
OK a KO Prahy 16

20. února od 17 a 19.30 hodin
21. února od 17 a 19.30 hodin
Sněženky a machři 
po 25 letech 80 Kč

22. února od 17 a 19.30 hodin
Čas umírat 70 Kč
Režie: Dorota Kedzierzawska
   Černobílé komorní monodrama 
polské režisérky je burcujícím sním-
kem o lidské důstojnosti, vzepření se 
osudu, intrikách a bezmoci. 
   Role Aniely, která se rozhodne 
vzkřísit slávu svého rozpadajícího se 
honosného domu navzdory vlastní 
rodině i zlovolným sousedům, byla 
napsána pro třiadevadesátiletou ex-
celentní Danutu Szaflarskou. 
   Její intenzivní osobní zápas o zacho-
vání rodinného sídla a schopnost smí-
řit se s vlastními životními limity jsou 
pozitivním poselstvím o neutuchající 
naději, umanutosti a lidské vůli. 

27. února od 17 a 19.30 hodin
Star wars: Klonové války 70 Kč

28. února od 17 a 19.30 hodin
Repo – Genetická opera! 70 Kč

1. března od 17 a 19.30 hodin
Podzimní zahrady 70 Kč

6. března od 17 a 19.30 hodin
Cesta na Měsíc 3D 75 Kč

7. března od 17 a 19.30 hodin
Falco 70 Kč

8. března od 17 a 19.30 hodin
Umírající zvíře 70 Kč

13. března od 17 a 19.30 hodin
Vy nám taky, šéfe 80 Kč

14. března od 17 a 19.30 hodin
Kauza Litviněnko 70 Kč

15. března od 17 a 19.30 hodin
Ocas ještěrky 75 Kč

Dětská představení
22. února O hloupém peciválovi
1. března Pasáček vepřů 
8. března Perníková chaloupka 
15. března Krtkova dobrodružství V. 

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 20. února
Irena a Irena Helmovy – 

Letem světem
Výstava fotografií 

v Kulturním středisku „U Koruny“.
Otevřeno: pondělí a středa 8 – 12, 

13 – 18 hodin, úterý a čtvrtek 
9 – 12 hodin, sobota 14 – 16 hodin.

  
Do 31. března

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.

18. února
Pódiová zkušenost

Koncert mladších žáků  Základní 
umělecké školy  Klementa Slavického. 

Kulturní středisko Radotín. 
Začátek v 18 hodin. 

20. února
Bubnovací kruh 

s Dennisem Lammasem
Vhodné pro muže, ženy, dospívající

 i starší děti.
Pro každého, kdo udrží pozornost 

(mohou i děti okolo 10 let) 
a chce se poddat i jinému rytmu 
než v jakém mu běží hodinky. 

Rezervace na telefonu 
604 146 163 nutná.

Kulturní středisko „U Koruny“, 
začátek v 18 hodin. 
Vstupné 150 korun. 

7. března
Zima ještě nekončí

Výtvarná dílna pro dospělé. 
Kulturní středisko „U Koruny“, 

začátek ve 14 hodin. 
Bližší info na telefonu 604 146 163.

18. března
Žákovský koncert

Koncert žáků 
Základní umělecké školy

 Klementa Slavického. 
Kulturní středisko Radotín. 

Začátek v 18 hodin. 

Zápisy do kurzů
Rodinného centra Korunka, o.s.
Přihlášky, informace a ceny kurzů 

na www.korunka.net.

Bližší informace a přihlášky 
v Kulturním středisku Radotín, 

nám. Osvoboditelů 44/15,
tel.: 257 911 746, 604 146 163, 

e-mail: ksradotin@seznam.cz, 
www.ukoruny.net.

Změna programu vyhrazena! 

15. února
Zbraslavští divadelníci čtou dětem 

s Pexesem
Již třetí setkání v duchu hesla: 
„Čtenářem se člověk nerodí, 

čtenáři musíme ukázat cestu“.
Hlasité předčítání si vezmou na

starost členové
Zbraslavské kulturní společnosti. 

Sehrají také pohádku 
„O pejskovi a kočičce“.

Pro děti je připraveno i vyhlášení vel-
ké čtenářské soutěže o dětské knížky. 

Vhodné pro děti od 3 do 11 let. 
Aula ZŠ Nad Parkem, 

od 15.30 do 17.30 hodin. 
Vstupné 30 korun. 

19. února
Tvůrčí dílna – 

Vyrobte si korálkový šperk
Odpočinout si při výrobě

originální bižuterie
ze skleněných korálků a drátků 

pod vedením Míly Lukášové 
můžete v prostorách Pexesa

od 15 do 17 hodin. 
Rezervace na telefonním čísle 

721 518 248. 
Hlídání dětí za úhradu 

30 korun/dítě je zajištěno. 
Vstupné 150 korun (včetně materiálu). 

19. února
Minikurz první pomoci dětem

Minikurz v rámci volné herny na 
téma „Nejběžnější otravy u dětí“ 

vede zkušená záchranářka 
Ladislava Kalašová. 

Dozvíte se, co dělat, když vaše
dítě pozře 

jedovatou rostlinu, houbu 
či chemikálii z domácnosti. 

Kurz se uskuteční 
v prostorách Pexesa od 9 do 9.45 hodin. 

Po skončení následuje
volná herna do 11 hodin. 

Vstupné 30 korun. 

12. března
Jsou vaše děti zralé do školy?

Přednáška speciální pedagožky 
Mgr. Ivany Vlkové.

V prostorách Pexesa.
Začátek v 15.30 hodin.

14. března 
Burza dětského odívání

V prostorách Pexesa od 10 do 12 hodin. 

Zápisy do kurzů
I nadále probíhají zápisy do kurzů

 pro děti i dospělé 
na nové pololetí.

Rodinné centrum Pexeso, o.s. 
Kurzy se konají v budově 

ZŠ, U Lékárny, Praha – Zbraslav.
Přihlášky a informace 

na www.pexeso.org.
Změna programu vyhrazena!

Do 27. února
Výstava výtvarných prací žáků

Základní školy Vladislava Vančury 
v Praze – Zbraslavi. 

Výstavní síň Městského domu.
Otevřeno ve výpůjční době 

knihovny a při akcích:
pondělí a středa od 8 do 18 hodin, 
úterý a čtvrtek od 12 do 18 hodin.
Dobrovolné vstupné bude použito
na další výtvarné aktivity žáků. 

18. února
Promítání 

s Vojtěchem Lindnerem
Albánie II.

Promítání je určeno pro seniory.
Klub KLASU.

Začátek v 15 hodin.

19. února
Ženitba

Repríza muzikálové úpravy klasiky 
N. V. Gogola. 

Divadlo Jana Kašky.
Začátek v 19.30 hodin.

21. února
Ostrov splněných přání

Kašpárkovo mořské dobrodružství 
v marionetové pohádce.

Divadlo Jana Kašky.
Začátek v 15 hodin. 

28. února
O princezně Zubejdě solimánské

Marionetová pohádka.
Divadlo Jana Kašky.
Začátek v 15 hodin. 

7. března
Kašpárkův Drak Pudivítr

Obnovená premiéra 
marionetové pohádky. 
Divadlo Jana Kašky.
Začátek v 15 hodin. 

14. března
Kašpárkův Drak Pudivítr

Obnovená premiéra 
marionetové pohádky. 
Divadlo Jana Kašky.
Začátek v 15 hodin. 

14. března
Taneční večer

Klubu amatérského tance Zbraslav. 
Sokolovna Zbraslav.
Začátek v 17 hodin. 

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!

Stieg Larsson – 
Muži, kteří nenávidí ženy

První díl kriminální trilogie Milé-
nium, která sklidila ihned po svém 

vydání mimořádný úspěch u čtenářů 
i kritiky, představuje novou

nesourodou dvojici „detektivů“,
populárního novináře 

a mladou svéhlavou ženu,
nepřekonatelnou hackerku. 
Vydalo nakladatelství Host.

Jiří Pernes, Jaroslav Pospíšil,
Antonín Lukáš - Alexej Čepička

Se jménem Alexeje Čepičky je spjato 
utrpení tisíců mladých lidí nucených 

sloužit v pomocných technických 
praporech neboli PTP, 

u tzv. „černých baronů“. 
Tehdy stál Čepička, jako ministr 

národní obrany, 
v čele Československé lidové armády. 
Během své politické kariéry zastával 

však celou řadu dalších funkcí,
zásadním způsobem se zasloužil 

o provedení komunistického převratu 
v únoru 1948, patřil k hlavním před-

stavitelům československého
stalinismu. Kniha pojednává také 

o Čepičkově soukromém životě, neboť 
jako zetě Klementa Gottwalda jej jeho 
komunistický radikalismus katapul-

toval do netušených politických výšin.
Vydalo nakladatelství Brána.

Petr Nikl - Jělěňovití
Nová kniha lesní lyriky, atlas po-
zoruhodných bytostí obklopených 

snovou noční atmosférou tajuplného 
lesa, je souborem básní (písňových 

textů) a drobných próz. 
Navíc je doplněna i hudebním CD 

s nezaměnitelným autorským před-
nesem písní složených na texty 

z knihy. Kniha, navazující na přede-
šlé Lingvistické pohádky a Záhádky, 
je určena nejen dětem od pěti let, ale
i dospělým, zvláště pak těm, kteří si 

libují v absurdních, hravých 
a fantazijních obrazech.

Stejně jako předešlé knihy i tato
vychází v nakladatelství Meander.

Ivana Pecháčková – 
Legenda o svatém Václavovi

Kniha dětem vypráví o životě svatého 
Václava, o skutcích, které vykonal, 
a také o zázračném palladiu země 

české, které kníže Václav 
nosíval při sobě.

Vychází jako 3. svazek edice Pražské 
legendy v nakladatelství Meander.

Místní knihovna Zbraslav,
U Malé řeky 3,

telefon: 257 111 802 – 5,
e-mail: knihovna@zbraslav.cz,
www.mc-zbraslav.cz/knihovna.

   Sobotní poledne 10. ledna 
ukázalo, jak nebezpečné jsou 
kamiony v centru Městské 
části Praha 16. Právě při 
průjezdu pod viaduktem 
trati Praha – Beroun neda-
leko Horymírova náměstí ve 
směru do centra se krátce po 
dvanácté hodině převrátil 
tahač s návěsem. Likvidace 
havárie byla profesionál-
ním způsobem vyřešena 
jednotkami integrovaného 
záchranného systému.

Granty pro rok
2009 vyhlášeny
Rada městské části Praha 16 svým 

usnesením č. 854/2009 ze dne 21. 1. 2009 
vyhlásila Pravidla pro udělení grantů 
pro rok 2009. Ta se vztahují na poskyto-
vání příspěvků z rozpočtu městské části 
nestátním obecně prospěšným organi-
zacím, fyzickým a právnickým osobám 
a školním klubům působících na území 
Městské části Praha 16 (Radotín) v ob-
lastech volného času, sportu a kultury.
   Předepsaný formulář Žádosti o grant 
je k dispozici na úřední desce (před 
radotínskou radnicí v ulici Václava 
Balého), na internetových stránkách 
Městské části Praha 16 www.mcpra-
ha16.cz nebo přímo u Miloslavy Černé, 
referentky Kanceláře úřadu (kancelář 
č. 12 v prvním patře budovy radnice 
Václava Balého 23), tel.: 234 128 102.

Projekty zpracované ve dvou 
vyhotoveních se přijímají prostřed-
nictvím podatelny Úřadu městské 
části Praha 16, Václava Balého 23, 
do 27.2.2009 do 12 hodin pro akce 
konané od 1.1.2009 do 31.12.2009. 
Obálka s materiály bude zřetelně ozna-
čena heslem ,,Grant”. Žádosti podané 
po uplynutí lhůty budou z grantového 
řízení vyřazeny.

Mezinárodní den průvodců
U příležitosti mezinárodního dne 

průvodců pořádají členové Asociace 
průvodců České republiky prohlídky 
Prahy. Konají se v sobotu 21. února a 
začnou ve 13 hodin od Muzea Karlova 
mostu na Křížovnickém náměstí. 

Pro zájemce je připraveno několik 
prohlídkových tras. Školám nabízí 
průvodci celý týden bezplatné pro-
hlídky města s výkladem v češtině 
nebo cizím jazyce. Školy musí prohlíd-
ku nahlásit nejpozději do 13. února 
Ing. Hejdukovi na telefonním čísle 
235 356 904, a to ve večerních hodi-
nách mezi 20. a 22. hodinou.

Další informace:
Asociace průvodců ČR o.s.
Vinohradská 46
120 00  Praha 2

Soutěží o Zlatý erb
Pouze dvě městské části naše-

ho správního obvodu, Praha 16 
(www.mcpraha16.cz ) a Velká Chuchle 
(www.chuchle.cz), poslaly svá ohlášení 
do Zlatého erbu 2009.  

Cílem soutěže o nejlepší webové 
stránky je 
p o dp o ř i t 
m o d e r -
n i z a c i 
m í s t n í 
i regionál-

ní veřejné správy prostřednictvím 
rozvoje informačních služeb po-
skytovaných občanům i specific-
kým skupinám uživatelů s využi-
tím internetu a ostatních elektro-
nických médií a přispět k rozvoji 
kvality života ve městech, obcích 
a krajích naší republiky. Hlasovat 
můžete přímo z odkazů zveřejně-
ných na obou webech městských 
částí do 19. února 2009.

Další informace: 
http://zlatyerb.obce.cz

   Vzrostlý platan umístěný 
v parčíku v ulici Václava 

Balého nedaleko lávky přes 
Berounku byl na konci 

ledna pokácen. 
   K bezpečnostní prořezáv-
ce došlo u několika dalších 

stromů v téže lokalitě. 
Radotínská radnice se tak 

snaží předejít situaci, která 
se odehrála 22. ledna ve 

Zlíně. Padající strom zde 
zabil dva chlapce. Příčinou 

pádu byl zřejmě narušený 
kořenový systém stromu. 


