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Král se zdržel v lázních
Ale jen chvilku – po boku královny
dorazil sotva půl hodiny za čelem Královského průvodu.
Posílen odpočinkem pak přijal z rukou
purkmistra Hanzlíka klíč od městských
bran, obnovil Radotínu veškerá práva,
prohlédl si zdejší Karlův most s instalovanou sošnou výzdobou a on i císařovna si
s divadelním spolkem Gaudium zatančili
dvorský tanec. Před odchodem ještě společně popřáli všem přišedším příjemnou
zábavu a pokračovali v cestě.
Pamětlivi slov panovníkových se všichni, kdo sem zavítali, opravdu po celé odpoledne i večer dobře bavili. Poslouchali
hudbu, které bylo víc než dost, testovali
piva ze sedmi malých pivovarů, ochutnávali nejrůznější laskominy a mezitím si
prohlíželi most vyzdobený kartonovými
sochami i obří loutku Karla IV.
Malí sem mířili i na dílničky Petrklíče
a Gaudia a za Petrpaslíkem do jeho divadélka. Spolu s velkými shlédly děti i obě
představení skupiny historického šermu
Alotrium a pak své dospělé odložili u vyhlídky na řeku, aby samy mohly hrát kuželky s obrovským králem divadla Kvelb.
A jak to bylo se zmíněnou hudbou? Po
dobovém vystoupení Antiquaria přišla na
pódium legenda: Věra Špinarová vystoupila
se skupinou Adam Pavlík Band – a zaplnila

Za prezentaci o Radotínu pojedou do Štrasburku

náměstí. Jan Kalousek přiživil atmosféru
velkou sérií rokenrolů a pak se objevilo
Zrní. Hudební zjevení z Kladna přivanulo
něco hodně jiného – aby pak pódium předalo dalšímu návratu, tentokrát v podání
revivalové kapely Queenie, která již téměř
tradičně letošní Královský průvod v Radotíně uzavřela.
Návštěvnickou anketu o nejlepší pivo
vyhrál Královský světlý speciál uvařený
letským pivovarem MMX k příležitosti
Královského průvodu a 700. výročí
narození Karla IV.

Přivítejte prázdniny na Happeningu!
Klub Radotín zřizovaný obecně prospěšnou společností Proxima Sociale letos
pořádá již sedmý ročník Radotínského
Happeningu.
Akce tradičně probíhá v radotínském
skateparku, poblíž sportovní haly a nejinak
tomu bude i letos – vše je nachystáno na
čtvrtek 30. června od 15.00 hodin. V tento
den žáci a studenti dostanou svá vysvědčení a začnou si užívat zasloužených letních
prázdnin. Věříme, že Radotínský Happening jim pomůže řádně navodit příjemnou
letní atmosféru a prázdniny přivítat.
Návštěvníci si budou moci vyzkoušet
malování sprejem na dřevěné desky a dozvědět se, jaký je rozdíl mezi opravdovým

streetartem a hloupým vandalismem.
Dále se pak mohou těšit například na skateboardovou exhibici, turnaj ve stolním
fotbálku o ceny nebo výrobu vlastních
odznáčků. Akci hudebně doprovodí DJ
a odpoledne svým vystoupením zpestří
mladý raper J-Style.
Akce je určena především dětem a mladým lidem (probíhat bude v souladu s pravidly bez alkoholu, bez drog a bez agrese),
ale zváni jsou na ni všichni, kdo se chtějí
správně prázdninově naladit.
Stejně jako v minulých letech se uskuteční díky finančnímu příspěvku Městské
části Praha 16.

Na své desáté narozeniny uspořádalo Pexeso pro všechny přátele
a p ř í z n i vc e v p a r ku Slunečního města
piknik , kde nechyběly
hry ani hudba – právě
v tuto chvíli stála na
pódiu jazzová zpěvačka Yvonne Sanchez.

Lochkovské slavnosti 2016
Místní hasiči všechny srdečně zvou
na Lochkovské slavnosti, které se
budou konat v sobotu 25. června od
13.00 hodin v parku u sladovny a v jeho
nejbližším okolí.
K vidění bude technika Hasičského
záchranného sboru hlavního města Prahy, Sboru dobrovolných hasičů, Policie
České republiky, Městské policie hlavního města Prahy a Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy.
Pro děti budou připravené skákací
hrady, pouťové atrakce a spousta dalších zábav. Občerstvení je zajištěno
formou stánkového prodeje.
Po celý den bude k poslechu a tanci
hrát reprodukovaná hudba a na večer
je pro dospělé připravena zábava pod
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širým nebem s kapelou George´s Old
Stars Team.
Lochkovské slavnosti – sobota
25. června od 13.00 hodin v parku
u lochkovské sladovny. Areál
otevřen od 12.30 hodin, vstup
zdarma

Ve čtvrtek 19. května se v Kulturním
středisku v domě „U Koruny“ uskutečnila slavnostní prezentace žáků osmých
tříd ze Základní školy Prahy – Radotín.
Ti se zúčastnili projektu „Vylepši si Prahu“, který zorganizoval Spolek pro lepší
život v Praze.
Jeho cílem bylo zapojit studenty do
veřejného života tak, aby měli možnost
spolupodílet se na rozvoji Radotína,
zjistit informace o historii této městské
části, případně navrhnout potřebné
změny.
Během hod i nové prezentace
děti představily městskou část, její
významná místa, sportovní oddíly,
instituce, společnosti a také změny, které
se v historii Radotína udály. Akce se
zúčastnili jak zástupci Spolku pro lepší
život v Praze, vedení městské části, tak i
zástupci školy a dalších institucí.
„Projekt „Vylepši si Prahu“ se nám
od samého začátku líbil. Zapojení žáků
do veřejného života všeobecně vítáme,
vždyť právě mladí lidé se jednou budou
účastnit řízení městské části a je poučné
si vyslechnout jejich názory. Navíc jsme
si s kolegy z vedení radnice mohli během
prezentace uvědomit, kolik významných
věcí a změn se nám povedlo v uplynulých
letech v Radotíně realizovat,“ uvedl
Mgr. Karel Hanzlík, starosta Městské
části Praha 16.
Odměnou za snahu a zapojení do
projektu je pro polovinu vybraných žáků
z obou osmých tříd radotínské základní

školy účast na dvoudenním zájezdu do
sídla Evropského parlamentu ve Štrasburku, který se konal 6. a 7. června.
Placenu měli nejen dopravu, ubytování,
ale i řadu výletů včetně projížďky

svoji městskou část,“ sděluje ředitel zák ladní školy Mgr. Zdeněk
Stříhavka a doplňuje, „ale zároveň
i možnost, aby si osvojili dovednosti,
které se jim budou v životě hodit – práce

lodí po Rýnu. V pondělí 6. června na
ně čekala i slavnostní večeře, které se
zúčastnil europoslanec Jan Zahradil.
V úterý byla připravena „pracovní“
část – prohlídka Evropského parlamentu
a hlavně prezentace výsledků jejich
několikaměsíčního snažení.
Ani druhá polovina žáků nepřijde
zk rát ka – budou mít př í ležitost
navštívit Senát Parlamentu České
republiky, a to včetně prohlídky běžně
nepřístupných prostor. Po této exkurzi
je čeká slavnostní setkání v Zeleném
salónku Senátu, který má sám o sobě
zajímavou historii. Zde je přivítá
senátor zvolený za náš volební obvod,
PhDr. Tomáš Grulich.
,,Pro žáky to byla nejen příležitost
zúča stnit se z ajímavého z ájez du
do sídla Evropského parlamentu
ve Štrasburku a prezentovat tam

v týmu, kdy každý člen má možnost
vyniknout v činnosti, ve které je zdatný,
z í sk ávání pod k l a dů a infor m a c í ,
příprava prezentací a jejich samotné
představení širokému auditoriu. Bylo
nesmírně potěšující sledovat, s jakým
zápalem se všichni uvedeného projektu
zúčastnili.“
Jak řekl Ing. Vojtěch Kos, předseda
představenstva Spolku pro lepší život:
„Jsme velice rádi, že jsme mohli náš
projekt „Vylepši si Prahu“ realizovat ve
spolupráci s Městskou částí Praha 16
a Základní školou Praha – Radotín.
Ne s mír ně o c e ňuji podpor u pan a
starosty Mgr. Karla Hanzlíka a pana
ředitele Mgr. Zdeňka Stříhavky. Bylo
úžasné sledovat, s jakým nadšením se
do projektu žáci pustili a jak zajímavou
prezentaci vytvořili.”

Postav sobě loď a na „Necky“ pojď
Navzdory suché zimě a podobnému
jaru Radotínem stále protéká Berounka. A proto Městská část Praha 16
opět vyzvala všechny plavbymilovné
dobrodruhy s tvůrčím uchem, aby nelenili, sbili sobě loď a vyrazili s ní zdolat
všechny tůně, peřeje i zrádné mělčiny
mezi radotínskými říčními lázněmi
a lávkou u kostela.
Spolu s Vodáckým oddílem Radotín
totiž uspořádala již 8. ročník soutěže
ve splavování Berounky na netradičních plavidlech – Radotínské neckyády. A kdyže přihlášená družstva hodí
své necky a jiná plavidla na hladinu?
Akce bude zahájena ve 13.00 hodin
prezentací a přípravou soutěžních plavidel. Vlastní závod bude odstartován
sjezdem prvního plavidla na vodu
(či pod ni) v 15.00 hodin.
Tu je přesný program:
13.00 -14.30 prezentace a příprava originálních plavidel v Říčních lázních
15.00 Start – Říční lázně
15.00 - 16.00 pohodová hudba k poslechu i tanci DJs Jarda
16.30 - 17.00 cíl u lávky

17.30 - 19.00 kapela Nolem
19.00 - 19.30 Říční lázně – vyhlášení
výsledků a předání cen
20.00 - 22.00 Timudej
Startuje se z pláže u cyklostezky
v Říčních lázních, cílový prostor bude
pod Radotínskou lávkou. Na cyklotra-

Hodně horký i velký dětský den
Odpoledne vyhrazené dětem se
dlouho a pečlivě připravovalo – aby
mohlo propuknout se vší parádou –
v sobotu 28. května. Přípravy se vydařily a dětské oslavy byly vpravdě
královské.

ních dam a rytířů, v královský dvůr se
proměnilo i pódium, sochařská dílna
nabízela možnost vytvořit si sochu na
Karlův most přenesený do Radotína…
Navíc se nakonec dostavil i sám veliký
panovník. Koňmo.

Velký dětský den, který probíhal
v radotínských Říčních lázních a v jejich nejbližším okolí, se totiž letos nesl
ve znamení roku Karla IV. a toto téma
propojovalo povícero zábavných stanovišť: fotografický kostýmní ateliér
nabízel možnost převtělit se do dvor-

Ten přijel s prvními dešťovými
kapkami s pořádnou bouřkou v zádech. Po zdravici císaři tak byli
všichni, kdo vytrvali až do samého
konce, ještě na rozloučenou řádně
zmáčeni. Ale tak moc to zase nevadilo – předchozí hodiny byly opravdu

Slavnost sv. Petra a Pavla v Radotíně
Slavnost svatých apoštolů připadá
letos na středu 29. června. Poutní mše
svatá začíná v radotínském kostele
v 18.00 hodin a sloužit ji bude Monsignore biskup Václav Malý.

Při této příležitosti požehná novou
bránu vedoucí ke kostelu vyhlášenou
pro tento den Branou milosrdenství.
Po mši svaté bude následovat setkání
s biskupem Malým a bude příležitost
k neformální diskuzi.
„Hlavním záměrem návrhu nové
brány bylo, aby odkazovala na patrony radotínského kostela a přilehlého
náměstí. Proto jsou jejími centrálními
prvky atributy apoštolských knížat –
dva zkřížené klíče svatého Petra a meč
svatého Pavla. Na bráně bude rovněž
deset křížků, symbolizujících desatero
přikázání,“ vysvětluje Jan Martínek,
člen pastorační rady římsko-katolické farnosti při kostele svatého Petra
a Pavla v Radotíně.

se pod lávkou bude konferenciér a rozhodčí, kteří budou hodnotit umělecký
dojem a technickou hodnotu vyrobeného plavidla.
Nemáte-li na čem plout, přijďte se
alespoň podívat. A pobavit.

8. Radotínská neckyáda – sobota
18. června od 13.00 hodin v Říčních
lázních Radotín

slunečné a hodně, hodně horké. Děti
ale měly i v tetelícím se vzduchu dost
energie, aby oběhly všechna připravená stanoviště, pořádně si je užily
a stihly i Petrpaslíka a pana starostu
u pódia. Ti jim nabídli soutěže o ceny
i pohádku, kterou mohli všichni diváci sami dotvářet.
A co se dělo za hradbami hlavní
scény? Jako vždy na děti čekaly na
jednotlivých stanovištích zábavné
hry připravené mateřskou školou,
školním klubem Klíč, Turistickým
oddílem mládeže, Petrklíčem, Městskou policií hl. m. Prahy či Sborem
dobrovolných hasičů. Opět bylo
možné se projet s vodáckým oddílem na rau, s Proximou sociale si
zahrát stolní fotbálek, nebo si nově
vyzkoušet svůj um na improvizovaném odpališti Golfové akademie
Tomáše Slavíčka anebo na koňském
jezdeckém trenažéru, který připravili zástupci Střední školy dostihového sportu a jezdectví z Velké
Chuchle.
Ti všichni se spolu s Městskou částí
Praha 16 snažili, aby se dětem druhá
akce Radotínského pábení opravdu
líbila. Že jejich snaha nebyla marná,
bylo znát na všech tvářích malých,
menších i nejmenších.

