
  

  

4. června – 14. září
P  

Výstava dětských prací z výtvarné 
soutěže místní knihovny. 

Výstavní síň 
Městského domu Zbraslav. 

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

16. června
D 

Předkolo Národní přehlídky jed-
noaktových her Kaškova Zbraslav. 

Divadlo J. Kašky od 10.30 hod.

16. června
Z 

Tradiční 
kanoistické závody na Vltavě. 

U loděnice 
Sport Zbraslav od 10.00 hod.

19. června
Z 

Finále pěvecké soutěže 
žáků škol Prahy 16 

v Divadle J. Srnce od 19.00 hod. 
Předprodej vstupenek od 4. června.

21. června
R

Lyrická loutková pohádka 
J. Kvapila s hudbou A. Dvořáka. 
Divadlo J. Kašky od 19.30 hod.

25. června
T 
Žáků pěvecké třídy 

pod vedením paní Rybické 
a dětského pěveckého sboru 

ZUŠ Zbraslav.
 Obřadní síň Městského domu 

od 18.30 hod.

27. června
Z 

Žáků ZUŠ v Královském sále zámku 
Zbraslav od 18.15 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!

K  R
    

 

21. května – 28. června
V  

I 
v Místní knihovně Radotín,

Loučanská 1406/1.

7. – 28. června
V  

.    
 N

Kulturní středisko „U Koruny“.
Otevírací doba:  
pondělí, středa 

9.00 - 11.00 hod., 13.00 – 17.00 hod.
úterý, čtvrtek 

9.00 - 11.00 hod., 13.00 – 15.00 hod.

18. června
V.  Z

   P 
Kulturní středisko „U Koruny“

od 17.30 hod.

20. června 
S  

Základní umělecké školy 
Klementa Slavického.

Kulturní středisko „U Koruny“
od 18.00 hod.

21. června
D  

Organizují studenti 
Gymnázia Oty Pavla v Radotíně.
„Nový stadion“ v ul. Ke Zděři.

Začátek v 9.00 hod.

23. června
V  

„Říční lázně Radotín“
od 13.30 hod.

27. června
Z  

 L, V, C, Ž, 
R, L

Vitráže Lubenec, prohlídka zámecké 
zahrady Valeč, zámek Chyše, návště-

va u pěstitele leknínů ve Lhotě.
Pro seniory s trvalým bydlištěm 

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

K  
Kulturní středisko „U Koruny“

přijímá přihlášky 
do jazykových a pohybových kurzů 

(kalanetika, jóga), 
taneční pro dospělé.

Bližší informace a přihlášky 
v Kulturním středisku Radotín, 

nám. Osvoboditelů 44/15,
tel.: 257 911 746, 776 161 407,

 605 070 273
e-mail: kspetrova@seznam.cz 

 www.mcpraha16.cz 
Změna programu vyhrazena!

15. června  17 a 19.30 hod.
J      65 Kč

16. června  17 a 19.30 hod. 
: B  T 70 Kč

17. června  17 a 19.30 hod. 
N  65 Kč

22. června  17 a 19.30 hod. 
O     65 Kč

23. června  17 a 19.30 hod.
P 70 Kč

24. června  17 a 19.30 hod. 
V   70 Kč

29. června  16 a 19 hod. 
S-M  70 Kč

30. června  17 a 19.30 hod.  
D 65 Kč

1. července  17 a 19.30 hod.  
F 65 Kč

6. července  17 a 19.30 hod. 
H    65 Kč

7. července  18 hod. 
P  K –
N    70 Kč

8. července  17 a 19.30 hod. 
Z   65 Kč

13. července  17 a 19.30 hod. 
A D 65 Kč

14. července  17 a 19.30 hod. 
N   65 Kč

15. července  17 a 19.30 hod. 
T   65 Kč

20. července  17 a 19.30 hod. 
P  B 65 Kč

21. července  17 a 19.30 hod. 
22. července  17 a 19.30 hod.
R 75 Kč

27. července  17 a 19.30 hod. 
K   65 Kč

28. července  17 a 19.30 hod. 
B  65 Kč

29. července  17 a 19.30 hod. 
H - Z 65 Kč

    V   

Provoz mateřských škol správního obvodu Praha 16
o letních prázdninách

Kontaktní údaje Provoz

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 (RADOTÍN)
Mateřská škola Praha - Radotín
pracoviště: Býšovská 1251
tel.: 257 911 420

2.7. - 30.8.2007

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - LIPENCE
Mateřská škola Praha - Lipence
K Samoobsluze 211
tel.: 257 921 360

2.7. - 13.7.2007

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - LOCHKOV
Mateřská škola Praha - Lochkov
Za Ovčínem 1
tel.: 257 911 126

2.7. - 4.7.2007
(10.8. - 17.8.2007 
škola v přírodě)

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - VELKÁ CHUCHLE
Mateřská škola Praha - Velká Chuchle
Na Cihelně 459
tel.: 257 217 987

2.7. - 13.7.2007

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ZBRASLAV
Mateřská škola Nad Parkem
Nad Parkem 1181
tel.: 257 286 336

2.7. - 20.7.2007

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ZBRASLAV
Mateřská škola Matjuchinova
pracoviště: Ottova 
Ottova 77
tel.: 257 921 528

6.8. - 24.8.2007

Pozn.: změny termínů vyhrazeny.

Digitální fotografie v projektu
Gymnázia Oty Pavla

 Po loňském úspěchu projek-
tu FotoAkademie, který pořádá 
Gymnázium Oty Pavla a internetový 
časopis pro fotografy FotoAparát.cz 
ve spolupráci s generálním part-
nerem společností Panasonic, byly 
10. dubna 2007 vyhlášeny výsledky 
i druhého ročníku této fotografické 
soutěže. Slavnostní předávání cen 
se uskutečni lo 
v Zrcadlovém 
sále Ministerstva 
školství, mláde-
že a tělovýchovy 
v Praze za pří-
tomnosti minis-
tryně Mgr. Dany 
K u c h t o v é , 
náměstkyně pri-
mátora Hlavní-
ho města Prahy 
Hany Žižkové, 
fotogray Sáry 
Saudkové, ma-
l í ř k y  E m m y 
Srncové, pánů 
Hugo a Jiřího 
Pavla a dalších čestných hostů a zá-
stupců sponzorů.
  Slavnostní ceremoniál zahájila 
svým proslovem ředitelka gym-
n á z i a  R N D r.  J a n a  H r k a l o v á . 
Představila přítomné hosty a připo-
mněla, že tématy druhého ročníku 
FotoAkademie byly „Ota Pavel – 
sportovní redaktor“ pro střední ško-
ly a „Fotografie – malování světlem“ 

pro školy základní. Účast ve druhém 
ročníku opět ukázala velký zájem ze 
strany studentů i škol. Do soutěže se 
zapojilo 177 škol a studenti prostřed-
nictvím internetu zaslali neuvěři-
telných 2266 fotografií! Fotografie 
studentů byly hodnoceny v pěti ka-
tegoriích. Každá kategorie má vítěze 
zvolené jednak fotografickou veřej-

ností internetového časopisu pro fo-
tografy www.fotoaparat.cz a jednak 
odbornou komisí v čele s fotograou 
Sárou Saudkovou. Vítězné fotografie 
společně s jejich autory najdete na 
www.fotoakademie.cz. 
   Velký zájem o FotoAkademii ujistil 
o nutnosti uspořádat další ročník, 
jehož téma zní: „Fotograf a horolezec 
Vilém Heckel“.

   To, v co nevěřil snad 
už vůbec nikdo, se stalo 
realitou: na radotínské 
křižovatce pod „Koru-
nou“ řízené světelnou 
signalizací se koncem 
května objevila dvojice 
blikajících oranžových 
světel ve tvaru chodce. 
Po letech opakovaných 
žádostí se magistrátní 
odbor dopravy na zákla-
dě nové naléhavé výzvy, 
k terá upozorn i la  na 

nebezpečnost tohoto přechodu a agresivitu řidičů, začal zabývat hrozícím 
střetem chodců s auty při odbočování ve směru od Horymírova náměstí 
doprava na Lochkov a Pražský okruh. Ale jak už to bývá u většiny výher, 
není všechno stoprocentní: jedno ze světel bylo nasměrováno tak, že ho ři-
diči v předstihu ani nemohli zaregistrovat. Ale přes tuto drobnost můžeme 
zvolat: dobrá věc se podařila! 

   Koncem dubna se ztratil rado-
tínský pejsek Polda, kterého znali 
všichni, nejen pejskaři. Po dvou 
týdnech byl nalezen v Lahovičkách 
zabalený v dece v trávě, mrtvý 
s četnými poraněními. Měli jsme 
ho všichni moc rádi a tak je nám zá-
hadou, jak tak šikovný pes mohl být 
takto pohozen, možná jen zraněný. 
   Rádi bychom upozornili všechny 
motoristy, že v případě zranění 
zvířete je možné zavolat veterinár-
ní záchrannou službu, telefonní 
čísla jsou přes linku 112 okamžitě 
dostupná. Tato záchranná služba 
je sponzorována a dotována a mo-
toristům tak nehrozí, že by museli 
platit za ošetření zvířete, jehož ne-
jsou majitelem. Pes je obvykle po-

važován za člena rodiny, zákony však psa považují pouze za věc – majetek. 
Přesto jsou povinně psi evidovaní čipy nebo tetováním. Přimlouváme se, 
aby motoristé při nešťastné nehodě zavolali záchranku, i kdyby pes vypadal 
jako mrtvý, jako by jednali se zraněnou osobou. Děkujeme.

průvod proti proudu řek až na hrad 
nesoucí jméno 
jeho. Při této 
s t r a s t i p l n é 
dvoudenní ces-
tě byl jednou 
z e  z a s t á v e k 
i Radotín, kam 
procesí dopu-
tovalo po páté 
hodině večerní. 
C í s a ř  K a r e l 
vystoupivše ze 
svého prostého 
vozu vyslechl 
z úst rychtáře 
K a r l a  s l o v a 
oslavná i přívětivá a rád přijal z rukou 
jeho číši vína z místních sklepů.
   Císař (v podání nepřekonatelného 
Vladimíra Čecha) poděkoval za milé 

přijetí a pozdravil pracovité měšťany 
města Radotína. Vyzvavše je k do-

provodu císařských klenotů do bez-
pečných zdí karlštejnských nastoupil 
zpět do vozu a celý průvod se vydal 
k branám města Černošic.      

Císař pozdravil radotínské měšťanstvo


