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1. září – 31. října
Výstava fotografiky

Emila Součka
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.

10. září
Přijďte si zavzpomínat 

na to lepší z roku 1968 aneb 
Na pořádný film 

do pořádného bijáku! 
Retro akce místní Letopisecké 
komise v radotínském Kině.
(Více o projektu na straně 4 

a v programu Kina.)

26. září
Vejvodova Zbraslav 2008

Vystoupení dechového orchestru
 při příležitosti 8. ročníku
mezinárodního festivalu 

„Vejvodova Zbraslav 2008“
v prostoru u fontány 

před Hotelovým domem Radotín 
(mezi ulicemi Přeštínská a Vrážská). 

Začátek vystoupení 
je plánován na 17. hodinu. 

Bližší informace o festivalu 
Vejvodova Zbraslav 

přineseme v příštím čísle NP16.

J  
 

17. září
Karlovy Vary, 

Loket (hrad), Kyselka
Cena pro radotínské seniory 200 Kč, 

pro ostatní 490 Kč.
Prodej zájezdu bude zahájen

 ve středu 10. září od 10 hodin
 v Kulturním středisku.

Cena zahrnuje dopravu, průvodce, 
vstup a úrazové pojištění.

Bližší informace a přihlášky 
v Kulturním středisku Radotín, 

nám. Osvoboditelů 44/15,
tel.: 257 911 746, 604 146 163, 
e-mail: ksradotin@seznam.cz 
Změna programu vyhrazena!

5. září od 17 a 19.30 hodin
Horton  70 Kč

6. září od 17 a 19.30 hodin
Indiana Jones a Království
křišťálové lebky 75 Kč

7. září od 17 a 19.30 hodin
Slídil 70 Kč

10. září od 18 hodin
Ostře sledované vlaky 40/20 Kč

Oscarový film Ostře sledované 
vlaky natočil Jiří Menzel podle 
stejnojmenné novely Bohumila 
Hrabala. 
   Děj se odehrává za druhé světové 
války. Vypráví příběh mladičkého 
eléva Miloše Hrmy, který na malé 
železniční stanici přes své milostné 
problémy dospívá na práh muž-
ství.

Předprodej vstupenek na toto 
představení: 5. – 7. září vždy 
hodinu před začátkem každého 
představení a 10. září od 16 hodin 
v pokladně kina. Vstupné 40 Kč, 
děti a důchodci 20Kč.

12. září od 17 a 19.30 hodin
13. září od 17 a 19.30 hodin
14. září od 17 a 19.30 hodin
František je děvkař 80 Kč

19. září od 17 a 19.30 hodin
Winx club – Výprava 
do ztraceného království 70 Kč

20. září od 17 a 19.30 hodin
21. září od 17 a 19.30 hodin
U mě dobrý 85 Kč

Dětská představení
7. září od 15 hodin
Krakonošovy pohádky II 40 Kč

14. září od 15 hodin
Čarodějné pohádky I 40 Kč

21. září od 15 hodin
Krtek a weekend 40 Kč

Kino Radotín,
Na Výšince 875/4,

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

Pokladna otevřena 
1 hodinu před představením.

Do 31. srpna
Výstava fotografií 
ze skalního lezení

Bývalého pracovníka Subterry a.s. 
Ing. Karla Vozába. 

Pořádá Helpless, o.p.s.
ve Zbraslavském Patiu. 

Otevřeno každý všední den 
od 12 do 16 hodin.

Do 12. září
Výstava prací žáků

výtvarného oddělení ZUŠ 
Výstavní síň Městského domu
 ve výpůjční době knihovny.

23. srpna 
Koncert na zámku

Koncert předních japonských 
a českých umělců 

v prostorách sbírek 
asijského umění Národní galerie 

na Zámku Zbraslav - Královský sál 
od 18 hodin. 

Účinkují:
Kvarteto Martinů, 

prof. Shinya Okahara 
a Maki Noyama - klavír (Japonsko). 

22. – 24. srpna
Kinobus na Zbraslavi

Netradiční kino promítá 
na hřišti ZŠ Nad Parkem 

v pátek 22. srpna 
Vratné láhve, 

v sobotu 23. srpna:
 Dovolená s Andělem 
a v neděli 24. srpna:

 Snowborďáci. 
Začátky promítání po setmění 

20.30 – 21 hodin. 
Vstup zdarma!

6. září  
Zbraslav – Jíloviště

41. ročník mezinárodního závodu 
historických vozidel. 

Dopoledne výstava vozidel 
na Zbraslavském náměstí, 

ve 13 hodin start jízdy do vrchu.

Informace, rezervace, vstupenky:
Kulturní oddělení 

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

Vedle svých oblíbených 
Turistických průvodců Rother, 

které seznamují s nejkrásnějšími 
pěšími turistickými trasami

v jednotlivých oblastech nejen 
u nás, ale i ve světě,

vydává nakladatelství 
Freytag & Berndt také 

Cykloprůvodce po České republice. 
Každý průvodce přináší několik nej-

hezčích a nejzajímavějších
cyklistických výletů určených 

jak pro horská, tak i silniční kola. 
Výlety jsou rozděleny podle

obtížnosti, od lehkých po náročné 
a nechybí ani mapy

a výškový profil u každé trasy.

Kniha Patricie Atkinsonové 
Tekuté slunce 

je přirovnávána k oblíbenému
 Roku v Provenci Petra Maylea.

Autorka vypráví o tom, 
co spolu se svým manželem

 prožila poté, co se rozhodli odjet 
z Anglie a splnit si svůj sen o životě 

v malebné francouzské vesnici. 
Stará farma, kterou objevili, 
měla i několik hektarů vinic, 
které se v době koupě statku 
zdály být zcela nepodstatné. 

Po čase se jejich manželství rozpadne, 
a teprve v té době si Patricia uvědomi-
la, že jednou z mála životních opor 

by se mohla stát zanedbávaná vinice. 
Vydalo nakladatelství Olympia.

Nejlepší knihou se židovskou
tematikou roku 2007 se stala 

Záhada domu Šeferů 
Tamar Yellínové. 
Hlavní hrdinkou,

 částečně historického románu 
je Šulamit, vzdělaná židovská žena, 

která se vrací ke kořenům čtyř
generací svého rodu a odkrývá ta-

jemství obklopující jeden
drahocenný starodávný rukopis. 
Román s vyhraněným a velmi

specifickým humorem nabízí i řadu 
kouzelných židovských historek. 

Vydalo nakladatelství Jota.

Místní knihovna Zbraslav,
U Malé řeky 3,

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

www.mc-zbraslav.cz/knihovna.

Zbraslav
v pravěku

Nálezy z doby kamenné jsou 
z okolí Zbraslavi jen velmi spora-
dické. Jediné přesvědčivé artefakty 
pocházejí z let 1984 - 1985, kdy byly 
v oblasti zbraslavského zámku (tzv. 
zámečku) nalezeny důkazy osídlení 
lidí z kultury lineární a s vypíchanou 
keramikou.

Doba bronzová je na objevy výraz-
ně bohatší. Roku 1897 byl v místech 
železniční trati na pravém břehu 
Berounky objeven bronzový depot 
obsahující hrot kopí, dva hroty 
oštěpů a nůž. Jiný bronzový nůž 
byl nalezen v říčním korytě u pra-
vého břehu Vltavy u osady Jarov. 
Na Zbraslavském náměstí byl v roce 
1929 odhalen knovízský žárový hrob 
s amforovitou nádobou s lidskými 

kostmi, z nálezů lze dále uvést kusy 
náhrdelníku a drobné tyrkysově 
zbarvené skleněné korálky. Z ne-
známé lokality pak pochází krásně 
zdobený bronzový náramek. 
   Také doba železná je na Zbraslavi 
dobře zmapovaná. V ulicích Elišky 
Přemyslovny a Opata Konráda bylo 
zjištěno devět pozdně halštatských 
až časně laténských objektů, kon-
krétně šlo o osm chat a jednu zásob-
ní jámu.
   Doba Slovanů je potvrzena nálezy 
z areálu zbraslavského zámku, resp. 
od kostela sv. Jakuba. Odsud pochází 
polozemnice s necelou pecí a v roce 
1984 zde byl odkryt dětský hrob. Na 
Zbraslavském náměstí byly v letech 
1994 - 1995 odhaleny hrobové jámy 
s keramickými nádobami, železným 
nožem a pěti železnými šípy. Objevy 
jsou datovány do 9. - 10. století.

V tělocvičně 1. stupně Základní 
školy v Loučanské ulici se v úterý 
24. června uskutečnilo první veřejné 
setkání v rámci projektu s pracovním 
názvem „Místo u řeky“, který je pod-
porován Nadací Penta a Partnerství 
v rámci programu 5P pro Prahu.
   Setkání se konalo za účasti míst-
ních občanů, zástupců radotínské 
samosprávy a realizátora studie 

architekta Schlitze. Diskusi mo-
derovali zástupci Nadace Penta 
a Partnerství Petra Žerebáková 

a Martin Nawrath. Přítomné uvítal 
zástupce starosty Městské části 
Praha 16 Miroslav Knotek pově-
řený vedením tohoto projektu.
Hlavním cílem setkání bylo na-
startovat konstruktivní debatu 
o nejvhodnější podobě prostran-
ství na nábřeží Berounky, které 
slouží k rekreaci a tvoří odpo-
činkovou zónu, již využívá vel-

ké množství lidí. Jde o prostor 
v místě lávky pro pěší vymezený 
kostelem, školou a budovou ra-

Jak pokračuje projekt Místo u řeky?

Následky po vichřici, která se Radotínem 
prohnala 25. června 2008.

dotínské radnice. Byly zde též 
prezentovány  výsledky ankety, 
kterou mohli občané vyplnit na 
sedmi místech v Radotíně a na 
webových stránkách radotínské 
radnice www.mcpraha16.cz, kde 
jsou zveřejněny celkové výsledky. 
Odevzdaných anketních lístků se 
sešlo celkem 150.

Své projekty, jak využít ten-
to  pros tor,  před s t av i l i  ž ác i  
1. a 2. stupně místní základní ško-
ly. Ačkoliv se návrhy týkaly širšího 
území, než je zadání, prezentace 
přítomné velmi zaujaly. Nejzají-
mavější z nich vybrala odborná 
komise. Hodnotné knižní ceny od 
zástupce starosty Knotka obdr-
želi Veronika Zavřelová, Ondřej 
Kindl a Martin Jirůšek a Filip Ibl 
(spoluautorem projektu je i Matěj 
Liška).

Druhé setkání, tentokrát již 
nad konkrétní podobou projektu, 
se uskuteční na podzim 2008. 
O přesném termínu budeme in-
formovat na webových stránkách. 
Plánujte s námi a rozhodněte 
o nové podobě nábřeží Berounky 
v Radotíně!

Další informace
www.mcpraha16.cz
www.nadacepartnerstvi.cz

Až do konce 
srpna probíhá 
v Radotíně 
celková oprava 
přístupové 
rampy do 
1. patra OC 
Berounka 
na náměstí 
Osvoboditelů.


