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Radotínské kulturně společenské akce pořádané Městskou částí Praha 16

Kulturně společenský život
» Provoz jediného městského kina v okolí
» Nové programy, divadelní představení, výstavní a přednášková činnost v kulturním středisku 

Koruna
» Občané mohli navštívit desítky kulturně společenských akcí jako Radotínský bál, programy 

v rámci projektu Radotínského pábení: divadelní festival Radotínská radot, Velký dětský 
den, Rytířské klání, Královský průvod a Radotínská neckyáda. Dále jste se mohli pobavit při 
Radotínském Burčákfestu nebo dvoudenním Havelském posvícení. Výstava kruhu radotínských 
umělců, Adventní koncerty, Vánoční zábavné pořady pro seniory a sociálně potřebné, Koncert 
mobilní zvonohry a Novoroční ohňostroj jsou již tradiční programy v závěru roku

» V rámci akcí pořádaných radotínskou radnicí vystoupili např. prof. Štěpán Rak, klavírní virtuos
    Jan Novotný, zpěváci Anna K., Markéta Mátlová, Ivan Hlas, Jan Kalousek, Martin Pošta a radotínští 

umělci a skupiny jako Beer Sanatorium, Květa Krejčová se skupinou Qjeten, Dyk je to jedno,
    Jan Matěj Rak a bubeník legendární skupiny Olympic Milan Peroutka
» Pořádání zábavného odpoledne s občerstvením pro seniory v KS Koruna – Čaj o třetí
» Pravidelná kulturní pásma pro klienty Domu s pečovatelskou službou
» Podpora amatérského divadelního souboru Gaudium
» Rozšíření služeb a knižního fondu v rekonstruované místní knihovně
»   Pořádání poznávacích zájezdů pro seniory za zvýhodněné ceny
» Spolupráce při pořádání a podpora akcí organizovaných volnočasovými organizacemi –
     Memoriál Aleše Hřebeského, Vítání jara, Radotínské rodeo a Harmonikafest
» Pořádání výstav a autorských čtení se spisovateli v místní knihovně
» Využití budov městské části pro činnost a koncerty Základní umělecké školy Klementa Slavického
» Vytvoření podmínek pro činnost rodinného komunitního centra Korunka
» Zařazení radotínského kina do projektu Europacinemas (získání dotace EU na provoz kin)
» Založení Klubu náročného diváka s pravidelným promítáním filmových představení
»   Organizace kulturních vystoupení v rámci partnerství s bavorským městem Burglengenfeld 
» Počítačové kurzy nejen pro seniory v místní knihovně
» Pořádání farmářských trhů
» Podpora organizací pracujících s mládeží.


