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Do 31. prosince
V  

V G
Místní knihovna Radotín, 

Loučanská 1406/1.
Výstavu je možno navštívit 
v otevírací době knihovny. 

24. října
P R

O    S
Přednáška Letopisecké komise 

Radotín.
Kulturní středisko,
začátek v 18.00 hod.

Z  
31. října

R, M S, 
T, B T, 

N P
Pro seniory s trvalým bydlištěm 

v Radotíně 200 Kč, 
mimoradotínští účastníci 480 Kč.

Prodej se uskuteční
24. října od 8.00 hod.

v Kulturním středisku.

7. listopadu
P 

Koncert ZUŠ Klementa Slavického 
v Kulturním středisku. 

Začátek v 18.00 hod.

10. – 17. listopadu
V 

K 
 V

Kulturní středisko.
Vernisáž 10. listopadu v 15.00 hod.

24. – 25. listopadu
O   

(J. S)
Divadelní představení studentů 

Gymnázia Oty Pavla
v Kulturním středisku.

Začátek vždy ve 14.00 a 18.00 hod.

Z  
1. prosince

A R
Cena 660 Kč za osobu.

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!

17. října 
S  KLAS

V sále hasičské zbrojnice 
od 16.00 hod.

20. října 
K  
Maňásková pohádka. 

Divadlo J. Kašky od 15.00 hod.

21. října 
H 

Hry, výtvarno, lanové aktivity, 
lukostřelba, soutěže draků 

od 14.00 hod. v Borovičkách.

27. října 
B. 

Č K. 
Dvě maňáskové pohádky

pro nejmenší. 
Divadlo J. Kašky od 15.00 hod.

31. října 
O Z – 
První část přednášky F. Kadlečka. 

Klub KLASu od 16.00 hod.

31. října 
C  - 

A
Celovečerní komponovaná diashow 

Martina Loewa. 
Divadlo J. Kašky od 19.00 hod.

3. listopadu 
Z  

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

5. listopadu – 6. prosince 
Z 

První ročník výstavy, která 
představuje obrazy, grafiku, sochy 

a fotografie zbraslavských 
výtvarných umělců

všech věkových kategorií.
Výstavní síň Městského domu.

11. listopadu 
P 

Marionetová pohádka pro nejmenší. 
Divadlo J. Kašky od 15.00 hod.

Informace:
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

Ď  - 
S B

Publikace je pozoruhodným 
literárním dílem poodhalujícím 

tajemství největší rukopisné knihy 
světa, známé jako Ďáblova bible, 

Codex gigas, 
Liber pergrandis či Gigas librorum. 
Byla vytvořena v Čechách počátkem 
13. století, první zmínky pocházejí 
z roku 1295, ale předpokládá se, 

že rukopis je o více než 50 let starší. 
Malý benediktinský klášter

 v Podlažicích u Chrudimi jej 
vlastnil nejspíše už kolem roku 1229. 

O vzniku rukopisu, autorovi či 
důvodu sepsání se nedochovaly 

žádné doklady. 
Parametry knihy jsou skutečně 

úctyhodné. Není divu, že již 
ve středověku byla přirovnávána 

k sedmi divům světa. 
Všechny texty jsou dodnes dobře 

čitelné. Vše nasvědčuje tomu, že byla 
dílem jediné osoby. 

Vydalo nakladatelství Herbia.

S  -
 C R Z

Stín větru, strhující příběh s prvky 
historického i gotického románu, se 
stal bestsellerem nejen ve Španělsku, 

ale i v ostatních evropských 
zemích. Vypravěč a zároveň hlavní 

hrdina Daniel Sempere již jako 
zralý muž vzpomíná na dětství 
a dospívání, výrazně ovlivněné 
románem Stín větru záhadného 
autora Juliána Caraxe. Hrdina 

knihu získá na tajuplném Pohřebišti 
zapomenutých knih v den svých 

desátých narozenin a nastoupí tak 
na spletitou cestu iniciace do světa 

literatury i dospívání. 
Životní osudy hlavního hrdiny na 

jedné straně a postav soustředěných 

kolem enigmatického Caraxe na 
straně druhé se začnou protínat, 

až nakonec vytvoří složitý 
mnohavrstevnatý propletenec.

Z  -
P S 

Román se odehrává v první
polovině devatenáctého století 

v Tasmánii, tehdy zvané
Van Diemenova země. 

Do zdejší trestanecké kolonie 
přijíždí další transport vězňů

z Anglie. 
Mezi nimi ovšem nejsou jen 

notoričtí zloději a rváči, ale i mnoho 
mladých mužů a žen,
kteří byli odsouzeni 

za bezvýznamné přestupky či 
z politických důvodů. Tito lidé 

musejí přestát zlovůli dozorců, kruté 
podmínky a nelidskou dřinu, udržet 

si svou důstojnost a naučit se žít 
v neznámé zemi daleko od rodiny 

a bez naděje na návrat.
Vydalo nakladatelství Ikar.

R - 
W D

Bonjour! Vítejte v Paříži! 
Může se krysa stát 

slavným šéuchařem? 
Krysák Remy o tom tajně sní, 

ale přitom moc dobře ví, že jeho sen 
je téměř nesplnitelný. Ale pak ho 

osud zanese do Paříže,
kde se seznámí 

s Linguinym, obyčejným chudým 
pomocníkem v kuchyni. 

A oba společně zjistí,
že zázraky se mohou dít a že vařit 

může opravdu každý!
Vydalo nakladatelství Egmont.

Loučanská 1406/1,
Praha 5 – Radotín,

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

19. října 17 a 19.30 hod.
S    65 Kč

20. října 
K 

21. října 17 a 19.30 hod.
S  . 65 Kč

26. října 17 a 19.30 hod. 
D   65 Kč

27. října 17 a 19.30 hod.
H  65 Kč

28. října 17 a 19.30 hod. 
I  65 Kč

2. listopadu 17 a 19.30 hod. 
H   65 Kč

3. listopadu 17 a 19.30 hod. 
K  65 Kč

4. listopadu 17 a 19.30 hod. 
S  65 Kč

9. listopadu 17 a 19.30 hod. 
V   75 Kč

10. listopadu 17 a 19.30 hod. 
M. B  65 Kč

11. listopadu 16 a 19 hod. 
T  70 Kč

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ
21. října K  
28. října R, B  
4. listopadu K 

Na Výšince 875/4,
telefon: 257 910 322,

e-mail: kinoradotin@volny.cz
Změna programu vyhrazena!

Běh lesem do Kosoře
   V sobotu 22.9.2007 pořádal Školní 
klub KLÍČ při ZŠ Radotín s granto-
vou podporou Městské části Praha 16 
již 6. ročník orientačního běhu dvojic 
- rodič a dítě.
   Počasí tentokrát opravdu přálo. Od rána 
se na nás usmívalo sluníčko, a tak ani 
tolik nevadilo brzké vstávání. Trasování 
závodu byla krásná procházka. Na startu 
u kina se v půl desáté sešlo 26 dvojic, kte-
ré vybíhaly po 4 minutách a v cíli na ně 
čekali jejich rodinní příslušníci a další 
příznivci. Letošní trasa byla poněkud 
delší a záludnější, některá stanoviště 
byla velmi nenápadná a nepozorní běžci 
se museli vracet, někteří minuli čísla 
úplně. V obálkách čekaly rozstříhané 
dílky, které závodníci museli v cíli složit 
a nalepit na čtvrtku. Speciální úkol čekal 
pro dospělou část dvojice - rodič musel 
vyluštit tajenku a splnit zadání - vytvořit 
větu o sedmi slovech, která začínají písme-
nem B. Odevzdáním nalepeného obrázku 
a napsané věty se teprve stopl konečný 
čas a závodníci si mohli oddechnout a jít 
se občerstvit. Za chybějící dílek obrázku 

nebo slovo věty se přičítaly 3 trestné 
minuty.
   Tentokrát byly vítězné časy nejméně o 15 
minut pomalejší než v předešlých roční-
cích, neboť se pořadatelé letos snažili trasu 
i úkoly inovovat, aby si závodníci pořádně 
užili, a myslíme, že se nám to povedlo. 
V mladší kategorii zvítězil Vráťa Tancer 
se sestrou Terezkou časem 43 min., 2. 
místo obsadila Saša Hlaváčová s mamin-
kou - čas 45 min., 3. místo pak Maruška 
Pecharová  s maminkou - čas 48 min. Ve 
starší kategorii běžela pouze Karolína 
Popková, takže získala 1. místo - čas 87 
min., neboť se potrápili s plněním úkolu. 
Ostatní dvě ceny tak získali závodníci 
z mladší kategorie, kteří obsadili 4. a 5. 
místo - Vojtěch Košař  a Mirka Pivoňková. 
Nejmladším účastníkem byla 4,5letá 
Justýnka Popková.
  Věříme, že se všichni účastníci letošního 
ročníku dobře pobavili, užili si krásný den 
v přírodě se svými ratolestmi a přáteli 
a budou se s námi těšit na další Běh do 
Kosoře. Všem děkujeme za účast a těšíme 
se na shledanou! 

Po letní přestávce je KLUB opět přístupný
   Nízkoprahový KLUB pro mládež ve 
věku od 12 do18 let se opět po letních 
prázdninách otevřel, a to pro ty, kteří 
chtějí trávit  středeční a páteční odpo-
ledne  příjemně a smysluplně. 
   KLUB Radotín v Loučanské ulici v sou-
časné době nabízí kulečník, fotbálek, 
čajovnu, šipky, počítač a internet, stolní 
hry, sportovní náčiní, hudební aparaturu, 
možnost poslechu hudby, možnost využití 
hřiště. Součástí programu jsou pravidelná 
filmová představení. I v tomto školním 
roce budou pro návštěvníky připraveny 
například výtvarné dílny, hudební hap-
peningy, sportovní turnaje, ale i výlety do 
přírody. Vzhledem k  tomu, že se nám po-

dařilo získat finanční dotaci Ministerstva 
vnitra České republiky v rámci projektu 
„Partnerství – prevence kriminality“ na 
nákup horských kol, budou výlety zpest-
řeny o cyklistické výjezdy do okolí. 
  wZřizovatelem KLUBu je Městská část 
Praha 16. Klub je otevřen ve středu od 
15.00 do 20.00 a v pátek od 16.00 do 21.00 
hodin a všechny aktivity jsou poskytová-
ny zdarma!
   Doufáme, že i v následujících měsících 
si KLUB udrží svou popularitu a vysokou 
návštěvnost a že zůstane pro mládež z celé 
Prahy 16 atraktivním místem, kde bude 
ráda trávit volný čas.

 Druhého října do-
š lo k loupežnému 
přepadení posádky 
vozidla bezpečnostní 
agentury v Radotí-
ně, Věštínské ulici.   
V jedenác t  hod i n 
a deset minut pře-
padli dva maskovaní 
ozbrojení muži dvou-
č l e n n ou  p o s á d k u 
služebního vozidla 
bezpečnostní agentu-
ry. Lupiči s tvářemi 
zakrytými kuklami 
a se střelnými zbra-

němi v rukou přinutili přepadené, aby vystoupili z vozidla a lehli si na zem. 
Poté se zmocnili kovových schránek s penězi, nastoupili do vozidla tovární 
značky Ford Scorpio registrační značky 3EO 4884 tmavě fialové barvy. Vůz 
s pachateli zmizel přepadeným z očí u železničního přejezdu v ulici Na Be-
tonce. Lupiči se zmocnili několika miliónů korun.
   Pražští policisté zahájili pátrání po pachatelích trestného činu loupeže dle 
§ 234/1, 2 trestního zákona a po vozidle, ve kterém podezřelé osoby z místa 
činu uprchly. Policistům se podařilo zjistit, že vůz výše uvedené registrační 
značky byl zakoupen ve čtvrtek 27.9.2007, a to s čirými skly. Při loupeži však 
měl automobil skla již neprůhledná, patrně opatřená fóliemi. 
   V souvislosti s tímto poznatkem se policisté obrací na veřejnost s žádostí 
o spolupráci. Je totiž pravděpodobné, že tyto fólie mohl na okna zájmového 
vozidla nainstalovat zaměstnanec - mechanik některého z autoservisů či au-
toopraven. Pokud by měl někdo informace k tomuto vozidlu či pachatelům, 
nechť se obrátí prostřednictvím linky 158 na orgány činné v trestním řízení 
a poznatky jim takto předá.

Častonickou u l ici 
v Radot íně najdete 
v údolí směrem na ce-
mentárnu. Na to, že má 
pouze pět popisných 
čísel,  sousedské vztahy 
by jim mohli leckde zá-
vidět. Ulice spolu slaví 
různá životní jubilea, 
dvakrát ročně Silvestry. 
A proč že dvakrát 
ročně? „V zimě mrzne 
šampaňské, tak si to 
opakujeme v létě,“ říká 
jeden z nich. Nechybí 
ani nezbytné konzultace ohledně zahrádek a kulinářských úspěchů. 
   Tou poslední oslavou byla sedmdesátka radotínské „naplaveniny“, rodáka 
z Washingtonu D.C., omase Abbotta Wheelera.


