
19. srpna
Radotínské farmářské trhy

náměstí Osvoboditelů 1372 mezi 
nákupním centrem Berounka 

(supermarketem Albert)
 a parkovištěm

od 10.00 do 18.00 hodin

20. srpna
Pyžamová párty

v Říčních lázních Radotín
od 18.00 hodin

25. srpna
Zpívaná

jamsession, aneb setkání muzikantů
a přátel muziky v radotínských 

Říčních lázních
od 20.00 hodin

22.–26. nebo 29.–31. srpna
Docházkový tábor s intenzivní 

výukou angličtiny pro děti 13–15 let

29.–31. srpna
Příměstský tábor s angličtinou
a bohatým programem pro děti

10–13 let
Informace na www.chc.cz/

primestsky-tabor nebo přímo
 v jazykové škole Channel Crossings 

naproti nádraží

2. září
Radotínské farmářské trhy

náměstí Osvoboditelů 1372 mezi 
nákupním centrem Berounka 

(supermarketem Albert)
a parkovištěm 

od 10.00 do 18.00 hodin

3. září
Rodeo

v areálu radotínských Říčních lázní
(více viz str. 4)

5. září
Doprodej dotovaných zájezdů 

 od 10.00 do 13.00 hodin
Pro radotínské seniory

 i rodiče s dětmi
v Kulturním středisku „U Koruny“

(zájezdy pro rodiče s dětmi
se dají koupit také elektronicky 

na www.radotin.ck2.cz)

10. září
Hrad Trosky a Šťastná země

Výlet pro rodiče s dětmi
prohlídka zříceniny Trosky, návštěva 

dětského areálu Šťastná země, 
v případě špatného počasí 

alternativně expozice Rumcajsův
svět v Jíčíně a prohlídka města

10. září
125 let SDH Radotín

Oslavy 125 let trvání Sboru 
dobrovolných hasičů Radotín 

v Říčních lázních Radotín
 od 14.00 hodin

16. září
Radotínské farmářské trhy

náměstí Osvoboditelů 1372 mezi 
nákupním centrem Berounka 

(supermarketem Albert) 
a parkovištěm

od 10.00 do 18.00 hodin

17. září
Radotínský Burčákfest

třetí ročník oblíbeného festivalu 
pěnivého vinného moku

na prostranství před radotínskou 
radnicí v ulici Václava Balého

(více viz str. 4)

Střední škola dostihového sportu a jezdectví 
v Praze - Velké Chuchli

 oznamuje, že ve školním roce 2011/2012 bude otevřena
dálková forma studia oboru
JEZDEC a CHOVATEL 

se zaměřením na dostihový sport
(konzultace 1x měsíčně) 

a dále oznamuje, že vypisuje další kola
přijímacího řízení do denního studia.

Bližší informace:
www.dostihovaskola.cz, info@dostihovaskola.cz, tel: 257 941 094

         ANGLIČTINA RADOTÍN   
  nám. Osvoboditelů 69, Praha 16 - Radotín                                  

Více informací: www.anglictina-radotin.cz, facebook – Angličtina Radotín
Tel.č. 777 057 013, e-mail: verakunt@yahoo.com

          Kurzy angličtiny pro dospělé i děti
» semestrální kurzy 19.9.2011 - 3.2.2012
» max. 8 studentů ve skupině
» příprava na zkoušky FCE, CAE

       » příprava na státní maturitu
» fi remní a individuální výuka angličtiny
» překlady z anglického do českého jazyka
» konverzace s rodilou mluvčí

Nabídka zaměstnání
VEDOUCÍ ODDĚLENÍ MASO - UZENINY, LAHŮDKY

SKLADNÍK
POKLADNÍ

ŘIDIČ VYSOKOZDVIŽNÉHO VOZÍKU
u všech pozic se jedná o jednosměnný provoz 

pondělí - pátek, sobota 1x za 3 týdny
Tel.: 777 66 1111 po 14. hodině

Velkoobchod potraviny, drogerie 
ve Velkotržnici Lipence, Praha 5
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Kino Radotín je v současné 
době v rekonstrukci – 
od 1. září by se mělo 

představit
v nové podobě 

a HLAVNĚ s novou kvalitou 
vysílání.

Díky digitalizaci sem bude 
možné mířit
na premiéry, 

a to i 3D filmů!
Chcete-li znát program 
těsně po znovuotevření, 

sledujte po 20. srpnu 
stránky www.praha16.eu.

27. srpna
Zbraslavské jarmarky 

farmářský trh na Zbraslavském 
náměstí od 8.00 do 12.00 hodin 

3. září
Zbraslav – Jíloviště 

jízda historických vozidel do vrchu
dopoledne výstava vozidel
na Zbraslavském náměstí
ve 13.00 start jízdy tamtéž

  
10. září

Zbraslavské jarmarky 
farmářský trh na Zbraslavském 
náměstí od 8.00 do 12.00 hodin

V noci 23. června 
prověřovala hlídka 

Městské policie 
hl. m. Prahy oznáme-

ní, na jehož základě 
našla u okraje vodní 

nádrže v ulici
Na Rymáni v Rado-

tíně utopenou fenku 
černého retrívra, 

kterou někdo svázal 
a hodil do vody.

Zbabělost činu k vyšetřování nepovede, jeho brutalita však 
ano. Celou záležitost převzala k dořešení Policie ČR. 

Zastávka 
Prvomájová 
v radotínské 
ulici Pod Klapicí 
získala v rámci 
rekonstrukce 
městského 
mobiliáře nový 
přístřešek.

Oslavy 125 let trvání
Sboru dobrovolných hasičů Praha - Radotín
Jedno století a k tomu ještě čtvrt, tak dlouho už působí v Radotíně 

dobrovolní hasiči. Což je důvod k oslavě. Radotínští „dobrovolňáci“ ji 
nechystají tak velkolepou, jako před pěti lety, spíše ji berou jako akci, při 

níž se mohou obyvatelé Radotína poznat se svými hasiči (stejně jako 
s členy spřátelených okolních sborů) a jejich prací. Účast navíc přislíbili 

i profesionální hasiči, kteří jsou v Radotíně od roku 1970
a chybět nebude ani hasičská líheň z hasičských rodin. 
Shrnuto – oslavy slibují na 10. září 2011 od 14.00 hodin 

příjemné odpoledne pro rodiny s dětmi 
a večer od 18.00 hodin zábavu s hudbou a tancem.

Program 10. září 2011 v Říčních lázních Radotín
Od 13.00 volná prohlídka vystavené hasičské techniky

14.00  Zahájení oslav
14.30  Ukázky hašení požárů, dětské soutěže
15.30  Ukázky práce hasičů HZS Praha (slaňování, záchrana osob,
           speciální technická zařízení ve spolupráci s JSDH Radotín).
           Ukázky práce s koňmi a psy MP hl. m. Prahy
16.30  Z činnosti hasičů okolních hasičských sborů
17.30  Poděkování všem sponzorům akce
           a zúčastněným na oslavách
18.00 Volná zábava, hudba, tanec, zpěv a hry

Občerstvení po celou akci zajištěno ochotným personálem Říčních lázní 
pod vedením Jana Löwyho (www.ricnilazne.sok-praha.cz/).

Pozor! Celé odpoledne, tj. od 14.00 do 17.00 hodin, probíhá 
Den otevřených dveří na stanici č. 8 HZS hl. m. Prahy 

v Radotíně v ulici V Sudech.

Tak zase máme jeden školní rok za sebou, 
pro někoho byl úspěšný pro někoho možná 
méně. Pro Klub Radotín a pro občanské sdru-
žení Proxima Sociale, které Klub Radotín zři-
zuje, byl nejen úspěšný, ale i velmi plodný. 

Do nového roku 2011 vstupoval s dob-
rým pocitem, protože Proxima Sociale, o.s. 
obdržela na konci roku 2010 první místo 
v celonárodním kole soutěže Evropská 
cena prevence kriminality a projekt „Pro 
bezpečný domov v bezpečnější komunitě 
prostřednictvím prevence, práce policie 
a restorativních programů“ postoupil do ev-
ropského kola v Bruselu, kde získal ocenění 
za páté místo.

A tak bylo možné s novou energií začít 
plánovat a realizovat pro radotínskou mlá-
dež, která navštěvuje klub Radotín, různé 
akce pro volný čas, ale i programy v rámci 
prevence kriminality. Byly to akce sportov-
ní, od bruslení, streetbasketu, cyklistiky až 
po beach volejbal. Uživatelé služeb Klubu 
Radotín jsou velmi dobrými hráči stolního 
fotbálku, a tak své dovednosti mohli předat 
mladším dětem v rámci programu Velkého 
dětského dne, který pořádala MČ Praha 16. 
Stolní fotbálek také pravidelně hrají na mezi-
klubových turnajích s klubem Zastávka, kte-
rý zřizuje občanské sdružení Člověk v tísni. 
S ním také v květnu absolvovali malou školu 
sobalu ve sportovním areálu SK Krč Praha, 
který patří mezi nejlepší sportovní areály 
svého druhu v Evropě.

Během jarních měsíců byly pro návštěv-
níky připraveny preventivní tématické blo-
ky. Byla to například „Autoškola na nečisto“, 

„Cyklista ve městě“, dále pak „Kurz a ukázky 
sebeobrany - Bojové umění WingTsun“ 
s mistrem Mgr. Romanem Lázenským a fil-
mové kluby na téma intolerance, xenofobie 
a nabouráváním předsudků a stereotypů.

Jednou z největších akcí, kterou Klub Ra-
dotín uspořádal, byl Radotínský happening 
vol. II, který se uskutečnil 10. června. Na 
programu, který byl připraven nejenom pro 
pravidelné návštěvníky, ale i pro mladší děti, 
byl například facepainting a sítotisk, tedy 
malování na obličej a speciální potisk triček. 
Byla zde postavená trampolína a natažená 
slackline. Menší soutěže se konaly v kriketu 
a florbalu. Grilovalo se, hrál se stolní fotbal. 
Pohodovou i elektrizující hudbu hráli DJ 
Lukas a DJ Zéma. 

Během prázdnin je klub z provozních 
důvodů uzavřen, ale pracovníci připravili 
v červenci a v srpnu pro děti a mládež jed-
nodenní výjezdy do přírody a sportovní 
akce přímo na veřejných hřištích v Radotíně. 
A jako každý rok mají i letos návštěvníci 
Klubu Radotín možnost prožít část prázdnin 
v zahraničí – tentokrát odjeli na pozvání ně-
meckých kolegů z Jugendclub Burgwedel do 
Hamburku, kde stráví deset pohodových dní.

Akce a provoz nízkoprahového Klubu 
Radotín jsou spolufinancovány z progra-
mu Ministerstva práce a sociálních věcí 
ČR, Magistrátu hlavního města Prahy 
a MČ Praha 16.

Co se dělo v Klubu Radotín


