
KULTURNÍ STŘEDISKO RADOTÍN

VÁS ZVE NA NÁSLEDUJÍCÍ 
RADOTÍNSKÉ AKCE:

9. září
120. VÝROČÍ  ZALOŽENÍ 

SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ  
RADOTÍN

Této akci je věnována 
část čtvrté strany tohoto čísla 

Novin Prahy 16.

JEDNODENNÍ 
ZÁJEZD PRO SENIORY

13. září
KOUŘIM, KUTNÁ HORA

Návštěva města a skanzenu 
v Kouřimi a města Kutná Hora.

Cena pro radotínské seniory 200 Kč,
ostatní veřejnost 270 Kč.

Cena zahrnuje dopravu, průvodce, 
úrazové pojištění, avizované vstupy.

Odjezd z Radotína v 8.00 hod. 
od Kulturního střediska 

„U Koruny“.
Prodej zájezdu 

 6. září od 8.00 hod. tamtéž.

4. října
BRATISLAVA

Prohlídka města Bratislava.
Cena pro radotínské seniory 300 Kč, 

ostatní veřejnost 640 Kč.
Cena zahrnuje dopravu, průvodce 

a úrazové pojištění.
Odjezd z Radotína v 5.30 hod. 

od Kulturního střediska 
„U Koruny“.

Prodej zájezdu 
27. září od 8.00 hod. tamtéž.

REKREACE PRO SENIORY

16. – 23. září
SYCHERÁK (STRÁŽ U TACHOVA)

Ubytování hotelového typu, 
rybník, lesy, houby, 

krásné výlety do okolí i do SRN.
Cena 2 730 Kč (s polopenzí).

Přihlášky do 31. srpna.

ZÁJEZD PRO
 ŠIROKOU VEŘEJNOST

23. září
MNICHOV – SLAVNOSTI PIVA

Prohlídka Olympijského stadionu, 
historického centra Mnichova; 
Oktoberfest – Slavnosti piva.

Cena 870 Kč
zahrnuje dopravu a průvodce.

Odjezd ze Zbraslavi 
v 0.45 hod. od hotelu Barbora; 

z Radotína v 1.00 hod. 
od Kulturního střediska 

„U Koruny“.

Změna programu vyhrazena.
Přihlášky a informace k zájezdům 

v Kulturním středisku Radotín, 
nám. Osvoboditelů 44,

tel.: 257 911 746, 776 161 407.
Internet: www.mcpraha16.cz 

   Ve dnech 27. – 30. dubna letošního 
roku proběhla na výstavišti v Lysé nad 
Labem celostátní výstava a soutěž 
pod názvem „Šikovné ruce našich 
seniorů – pro radost a potěšení“. Tato 
výstava byla součástí výstavy „SE-
NIOR – HANDICAP: Aktivní život 
2006“, která se koná každoročně.
   Z iniciativy vedoucí  Pečovatel-
ské služby v Radotíně paní Simony 
Radové jsme byli my, klienti tohoto 
domova, osloveni, zda bychom se 
této akce nechtěli zúčastnit a poch-
lubit se svými 
dovednostmi. 
P o  u r č i t é m 
zaváhání, zda 
sv ý m i  d í l k y 
můžeme na tak 
r e n o m o v a n é 
soutěžní výsta-
vě obstát, jsme 
se nakonec při-
hlásili tři. Paní 
prof. Radiměř-
ská ,  úspěšná 
vystavovatelka 
m a l e b  n a 
hedvábí v rado-
tínském kultur-
ním domě, paní 
Burdová s krajkou, výšivkou a plete-
nými bačkůrkami, a také já s obrázky 
Prahy malovanými kombinovanou 
technikou. 
  V rámci závěrečného vyhodnocení 
soutěže jsme byli pozváni na výstavu. 
Nevycházeli jsme z údivu, kolik sto-
vek prací se na výstavní ploše nachází 
a co skutečně dokážou šikovné ruce 
seniorů a seniorek, většinou klientů 
domovů důchodců a domů s pečova-
telskou službou. Zvlášť obdivuhodné 
byly práce handicapovaných občanů, 
před jejichž uměním musel našinec 
smeknout! Značná část uměleckých 
i rukodělných výrobků byla na profe-

sionální úrovni. Odborná porota měla 
jistě složitý úkol vybrat ty nejlepší 
tvůrce.
  My radotínští máme o to větší 
radost, že jsme byli rovněž za svá 
dílka oceněni. Každý z nás obdržel 
čestný odznak „Šikovné ruce 2006“, 
pamětní list podepsaný představiteli 
kraje, okresu a centra sociálních 
a zdravotních služeb v Poděbradech, 
hlavního organizátora této akce. 
Navíc jsme obdrželi malé upomínkové 
dárečky. Hlavní ceny byly předávány 

na slavnostním odpoledni samot-
ným ministrem průmyslu a obchodu 
Ing. Milanem Urbanem a hejtmany 
krajů a okresů. V kulturním programu 
pro nás vystoupil i Josef Zíma.
   Jsme šťastní, že jsme byli při tom 
a že jsme neudělali Radotínu a na-
šemu pečovatelskému domu ostudu. 
My tři se proto zúčastníme i příštího 
VIII. ročníku této soutěže a doufáme, 
že nás budou následovat i další občané 
seniorského věku včetně těch handica-
povaných. Přejeme jim k tomu chuť 
a odvahu!

9. září 
ZBRASLAV - JÍLOVIŠTĚ

39. ročník mezinárodního závodu 
historických vozidel.

 Dopoledne výstava vozidel na 
Zbraslavském náměstí, 

ve 13.00 start jízdy do vrchu.

13. září 
KŘEST VARHAN

Koncert Jaroslava Tůmy 
v obřadní síni MČ Praha - Zbraslav, 

začátek v 18.30 hod.

13. – 17. září 
VÝSTAVA BONSAJÍ

IX. celostátní výstava 
bonsají, suiseki, kaligrafi e a ikebany 

s mezinárodní účastí. 
V rámci výstavy 

ukázky čajového obřadu.
Zámek Zbraslav.

17. září 
O ZBRASLAVSKOU LOUTKU

Postupová soutěž 
ve společenském tanci

v Sokolovně Zbraslav od 9.00 hod.

22. - 24. září 
VEJVODOVA ZBRASLAV

XI. ročník mezinárodního festivalu 
malých dechových hudeb.

Informace a rezervace vstupenek: 
Kulturní oddělení

 ÚMČ Praha - Zbraslav, 
U Malé řeky 3, 
tel: 257 111 801,

e-mail: kultura@zbraslav.cz.
Změna programu vyhrazena!

V SRPNU KINO NEHRAJE

1.9. Pá 17 a 19.30 hod.                  USA
SCARY MOVIE                                65 Kč

2.9. So 17 a 19.30 hod.        SRN/USA
TRÁVA                                          65 Kč

3.9. Ne 17 a 19.30 hod.                 USA
POSEIDON                                     70 Kč

8.9. Pá 17 a 19.30 hod.                  USA
LEMRA LÍNÁ                                 65 Kč

9.9. So 17 a 19.30 hod.                  USA
X–MEN: POSLEDNÍ VZDOR           65 Kč

10.9. Ne 17 a 19.30 hod.  ČR
VŠECHNO NEJLEPŠÍ 70 Kč

15.9. Pá 17 a 19.30 hod.  USA
DIVOČINA 65 Kč

16.9. So 17 a 19.30 hod. FR
ANGEL-A 65 Kč

17.9. Ne 17 a 19.30 hod. GB
LIBERTIN 65 Kč

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ:

  3.9. BABIČKA VYPRÁVÍ POHÁDKU

10.9. CO TO BOUCHLO?

17.9. KRAKONOŠOVY POHÁDKY

   Nové sídliště čeká rekonstrukce 
i dalších dětských hřišť, dnes je vypra-
cována základní studie úprav a doplň-
ků. Na hřišti u potoka bude upraveno 
pískoviště, odstraněny nevyhovující 
herní staré herní prvky a osazeny nové 
s dopadovými plochami, vše v rozsa-
hu stávajícího oplocení. Na oploceném 
místě u bývalého altánu bude upra-
veno pískoviště, odstraněny všechny 
nevyhovující staré herní prvky a osa-
zeny nové s příslušnými dopadovými 

plochami. Bez náhrady budou zrušena 
pískoviště u centrálního náměstíčka 
a rampy ke spořitelně.
   Rozsah úprav je dohodnut také v ma-
teřské školce na náměstí Osvoboditelů. 
Byl vybrán dodavatel stavebních prací 
i dodavatel herních prvků. Budou od-

Sprejem zničené 
značky na konci 
radotínské ulice 
Na Rymáni byly 
poškozeny několik 
dní před uzavírkou 
železničního přejez-
du a zkomplikovaly 
dopravu náhradní 
trasy veřejné hro-
madné dopravy.
O týden později 
byly značky ukra-
deny.

   Od 16. června letošního roku jsou ve Velké Chuchli instalovány radary na 
měření rychlosti motorových vozidel. Zařízení je darem fi rmy FINEP a je 
umístěno na dvou místech tak, aby především chránilo úsek v okolí Základní 
školy Charlotty Masarykové. Jeden radar najdeme ve  Starochuchelské ulici, 
ten měří vozidla jedoucí od náměstí Chuchelských bojovníků směrem k ná-
městí Omladiny, druhý je umístěn v ulici Pod akáty a zaznamenává vozidla 
přijíždějící od ulice V Dolích směrem k náměstí Omladiny, tedy v opačném 
směru.
   Radar registruje přijíždějící vozidlo již na vzdálenost 100 metrů a signa-
lizuje řidiči rychlost 
vozidla, kterou právě 
jede. Ta se ukládá do 
paměti a pomocí po-
čítačové techniky se 
vyhodnocuje. Podle 
prvních poznatků při 
vyhodnocování je 
patrné, že řidiči až na 
některé výjimky radar 
respektují a rychlost 
vozidla přizpůsobují 
povolené rychlosti. 
Dar tak slouží dobré 
věci a jmenované fi rmě 
patří poděkování. 

straněny nefunkční zdi a upraven te-
rén, odstraní se všechny nevyhovující 
herní prvky a nahradí novými, vyba-
venými dopadovými plochami podle 
norem. Zde by měla být rekonstrukce 
dokončena do 30.9.2006.

Staré sídliště a MŠ Býšovská
   Na starém sídlišti se navrhuje zrušit 
pískoviště a herní prvky na západní 
straně od asfaltového hřiště (směrem 
k autobusové zastávce), bude upra-
veno pískoviště na východní straně, 
osazeny nové herní prvky a tato část 

bude oplocena. 
Je vypracována 
základní studie, 
dohodnut rozsah 
r e k o n s t r u k c e 
a vybrán doda-
v a t e l  h e r n í c h 
prvků. 
 Posledním pro-
s t o r e m ,  k t e r ý 
bude zkrášlen, je 
dětské hřiště ve 
školce v Býšov-
ské ulici. Byly 
provedeny úpravy 
pro správný chod 
brouzdaliště, je 
dohodnut rozsah 
úprav a vybrán 
dodavatel staveb-

ních prací i dodavatel herních prvků. 
Budou odstraněny všechny nevyho-
vující staré herní prvky a nahrazeny 
novými s dopadovými plochami, 
současně budou opraveny ponechané 
herní prvky. 

   Mimo jiných záslužných činností 
pořádají chuchelští dobrovolní hasiči 
již po několik dlouhých let zábavné 
odpoledne ke Dni dětí. Letos se tato 
akce konala 10. června v Areálu 
zdraví v Chuchelském háji a pěkné 
slunečné počasí i dobré zkušenosti, 
které si účastníci odnášeli v minulých 
letech, přilákaly na letošní ročník 
rekordní počet dětí i jejich rodičů. 
Různé zábavné soutěže o ceny a upo-
mínkové předměty, jízda na ponících 
nebo v kočáře, lanovka, trampolína, 
zmrzlina, limonáda a buřty na opé-
kání pro děti zdarma, to vše tvořilo 
rámec odpoledne. Nezapomnělo se 

ani na doprovod dospělých, i pro ně 
bylo zajištěné občerstvení. 
   Hlavnímu pořadateli, již zmíně-
ným hasičům, pomáhali v organizaci 
i členové chuchelského Sokola. Na 
akci, kterou chuchelští hasiči fi nanco-
vali z výtěžku sběru železného šrotu, 
přispěli sponzorskými dary některé 
fi rmy, někteří občané Velké Chuchle 
a také místní úřad. Všem, kteří se 
tímto sponzorským darem podíleli na 
úspěchu dětského zábavného odpoled-
ne, i chuchelským hasičům a Sokolům 
patří za akci, která neměla chybu, 
velký dík. 
 

2. září
PRVODIVIZNÍ VELKÉ RODEO

O PRIMÁTORSKÝ POHÁR

coby součást seriálu 
o mistra České republiky.

Netradiční termín 
pro tradiční radotínské rodeo!

Radotínské „říční lázně“
od 12.00 hod.

Od 20.00 hod. country bál 
pod širým nebem.

Hraje Pepa Sklenář & Stodola Band.
Vstupné

na celý program 70 Kč dospělí, 
děti od 10 do 15 let 20 Kč; 

v doprovodu obou rodičů zdarma.
Vstupné jen na country bál 40 Kč.


