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15. března
V 

Základní školy Praha – Radotín, 
Loučanská 1112/3

od 9.00 do 13.00 hod.
Vstupné 70 Kč.

19. března – 30. dubna
L   Z

Výstava fotografií 
Běly Šulcové.

Kulturní středisko Radotín.
Vernisáž 19. března v 18.00 hod.

22. března
I  

Pátý zápas ze seriálu 
pro nejmladší naděje interkrosu 

pořádaný LCC Radotín. 
Tělocvična ZŠ Praha – Radotín, 

Loučanská 1112/3.
Zahájení ve 12.00 hod.

31. března
P  

v Místní knihovně Radotín, Loučan-
ská 1406/1.

Zápis nových čtenářů zdarma, pro-
minutí upomínacích poplatků. 
Akce se koná v rámci projektu

„Březen – měsíc Internetu“.

do 31. března
P  

I H
Místní knihovna Radotín, 

Loučanská 1406/1.
Otevřeno v půjčovní době

(pondělí a středa 
9 – 12 hod., 13 – 18 hod.,

čtvrtek 9 – 12 hod., 13 – 18 hod.).

do 31. března
P  

V M
Místní knihovna Radotín, 

Loučanská 1406/1.
Otevřeno v půjčovní době.

3. dubna
V  

Pro radotínské děti
 narozené v období 

od 1.8.2007 do 31.1.2008.
Přihlášky a bližší informace podají 

matrikářky ÚMČ Praha 16, 
tel.: 234 128 248 – 250.

Bližší informace a přihlášky 
v Kulturním středisku Radotín, 

nám. Osvoboditelů 44/15,
tel.: 257 911 746, 776 161 407, 
e-mail: kspetrova@seznam.cz 

 www.mcpraha16.cz 
Změna programu vyhrazena!

14. března 17 a 19.30 hod.
...A    80 Kč

15. března 17 a 19.30 hod. 
J,  75 Kč

16. března 17 a 19.30 hod.
S  70 Kč

21. března 17 a 19.30 hod. 
H  70 Kč

22. března 17 a 19.30 hod.
C   70 Kč

23. března 17 a 19.30 hod.
H   70 Kč

28. března 17 a 19.30 hod.
A  U 70 Kč

29. března 17 a 19.30 hod.
30. března 17 a 19.30 hod.
O    80 Kč

4. dubna 17 a 19.30 hod.
A      70 Kč

5. dubna 17 a 19.30 hod.
6. dubna 17 a 19.30 hod.
S    85 Kč

12. dubna 17 a 19.30 hod.
L :
K    70 Kč

13. dubna 17 a 19.30 hod.
L     70 Kč

14. dubna 17 a 19.30 hod.
A    75 Kč

Dětská představení

16. března 15 hod.
K   40 Kč

23. března 15 hod. 
O  F 40 Kč

30. března 15 hod.
C  .  40 Kč

6. dubna 15 hod. 
P   40 Kč

Kino Radotín,
Na Výšince 875/4,

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

do 17. dubna 
D   –    

Výstava prací deseti českých umělců 
spjatých s vysočanskou Galerií 9.
 Výstavní síň Městského domu.

Otevřeno 
ve výpůjční době knihovny.

15. března 
D 

Sál sokolovny od 15.00 hodin. 

15. března 
R   

Sál sokolovny od 19.30 hodin. 

18. března 
Ž

Téměř muzikálová úprava klasiky
 N. V. Gogola v podání souboru ZKS. 

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin.

19. března 
P  V. L 

O velikonočních tradicích. 
Pro seniory. 

Klub KLASU od 15.00 hodin.

22. března 
O  

Kašpárkovo mořské dobrodružství 
v marionetové pohádce.

 Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin.

28. března 
K V 

Ke 106. výročí narození 
Jaromíra Vejvody. 

Černé divadlo Jiřího Srnce 
od 19.30 hodin. 

Předprodej vstupenek od 17. března.

29. března 
S  

Marionetová pohádka 
na motivy B. Němcové. 

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin. 

1. dubna 
Ž

Téměř muzikálová úprava klasiky 
N. V. Gogola v podání souboru ZKS. 

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin.

5. dubna  
Z  

Maňásková pohádka pro nejmenší. 
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin.

12. dubna 
B. Č K.

Dvě maňáskové pohádky 
pro nejmenší. 

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin.

12. dubna 
Ž

Téměř muzikálová úprava klasiky 
N. V. Gogola v podání souboru ZKS. 

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin.

Informace, rezervace, vstupenky:
Kulturní oddělení

ÚMČ Praha - Zbraslav,
U Malé řeky 3,

tel: 257 111 801,
e-mail: kultura@zbraslav.cz.
Změna programu vyhrazena!

Knižní tipy
Místní knihovny Radotín

C MC - C 
Po úspěšném „morálním thrilleru” 

Tahle země není pro starý 
přichází tento americký spisovatel 

se „sci-fi”, přičemž uvozovky 
jsou i tentokrát velmi na místě. 

Román se odehrává ve světě 
sežehnutém neznámou katastrofou. 
Otec se synem putují šedivou zimní 
krajinou a děsí se každého náznaku, 

že nejsou sami, kdo přežil; 
od posledních lidí totiž rozhodně 

nemohou čekat nic dobrého. 
Dvojici drží při životě jen to, 

co uveze jejich nákupní vozík a co 
občas najdou v prázdných domech.

Jejich cílem je mořské pobřeží, 
ale i tam se samozřejmě ukáže, 

že naděje už neexistuje. 
Nebo snad ano?

Vydalo nakladatelství Argo.

R L – 
B  

Legendarní agent Todd Belknap 
se dozví, že jeho nejlepší přítel 

byl unesen v Libanonu a americké 
úřady nejeví ochotu ani vůli být 

mu jakkoli nápomocny. 
Ve stejné době se finanční analytička 

Andrea Bancroová dozví, 
že jí vzdálený bratranec odkázal 

obrovské jmění. 
Podmínkou dědictví je, že Andrea 

zasedne ve správní radě Bancroovy 
nadace. Andrea zjišťuje, že nadace 
není charitativního charakteru, ale 
je spojována s nechvalně známou 

skupinou Genesis, která je spojována
se snahami o destabilizaci politické 

rovnováhy ve světě.
Vydalo nakladatelství Domino.

J K - K M 
Kniha je faktografickým příběhem 
o bývalém vládci českého podsvětí 

Františku Mrázkovi, jehož zabil 
nájemný vrah v lednu 2006. 

Kniha přináší celou řadu dosud ne-
publikovaných informací, včetně taj-
ných materiálů policie a odposlechů.

Vydalo nakladatelství Kmenta.

V D, 
M Š – 

P   
Po cyklistických výpravách, které 
autor popisuje ve svých knihách 

„Na kole třemi světadíly“ 
a „Šťastná planeta 1 a 2“, 

vychází další autorův cestopis 
o zatím jeho posledním dobrodruž-

ství při cyklopřejezdu z Aljašky
přes severní, střední a jižní Ameriku 

do Ohňové země.
Vydalo nakladatelství Grafis.

Místní knihovna Radotín,
Loučanská 1406/1,
Praha 5 – Radotín,

telefon: 234 128 460,
e-mail: knihovna@p16.mepnet.cz

   V našich rubrikách 
často upozorňujeme 
na nepořádky kolem 
nás, poukazujeme na 
odstrašující případy 
n a  k o mu n i k a c í c h 
a jiných stavbách. Je 
načase některé z nich 
pochválit. Třeba rado-
tínský bowling, Smal-
tovnu na Horymírově 
náměstí, okolo níž 
denně prochází stov-
ky dětí do nedaleké 

základní školy nebo gymnázia. Kvůli nově budované fasádě zde bylo instalo-
váno lešení, které splňuje požadavky silničního správního úřadu a zejména 
pak bezpečnosti pěšího provozu (podchozí, zakryté, osvětlené). 

Zápisy do mateřských škol
Mateřská škola Praha - Lipence
K samoobsluze 211, 
Praha 5 - Lipence
Zřizovatel: 
Městská část Praha - Lipence
Webové stránky:
www.skolka-lipence.zde.cz
Ředitelka: Ivana Boubelíková
Zápis se koná dne 
8.4.2008 od 13.00 do 17.00 hod.

Mateřská škola Praha - Lochkov
Za Ovčínem 1, Praha 5 - Lochkov
Zřizovatel: 
Městská část Praha - Lochkov
Ředitelka: Vladimíra Schwabová
Zápis se koná ve dnech 
31.3.2008 od 13.00 do 17.00 hod. 
a 2.4.2008 od 13.00 do 17.00 hod.

Mateřská škola Praha - Radotín
nám. Osvoboditelů 1367, 
Praha 5 - Radotín
Zřizovatel: Městská část Praha 16
Webové stránky:
www.mcpraha16.cz

Ředitelka: Věra Rohlíková
Zápis se koná dne 
7.4.2008 od 8.00 do 17.00 hod.

Mateřská škola Praha - Zbraslav
Matjuchinova 698, 
Praha 5 - Zbraslav
Zřizovatel: 
Městská část Praha - Zbraslav
Webové stránky: 
www.ms-zbraslav.wz.cz
Ředitelka: Dagmar Meisnerová
Zápis se koná ve dnech 
8.4.2008 od 13.00 do 17.00 hod. 
a 9.4.2008 od 13.00 do 17.00 hod.

Mateřská škola Nad Parkem
Nad Parkem 1181, Praha 5 - Zbraslav
Zřizovatel: 
Městská část Praha - Zbraslav
Webové stránky: 
www.materska-skola.cz/nadparkem
Ředitelka: Jana Mahelková
Zápis se koná ve dnech 
8.4.2008 od 13.00 do 17.00 hod. 
a 9.4.2008 od 13.00 do 17.00 hod.

sem našla cestu bigbeatová muzika. 
Rodičům s dětmi pak vyhovovalo 
posezení pod vrbičkami. 
   Co je pryč, je pryč, praví básník. 
Celý areál bude, a to v poměrně krát-
ké době, sloužit radotínským obča-
nům v novém hávu. 

A nakonec dobrá zpráva pro „šta-
mgasty“ hospody Na starém hřišti: 

V nové hale bude stylový sportovní 
bufet!

Na konci ledna letošního roku zmizel 
poslední svědek slavné éry radotínské 
kopané konce padesátých a šedesátých 
let: Hospoda Na starém hřišti ustoupi-
la výstavbě nové víceúčelové sportovní 
haly. Zároveň tím zanikl ve známé 
lokalitě poslední nositel přídavného 
jména „starý“. 

Nutno uvést, že hospoda toho 
zažila hodně. Byla posta-
vena roku 1947 a postupně 
se stala místem setkání 
fotbalových a i jiných 
fandů. Dřevěný interiér 
se sportovními trofejemi 
navozoval příjemnou do-
mácí atmosféru; některým 
romantickým povahám 
pak připomínal přístavní 
krčmu. Kromě již zmíněné 
fotbalové zlaté epochy, kdy 
hráči Spartaku Radotín 
působili ve druhé lize, 
bývala i základnou pro 
fotbalové i sobalové tur-
naje, když pomineme běžný provoz. 
Býval zde i ruský kuželník. Během let 

Staré hřiště omládne

   Cíl mnoha turistic-
kých vycházek a cyk-
listických vyjížděk 
podél romant ické 
Berounky lemované 
vzrostlým dřevina-
mi vzal za své. Více 
než desítka stromů 
v radotínských říč-
ních lázních byla 
pravděpodobně po-
škozena provedeným 
zásahem od majitele 
areálu. Topoly, kašta-
ny, vrby byly prořezány, jeden strom dokonce pokácen. Některé ze zdravot-
ních důvodů, jiné nikoliv. Úřad městské části Praha 16 proto zahájil přestup-
kové řízení podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Jedním z důkazů bude 
i nezávislý posudek znalce v oboru dendrologie, který zhodnotí míru poško-
zení stromů a vyčíslí vzniklou škodu. Stane se tak hlavním podkladem pro 
stanovení výše pokuty za přestupek. Jednat se bude i o náhradní výsadbě. 


