
19. dubna
Kudy chodil Karel IV.

33. ročník pochodu na Karlštejn. 
Jedna z tras vede i z Radotína.

Více informací na www.chdk.cz.

28. dubna
Večer poezie

Výběr z veršů Jiřího Ortena v podání 
Divadelního spolku Gaudium

a Občanského sdružení Petrklíč. 
Místní knihovna, Loučanská 1406/1.

Začátek v 19 hodin.

13. května
Běh duhové naděje

Pořádá ZŠ Praha - Radotín.
Start ve 12 a 14 hodin 

v radotínských „říčních lázních“.
www.skola-radotin.cz

17. května – 6. června
Kouzelné městečko za zrcadlem
Výstava obrazů malovaného skla
a vitráží Martiny Lancingerové.
Vernisáž 17. května od 16 hodin
v Kulturním středisku Radotín.

Jednodenní zájezdy pro seniory
23. dubna 

Český Krumlov, České Budějovice 
Cena pro radotínské seniory 200 Kč,
pro ostatní 540 Kč. Prodej 16. dubna 
od 8 hodin v Kulturním středisku. 

7. května
Tachovsko 

Cena pro radotínské seniory 200 Kč, 
pro ostatní 460 Kč. Prodej 30. dubna 
od 8 hodin v Kulturním středisku.

28. května
Nové Město, Slavoňov, Dobruška 

Cena pro radotínské seniory 200 Kč,
pro ostatní 480 Kč. 

Ceny zahrnují dopravu, průvodce, 
vstup a úrazové pojištění.

Bližší informace a přihlášky 
v Kulturním středisku Radotín, 

nám. Osvoboditelů 44/15,
tel.: 257 911 746, 776 161 407, 
e-mail: ksradotin@seznam.cz 
Změna programu vyhrazena!

18. dubna 17 a 19.30 hod.
Východní přísliby  70 Kč

19. dubna 17 a 19.30 hod. 
P.S. Miluji Tě 70 Kč

20. dubna 17 a 19.30 hod.
Michael Clayton 75 Kč

25. dubna 17 a 19.30 hod.
26. dubna 17 a 19.30 hod. 
Nejkrásnější hádanka  80 Kč

27. dubna 16 a 19 hod.
Touha, opatrnost  75 Kč

2. května 17 a 19.30 hod.
Persepolis 70 Kč

3. května 17 a 19.30 hod.
Sweeney Todd: 
Ďábelský holič z Fleet Street 75 Kč

4. května 17 a 19.30 hod.
Soukromá válka
pana Wilsona   70 Kč

  9. května 17 a 19.30 hod.
10. května 17 a 19.30 hod.
11. května 17 a 19.30 hod.
Bobule 85 Kč

Dětská představení

20. dubna 15 hod.
Brundibáři 40 Kč

4. května 15 hod. 
Krakonošovy pohádky I 40 Kč

11. května 15 hod.
Krtkova 
dobrodružství III  40 Kč

Kino Radotín,
Na Výšince 875/4,

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

19. dubna 
O zlém vlku

a nezbedných prasátkách
Maňáskový muzikál. 

Divadlo J. Kašky od 15 hodin.

22. dubna 
Ženitba

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

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin.

26. dubna 
Košíkaření v Pexesu

Možnost vyzkoušet si pletení 
z pedigu v prostorách PEXESA 

od 9.30 do 11.30 hodin.

26. dubna - 31. května 
Pocity, 

transformace, nový prostor
Výstava obrazů Mgr. Olgy Valentové, 

Mgr. Terezy Juřinové, 
akademického malíře Jana Jünglinga. 

Výstavní síň Městského domu,
otevřeno ve výpůjční době knihovny.

30. dubna 
Literární osobnosti Zbraslavi

1. část přednášky 
Františka Kadlečka pro seniory. 

Klub KLASU od 16 hodin. 

11. května  
Zbraslavská osma – Jarní část
20. ročník závodu horských kol 

pro malé i velké. 
Starty od 13.30 hodin v Borovičkách. 

14. května 
Zbraslavské forbíny

Karel Tejkal st. si k rozprávění 
tentokrát pozval Pavlínu Filipovskou. 

Divadlo J. Kašky od 19 hodin.

Informace, rezervace, vstupenky:
Kulturní oddělení 

ÚMČ Praha - Zbraslav,
U Malé řeky 3, tel: 257 111 801,
e-mail: kultura@zbraslav.cz.
Změna programu vyhrazena!

Ivanka Devátá – 
Vůně posečené trávy 

Znovu vydaná sbírka fejetonů 
od populární herečky Ivanky Deváté 

dokazuje, že ten, kdo říká, 
že ženy nemají smysl pro humor

 se hluboce mýlí.
Vydalo nakladatelství Motto.

Frank Herbert - Hellstromův úl 
Entomolog Nils Hellstrom se pouští 

do realizace svého Projektu 40, 
který považuje za vyvrcholení svých 

pokusů s chováním hmyzu. 
Buduje lidský úl, 

v němž se bude jeho 50 000 obyvatel 
řídit pravidly panujícími 

ve skutečném hmyzím společenství...
Vydalo nakladatelství Baronet.

Lisa Gardnerová - Úkryt 
Kdo mohl být tak zrůdný, 

že ukryl v podzemní kobce 
šest mrtvých těl? 

Šest malých děvčátek, která byla 
zavražděna před pětadvaceti lety. 

Jedna z obětí má medailonek 
se jménem: Annabelle Grangerová. 

Jenže Annabelle stále žije, 
a když zjistí, že je považována 

za mrtvou, přihlásí se.
Vydalo nakladatelství Columbus.

Martina Komárková –
 O pastelce bez barvy

Malá Pastelka si vybírá barvu. 
A všechny jsou tak krásné! 

Bílý sníh, žlutá slunečnice, modrá 
chrpa, zelený vodníček, červené 

jahody, hnědé kakao, černý pejsek 
a duhová kouzelnice. 

O kterou barvu bude svět bohatší, 
až Pastelka vykoukne 

z kouzelného ořezávátka, se malí 
čtenáři dozví z této půvabné knížky.

Vydalo nakladatelství Albatros.

Místní knihovna Radotín,
Loučanská 1406/1,

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

Lipence v době 
kamenné

   Nálezy z doby kamenné z Lipenců jsou 
relativně četné. Jsou vázány především 
na oblast Lipany, kde se během let našlo 
několik artefaktů svědčících o lidském 
osídlení v nejstarším období lidského 
vývoje.

Právě v Lipanech, konkrétně v ob-
lasti „Na Dlouhých“, byly v roce 1975 
nalezeny střepy náležící do kultury 
s lineární keramikou. Téhož roku 
byly po pravé straně silnice vedoucí 
z Lipenců do Kazína objeveny frag-
menty kostí a části keramiky. Jedna-
lo se o památky na obyvatele patřící 
do kultury s vypíchanou keramikou. 
V letech 1997 až 1998 se v místě 
zvaném „Na Boku“ nalezly zlomky 
broušených nástrojů kultury s li-
neární keramikou. Z bývalého pole 
a pískovny pana Sedláčka, z osady 
Lipany (č. p. 247), ležící  západně 
od obce bylo v letech 1932 – 1935 
objeveno a prozkoumáno únětické 
pohřebiště a sídliště. Za zmínku pak 
stojí především nález dvou hrobů 
se šňůrovou keramikou. V Jiříčkově 
ulici (č. p. 124), u domu pana Cmíra-
la, byl v roce 1975 objeven porušený 
dětský hrob s pozůstatky těla ležícího 
na pravém boku hlavou k jihu (což 
nasvědčuje, že se jednalo o dívku). 
V hrobu přibližně ročního dítěte se 
nalezl zdobený zvoncový pohár, dva 
poháry nezdobené a mísa. 

Noc s Andersenem
Jestli Vám bylo divné, že se v naší Zá-

kladní škole v Loučanské ulici z pátku 28. 
března na sobotu 29. března svítilo dlou-
ho do noci vězte, že škola byla plná dětí. 
Dětí, které zde strávily celou noc, a ne 
ledajakou. Noc s Andersenem. 

Letos jsme se připojili k osmému 
ročníku akce  pořádané na podporu 
dětského čtenářství a vzpomínku na 
Hanse Christiana Andersena. Ještě než 
se setmělo, sešli jsme se před budovou 
školy a zasadili bílý smrk, „pohádkov-

ník“. Nejprve jsme vyslechli krátký 
úvod, následovala řada hezkých 
přání pro strom. Jako první mu 
upřímně popřál radotínský starosta 
Karel Hanzlík, ředitel školy Roman 
Král a pak už jen řádka dalších čistě 
dětských přání.
  Potom už všichni pospíchali do 
tříd, kde je čekalo čtení z knihy 
pohádek Karla Čapka, povídání, 
malování, scénky, kvízy, chatování 
s ostatními místy v naší republice, 
ale i na Slovensku a v Polsku, noční 
hostina…

O půl desáté jsme se ještě jednou 
všichni sešli, udělali velký kruh ko-

lem místní knihovny a sym-
bolicky ji se svíčkami v ruce 
osvítili. Ti nejmenší spěchali 
do postýlek, někteří ale stih-
li najít pejska a kočičku na 
hřišti. A vůbec se nebáli.

Celé akce se účastnilo 
devět tříd prvního stupně se 
svými třídními učitelkami 
a některými vychovatelka-
mi. Ráno se všem, skoro 150 
spáčům, nechtělo moc vstá-
vat. Domů si odnášeli nejen 
pohlednice na památku, ale 
určitě i hezký zážitek.

Zápis do chuchelské 
mateřinky

   To, že se i ze zápisu do mateřské školy 
dá udělat příjemná akce, dokázalo vedení 
chuchelské mateřinky. 
   Aby se rodiče včetně dětí měli mož-
nost co nejlépe seznámit s prostředím, 
konal se zápis v jedné ze tříd. Zatímco 
rodiče vyřizovali potřebné formality 
s ředitelkou školy Dagmar Vostřáko-
vou, děti měly možnost prohlédnout si 
a vyzkoušet (za nenápadného dozoru 
jedné paní učitelky) hračky, které jim 
třída nabízela. A děti opravdu bez osty-
chu nabídnutou šanci využívaly. Podle 
toho, že převážná většina uchazečů se-

trvávala ještě hodně dlouho po zapsá-
ní ve třídě a že nespěchali ani rodiče, 
lze usuzovat, že prostředí, které na 
nové žáčky čeká, se líbilo. Zájem, který 
o zapsání do mateřské školy byl, zcela 
vyvrátil obavy malověrných, kteří při 
výstavbě školy pochybovali o tom, že 
se škola někdy zaplní. A je to tady.
   K zápisu se dostavilo 37 uchazečů, 
ale výběrovým sítem může projít 15 
žáků. Jak říkají sportovci, „máme plný 
dům“. Myslím, že všichni v mateřské 
škole budou spokojeni, když se no-
vým žáčkům bude při jejich docházce 
do školy líbit stejně, jako když byli 
u zápisu. Osobně bych to přál dětem 
i jejich učitelkám.

OK a KO Prahy 16
Den Země

V rámci oslav Dne Země se ve spolupráci se svozovou společností Pražské služ-
by a.s. a kolektivními systémy (Asekol, Elektrowin, Ecobat, Ekolamp) uskuteční 
informační kampaň 
pro veřejnost zamě-
řená na nakládání 
s odpady. Stánek 
s prezentací bude 
v Radotíně umístěn 
28. dubna od 10 do 
17 hodin v prostoru 
pěší zóny před ná-
kupním střediskem 
(drogerie TETA) na 
náměst í Osvobo-
ditelů.

Informace o tří-
dění odpadů, bio-
odpadech, o mobilním sběru nebezpečných odpadů a odpovědi na další zvídavé 
otázky občanů budou podávat zaměstnanci uvedených společností a zástupci 
odboru ochrany prostředí pražského magistrátu.

Zdevastované lavičky na radotínském náměstí 
Osvoboditelů

Klub Radotín pod občanským sdru-
žením Proxima Sociale navštěvuje 
během středečních a pátečních podve-
čerů okolo 25 mladých lidí. Využívají 
jak nabídky volnočasových aktivit, 
tak i sociálních služeb poskytovaných 
pracovníky Klubu.
   Od prosince loňského roku u nás 
probíhá akce pod názvem „Měs-
to za městem – Radotín našima 
očima“. Jedná se o sociologicko 
fotografický projekt pro mládež ve 
věku 12 až 18 let, která do Klubu 
dochází. Byl připraven PhDr. Ru-
dolfem Šmídem, který vyučuje 
vizuální sociologii na Fakultě hu-
manitních studií UK. Jedná se 
o užití tzv. problémové fotografie, 

kdy účastníci dokumentují místa 
z jiného pohledu než běžný chodec; 
míst pro ostatní obyvatele skrytých 
a míst, jež by mladí rádi změnili. 
Nad fotografiemi se pak v další fázi 
vede skupinová diskuse a na jejím 
základě dochází k zadání dalších 
úkolů pro terénní práci.
   Mezi jednotlivými fázemi projek-
tu bude Šmíd, společně s účastníky 
projektu, provádět po Radotíně 
vlastní fotografická pozorování. 
Z těch bude sestaven malý sborník. 
Fotoaparáty, které byly zakoupeny 
z finanční podpory přidělené Ma-
gistrátem hlavního města Prahy, si 
mohou účastníci projektu zapůjčit 
v Klubu.
   Po téměř tři měsíce trvající práci 
můžeme říci, že se projekt setkává 
s velkým zájmem a je do něho za-
pojena  většina pravidelných ná-
vštěvníků Klubu. Věříme, že výsle-
dek této práce budeme mít možnost 
prezentovat veřejně.

www.klubradotin.cz
 www.proximasociale.cz.

V Klubu se stále 
něco děje


