Máte-li 
zájem si něco zjistit sami, můžete na 
internetové stránce: www.skolavafri-
ce.cz. Najdete zde plno zajímavých 
informací o již vybudovaných ško-
lách a také další informace týkající 
se této problematiky. Pokud jste pro-
meškali vybírání a rádi byste se ještě 
zapojili do této rozvojové akce, stále 
můžete pomocí DMS 87777, nebo na 
číslo účtu 222444555/0300.

Do  31. prosince 
V    

K L    
Centrum Helpless, 

Elišky Přemyslovny 448.

Do 22. prosince 
V 

Výstavní síň 
Městského domu Zbraslav 
ve výpůjční době knihovny 

a při akcích.

15. prosince 
P  P

S maskami i bez 
v sále ubytovny Barbora 

od 15.00 hodin.

15. prosince 
Č 

Marionetová pohádka. 
Divadlo J. Kašky od 15.00 hod.

15. prosince 
R Č  

Orchestr a sbor Gymnázia Evropská 
s dirigentem Josefem Lebedou. 

Zámek Zbraslav 
od 16.00 a 18.00 hod. 

Vstupenky v Národní galerii.

22. prosince 
J    

 V
Maňásková pohádka. 

Divadlo J. Kašky 
od 14.30 a 15.30 hod.

22. prosince 
Z V

Koledy, vánoční hudba, občerstvení, 
videoprojekce, ohňostroj. 

Městský dům a prostranství před 
ním od 16.00 hod.

23. prosince 
V 
Ženský pěvecký sbor 

Frangula Chorus. 
Husův sbor od 16 hod. 

Rolničky a malé zvonečky s sebou!

6. ledna 
T  

Ženský pěvecký sbor 
Frangula Chorus. 

Kostel sv. Jakuba Většího 
od 16 hod.

Do 15. ledna
C  

Výstava dětských výtvarných prací 
v anglické škole Abacus Adventures, 

Romana Blahníka 804.
Výtěžek získaný z prodeje obrázků 
bude věnován Dětskému domovu 

Charlotty Masarykové na Zbraslavi.
Otevřeno každý všední den 

od 10 do 17 hod.

Informace:
Kulturní oddělení

ÚMČ Praha - Zbraslav,
U Malé řeky 3,

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

MČ Praha 16 zve občany na

který se uskuteční dne 
26.12.2007 od 15.30 hodin

před budovou radotínské radnice
Václava Balého 23

Nezapomeňte si s sebou vzít svíčku

Hraje carillonér
Mgr. Radek Rejšek

zpěv
Markéta Mátlová

KONCERT
PRAŽSKÉ MOBILNÍ ZVONOHRY

Dílny Vánocemi provoněné
daly z barevných papírů taštičky na dárky, 
o kousek dál se vyráběl adventní věneček, 
který si každý mohl ozdobit dle svého přání 
buď přírodními materiály mašlí a různými 
barevnými maličkostmi. Připravovali jsme 
i bleděmodrá přáníčka s tuší vyrytými 
obrázky a průsvitným „závojem“. Kdo se 
cítil unavený, mohl posedět ve vestibulu, 
poslouchat koledy a vychutnat si výborný 
ovocný čaj, který doplňoval svojí skořico-
vou vůní pečené perníčky.
  Dopoledne velmi rychle uteklo, téměř 
každý zvládl obejít všechna pracoviště, 
vyrobit si nabízené dárečky; po druhé ho-
dině bylo ve škole opět naprosté ticho, jak 
tam o víkendu bývá… Poděkování patří 
všem, kteří tuto, již tradiční, předvánoční 
akci připravili – panu řediteli, učitelkám, 
učiteli i školníkovi - v sobotu ráno byli opět 
ve škole,  i když neučili. Akce se mohla 
konat díky grantu Městské části Praha 16 
a Hlavního města Prahy.

   I v letošním roce se konaly v radotínské 
základní škole vánoční dílny. V sobotu 
1. prosince čekaly na netrpělivé návštěv-
níky ve vánočně vyzdobených třídách paní 
učitelky a jejich pomocnice z řad žákyň, 
aby nabídly hostům připravené vzorky 
chystaných dárečků.

Na návštěvníky čekalo překvapení 
v podobě divadelního představení našich 
malých spolužáků z 2. B, kteří nastudo-
vali pohádku „Co ovečka nenapsala“. Za 
svá vystoupení sklidili zasloužený úspěch 
a velký potlesk. V klubu to vonělo medový-
mi plásty, ze kterých se tvarovaly klasické 
svíčky, vedle u stolečku se vyráběly pomocí 
formiček drátěné ozdoby, další vůně se 
linula z kuchyňky, kde se tradičně pekly 
perníčky zdobené mandličkami a rozinka-
mi. Naproti se vyráběl roztomilý svícínek 
s čajovou svíčkou na zlaté hvězdičce, vedle 
ve třídě se pracovalo na ozdobném závěsu 
z papírových perníčků, který se vymalo-
vával třpytivými ornamenty. Jinde se sklá-


