
OK a KO Prahy 16
Mgr. Štěpán Rak

Do 31. října
Výstava fotografiky

Emila Součka
Místní knihovna Radotín, 

Loučanská 1406/1.
Otevřeno vždy v pondělí, středu 

a čtvrtek od 9 do 12 hodin 
s výjimkou polední přestávky 

mezi 12. a 13. hodinou.

26. září
Vejvodova Zbraslav 2008

Vystoupení dechového orchestru
 v rámci 13. ročníku mezinárodního 
festivalu „Vejvodova Zbraslav 2008“ 
před Hotelovým domem Radotín.

Začátek vystoupení 
je plánován na 17. hodinu. 

11. - 12. října
XI. Havelské posvícení 

Jedenáctý ročník 
tradičního radotínského 
staročeského jarmarku 

s doprovodným kulturním 
programem pro děti i dospělé.
(Více informací na 4. straně.) 

J  
 

1. října
Červený Hrádek, 

Klášterec nad Ohří, Kadaň
Cena pro radotínské seniory 200 Kč, 

pro ostatní 440 Kč.
Prodej zájezdu 

ve středu 24. září od 10 hodin 
v Kulturním středisku.

22. října
Temelín (jaderná elektrárna),

Hluboká (zámek), Písek
Cena pro radotínské seniory 200 Kč, 

pro ostatní 440 Kč.
Prodej zájezdu 

ve středu 15. října od 10 hodin 
v Kulturním středisku.

Ceny zájezdů zahrnují dopravu, prů-
vodce, vstupy a úrazové pojištění.

Kurzy pro veřejnost
Kulturní středisko přijímá na školní 

rok 2008/2009 přihlášky 
do jazykových a pohybových kurzů:

angličtina pro začátečníky 
i pokročilé (2000 Kč), 

jóga (2000Kč), kalanetika (1100 Kč), 
taneční (1250 Kč jednotlivec,

2500 Kč taneční pár)
Kurzy začínají 

v týdnu od 29. září do 3. října 2008.  

Bližší informace a přihlášky 
v Kulturním středisku Radotín, 

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

20. září od 17 a 19.30 hodin
21. září od 17 a 19.30 hodin

U mě dobrý 85 Kč
Režie: Jan Hřebejk
Filmová komedie podle povídek 
Petra Šabacha a scénáře Petra 
Jarchovského nás zavede do 
počátku 90. let a poklidných životů 
šestice přátel, zahrádkářů a rybářů, 
kteří se schází k mariáši v přístavní 
hospůdce U Buddyho na Libeňském 
ostrově.
   Jejich poklid skončí ve chvíli, kdy 
se jeden z nich stane obětí falešných 
hráčů z Vysočanské tržnice. A tak 
jako ve starých westernech, berou 
i naši přátelé zákon do vlastních 
rukou a rozhodnou se kamarádovi 
pomoci.

V hlavních rolích Boleslav Polívka, 
Jiří Schmitzer, Miroslav Vladyka, 
Lenka Vlasáková, Josef Somr, 
Vladimír Javorský, Petr Forman.

26. září od 18 hodin
27. září od 16 a 19 hodin
Letopisy Narnie: 
Princ Kaspian  75 Kč

28. září od 17 a 19.30 hodin
Sex ve městě 75 Kč

3. října od 17 a 19.30 hodin
Kung Fu Panda 70 Kč

4. října od 16 a 19 hodin 
5. října od 16 a 19 hodin
Bathory 85 Kč

10. října od 17 a 19.30 hodin
VALL-I 70 Kč

11. října od 17 a 19.30 hodin
Clona 70 Kč

12. října od 17 a 19.30 hodin
Mongol – Čingischán 75 Kč

Dětská představení
21. září od 15 hodin
Krtek a weekend 40 Kč

12. října od 15 hodin
Čarodějné pohádky II 40 Kč

Chcete si pro Vaši akci pronajmout 
sál radotínského kina?

Ceník a podmínky hledejte 
na webu www.mcpraha16.cz

(Kultura – Kino).

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 30. září
250 let 

zbraslavských škol
Výstava fotografií a dokumentů 
o historii zbraslavského školství. 
Výstavní síň Městského domu.

Otevřeno ve výpůjční době knihovny. 

20. září 
Keltská stezka

S Pexesem po stopách Keltů 
za zvuku hudby a písní. 

Sraz v 9.30 hod.
u daňčí ohrady v minizoo na Závisti.

24. září 
Památky UNESCO 

v ČR – Třebíč, Zelená hora
Přednáška Františka Pondělíčka 

s promítáním pro seniory. 
Klub KLASu od 15 hodin.

26. - 28. září
Vejvodova Zbraslav 2008

XIII. ročník mezinárodního festivalu 
malých dechových hudeb. 

(Více o festivalu na 4. straně.)

4. – 30. října
Ivo Pešák – obrazy

Výstava z výtvarné tvorby 
populárního muzikanta. 

Výstavní síň Městského domu 
ve výpůjční době knihovny.

8. října 
Zbraslavské forbíny
Olympijská forbína 

Karla Tejkala st. s Danou Zátopkovou, 
Milenou Rezkovou-Hübnerovou,  

Jiřím Vojtíkem a Karlem Malinou. 
Divadlo Jana Kašky 

od 19 hodin. 

11. října 
Uděláte mně to znova? 

Francouzská situační komedie 
v podání divadelního souboru 

PODIO Semily. 
Divadlo Jana Kašky 

od 19.30 hodin.

18. října 
Loutková pohádka

Zahajovací představení 25. sezóny 
loutkového divadla Rolnička. 

Divadlo Jana Kašky 
od 15 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!

Barbara Nesvadbová - Pohádkář
Psychologický příběh o fatální 

závislosti, vášni a životních ztrátách, 
volné pokračování osudů 

hrdinky Karly z předchozích knih.
Vydalo nakladatelství Motto.

Ostrovní zprávy – Annie Proulx
Co je zvláštního 

na hrdinovi románu, 
za nějž získala autorka několik 

významných literárních ocenění, 
kromě jiného i Pulitzerovu cenu? 

Nic. 
Napsala autorka román o skromném 

lidském štěstí? Možná. 
Napsala o tom, jak je to těžké něco 

udělat a nečekat,
až se něco změní samo od sebe? Ano. 

Napsala o tom, že život je krásné 
dobrodružství, jen se ta krása musí 

vnímat? Rozhodně. 
A to je tajemství úspěchu 

jejího románu. 
Vydalo nakladatelství Vyšehrad.

Bivoj běsobijce - Juraj Červenák
Kdo by si nechtěl znovu něco přečíst 
o moudré, ale chladné Libuši, bojác-

né Tetě a odvážné Kazi? O silném 
a udatném Bivojovi,  který dokázal 
zabít divokého kance a dotáhnout 

ho na svých zádech až na Vyšehrad?
Příjemný a čtivý příběh, 

který nešetří kouzly a magií 
a dokáže čtenáře zaujmout.

Vydalo nakladatelství Brokilon.

S Matyldou v Afghánistánu –
Jaromír Štětina

Dnes už roste třetí generace rodáků, 
pro jejichž rodiče a prarodiče byla 
kniha s Matyldou po Indu jakousi 

biblí. Letos, po více než třiceti letech, 
se Jaromír Štětina vydal s novou 

Matyldou do Afghánistánu.
Vydalo Nakladatelství Lidové noviny.

199 receptů Čtyřlístku – 
Marcela Šebestová
Knížka je určena 

pro malé kuchaře a kuchařinky. 
Recepty jsou velmi jednoduché, 

ale chutné. Dbá se v nich
na představivost dětí a podporují 

jejich chuťovou i barevnostní 
fantazii. Svými kuchařskými 

výtvory děti potěší své 
rodiče, sourozence a kamarády, 

ale především samy sebe.
Vydalo nakladatelství Čtyřlístek.

Místní knihovna Radotín,
Loučanská 1406/1,

telefon: 234 128 460,
e-mail: 

knihovnaradotin@seznam.cz.

Závist - největší keltské oppidum v Če-
chách hledejme v katastrálním území obce 
Lhota v okrese Praha – západ na stolovité 
hoře Hradiště. Celý areál, který se nalézá 
v nadmořské výšce 391 metrů nad souto-
kem Vltavy a Berounky, byl prohlášen za 
Národní kulturní památku. 
   Výzkumné aktivity v této lokalitě pro-
bíhaly v několika etapách v letech 1963 
až 1990 a podaly mnoho informací z ob-
dobí 6. – 5. století př. n. l. První zmínka 
o oppidu je v Kronice české od Václava 
Hájka z Libočan z roku 1541.
   Na ploše o rozloze 60 hektarů vyrostlo 
již v době bronzové velké hradiště (pa-
třící do kultury knovízské a štítarské). 
Mohutné hradby s čelní kamennou zdí 
a příkopy tvoří nejstarší část opevnění 
a spadají do časového úseku kolem roku 
180 až 175 před Kristem. Na nejvyšším 
bodě se nacházela akropole, pod ní 
předhradí a na plošinách sklánějících se 
k Vltavě a Zbraslavi podhradí. Hradby, 
které jsou patrné v lese dodnes, po svém 
obvodu dosahovaly délky až 9 kilometrů. 

V době Keltů byly tvořeny čelní zdí z ka-
menů kladených na sebe a zezadu byly 
zpevněny hlínou a navršenými haldami 
kamenů a drtě. Na klešťovitých branách 
archeologové dokonce nalezli zbytky ne-
vystřílené munice do praků. 

Podle archeologických dokladů neby-
la zástavba uvnitř hradeb příliš hustá. 
Prozkoumány byly dvorce čtvercového 
a obdélníkového půdorysu o ploše ně-
kolika arů, v nichž byly nalezeny sýpky. 
Keltové byli vyhlášenými řemeslníky 
a mezi nálezy byly objeveny památky na 
jejich kovářskou a kovoliteckou zručnost. 
Kromě železa zpracovávali bronz, stříbro 
i zlato, o čemž svědčí zlaté šupinky a ka-
pičky nalezené v hliněných destičkách. 
Do objektu samotného oppida Kelti 
dováželi surový jantar a zlato. Mezi čet-
nými nálezy je uváděno na 79 výrobků, 
z nich lze uvést především nože, hroty 
šípů a oštěpů, kování, spony, kladiva, 
kleště, klíče či dláta. Ze vzácných nálezů 
jistě stojí za zmínku železný kroužkový 
pancíř. Nejčetnějšími nálezy však bývají 
keramické střepy.

Za Kelty na(d) 
Zbraslav

Týden pro inkluzi
   Inkluze neboli schopnost zahrnout 
odlišné prvky do prostředí. Jak vní-
máme ty, kteří mají nějaké významné 
omezení? Ty, kteří mají startovní čáru 
posunutou někam za nás? Jaké to je ne-
vidět, nechodit, neslyšet, být odkázán 
na nás, na ostatní? Umíme si to před-
stavit? Nebojme se a pojďme to alespoň 
na chvíli vyzkoušet a nechejme v nás 
pak tento prožitek doznívat. Anebo se 
o něj podělme s ostatními. 
   Tak o tom je projekt „Týden pro in-
kluzi“, který se uskuteční v termínu 
od 29. září do 5. října 2008 na území 
celé České republiky a v dalších ev-
ropských zemích. Hlavní myšlenkou 
je sblížit děti zdravé s dětmi s posti-
žením, dát prostor pro seznámení se 
prostřednictvím společných zážitků 
a zkušeností, učit se vzájemnému re-
spektu a toleranci a v praxi ukázat, že 
máme víc společného než odlišného.
   K projektu se v Radotíně připojilo 
občanské sdružení Petrklíč a místní 
základní škola. Chystá se řada akcí, 
o jejichž konání budou tyto dva sub-

jekty informovat zejména na svých 
webových stránkách. Napřík lad 
pracovní dílny v radotínském Cent-

ru pro rodinu a děti nebo v Ekocen-
tru v Lipencích. „Jedno odpoledne 
otevřeme i čajovnu, do které jsme 
pozvali chlapce s handicapem, jeho 
maminku a paní učitelku. Všichni 
tři mají za sebou pětiletou zkuše-
nost školské integrace a rádi by se 
podělili o to, co přináší společné 
vzdělávání,“ vysvětluje Lia Kuthová 

z Petrklíče. Plán školy představuje 
její ředitel Roman Král: „Rozmanité 
tématické aktivity budou probíhat 

i v rámci výuky. Ke spolupráci 
pozveme další školská zařízení 
v okolí.“ 
  V prvním říjnovém týdnu 
bude v Kulturním středis-
ku „U Koruny“ instalována 
kombinovaná interakt ivní 
výstava dětských prací, a to 
jak pro návštěvníky bez mož-
nosti zrakového vnímání, tak 
ukázky prací dětí s omezením 
pohybového aparátu. Výstava 
je interaktivní právě v tom, 
že si každý bude moci tuto 
indispozici vyzkoušet. „Chtěli 
bychom pracovat především 
s osobním prožitkem, který 

by nám mohl pomoci uvědomit si, 
že svět může také vypadat jinak, než 
jak jej každý den zažíváme,“ dodává 
Král. Jste srdečně zváni!

Další informace:
www.inclusion.rytmus.org
www.petrklic.net
www.skola-radotin.cz

Dětské hřiště na Sídlišti 
se přes léto proměni-
lo. Téměř za 600 tisíc 
korun sem byly poří-
zeny herní prvky, které 
budou sloužit dětem 
z radotínské mateřské 
školy.

Odlišná je situace na 
zbraslavském Havlíně. 
Zde bylo dětské hřiště 

uzavřeno kvůli nevyho-
vujícímu stavu herních 

prvků. Městská část 
Praha - Zbraslav usilov-

ně pracuje na získání 
finančních prostředků 
na jeho rekonstrukci.

mailto:kultura@zbraslav.cz

