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21. června
Radotínská Neckyáda
Pilotní ročník soutěže 

ve splavování Berounky 
na netradičních plavidlech.

Říční lázně Radotín.
Bližší informace 

na telefonním čísle: 234 128 101.

Do 24. června
Krajina za školou

Výstava fotografií žáků 
Základní školy Praha - Radotín, 
z projektu „Krajina za školou“.
(Více o projektu na 4. straně.)

25. června
Kytarový recitál Libora Janečka

Od 18 hodin 
v Kulturním středisku Radotín.

28. června
HarmonicaFest 2008

2. ročník festivalu foukacích
harmonik v Říčních lázních Radotín.

Začátek v 10 hodin.

Do 30. června
Výstava obrazů

Ferdinanda Löffelmanna
Prodejní výstava radotínského

výtvarníka Ferdinanda Löffelmanna.
Místní knihovna Radotín.

Otevřeno vždy 
v pondělí, středu a čtvrtek 

od 9 do 18 hodin s výjimkou
polední přestávky 

mezi 12. a 13. hodinou.

19. července
Big Beat Fest Párty

8. ročník bigbeatového festivalu,
který pořádá sobalový oddíl Rado-

tínského sportovního klubu.
Říční lázně Radotín.
Začátek v 16 hodin.

J   
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.
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!

20. června 17 a 19.30 hod.
21. června 17 a 19.30 hod. 
Kuličky  80 Kč
Režie: Olga Dabrowská 
   Povídkový film o tom, jak ženy 
manipulují s muži. O drobných 
vydíráních, pláči, slzách, schop-
nosti se obětovat pro vysněný 
cíl i o tom, jak využít empatie. 
Začíná to už v dětství na hřišti 
a nekončí ani po smrti. Postupem 
let se ženský mechanismus mani-
pulace rozvíjí, formuje, zraje, až 
dospěje k dokonalosti. 
   Povídky o ženách různého věku 
a životního stylu dohromady složí 
příběh celého lidského života, kte-
rý byl díky manipulaci s druhými 
prožit podle plánu a zároveň ze 
stejného důvodu promarněn. 

22. června 17 a 19.30 hod. 
Tahle země není pro starý 75 Kč

27. června 17 a 19.30 hod.
Rambo: Do pekla a zpět 70 Kč

28. června 17 a 19.30 hod.
Oko  70 Kč

29. června 17 a 19.30 hod.
Iron Man  70 Kč

4. července 17 a 19.30 hod.
5. července 17 a 19.30 hod.
Taková normální rodinka 80 Kč

6. července 17 a 19.30 hod.
3:10 Vlak do Yumy 70 Kč

11. července 17 a 19.30 hod.
Než si pro nás přijde 70 Kč

12. července 17 a 19.30 hod.
Hranice smrti   70 Kč

13. července 17 a 19.30 hod.
Tajemství prstenu 70 Kč

18. července 16 a 19 hod.  
Speed Racer 75 Kč

19. července 17 a 19.30 hod.  
Náš vůdce 70 Kč

20. července 17 a 19.30 hod.   
Smutek paní Šnajderové 80 Kč
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Kino Radotín,
Na Výšince 875/4,

telefon: 257 910 322,
e-mail: kinoradotin@volny.cz
Změna programu vyhrazena!

20. června
Taneční zábava
Hraje Petr John 

a country skupina Market. 
Sál restaurace U přístavu 

od 20 hodin.

21. června
Notování pod Akropolí

Hudební
 open air festival 

od 12 do 22 hodin 
na louce v Borovičkách.

23. června
Závěrečný koncert

žáků Základní umělecké školy
v Královském sále 
zámku Zbraslav 
od 18.15 hodin.

23. června
Děti potřebují hranice

Jak postupovat, 
když děti neposlouchají
 a jak změnit své reakce? 

Přednáší 
PhDr. Ilona Špaňhelová 

od 16 hodin
v prostorách Pexesa.

Rezervace míst je nutná!

25. června
Společenské odpoledne 

pro seniory
V sále hasičské zbrojnice 

od 16 hodin.

26. června
Rozloučení se školním rokem

Vezměte si s sebou buřta 
a přijďte si zazpívat dětské písničky 

s Pexesem. 
U ohniště v ZOO v údolí pod 

Břežany od 16.30 hodin.

28. června
Košíkaření v Pexesu

Budeme plést podnos na pevném
dnu či oplétat láhev. 

V prostorách PEXESA 
od 9.30 do 12.30 hodin. 

Objednávky 
na telefonním čísle: 

777 311 971.

Informace, rezervace, vstupenky:
Kulturní oddělení 

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

Wendy Guerra - Všichni odcházejí
Deníček z dětství nás uvádí

do kubánské reality roku 1978 - zá-
měrně nemotorný styl zápisků malé 
holky kontrastuje s bezvýchodností 

situace a přízračnou realitou,
kterou nám obratně zprostředko-
vává. Deníček z dospívání z druhé 
poloviny 80. let už ukazuje trochu 
jinou tvář: ostřejší, radikálnější.
Do Havany se s matkou vracejí

v době, kdy se tisíce Kubánců uchy-
lují na peruánskou ambasádu 

a dožadují se práva opustit zemi...
Vydalo nakladatelství Odeon.

Ilja Staševskij - Mělo to být jinak:
Svědectví z moskevských cel

Román zaznamenává autorovy au-
tentické zážitky z ruských kriminálů 

druhé poloviny devadesátých let. 
Drsné podmínky, absolutní právní 

nejistota a svévole státní moci jakoby 
oproti minulým desetiletím 

nedoznaly žádné změny.
Vydalo nakladatelství Jota.

Giacinta Carusová –
Rembrandtův trojúhelník

Dramatický příběh ze života 
jednoho z nejslavnějších malířů 

všech dob. Rembrandtovi je 
pětatřicet a jeho žena Saskia trpí
depresemi poté, co jim krátce po 
sobě zemřely dvě sotva narozené 

děti. Vzápětí přijdou o další,
a teprve čtvrté dítě, syn Titus, 

se má k světu. Nedlouho po jeho 
narození však umírá Saskia. Malému 
Titovi najdou chůvu, mladou vdovu 
Geertji, která Rembrandta okouzlí...

Vydalo nakladatelství Metafora.

Gunter Preuss - 
Nebojme se strašidel 

Šest půvabných strašidelných pří-
běhů plných humoru a nadsázky 

vypráví o popletených strašidlech, 
která místo nahánění hrůzy přiná-
šejí dobrou náladu a zábavu. Vždyť 

jsou to dobráci od kosti, pokud 
vlastně kosti vůbec mají. Popletové 

jsou často i hašteřiví a hádají se o to, 
komu patří hřbitov nebo jsou zase 

tak zvědaví a nenechaví,  že sednou 
na lep malé holčičce. 
Ale všechno končí 

smíchem a přátelstvím.
Vydalo nakladatelství ovt.

Místní knihovna Radotín,
Loučanská 1406/1,

telefon: 234 128 460,
e-mail: 

knihovnaradotin@seznam.cz.

Lipence 
v době železné

   V letech 1932 až 1935 byly v okolí 
silnice na Kazín vedeny archeolo-
gické výzkumy. Z pískovny pana 
Sedláka pochází i pozůstatky 
starší doby železné - celá řada ke-
ramických střepů, zvířecích kostí, 
kostěných nástrojů a zlomek bron-
zové tyčinky náležící k halštatské 
kultuře. 
   V sedmdesátých letech 20. století 
byl v lokalitě Za Humny, v pískovně 
u chatové osady Kazín, objeven síd-
lištní objekt a v jeho blízkosti byly 
odhaleny zlomky keramiky a malý 
přeslen. Ze stejné doby pochází 
také bylanská keramika z lokality 
Na Bluku. V roce 1948 byl v Lipa-
nech nalezen žárový hrob a nad 
Lipanským potokem dokonce celá 
řada hrobů. U domu pana Kalivody 
(č. p. 147) byl v roce 1933 objeven 
další žárový hrob, který obsahoval 
mísu, koflík s vysokým uchem, hlu-
bokou mísu, hrncovitou nádobu, 
dva bronzové náramky a chrastít-
ko. Na západní straně kopce Horka 
byly v letech 1935 - 1936 odkryty 
tři hroby pravděpodobně z halštat-

ské kultury, a to při stavbě domu 
pana Neubergera (č. p. 154). 
   Z mladší doby železné je uváděno 
několik významných nálezů. V ro-
ce 1935 to byly pod svahem návrší 
Horka dva žárové hroby z doby 
římské, kde se vedle popelnic s lid-
skými ostatky nalezlo sedm bron-
zových a železných spon, železné 
kování, břitvy a jehla. Z let 1997 
- 1998 z lokality Na Bluku šlo o vý-
znamný nález keramiky, na jehož 
základě zde bylo potvrzeno osíd-
lení Kelty. V pískovně pana Malého 
došlo v letech 1932 - 1934 k odkrytí 
dvou žárových hrobů s četnými 
milodary: zlomkem spony, ková-
ním opasku, přezkou, železnými 
nůžkami, ocílkou, třemi hroty 
kopí, bronzovou sponou a dvěma 
zlomky nože. 
   Z roku 1937 pochází nejistá zprá-
va o nálezu jednadvaceti hrobů 
s popelnicemi, kopím, hřebeny, 
jehlicí a sponou. 

Mgr. Štěpán Rak

Sté narozeniny oslavila 29. dubna Apolena 
Kryštůfková z Lipenců. Mezi množstvím 
gratulantů byl také starosta městské části Michal 
Popek. Paní Apolence přejeme do dalších let 
mnoho krásných chvil, pohody, sloužící zdraví 
a stále jasnou mysl!

Keramické dílny v Lochkově
Prezentace lochkovského Výtvar-

ného studia se uskuteční v pátek 
20. června od 14 do 18 hodin a v sobo-
tu 21. června od 13 do 18 hodin v par-
ku v centru obce v ulici Cementářská. 
  „Zveme všechny naše příznivce 
a další zájemce o keramiku a výtvar-

né umění na prezentační výstavu 
Cestománie, která nás provede všemi 
světadíly a umožní nám setkat se 
s lidmi všech barev pleti,“ říká Vla-
dimíra Schwabová, vedoucí studia.

Účast přislíbila známá pražská 
keramička, dlouholetá pedagožka 

a zakladatelka Keramického 
ateliéru K, Květa Vondráčko-
vá s pracemi svými i svých 
žáků. K vidění budou korálko-
vé a drátované šperky z dílen 
dalších pražských výtvarnic.
   Od května je v dílně v provo-
zu nová keramická pec, která 
nahradila starou a již nefunkč-
ní. „Rádi bychom proto podě-
kovali firmě Českomoravský 
cement a.s. za sponzorský dar,“ 
dodává Schwabová.

Výtvarné studio můžete navští-
vit v přízemí budovy na adrese 
Cementářská 8, Praha 5 – Loch-
kov. Otevírací doba je v pondělí 
od 18 do 21 hodin a v úterý vždy 
od 15.30 do 18.30 hodin. Pracuje 
se se všemi typy hlín, množstvím 
glazur a engob.

Radotín, náměstí Osvoboditelů


