
Cementárna Radotín
Vás srdečně zve

na Den otevřených dveří,
který se koná dne

17.6.2006
od 9:00 do 14:00 hodin

   Sešel se rok s rokem a v sobotu 
prvního dubna se v základní škole 
v Radotíně opět konaly Velikonoční 
dílny. V okolí školy o sobě dávala vě-

dět rozbouřená Berounka, ale nakonec 
nám počasí přálo a první nedočkavci 
již před devátou hodinou ranní netrpě-
livě přešlapovali před vchodem.
   V připravených a velikonočně vy-
zdobených třídách a školním klubu 

si zájemci mohli vyrobit několik oz-
dobných předmětů. Základním sym-
bolem Velikonoc jsou vajíčka, a tak 
se různými způsoby zdobily hlavně 

kraslice - voskováním, 
přírodními materiály 
(ba revnou čočkou, 
k r u p i c í ,  j á h l a m i , 
mákem…) a drátková-
ním. Vystřihovali se 
barevní duhoví motýli 
a krášlili zářivými 
barvami, tvořili se ba-
revní zajíčci z fi lcové 
látky, do oken se vy-
ráběly závěsy ve tvaru 
kuřátka nebo zajíčka. 
Neopomněli jsme také 
připravit velikonoční 
p ř á n í ,  k t e r á  j s m e 
vystřihávali a různě 

ozdobili. 
 Dopoledne rychle uteklo a rekordní 
stovka návštěvníků odcházela se svý-
mi výrobky k sobotnímu obědu.
 

KULTURNÍ STŘEDISKO RADOTÍN
VÁS ZVE NA NÁSLEDUJÍCÍ 

RADOTÍNSKÉ AKCE:

26. května
DEN OTEVŘENÝCH HŘIŠŤ

Interaktivní prohlídka
nového dětského hřiště v areálu 
Radotínského sportovního klubu

Hřiště na volejbal, nohejbal, 
beachvolejbal budou k dispozici zdarma 

Začátek v 15.00 hod.

31. května
KONCERT NEJMLADŠÍCH ŽÁKŮ

Koncert ZUŠ Radotín 
v Kulturním středisku „U Koruny“.

Začátek v 18.00 hod.

14. června
SLAVNOSTNÍ 

ZÁVĚREČNÝ KONCERT

Koncert ZUŠ Radotín 
v Kulturním středisku „U Koruny“.

Začátek v 18.00 hod. 

ZÁJEZD PRO VEŘEJNOST

27. května 
BERLÍN

Dva vycházkové okruhy městem, 
možnost návštěvy muzeí či památek.

Cena 820 Kč.

ZÁJEZD PRO SENIORY

7. června
DO ZNOJMA ZA VÍNEM

Oprava z minulého čísla:
Cena zájezdu 

pro radotínské seniory 300 Kč,
ostatní veřejnost 560 Kč.

Prodej dne 31.5.2006 od 8.00 hod. 
v Kulturním středisku „U Koruny“.

REKREACE PRO SENIORY

17. – 24. června
SYCHERÁK, 

STRÁŽ U TACHOVA

Ubytování s polopenzí  2730 Kč.
Přihlášky do 20. května.

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 

Vážení čtenáři Novin Prahy 16, představujeme vám nové rubriky O.K. a její 
protipól K.O. Prahy 16. A proč zrovna tyto dva tituly? O.K., čtěte oukej, 
označuje něco „prímového“, něco, co je v pořádku. Jednoduše, že se to 
povedlo. Naproti tomu K.O., jinak knockout, jehož význam chápeme jako 
ryze sportovní, označující boxerský úder, má naopak nějakou nepřístojnost 
pranýřovat. A tímto bychom se rádi řídili i my. Jde nám především o to, 
představit věci mnohdy nevelkého významu, ale přesto důležité. Neb velké 
věci se skládají právě z maličkostí. Jak v tom dobrém, tak v tom špatném slova 
smyslu. Nešvary totiž mohou přerůst v problémy týkající se celé společnosti 
a před těmi je třeba varovat (příkladem té horší stránky je případ radotínské 
lávky pomalované graffi ti, viz fotografi e), stejně jako upozornit na to, co se 
podařilo, co nás těší a chtěli bychom se o to podělit s ostatními. Napište nám! 
Fotografi e s průvodním slovem posílejte na e-mailovou adresu redakce: 
noviny@p16.mepnet.cz.

   Bude hezky, nebo bude pršet a kolik 
vlastně přijde lidí? Máme dost mapek 
a diplomů? Kolik koupit buřtů a pití 
do stánků na Mořince a do cíle? 
Nevypadne nebo nezaspí někdo ze 45 
organizátorů, kteří pochod zajišťují? 
Tak tyto a mnoho dalších podobných 
otázek mne, jinak tvrdé-
ho spáče a hlavního or-
ganizátora, budilo ze sna 
několik dní před konáním 
dálkového pochodu Kudy 
chodil Karel IV., jehož již 
31. ročník se konal v so-
botu 22. dubna.
   Na počátku byl někdy 
na podzim roku 1975 ná-
pad jednoho zapáleného 
turisty  připravit dálkový 
pochod pro veřejnost. Od 
nápadu k realizaci nebylo 
daleko, a tak se v dubnu 
1976 konal první ročník 
dálkového (tehdy ještě turistického) 
pochodu Kudy chodil Karel IV. Po-
chod měl dvě trasy: 25kilometrovou 
z pražských Jinonic a 15kilometrovou 
z Černošic. Obě trasy končily, stejně 
jako dnes, na Karlštejně. Pochod při-
lákal 181 turistů.
   Jak šel čas, tras i startů přibývalo 
a s tím se zvyšoval i počet pochod-
níků. Již v 6. ročníku jich bylo 1740, 
od třináctého ročníku přibyly trasy 
pro cyklisty. Po roce 1989 zájem 
o podobné akce poněkud opadal, 
mnoho pochodů zaniklo, ale na 
Karlštejn se chodilo stále a počet po-
chodníků i cyklistů se opět zvyšoval. 

V posledních letech se ustálil na počtu 
1350 - 1600, až konečně letos byl pře-
konán „vousatý“ rekord.  Na 14 pěších 
(10 - 50 km) a 7 cyklistických tras 
(25 - 77 km) ze čtyř startovních míst 
(Radotín, Černošice, Dobřichovice 
a Beroun) vyrazilo 1802 účastníků. 

Nejstaršímu z nich bylo 70 let, ti 
nejmladší se vezli v kočárku. Počasí 
se povedlo, dlouhodobá předpověď 
meteorologů opět naštěstí nevyšla, 
všechno klaplo, pochod se znovu vy-
dařil a při večerním posezení v jedné 
karlštejnské restauraci unavení, ale 
spokojení pořadatelé již přemýšleli, 
jak příští ročník dále vylepšit, zda 
některé trasy nezměnit atd.
   A kdy se bude 32. ročník pochodu 
konat? 21. dubna 2007! Již nyní si toto 
datum červeně zatrhněte v kalendáři! 
Těšíme se, že se s některými z vás 
setkáme. 

19.5. Pá 17 a 19.30 hod. 
20.5. So 17 a 19.30 hod. ČR
RAFŤÁCI  75 Kč

21.5. Ne 16 a 19 hod. USA
WALK THE LINE 65 Kč

26.5. Pá 17 a 19.30 hod. USA
BAMBI 65 Kč

27.5. So 17 a 19.30 hod. ČR
EXPERTI 70 Kč

28.5.  Ne  16 a 19 hod. USA
GEJŠA 65 Kč

2.6. Pá 17 a 19.30 hod. VB
UNIVERZÁLNÍ UKLÍZEČKA 65 Kč

3.6. So 17 a 19.30 hod. FR
UTAJENÝ        65 Kč

4.6. Ne 17 a 19.30 hod. USA
MARIŇÁK  65 Kč

9.6. Pá 17 a 19.30 hod.  USA
PRIME 65 Kč

10.6. So 17 a 19.30 hod.  USA
ZÁKLADNÍ INSTINKT 2 65 Kč

11.6. Ne 17 a 19.30 hod. USA
SYRIANA  65 Kč

VZHLEDEM K DÉLCE 
NEDĚLNÍCH FILMŮ SE DĚTSKÁ 
PŘEDSTAVENÍ NEUSKUTEČNÍ.

Vážení čtenáři Novin Prahy 16, představujeme vám nové rubriky O.K. a její Vážení čtenáři Novin Prahy 16, představujeme vám nové rubriky O.K. a její 

  Neskutečné se stalo realitou! 
Během dvou dubnových dní 
se výrazně zvýšila bezpečnost 
chodců na křižovatce radotín-
ských ulic Karlická – Zderazská 
– Jelenovská. Po letech snah 
a zamítaných návrhů, po napí-
navém čekání na souhlas policie 
a magistrátu a také na jarní po-
časí se pod přechodem pro chod-
ce u Základní umělecké školy 
Klementa Slavického objevilo 
nejprve vodorovné značení 
a o chvíli později i do dáli zářící 
tři žlutočerné „hrby“, montované 
zpomalovací prahy.
  Hned v prvních dnech se 
ukázalo, že zúžení vjezdu do 
Zderazské ulice svůj účel splni-
lo. Zatímco dříve šlo prakticky 
o závodní dráhu, na níž se řidiči předháněli, kdo má rychlejší vůz v jízdě do 
vrchu, nyní musejí při odbočování přibrzdit, aby hladce projeli mezi prahy 
a protijedoucími vozidly. Díky tomu jsou obavy dětí a jejich rodičů menší 
a přecházení „třebotovky“ už není ruskou ruletou.

16. května
ZBRASLAVSKÝ KOS

Finále pěvecké soutěže 
žáků škol Prahy 16. 

Divadlo J. Srnce v 19.00 hod.
 

20. května
DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

Na obnovené „Malé řece“. 
Prezentace od 7.00 hod. 

u kynologického cvičiště. 
Účast možná i bez rybářského lístku! 

21. května 
ZBRASLAVSKÁ OSMA – JARNÍ ČÁST

16. ročník závodu horských kol 
pro malé i velké v Borovičkách.

21. května 
ZBRASLAVSKÝ ŽEBŘÍČEK

Pohárová soutěž 
ve společenském tanci 

v Sokolovně Zbraslav od 10.00 hod.

24. května  
JÍZDA KRÁLŮ

Promítání s vyprávěním o krojova-
ných moravských slavnostech. 

Pro seniory 
v Divadle J. Kašky od 15.00 hod.

27. května  
SUPER DĚTSKÝ DEN

V areálu ZŠ Nad Parkem 
od 13.00 hod.

28. května
KOCOUREK MODROOČKO

Činoherní pohádka souboru 
„Červený kohout“.

Divadlo J. Kašky od 14.30 hod.

29. května – 1. července
FRANTIŠEK TOMÍK -
 II. RETROSPEKTIVA

Výstavní síň 
Městského domu Zbraslav.

31. května – 4. června 
ZBRASLAVSKÉ JARO

Praha – Londýn – Pretórie 
Jarní koncertní cyklus 
se zahraniční účastí.

10. června
ZÁVOD HISTORICKÝCH VELOCIPÉDŮ

Jíloviště – Zbraslav.

10. června
ZBRASLAVSKÁ PĚTISTOVKA

Závod v rychlostní kanoistice. 
Od 10.00 u zbraslavské loděnice.

10. – 11. června
ZBRASLAV OPEN SINGLE

XXIII. ročník amatérského 
tenisového turnaje jednotlivců. 

na kurtech u „Boroviček“
 od 8.00 hod.

17. června 
LETNÍ ZBRASLAVSKÉ KUFROVÁNÍ

III. ročník závodů 
v orientačním běhu pro děti. 
Od 14.00 hod. na Havlíně.

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!


