
KULTURNÍ STŘEDISKO RADOTÍN

VÁS ZVE NA NÁSLEDUJÍCÍ 
RADOTÍNSKÉ AKCE:

4. – 31. prosince
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ

ZUZANY VOPÁLKOVÉ

„NAHLÉDNĚTE DO MÉHO SVĚTA“
V Kulturním středisku „U Koruny“.

16. – 17. prosince
OSKAR

Divadelní představení v podání 
dramatického souboru
Gymnázia Oty Pavla.

Kulturní středisko „U Koruny“, 
vždy od 14.00 a 18.00 hod.

17. prosince
TŘETÍ ADVENTNÍ KONCERT

Kostel sv. Petra a Pavla
v Radotíně od 15.00 hod.

J. J. Ryba – Česká mše vánoční.

20. prosince
VÁNOČNÍ SETKÁNÍ

S RADOTÍNSKÝMI SENIORY

Malé milé předvánoční posezení 
s radotínskými seniory

v Kulturním středisku „U Koruny“ 
od 14.00 hod.

20. prosince
VÁNOČNÍ KONCERT 

Základní umělecké školy 
Klementa Slavického.

Kulturní středisko „U Koruny“
od 18.00 hod.

26. prosince
KONCERT 

PRAŽSKÉ MOBILNÍ ZVONOHRY

V prostoru náměstíčka 
před budovou radotínské radnice 

v ulici Václava Balého.
Vystoupí carillonér
Mgr. Radek Rejšek.
Začátek v 15.30 hod.

Délka představení cca 1,5 hod.
Svíčku s sebou!

31. prosince
OHŇOSTROJ

Za radotínskou lávkou
 pro pěší nad Berounkou.

Přijďte se rozloučit s rokem 2006 
a přivítat nový rok 2007!

10. ledna
NOVOROČNÍ KONCERT

Základní umělecké školy 
Klementa Slavického.

Kulturní středisko „U Koruny“
od 18.00 hod.

Bližší informace
v Kulturním středisku Radotín, 

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

  

15. prosince 17 a 19.30 hod. 
V TOM DOMĚ STRAŠÍ  65 Kč

16. prosince 17 a 19.30 hod. 
LET ČÍSLO 93 65 Kč

17. prosince 17 a 19.30 hod. 
HEZKÉ CHVILKY BEZ ZÁRUKY 75 Kč

5. ledna 17 a 19.30 hod. 
ASTERIX A VIKINGOVÉ 65 Kč

6. ledna 17 a 19.30 hod. 
STORMBREAKER 65 Kč

7. ledna 17 a 19.30 hod. 
ĎÁBEL NOSÍ PRADU 65 Kč

12. ledna 17 a 19.30 hod.  
13. ledna 17 a 19.30 hod.  
RO(C)K PODVRAŤÁKŮ 75 Kč

14. ledna 16 a 19 hod.  
SKRYTÁ IDENTITA 70 Kč

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ
17. prosince POHÁDKY POD SNĚHEM

  7. ledna BROUČCI – A BYLA ZIMA

14. ledna DOBRODRUŽSTVÍ NA              
.                       PASECE II

OD 19. PROSINCE 2006 DO 4. LEDNA 2007  
DOVOLENÁ

13. – 20. prosince

VÝSTAVA BETLÉMŮ

Výstavní síň 
Městského domu Zbraslav, 

U Malé řeky 3 
ve výpůjční době knihovny 

a při akcích.

16. prosince 
ZBRASLAVSKÉ VÁNOCE

Pohádka, zvonohra, 
koledy, výstava, ohňostroj…

Divadlo J. Kašky, 
 Městský dům od 14.30 hodin.

20. prosince 
PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ DŮCHODCŮ

V sále ubytovny Barbora 
od 14.00 hodin.

6. ledna
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

Marionetová pohádka pro nejmenší. 
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin.

Pohozený televizní přijímač ve Vrážské ulici. Zbytečná
fotografi e? Ne! Chceme-li mít své okolí uklizené, měli 
bychom začít nejprve u sebe! V tomto případě bychom 
mohli využít služeb radotínského sběrného dvora.

   Přelom měsíců listopadu a prosince byl vpravdě přelomovým pro chuchelské 
občany. Po několika měsících útrap v podobě náročných dopravních opatření 
rozdělujících tuto městskou část na tři části, z nichž každá byla dostupná jinou 
cestou a objet autem všechny byla záležitost mnoha desítek minut (nepočítaje 
d l o u h é 
č e k á n í 
v Radotíně 
ve  s m ě r u 
od cemen-
t á r n y ) , 
dokonči la 
společnost 
S k a n s k a 
D S  a . s . 
další etapu 
p r o p o j e -
n í  M a l é 
a  V e l k é 
Chuchle – rekonstrukci křižovatky Dostihová – Radotínská u železnič-
ního přejezdu včetně mostu přes Vrutici, nových parkovacích stání u re-
staurace a přeložek inženýrských sítí. Hotový úsek je dalším střípkem 
do „skládanky“celého spojení, jehož první část, přemostění Strakonické 
komunikace v Malé Chuchli, byla slavnostně otevřena přesně před rokem 
(viz Noviny Prahy 16 č. 1/2006). 
   Stavební práce ani přes zimu neutichají, až do poloviny roku 2007 si vyžádají 
úplnou uzavírku ulice U Skály (za chuchelským úřadem). Kdy bude možné 
přemostit železniční trať a zrušit nebezpečný rušný přejezd, zůstává ale ve 
hvězdách (přesněji řečeno v rukou odvolávajících se odpůrců projektu).

Zbraslavské Vánoce již tradiční

   V týdnu od 20. do 24. listopadu 
probíhala na Základní škole Praha 
– Radotín v Loučanské ulici akce, při 
které měli rodiče možnost navštívit 
třídy s metodou výuky Začít spolu. 
Tato akce se uskutečnila ve všech tří-
dách, kde se tento program „používá“ 
– v 1.A, 1.B, 2.A, 3.A a 5.A. Denně 
navštívilo třídy průměrně deset rodi-
čů, mnohdy i s dětmi, které se občas 
zapojily do práce ve třídách. Většina 
rodičů již znala program Začít spolu, 
protože jejich děti navštěvují mateř-
skou školu s tímto programem. Přišli 
však i tací, kteří o programu vůbec 

nic nevěděli. 
   Návštěvníci měli možnost podívat 
se, jak pracujeme v hodinách integro-
vané výuky, v centrech aktivit a také 
jak hodnotíme práci v závěrečném 
hodnotícím kruhu. S kolegyní jsme 
se pokusily propojit práci v centrech 
aktivit tříd 1.A a 2.A. To se nám - uči-
telkám a také dětem - moc líbilo. Děti 
plnily zadané úkoly a velice pěkně 
spolupracovaly. Tato akce se vydařila 
a splnila naše očekávání. 

Webové stránky školy: www.skola-radotin.cz

  

Změna programu vyhrazena!
   V úterý 26. prosince 2006 oslaví naro-
zeniny Petr Koutecký, farář v kostele sv. 
Jakuba na Zbraslavi. Přejeme mu dobré 
zdraví a vyprošujeme Boží požehnání při 
výkonu duchovní služby. Děkujeme za 
jeho práci a vážíme si jí. 

 Již potřetí připravila Městská 
část Praha-Zbraslav společně se 
Zbraslavskou kulturní společností 
a Základní uměleckou školou kom-
ponované předvánoční odpoledne 
pod názvem Zbraslavské Vánoce. 
Tentokrát se uskuteční 16. prosin-
ce v prostorách Městského domu, 
Divadla Jana Kašky a také na pro-
stranství před nimi. Pro nejmenší je 
určena loutková pohádka „Jak pejsek 
s kočičkou slavili Vánoce“, která se 
bude hrát v divadélku pro velký zájem 
hned dvakrát, a to od půl třetí a druhé 
představení o hodinu později, od půl 
čtvrté. Na čtvrtou hodinu odpolední 

je připraven koncert Pražské mobilní 
zvonohry pana Manouška s carillo-
nérem Radkem Rejškem. V obřadní 
síni se poté rozezní koledy v podání 
dětského sboru a vánoční varhanní 
skladby. 
   V průběhu celého odpoledne bude ve 
výstavní síni otevřena výstava betlé-
mů a zbraslavský Klub aktivního stáří 
přichystal malou prodejní výstavku 
svých vánočních výrobků. Program 
bude provázet videoprojekce, která 
se loni setkala s velkým ohlasem. 
Chybět nebude ani občerstvení. Po 
setmění bude program zakončen oh-
ňostrojem. Jste srdečně zváni!

11. ledna 
PYŽAMO PRO ŠEST 

Konverzační komedie 
Marca Camolettiho ze současnosti 

v režii Lenky Loubalové. 
Hraje soubor ZKS. 

Divadlo J. Kašky od 19.30 hod.

13. ledna 
SŮL NAD  ZLATO

Klasická marionetová pohádka. 
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin.

Informace a rezervace vstupenek: 
Kulturní oddělení

 ÚMČ Praha - Zbraslav, 
U Malé řeky 3, 
tel: 257 111 801,

e-mail: kultura@zbraslav.cz.

   Od září 2006 probíhá na ZŠ Charlotty 
Masarykové projekt Comenius, který 
byl podpořen agenturou Socrates. 
Název projektu je „Aktivní vyučo-
vání ve společenských vědách“, bude 
trvat 3 roky a kromě naší školy se na 
něm podílí Max-Planck-Realschule 
z Německa a Giresun Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu z Turecka. 
   Jako první proběhla od 5. do 10. 
listopadu letošního školního roku 
návštěva Max-Planck-Realschule ve 

Wuppertalu, které se z naší školy 
zúčastnilo 5 dívek ze sedmé třídy se 
dvěma pedagogy. Cílem návštěvy bylo 
poznat partnerské školy, které budou 
na projektu pracovat, seznámit se s no-
vými kolegy a kamarády, zlepšit své 
jazykové dovednosti a hlavně připravit 

aktivity na příští dva školní roky. 
   Během dopoledního programu měli 
jak žáci, tak učitelé naší i turecké 
školy možnost seznámit se s provo-
zem německé školy, novými způsoby 
a metodami výuky, společně vyrábět 
modely parního stroje a v odpoled-
ních a večerních hodinách poznat kul-
turu a historii Wuppertalu. V rámci 
kulturního programu jsme navštívili 
muzeum textilního průmyslu, zámek 
Schlossburg, zoo, projeli jsme měs-

t o  t y p i c k ý m 
wuppertalským 
d o p r a v n í m 
p r o s t ř e d k e m 
„Schwebebahn“ 
a  o c h u t n a -
li místní kuli-
nářskou speci-
alitu.
  Na závěr se-
tkání jsme si 
naplánovali další 
aktivity projektu 
(CD ROM a vi-
deokonferenci) 
a také dvě se-
tkání, která pro-
běhnou v květnu 

2007 v Turecku  a v listopadu 2007 
v Praze, kdy do naší školy přijedou 
zahraniční partneři, budou se spolu 
s námi učit ve škole a poznávat kultur-
ní a historické zajímavosti Prahy týka-
jící se našeho společného projektu.


