
  

Kulturní středisko Radotín
vás zve na následující 

radotínské akce:

2. - 31. května
V  

Z K 
v Místní knihovně Radotín,

Loučanská 1406/1.
Výstava je prodejní.

2. května – 15. června
V 
M P

Člena 1. českého klubu fotografů 
Nekázanka.

Kulturní středisko „U Koruny“.

15. května
B T F

Pořádá Základní škola Radotín,
Loučanská 1112/3.
Bližší informace 

na webových stránkách školy
www.skola-radotin.cz.

Start ve 12.00 a 14.00 hod.
v „říčních lázních“.

13. června
STOP  

  
(současně i tělesně postižených)
Kulturní středisko „U Koruny“

od 15.00 hod.
Přednáší strážníci Útvaru prevence 

Městské policie hl. m. Prahy.

20. června 
S  

Základní umělecké školy 
Klementa Slavického.

Kulturní středisko „U Koruny“
od 18.00 hod.

30. května
Z   

T , A, 
S, H,

P
 Pro seniory s trvalým bydlištěm 

v Radotíně 200 Kč, 
mimoradotínští účastníci 420 Kč.

Prodej se uskuteční 23. května.

16. – 23. června
R 

  
 S  T, S

Ubytování 
ve dvoulůžkových pokojích 

s vlastním sociálním zařízením. 
Objekt leží na břehu 

rybníka Sycherák; koupání,
půjčení lodiček, sběr lesních plodů, 

krásné okolí s čistou přírodou.
 Ubytování s polopenzí 2820 Kč, 
v bungalovech 2670 Kč za osobu. 

Přihlášky do 21. května.

27. června
Z  

 L, V, C,
Ž, R, L

Vitráže Lubenec, prohlídka zámecké 
zahrady Valeč, zámek Chyše, 
návštěva u pěstitele leknínů 

ve Lhotě.
Pro seniory s trvalým bydlištěm 

v Radotíně 200 Kč, 
mimoradotínští účastníci 370 Kč.
Prodej se uskuteční 20. června.

Bližší informace
a přihlášky k zájezdům

v Kulturním středisku Radotín, 
nám. Osvoboditelů 44,

tel.: 257 911 746, 776 161 407,
 605 070 273.

 www.mcpraha16.cz 
Změna programu vyhrazena!

18. května 17 a 19.30 hod.
M   T  65 Kč

19. května 17 a 19.30 hod. 
G  70 Kč

20. května 16 a 19.00 hod. 
D  I J 70 Kč

25. května 17 a 19.30 hod. 
M -
T   70 Kč

26. května 17 a 19.30 hod.
27. května 17 a 19.30 hod. 
V  75 Kč

1. června 17 a 19.30 hod. 
R 65 Kč

2. června 17 a 19.30 hod. 
3. června 17 a 19.30 hod.  
B 75 Kč

8. června 17 a 19.30 hod.  
A  M 65 Kč

9. června 17 a 19.30 hod.  
H , 
  65 Kč

10. června 17 a 19.30 hod. 
P   70 Kč

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ
27. května K 
 

16. května 
K  ZUŠ 

Obřadní síň
Městského domu Zbraslav, 

začátek v 18.30 hod.

19. května 
Z  -  

18. ročník závodu horských kol 
pro malé i velké. 

Starty od 13.30 hod. v Borovičkách. 

19. května 
S 

Rockový open-air festival. 
Hřiště ZŠ Nad Parkem od 17.00 hod.

Vstupenky v síti Ticketstream.

23. května 
S V. L 
P D 

Promítání pro seniory. 
Divadlo J. Kašky od 15.00 hod.

23. května
 P   

Konverzační komedie ze současnosti 
Hraje soubor ZKS. 

Divadlo J. Kašky od 19.00 hod.

26. května 
D  

na Malé řece. 
Prezence od 7.15 hod., 

vlastní závod od 8.00 hod. 
Účast možná

i bez rybářského lístku!

2. června 
N  
R  

Start u místní knihovny 
od 10.00 hod. do 11.00 hod.

4. června - 14. září 
P  
Výstava dětských prací 

z výtvarné soutěže místní knihovny. 
Výstavní síň 

Městského domu Zbraslav. 
Otevřeno: pondělí, středa 8 - 18 
hod., úterý a čtvrtek 12 - 18 hod. 

9. června 
D  R

Pohádka, muzika, soutěže. 
Divadlo J. Kašky od 15.00 hod.

19. června 
Z 

Finále pěvecké soutěže
 žáků škol Prahy 16 

v Divadle J. Srnce v 19.00 hod.

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 sobotu 21. dubna se po dvou letech 
opět pro všechny zájemce otevřely dveře 
radotínské základky, ať už pro žáky, jejich 
rodiče či příbuzné i pro ostatní návštěv-
níky zblízka i zdaleka. Od devíti hodin, 
kdy všechny přivítal ředitel školy Roman 
Král, byly zpřístupněny prostory budovy 
II. stupně a školní družiny - tříd progra-
mu „Začít spolu“. Žáci 9. ročníků nama-
lovali velký barevný 
plán školy, aby se 
každý dobře zori-
entoval, a u vchodu 
byly rozdávány vstu-
penky s podrobným 
programem celého 
dne.
   Tento rok učitelé 
a žáci pracovali na 
společném tématu 
„Máme rádi zvířa-
ta“. Chodby školy 
vymalovali naši 
nejlepší výtvarníci 
krásnými obrazy 
zvířat. Ve třídách 
i v ostatních prosto-
rách byly vystaveny jednotlivé projekty 
(ty byly doplňovány obrázky, keramický-
mi a kašírovanými zvířaty, dokonce i zví-
řátky z nafukovacích balónků) - Život 
labutí, Zvířata v dějinách, Bájná zvířata, 
Haustiere a Tierliblienge, Ohrožená zví-
řata, Mořský svět, Savci, ryby a obojživel-
níci, Domácí mazlíčci, Celopražský pro-
jekt „Pražská veverka“, Největší „zvířata“ 
světové literatury, Vymyšlená zvířata, 
Zvířata z jiných planet… S tématem zví-
řat byl také vyroben kalendář, abeceda, 
obří časopis, zvěrokruh a horoskopy.
   Během celého dne neustále probíhala 
různá vystoupení a akce – minikoncert 
Muzikantské dílny, pásma písniček 
a básniček o zvířátkách, zpívaná abe-
ceda. Děti nastudovaly různé scénky 
v českém i anglickém jazyce, dramatický 
kroužek nastudoval pohádku, proběhlo 
autorské čtení, velký úspěch měla pa-

S t á n e k  a k c i o v é 
společnosti Praž-
ské služby byl na 
pa rkov i š t i  pře d 
radotínským Al-
ber tem k v idění 
13. dubna. Zájemci 
mohl i získat in-
formace o třídění 
odpadu, ochotné 
hostesky rády po-
radily a odpovídaly 
na zvědavé otázky, 
které nerudovsky 
ře š í me  i  d ne s  - 

kam s ním? Na toto téma byla k dispozici řada nejrůznějších brožurek pro 
dospělé i zpracované hravou formou a určené pro dětské čtenáře. Stánek 
navštívily i děti z mateřských škol, které mohly soutěžit a radit se se skřítky 
Pořádníčky.
A proto nebuďme líní – třiďme odpad!

P o z a p o m e n u t ý 
osobní automobil 
byl ve čtvrtek 12. 
du b n a  z a c hyc e n 
v  P r v o m á j o v é 
u l ici v Radot íně. 
I přesto, že byli 
radotínští řidiči na 
bloková čištění ulic 
včas upozorněni, 
ať již v březnovém 
v y d á n í  N o v i n 
Prahy 16, na we-
b o v ý c h  s t r á n -
kách radnice - www.mcpraha16.cz, místním rozhlasem či pouhou 
zákazovou značkou, našli se tací, kteří všech těchto výzev nedbali a zve-
řejněné termíny nerespektovali. Vozidla parkující na zákazu zastavení 
byla proto zajištěna „botičkou“ a jejich řidiči budou muset obhajovat 
své jednání před Městskou policií hl. m. Prahy. 

rodie Labutího jezera. V multimediální 
učebně se promítal dokumentární film, 
který natočili žáci při návštěvě v ZOO. 
Děti nezapomněly ani na opuštěná 
zvířátka a uspořádaly sbírky na kočičí 
útulek a vyhořelý útulek pro staré koně, 
které samy navštívily.
   V koutku her byl pro malé návštěvníky 
připraven program soutěží, pro větší byly 

připraveny hudební hádanky „Karneval 
zvířat“. V učebně biologie bylo nainsta-
lováno veverčí hnízdo, zájemci mohli 
v mikroskopu pozorovat živé mikroor-
ganismy, dále se mohli podívat na živé 
zvířecí obyvatele, kteří s námi ve škole 
celý rok žijí. Děti si také mohly přinést 
své domácí mazlíčky. Po celou dobu bylo 
podáváno studené a sladké občerstvení, 
které žáci s pedagogy připravili. Na pa-
mátku letošního Dne otevřených dveří 
si návštěvníci odnášeli náš kalendář, 
leporelo nebo almanach, k zakoupení 
byla trička a čepice s logem školy a také 
speciální infočasopis s upoutávkami na 
program.
   Doufáme, že 350 sobotních hostů 
bylo s návštěvou naší školy spokojeno 
a my všem děkujeme za milé zápisy 
v návštěvní knize a za dva roky opět na 
shledanou?

Afrika v Petrklíči
   V první jarní den jsme v Petrklíči zahá-
jili měsíční projekt AFRIKA přednáškou 
o současné situaci v této zemi. Povídat 
nám přišla paní Jana Hančová, které mi-
sijní pobyt zprostředkoval Karmelitánský 
řád. Její manžel pobyt fotograficky zdo-
kumentoval, a tak bylo celé Centrum 
vyzdobeno krásnými 
velkoformátov ými 
barevnými fotogra-
fiemi. Dohromady se 
jich v rámci vernisá-
že prodalo 24 kusů, 
a tak jsme s radostí 
oznamovali, že zpět 
do Afriky pro místní 
děti na školní po-
třeby půjde celých 
12 000 Kč. 
   Tak takhle stručně 
by se to opravdu 
dalo napsat. Ale pak 
stačí zavřít na chvíli 
oči a zavzpomínat, 
co všechno jsme se 
s dětmi ve školce za 
ten měsíc navyvádě-
li. Každé ráno nás létající koberec dovezl 
až do Afriky, naprosto s přehledem jsme 
se naučili krátkou africkou písničku, 
chodili jsme v písku a ve vodě, protože 
nás „bohužel“ zastihlo zrovna období 
dešťů… Ochutnávali jsme africké ovo-
ce a holčičkám pletli copánky. Děti si 
vyzkoušely, jaké to je nosit se na zádech 
v šátcích, a potom spěchaly odnést 
nádoby na hlavě pomocí vyrobeného 
kolečka. Dokonce nás navštívila lektorka 
afrického tance paní Prokůpková s bu-
beníky a také bubeník z Gambie Papis 

s rodinou. Nakonec jsme si vyrobili za 
pomoci našich úžasných maminek afric-
ká trička a měli velkou radost, když se na 
fotografie a krátké vyprávění přišly podí-
vat i děti z radotínské školy. A tak jsme 
měsíc po začátku ukončili tak krásný 
projekt a říkali si, jak se to všechno pěkně 

povedlo. Doslova za pár dní se ozvalo 
motolské neurologické oddělení, že by 
s námi rádo navázalo spolupráci v rámci 
našeho projektu AFRIKA. A my velmi 
rádi jedeme dál!
   Děkujeme všem, kteří přišli, poslou-
chali, vyráběli, pomáhali a koupili si 
za nemalý peníz krásnou fotografii. Jak 
podotkla jedna maminka: „Měli bychom 
ji mít všichni vystavenou doma na očích, 
abychom si každý den uvědomili, jak 
dobře se máme…“ 


