
16. ledna od 17 a 19.30 hodin
Madagaskar 2 70  Kč

17. ledna od 17 a 19.30 hodin
18. ledna od 17 a 19.30 hodin
Anglické jahody 80 Kč

23.  ledna od 17 a 19.30 hodin
Muzikál ze střední 3: 70 Kč
Maturitní ročník

24. ledna od 17 a 19.30 hodin
Quantum of solace 75 Kč

25. ledna od 17 a 19.30 hodin
Ukrutně šťastni 70 Kč

30. ledna od 17 a 19.30 hodin
Hellboy II: Zlatá armáda 70 Kč

31. ledna od 17 a 19.30 hodin
Juno 70 Kč

1. února od 17 a 19.30 hodin
Poustevna, das ist Paradies! 70 Kč

6. února od 17 a 19.30 hodin
Sobík Niko 70 Kč

7. února od 17 a 19.30 hodin
8. února od 17 a 19.30 hodin
Hlídač č. 47 80 Kč

13. února od 17 a 19.30 hodin
Česká rapublika 70 Kč

14. února od 17 a 19.30 hodin
Návrat čápů 70 Kč

15. února od 17 a 19.30 hodin
Absurdistán 70 Kč

Dětská představení
18. ledna Mikeš II
25. ledna Doma je doma 
1. února Broučci – A byla zima 
8. února Kamarád Krteček
15. února Budulínek

Neděle od 15 hodin. 
Vstupné 40 korun.
 

Kino Radotín,
Na Výšince 875/4,

telefon: 257 910 322,
e-mail: kinoradotin@volny.cz 

Pokladna otevřena 
1 hodinu před představením.
Změna programu vyhrazena!

Do 31. ledna
Martin Bouzek – fotografie 
Nejen z okolí řeky Berounky, 

ale i z cest po Indii. 
Místní knihovna Radotín,

Loučanská 1406/1. Otevřeno vždy 
v pondělí, středu a čtvrtek od 9 do 18 
hodin s výjimkou polední přestávky 

mezi 12. a 13. hodinou.

21. ledna
Tance, tanečky

Koncert hudebního a tanečního 
oboru Základní umělecké školy 

Klementa Slavického. 
Kulturní středisko, 
začátek v 18 hodin.

24. ledna 
Maškarní volej bál

Ples volejbalového oddílu 
Radotínského SK. Tombola, soutěž 

v šipkách, hraje skupina 
Funny Dance Band. 

Sokolovna, Vykoukových 622/2,
Praha - Radotín.

Začátek ve 20 hodin. 
Cena vstupenky 150 korun 

(vstup a místenka).
Vstupenky jsou k dispozici 

v trafice u autobusového terminálu 
v Radotíně a v den konání plesu 
v Sokolovně. Bližší informace 

na e-mailu: boris.svita@seznam.cz

7. února
Radotínský bál

XIV. ročník plesu 
Městské části Praha 16. 

Sokolovna, Vykoukových 622/2,
Praha - Radotín.

Začátek ve 20 hodin. Předtančení, 
bohatá tombola, k tanci  a poslechu 

hraje kapela SMEČ. 
Vstupenky bude možno zakoupit 

od 26. ledna v Kulturním středisku 
„U Koruny“, vždy v pondělí a středu 
od 8 do 12 hodin a od 13 do 18 hodin

 (cena vstupenky je 130 Kč, 
místenky 20 Kč). V den konání akce 

lze lístky zakoupit přímo v Sokolovně. 
Finanční výtěžek z prodeje lístků 

do tomboly bude použit pro sociální 
účely Městské části Praha 16.

 
Bližší informace a přihlášky 

v Kulturním středisku Radotín, 
nám. Osvoboditelů 44/15,

tel.: 257 911 746, 604 146 163, 
e-mail: ksradotin@sznam.cz

www.ukoruny.net.
Změna programu vyhrazena! 

15. ledna
Šíleně prolhaná princezna
Veselá činoherní pohádka.

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin.

17. ledna
Reprezentační ples 

Základní školy Vladislava Vančury
v sálu hotelu Barbora 

od 19 do 24 hodin. 
K tanci a poslechu hraje skupina

Caroline band.
Součástí večera bude předtančení, 

ukázky společenských tanců a tom-
bola. 

Vstupné 100 Kč.

24. ledna 
Sůl nad zlato

 Marionetová pohádka na motivy 
B. Němcové. 

Divadlo J. Kašky od 15 hodin.

31. ledna 
Kašpárek na cestách

Tři veselé Kašpárkovy příhody 
v marionetové pohádce. 

Divadlo J. Kašky od 15 hodin.

7. února 
Dětský karneval

Sál sokolovny od 15 hodin.

7. února
Masopustní bál

Sál sokolovny od 19.30 hodin. 
Předprodej vstupenek od 20. ledna.

11. února 
Zbraslavské forbíny

Karla Tejkala st. s Janem Petránkem  
a dvojicí šansoniérek Two Voices. 

Divadlo J. Kašky od 19 hodin. 
Předprodej vstupenek 

od 26. ledna.

Do 27. února
Výstava prací žáků

Základní školy Zbraslav. 
Výstavní síň Městského domu.

Otevřeno ve výpůjční době 
knihovny a při akcích.

Informace, rezervace, vstupenky:
Kulturní oddělení

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

e-mail:kultura@zbraslav.cz
www.mc-zbraslav.cz/kultura.
Změna programu vyhrazena!

Esteban Martín, Andreu
Carranza - Gaudího klíč

Napínavý román osloví příznivce 
knih Dana Browna. 

V Barceloně za podivných okolností 
umírá bývalý žák A. Gaudího a jeho 

vnučka Maria se svým přítelem 
Miquelem se pokoušejí odhalit jeho 
zapomenuté tajemství, k němuž jsou 
klíčem Gaudího stavby v Barceloně.

Vydalo nakladatelství Argo.

Jaroslav Olša - Závistivý lidojed 
a pták nepták: mýty a pohádky

z Nové Guineje
Kniha obsahuje mýty domorodců

z druhého největšího ostrova světa, 
na němž se podle záznamů etnografů 

hovoří více než devíti sty jazyky. 
Je svědectvím o různorodosti 

a exotičnosti kultur přírodních 
národů nezávislého státu 

Papua - Nová Guinea 
a indonéské části ostrova, zvané 

Západní Papua.
Vydalo nakladatelství Argo.

John Hilton - Ztracený obzor
Čtyři lidé v malém letadle ztroskotají 

v Himálaji a zachrání je skupina 
mnichů, která je odvede do kláštera. 
Nikdo netuší, že modravě zasněný 
svět bájného Šangri-La se změní v 
rajské vězení, odkud není úniku. 

Mladý Mallinson zde potká Číňanku 
Lo-Tsen, do níž se zamiluje. 
Oba se rozhodnou utéct...

Vydalo nakladatelství Alpress.

Khaled Hosseini – 
          Tisíce planoucích sluncí 
Marjam je pouhých patnáct let, když 
ji pošlou do Kábulu, aby se provdala 

za pětačtyřicetiletého Rašída.
O necelých dvacet let později vyroste 

mezi Marjam a dospívající dívkou 
Lajlou ze sousedství silné pouto 
podobné vztahu matky s dcerou. 

Když se dostane k moci Tálibán, už 
tak neutěšený život se promění v 

zoufalý boj s hladem, krutostí 
a neustálým strachem. 

Láska však dokáže člověka pohnout 
k nečekaným skutkům a překvapivým 

hrdinstvím překonat i nesmírně 
bolestivé překážky. 

Vydalo nakladatelství Leda; 
Rozmluvy.

Místní knihovna Radotín, 
Loučanská 1406/1,

telefon: 234 128 460,
e-mail: knihovnaradotin@seznam.cz, 

www.knihovna-radotin.cz.

Na začátku prosince 
přibyla v Lochkově 

nová alej. Najdete ji 
směrem od hasičské 

zbrojnice k tunelu. 
Jedná se prozatím o vý-
sadbu 19 javorů červe-

ných. Podle místosta-
rostky Evy Filipové 

dojde v jarním období 
ještě k úpravě dolní 

části polní cesty a dosa-
zení dalších stromů. 

V říjnu loňského roku se radotínský 
nízkoprahový Klub pro děti a mládež 
spřátelil s volnočasovým klubem Mi-
sijního střediska na Barrandově. Ten 
slouží místní mládeži již dvanáct let. 
Dospívající se tu schází každý všední 
den od 12 do 20 hodin a o provoz klubu 
se starají výchovní pracovníci.

Po počátečních seznamovacích 
návštěvách byl domluven turnaj ve 
stolním fotbale. První zápas proběhl 

17. října 2008 v Klubu Radotín. Během 
hodinového mače mezi šesti týmy se 
rozhodlo o vítězství Barrandova. Ví-
tězná dvojice si prvenství zajistila vý-
hrami 10:1, 10:4 a 10:2. Druhé a třetí 
místo obsadily týmy z Klubu Radotín. 
   Odvetný zápas proběhl 28. listopadu. 
Tentokrát se vydalo mužstvo z Klubu 
Radotín na Barrandov, aby tamnímu 
osazenstvu předvedlo fotbálkový 
koncert. Celkové vítězství po dlou-

Zpravodajství z fotbálkového turnaje

Další informace:
www.proximasociale.cz

hých a napínavých soubojích dvojic 
ale udržel barrandovský tým. Klub 
Radotín nakonec v celkovém pořadí 
obhájil druhé místo.

Celé utkání proběhlo v příjemné 
atmosféře a hráči i přihlížející fa-
noušci měli možnost navázat mezi 
sebou přátelské kontakty. To se 
projevilo v podobě pozvání Radotí-
ňáků na Mikulášskou diskotéku na 
Barrandov. Návštěvníci klubů i pra-
covníci se shodli na další spolupráci 
i v nastávajícím roce.

Kurzy se konají v budově 
ZŠ, U Lékárny, Praha – Zbraslav.

Přihlášky a informace na
 www.pexeso.org.

20. ledna
Syrovou stravou k lepšímu zdraví

Teorie i praxe stravování
syrovou stravou.

Rezervace nutná na telefonu 
721 518 248.

V prostorách Pexesa od 9.30 
do 10.30 hodin.

Vstupné 30 korun. 

21. ledna
Hasiči dětem – děti hasičům

Jízda hasičským vozem, prohlídka 
zbrojnice a povídání 

se zbraslavskými hasiči. Sraz u Pexesa 
mezi 15.30 a 16. hodinou.

22. ledna
Znaková řeč pro batolata

Mgr. Karin Marques bude přednášet 
rodičům, jak se dorozumět s ještě 

nemluvícím děckem, zvyšovat jeho 
IQ a nebýt frustrován neporozumě-

ním, co právě dítko chce. Vhodné pro 
budoucí rodiče a rodiče dětí ve věku 
2 – 18 měsíců. V prostorách Pexesa 

od 15.30 do 17.30 hodin. Cena kurzu 
799 Kč včetně studijních materiálů. 
Rezervace na telefonu 721 518 248.

Kurzy se konají v Kulturním středisku, 
nám. Osvoboditelů 44/15,

Praha – Radotín.
Přihlášky, informace a ceny kurzů

na www.korunka.net.
Pravidelné kurzy začínají 

v týdnu od 19. ledna. 
Předběžná rezervace vítána, můžete 
se přijít podívat a pak se rozhodnout.

Tvořivé dopoledne pro děti i jejich 
rodiče

(pondělí 9 – 10.30 hodin)

Orientální tanec pro ženy
s možností hlídání dětí

(pondělí 11 – 12.15 hodin)

Orientální tanec pro ženy každého věku 
(pondělí 12.30 – 13.45 hodin)

Broučci a berušky pro děti 
1,5 až 2,5 roku

(pondělí 15.30 – 16.15 hodin) 

Broučci a berušky pro děti 
2,5 až 4,5 roku

(pondělí 16.30 – 17.15 hodin)

Powerjoga s možností hlídání dětí
(středa 9 - 10 hodin)

Mateřské setkávání
(středa 13.30 - 15 hodin)

Těhotenské setkávání
(čtvrtek 19 – 21 hodin)

Barrandov vs. Radotín OK a KO Prahy 16

Dozvuky vánočních dílen
V sobotu 6. prosince se v radotín-

ské základní škole konaly tradiční 
vánoční dílny. Ač kalendář ukazuje 
již leden, připomeňte si atmosféru 
uplynulých svátků...  

Dílny byly jubilejní, konaly se již 
popáté. Přízemí druhého stupně ško-
ly bylo i letos vánočně vyzdobeno. 
A na devátou hodinu jsme očekávali 
první návštěvníky. Ti přicházeli ply-
nule, nebyl žádný prvotní nával (asi 
většina dospávala předchozí „divo-
ký“ Mikulášský večer), takže téměř 
stovka návštěvníků si mohla své dá-
rečky vyrábět v klidu a bez čekání.
   Většinou každý začínal v klubu, 
kde paní učitelky Černohorská 

a Vejmelková s dětmi vyráběly krás-
né zlaté andělíčky a voňavé svíčky 
z medových plástů. Dál se podle 
vůně pokračovalo do kuchyňky, 
kde se pekly perníčky zdobené ba-
revnými polevami. Naproti ve třídě 
byla „drátenická“ dílna, kde paní 
učitelka Bednářová s panem Sou-
kupem drátkovali ořechy a vyráběli 
drátěné ozdoby s korálky. Vyšívaly 
se tu i kapříci a zvonečky na vánoční 
přání. V další třídě se dozdobovaly 
skleněné svícínky s čajovou svíčkou 
a vyráběla papírová přáníčka se zla-
tými motivy. U velkého vánočního 
stromu se pak vystřihovaly a ba-
revnými třpytkami zdobily plstěné 

ozdoby. Děti si zde mohly vykreslit 
windows barvami barevné motivy 
na okna – betlémy, stromečky či 
sněhuláky.
   Samostatnou součástí byla velká 
košíkářská dílna, kde pracovala 
s pedigem paní Jaklová. Vyráběly 
se hvězdičky, košíčky, podle toho, 
co každý jak zvládl. A trpělivost se 
všem vyplatila, výrobky byly moc 
pěkné. Kdo si potřeboval trochu 
oddechnout a načerpat síly, mohl 
se posadit v našem odpočinkovém 
prostoru a pochutnat si na čaji se 
skořicí nebo si dopřát kávičku či 
čokoládu. Sobotní dopoledne velmi 
rychle uteklo a ve 13 hodin odcháze-
li s plnými taštičkami či krabičkami 
poslední návštěvníci. 

Oblíbené místo v 
Radotíně u Berounky 
vzalo za své. A opět 
šlo o práci vandalů. 
Ti tentokrát poničili 
jednu ze tří laviček 
umístěných pod 
místním hřbitovem. 
Řekněte, není to 
škoda?


