
   22. července od 17.30 hodin se v ra-
dotínských Říčních lázních u hudební 
hospody „U Pigiho“ bude konat již 6. 
ročník malého bigbeatového festiva-
lu, kterého se od počátku zúčastňují 

bigbeatové kapely z nejbližšího okolí 
Radotína. Pořadatelem je softbalový 
oddíl Radotínského sportovního 
klubu. Festival vznikl při příležitosti 
dvoudenního softbalového (slow-pi-
tchového) turnaje Memoriálu Miro-
slava Jindry smíšených družstev jako 
volná bigbeatová zábava. Postupem 
let si získal oblibu jak u posluchačů, 
tak i jednotlivých kapel. Do letošní-
ho ročníku se hlásilo několik dalších 
skupin, něž oněch šest, které nakonec 
vystoupí, z časových důvodů jim ale 
nebylo možno věnovat prostor pro je-
jich hudební vystoupení. Párty je totiž 

pouze jednodenní. Tímto bychom se 
jim rádi omluvili.
   První tři ročníky hudební přehlídky 
jsme uspořádali na starém hřišti, ale 
vzhledem ke zvýšenému hluku a stís-

něnému prostoru, byla 
akce přesunuta do Říčních 
lázní, kde je nejen velmi 
hezké prostředí na pořá-
dání podobných záležitos-
tí, ale k dispozici je i větší 
prostor jak pro pódium, 
tak pro posluchače. 
   Na akci vystupují všich-
ni hudebníci bez nároku 
na honorář, vstupné je 
dobrovolné. Finanční 
prostředky plynoucí ze 
vstupného budou použity 
na uhrazení plateb za 
zvukovou techniku a do-

pravní náklady skupin, které stejně 
nebudou plně pokryty.
   Věříme, že posluchači budou spo-
kojeni a vyberou si mezi hudebními 
skupinami tu svoji, kterou si mohou 
někdy později zajít do „lázní“ po-
slechnout. 

Program
17.30 - 18.30   BUBNY PRAHA
18.45 - 19.45   A DYK JE TO JEDNO
20.00 - 21.00   PJENAPIFF
21.15 - 22.15   DELIQENT
22.30 - 23.30   GRADSLAM
23.45 - 00.45   OGEE

   Dovolte malé představení občan-
ského sdružení s velkými ambicemi 
komunitního centra. Jmenujeme se 
Rodinné centrum Pexeso a najdete nás 
v základní škole blízko zbraslavského 
náměstí, v ulici U lékárny. 
   Jste-li těhotná maminka, můžete 
si u nás zacvičit, podělit se o dojmy 
a poslechnout rady odborníků. Ne-
dosáhli-li jste ještě 
jednoho roku, máme 
pro vás cvičení, stejně 
jako pro vaše mamin-
ky… Chcete trochu 
kreativního pohybu, 
ale do tanečních vás 
jako pětileté nevez-
mou? Pak si u nás mů-
žete zatančit, zacvičit 
jógu, zahrát anebo 
zhlédnout divadélko. 
Jste rodič, který by si 
rád někde v klidu vy-
pil kávu, popovídal se 
„souputníky“, dozvě-
děl rady od odborníků 
a nechal pohrát potomka? Potom je 
nejsnazší navštívit naši volnou hernu. 
   Na Zbraslavi působíme od března 
letošního roku. Naší vizí je ovšem 
vybudování komunitního centra s ši-
rokým záběrem nejen co do územ-
ního rozdělení, ale hlavně ve smyslu 
pestrosti náplně pro celou věkovou 
škálu zájemců. V současné době se 
věnujeme především dětským projek-
tům a aktivitám ve stylu mateřského 

centra, ale už v blízké budoucnosti 
chystáme programy pro teenagery 
a pro „dospěláky“. 
  Díky podpoře Městské části 
Zbraslav a ostatních donorů jsme ved-
le organizace každodenního progra-
mu uskutečnili i několik víkendových 
projektů. Například Apríl v Pexesu 
spojený s přestřiháváním gigantické 

pásky a tvůrčími dílnami, anebo ví-
tání jara – Jarnění, kdy jsme vyráběli 
velikonoční atributy a hráli s dětmi 
hru „Po stopách mláďátek“. 
  Více informací o našem dobrovolnic-
kém snažení najdete na www.pexeso.org. 
  Velmi rádi přivítáme vaše připomín-
ky, nápady pro další činnost (na e-mai-
lu pexeso@pexeso.org) i vás osobně. 

KULTURNÍ STŘEDISKO RADOTÍN
VÁS ZVE NA NÁSLEDUJÍCÍ 

RADOTÍNSKÉ AKCE:
22. – 23. července

MEMORIÁL MIROSLAVA JINDRY

21. ročník slow-pitchového turnaje 
smíšených družstev 

na „Starém stadionu“ v Radotíně.
Více na www.radotinsk.net

22. července
BIG BEAT FEST PÁRTY

6. ročník malého
 bigbeatového festivalu.

Pořádá softballový oddíl Radotínské-
ho sportovního klubu 

v Říčních lázních.
Začátek v 17.30 hod.

ZÁJEZD PRO SENIORY

28. června
KYNŽVART, 

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Návštěva Lázní Kynžvart,
zámku Kynžvart

 a města Mariánské Lázně.
Cena pro radotínské seniory 200 Kč,

ostatní veřejnost 410 Kč.
Prodej dne 21.6.2006 od 8.00 hod. 
v Kulturním středisku „U Koruny“.

RODINNÁ REKREACE

SYCHERÁK, STRÁŽ U TACHOVA

Pobyty v červenci a srpnu.
Ubytování 

s plnou penzí 3220 Kč/týden, 
děti do 12 let 2870 Kč/týden.

TŘI STUDNĚ

Pobyty v červenci a srpnu.
Ubytování 

s polopenzí 3150 Kč/týden, 
děti do 12 let 2660 Kč/týden.

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 

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

Výstavní síň 
Městského domu Zbraslav. 

Otevřeno
pondělí a středa 8 -18 hod.,

čtvrtek  8 – 16 hod., 
sobota 14 – 17 hod.

a při akcích konaných v obřadní síni.

17. června 
LETNÍ ZBRASLAVSKÉ KUFROVÁNÍ

III. ročník závodů 
v orientačním běhu pro všechny. 

Od 14.00 hod. na Havlíně.

18. června 
NAUČNÁ STEZKA ROZMARNÉ LÉTO

Start od místní knihovny 
mezi 13. a 14. hodinou.

22. června 
ZÁVĚREČNÝ KONCERT

žáků 
Základní umělecké školy Zbraslav. 

Zámek Zbraslav od 18.15 hodin

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!

16.6. Pá 17 a 19.30 hod. USA
CO JE ŠEPTEM… 65 Kč

17.6. So 17 a 19.30 hod. ČR
18.6. Ne 17 a 19.30 hod.
ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU 75 Kč

23.6. Pá 17 a 19.30 hod. USA
DOBA LEDOVÁ 2 - OBLEVA 70 Kč

24.6. So 16 a 19 hod. USA
PRODUCENTI 65 Kč

25.6. Ne 17 a 19.30 hod. USA
MLHA 65 Kč

30.6. Pá 17 a 19.30 hod. GB
PÝCHA A PŘEDSUDEK 65 Kč

1.7. So 16 a 19 hod. USA
ZKROCENÁ HORA 70 Kč

2.7. Ne 17 a 19.30 hod. GB
SHOW ZAČÍNÁ 65 Kč

7.7. Pá 16 a 19 hod. IRSKO/GB
SNÍDANĚ NA PLUTU 65 Kč

8.7. So 17 a 19.30 hod. USA
HOSTEL 65 Kč

9.7. Ne 17 a 19.30 hod. GB/USA
TRISTAN A IZOLDA 70 Kč

14.7. Pá 17 a 19.30 hod. RUS
PRVNÍ PO BOHU 65 Kč

15.7. So 17 a 19.30 hod. USA
FIREWALL 65 Kč

16.7. Ne 17 a 19.30 hod. GB/LUX
MATCH POINT – HRA OSUDU 65 Kč

21.7. Pá 17 a 19.30 hod. ČR
INDIÁN A SESTŘIČKA 65 Kč

22.7. So 17 a 19.30 hod. USA
SAW 2 65 Kč

23.7. Ne 17 a 19.30 hod. GB/USA
NEPOHODLNÝ 65 Kč

28.7. Pá 17 a 19.30 hod. USA
DĚSNEJ DOJÁK 65 Kč

29.7. So 16 a 19 hod. USA
ŠIFRA MISTRA LEONARDA 70 Kč

30.7. Ne 17 a 19.30 hod. USA
SPOJENEC 65 Kč

KNIHOVNA ZBRASLAV V LÉTĚ

Přesto, že v období letních prázdnin 
budou na budově 
Městského domu, 

U Malé řeky 3 
probíhat stavební práce, 

nebude knihovna zcela uzavřena. 
Dojde pouze k obvyklému 

prázdninovému omezení provozu:

Dospělé oddělení: 
Pondělí 8 - 12; 13 - 18 hod.
Čtvrtek 8 - 12; 13 - 16 hod. 

Dětské oddělení: 
Středa 8 - 12 hod. 

Pobočka knihovny 
(Žabovřeská 1227)

 bude od 13.7. do 25 8. 
UZAVŘENA. 

Hezké prázdniny přejí knihovnice.

  Není to tak dlouho, 
co byly na několika 
m ístech Z braslav i 
instalovány lavičky. 
Jak to před pár dny 
vypadalo na Havlíně, vypadalo na Havlíně, 
je patrné z fotografi e.je patrné z fotografi e.je patrné z fotografi e.

   V květnu jsme si připomněli 95. vý-
ročí letu Jana Kašpara, pardubického 
inženýra, který se zapsal do historie 
českého letectví zlatým písmem. 
13. května 1911 vykonal svůj histo-
rický a nejslavnější let z Pardubic do 
Prahy. Na stroji Blériot, zakoupeném 
ve Francii, odstartoval krátce po šesté 
hodině ranní z vojenského cvičiště 
v Pardubicích a po dvaadevadesáti 
minutách letu podél železniční tratě 
přeletěl kolem Hradčan a Petřína při-
stál na chuchelském závodišti. Praha 
totiž už v té době byla velkoměstem 
s rozlehlým dostihovým závodištěm. 
Sportovně zaměřené obyvatele zají-
maly i moderní technické novinky, 
k nimž patřila právě aviatika, a tak se 

chuchelské závodiště současně stalo 
prvním pražským letištěm.

   Letos poprvé jsme v Radotíně sla-
vili Svátek sousedů pořádaný poslední 
květnové úterý. V Domě s pečovatel-
skou službou se svátek velice zdařil. 
Malé děti byly bezprostřední, rozto-
milé a ty velké ukázaly, jaké získá-
vají vědomosti a dovednosti ve škole 
a v zájmových kroužcích. V Kultur-
ním středisku „U Koruny“ byla účast 
menší. Jistě by se tak nestalo, kdyby 
bylo možno svátek uspořádat před 
Hotelovým domem (jak jsme měli 
původně v úmyslu). To ale z důvodu 
nepřízně počasí nebylo možné, proto 
jsme byli nuceni přesunout místo 
konání. U Koruny jsme již tak blízko 
k vám, našim sousedům, bohužel 
neměli.
   Touto cestou bych chtěla poděkovat 
za obrovský kus práce s přípravou 

programu všem pedagogům škol 
a vedoucím kroužků a samozřejmě 

dětem, které se na svátek připravily 
a předvedly hezká vystoupení. Jen 
jediná skutečnost nás mrzela - malý 
zájem ze strany dospělých sousedů. 
Snad příště.

   28. dubna dorazili na Zbraslav fi lmaři. Abychom to upřesnili; tentokrát 
zde natáčeli několik záběrů s představiteli druhé řady seriálu Rodinná pou-
ta, ve kterém se hovoří o malém domku na Zbraslavi. Bývá často zvykem, 
že se exteriéry netočí přímo v té lokalitě, o které se ve fi lmu či seriálu ho-
voří. Tentokrát tomu ale bylo jinak. Filmaři si vybrali skutečný domek na 
Zbraslavi, v ulici Pod Špitálem, číslo popisné 366. 
  A koho na Zbraslavi 
uvidíme? MUDr. Martina 
Lišku (Martin Štolpa), jeho 
ženu Hedviku (Markéta 
Plánková), šestnáctiletou 
dceru Kristýnu (Silvie 
Koblížková) a kamarád-
ku Hedviky, Haničku 
Zikovou, v podání Petry 
Špindlerové.
  O tom, že je Zbraslav ma-
lebná, snad nikdo nepochy-
buje. Na Zbraslavi se natá-
čelo mnohokrát a snad tomu 
i do budoucna nebude jinak.


