Hala odkrývá
svá tajemství
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.
24. května
Radotínské Pábení:
Velké radotínské rodeo
o primátorský pohár
v říčních lázních.
Slavnostní nástup ve 13.30 hodin.
Divácké soutěže, volba Miss Rodeo.
27. května – 24. června
Krajina za školou
Výstava fotografií žáků
Základní školy Praha - Radotín,
z projektu „Krajina za školou“.
Vernisáž 27. května v 17 hodin
v Kulturním středisku.
29. května
Školství v Radotíně
Přednáška Letopisecké komise
o historii radotínského školství.
Od 18 hodin v Kulturním středisku.
31. května
Radotínské Pábení:
Dětský den v lázních
Zábavný den pro děti v lázních
od 13 do 19 hodin.
6. – 7. června
Radotínské Pábení: Královský
průvod z Prahy na Karlštejn
www.kralovskypruvod.cz.
Doprovodný program v Radotíně
6. června od 14 hodin
na prostranství před kostelem sv.
Petra a Pavla v ulici Václava Balého.
J 
 
28. května
Nové Město, Slavoňov, Dobruška
Cena pro radotínské seniory 200 Kč,
pro ostatní 480 Kč.
Prodej 21. května od 8 hodin
v Kulturním středisku.
25. června
Jindřichův Hradec, Červená Lhota
Cena pro radotínské seniory 200 Kč,
pro ostatní 460 Kč.
Prodej 18. června od 8 hodin
v Kulturním středisku.
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!

16. května 17 a 19.30 hod.
10 000 př. n. l.

70 Kč

17. května 17 a 19.30 hod.
Pokání

70 Kč

19. května 17 a 19.30 hod.
Láska za časů cholery

75 Kč

19. května 17 a 19.30 hod.
Kronika rodu Spiderwicků 70 Kč
24. května 17 a 19.30 hod.
Monstrum

70 Kč

25. května 17 a 19.30 hod.
Až na krev

75 Kč

30. května 17 a 19.30 hod.
31. května 17 a 19.30 hod.
O rodičích a dětech

85 Kč

1. června 17 a 19.30 hod.
Reservation Road

70 Kč

6. června 17 a 19.30 hod.
Lovci draků

70 Kč

7. června 17 a 19.30 hod.
8. června 17 a 19.30 hod.
Venkovský učitel

85 Kč

13. června 17 a 19.30 hod.
27 šatů

70 Kč

14. června 17 a 19.30 hod.
Jumper

70 Kč

Náš tip
15. června 17 a 19.30 hod.
Karamazovi
80 Kč
Režie: Petr Zelenka, střih: Vladimír
Barák (rozhovor s ním jsme přinesli
v minulém čísle NP 16).
Příběh se odehrává v současném
Polsku. Do Krakova přijíždí skupina
pražských herců v čele s režisérem
hry, aby na alternativním festivalu
v netradičním prostoru oceláren
uvedla jevištní adaptaci Dostojevského hry Bratři Karamazovi, jejímž
základem je vyšetřování otcovraždy.
V divadelním dramatu, nabitém emocemi - láskou, žárlivostí, nenávistí, se
řeší otázky víry, nesmrtelnosti a spásy lidské duše. Na pozadí divadelní
zkoušky sledujeme osudy hereckého
souboru, komické příběhy herců
a režiséra.
Do děje zasahuje i osobní tragédie
jednoho z diváků, který projeví nezvyklé přání: poprosí herce, aby zahráli jenom pro něj. Zkouška se tak
promění ve strhující představení, kdy
herci vystupují pro jediného diváka.
Náhle největší drama neprobíhá na
jevišti, ale v hledišti…
Kino Radotín,
Na Výšince 875/4,
telefon: 257 910 322,
e-mail: kinoradotin@volny.cz
Změna programu vyhrazena!

Lipence v době bronzové
Starší doba bronzová je v okolí
Lipenců významná svými četnými
nálezy sídlištních objektů únětické
kultury. V letech 1932 až 1935
t došlo
v osadě Lipany, na poli pana Sedláčka, k nálezům památek osídlení lidí
únětické kultury.
V kostrových hrobech byla objevena bronzová jehlice, náušnice,
keramika, kamenný mlat a kostěné šídlo, odkrylo se zde i obydlí
o rozměrech cca 4 krát 5 – 6 metrů
s kůly. V Jiříčkově ulici (č.p. 181)
roku 1975, při kopání vodovodu,
došlo k porušení kostrového hrobu
kultury zvoncových pohárů, nalezeno bylo i sídliště únětické kultury
s dvěma broušenými kamennými
sekeromlaty.
Mladší a střední doba bronzová
v okolí Lipenců byla ve znamení knovízské kultury. Roku 1856 se v osadě
Lipany „Na Lhotkách“ nalezla bronzová sekerka, ve třicátých letech

20. století byl na bývalém poli pana
Malého objeven knovízský žárový
hrob se spálenými lidskými kostmi
a keramikou. Na západním svahu
návrší Horka došlo k odkrytí knovízského sídliště, z nálezů stojí za
zmínku část bronzového náramku
a četná keramika. Nálezy, ke kterým
došlo v Krejčíkově zahradě, jsou
urna z knovízské kultury, jejíž hrdlo
překrývala mísa, a dále dvojbřitá
bronzová břitva. Mezi další pak patří v říční terase západně od obce Lipany 15 sídlištních knovízských jam
se zvířecími kostmi a keramikou,
jihozápadně od osady Lipany došlo
v roce 1975 k objevu dvou objektů
knovízské kultury. U Kazína, na
pozemku vily paní Řehákové, byla
nalezena bronzová jehlice, podobný nález bronzové jehly a přeslenu
pochází i z neznámé lokality z okolí
Lipenců.

17. května
Den matek a otevření
Kouzelné zahrady
Den plný péče a zábavy
pro maminky. PEXESO od 9.30 hodin.
19. května
Koncert žáků ZUŠ
Obřadní síň Městského domu,
začátek v 18.30 hodin.
20. května
Máma nebo táta? Ne máma i táta!
Antizakrňovací setkání na téma
syndrom odcizeného rodiče.
PEXESO od 20 hodin.
23. května
Stříbrný král
Premiéra historické komedie
v podání souboru ZKS.
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin.
24. května
Dětské rybářské závody
s občerstvením a hodnotnými
cenami na Malé řece.
Prezence od 7 hodin,
vlastní závod od 7.30 hodin.
24. května
Malování na asfalt
Namaluj svoji maminku s Pexesem,
hřiště Sokola od 10 do 12 hodin.
25. května
Dětský maškarní den
Restaurace Kamínka od 13 hodin.
28. května
Promítání s V. Lindnerem
Litva, Lotyšsko. Pro seniory.
Klub KLASU od 15 hodin.
31. května
Košíkaření v Pexesu
aneb Pleteme jehelníček z pedigu.
V prostorách PEXESA
od 9.30 do 12.30 hodin.
31. května
Dětský den
V areálu ZŠ Nad Parkem
od 13 hodin.

Ztracený Caravaggio:
Hledání zmizelého
mistrovského díla
Strhující příběh o pátrání po ztraceném mistrovském díle se od mnoha
thrillerů liší nejen tím, že tu není
ohrožen ničí život, pokud záhada
nebude objasněna. Líčí totiž skutečné osudy skutečných lidí, našich
současníků, kteří zde navíc vystupují pod svými pravými jmény. Všichni žijí pro svou práci, ale mají i své
soukromé starosti.
Před čtenářem se v kulisách Říma
či Londýna odkrývá zvláštní
svět historiků umění.
Vydalo nakladatelství Slovart.
Pavla Jazairiová - Jiná Afrika
Známá rozhlasová novinářka se ve
své nejnovější knížce vrací k tématu, které jí přineslo první literární
úspěchy.
Po mnoha letech znovu
navštívila země v severní a západní
Africe – Mali, Senegal, Alžírsko,
Tunisko – a své zážitky zpracovala
osobitým stylem do působivého
literárního tvaru. „Její“ Afrika není
místem exotických safari, ale bídy,
beznaděje, úpadku i úsilí o změnu.
Tento pohled zbavený iluzí a folklorního nánosu je bolestný – nejen
pro Afriku, ale také pro vzdálené
potomky kolonizátorů a otrokářů.
Důležitější než vysvětlit je však pro
autorku snaha porozumět. To jí
umožňuje psát o věcech, které obvykle zůstávají stranou pozornosti.
Vydalo nakladatelství Radioservis.
Fan Vavřincová –
Taková normální rodinka
se vrací!
Příběhy populární rodiny Hanákových po třiceti letech! Čeká vás opět
setkání s Káčou, Pavlou a Zdeňkem,
ale seznámíte se i s novými postavami. Taková normální rodinka,
kultovní komediální série o soužití
několika generací,
se vrací a přináší další porci
neodolatelného humoru.
Vydalo nakladatelství XYZ.

17. června
Ženitba
Téměř muzikálová úprava klasiky
N. V. Gogola v podání souboru ZKS.
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin.

Gill Guile (ilustrace) Pohádkové čtení
Všechny pohádky jsou vytištěny
velkým písmem usnadňujícím čtení začínajícím čtenářům, kteří se
učí číst tzv. „genetickou metodou“.
Poslední dvě strany každé pohádky
jednoduchými otázkami a testy rozvíjejí paměť dětí a jejich čtenářské
dovednosti.
Vydalo nakladatelství Fortuna Print.

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

Místní knihovna Radotín,
Loučanská 1406/1,
Praha 5 – Radotín,
telefon: 234 128 460,
e-mail:
knihovnaradotin@seznam.cz.

14. června
Jíloviště - Zbraslav
XXV. ročník jízdy
na historických velocipedech.

OK a KO Prahy 16

Pro čtenáře Novin Prahy 16 není překvapením, že v Radotíně vyrůstá nová
víceúčelová sportovní hala. A to doslova.
Dokončení je plánováno na rok 2009, ale
už teď, na konci dubna 2008, můžete na
místě určeném budoucímu krytému sportovišti spatřit kovovou konstrukci, která
o velikosti haly leccos napovídá.
Stavbě v těsné blízkosti „starého
hřiště“ mezi tratí, stávající sobalovou hrací plochou a ulicí U Starého
stadionu předcházel archeologický
průzkum. Bádá se zde od 20. března.
Byly nalezeny pozůstatky sídlištní
a pohřební aktivity. „Sídlištní objekty můžeme vzhledem k jejich těžké
rozpoznatelnosti od vlastní kulturní

vrstvy, do které jsou zahlubovány,
datovat jen velmi rámcově od mladší
doby bronzové až po dobu železnou,
popř. i římskou, to znamená 1300
před Kristem až 400 po Kristu. Vše
bude jasnější až po laboratorním ošetření keramických nálezů,“ vysvětluje
Petra Zemanová, vedoucí místního
výzkumu. Archeologům se podařilo
zachytit celkem pět hrobů. Ve třech
případech šlo o žárový pohřeb uložený do urny, podle předběžných datování jde pravděpodobně o kulturu
knovízskou (cca 1300 – 1000 př. Kr.).
Zbývající byly rovněž žárové hroby,
kdy však vlastní pohřeb byl uložen
mimo nádobu. S nejvyšší pravděpodobností jde o starší dobu železnou
(cca 800 – 400 př. Kr.).
O jaké konkrétní nálezy se jedná?
V prvním hrobě celkem čtyři nádoby, mezi nimi dva mísovité talíře
a miska, ve druhém celkem osm nádob. Část objevů poputuje do laboratoře Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, kde budou
analyzovány. Na zpracování se ale
kromě archeologů podílejí i další
odborníci. Kovové artefakty půjdou
na konzervaci pravděpodobně do
roztockého muzea, lidské pozůstatky
vyhodnotí antropologické oddělení
Národního muzea. Podobně zvířecí
kosti prozkoumá osteolog. „Nálezy
jsou státu, my osobně je předáváme
Muzeu hlavního města Prahy, ale
bude-li zájem, můžeme ve sportovní hale uspořádat jejich výstavku,“
objasňuje Zemanová, co se s objekty
stane dále. Věřme proto, že i ostatní
zájemci budou mít možnost se s objevy setkat.

Karlův stánek, dominanta
zbraslavského Havlína,
je po téměř dvou
letech, které uplynuly od nákladné
rekonstrukce, opět poškozen.
Tentokrát nezahlodal zub času, ale
vandalové a sprejeři.

Na konci března uspořádala rodina
Hartmannů a Hans úklid lesíka
na Kazíně. O tom, že to tento
lipenecký rajon potřeboval, svědčí 20
nasbíraných pytlů s odpadky.

