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Jubilejní bláznivá plavba zve na Berounku

Krásné slunečné až letní počasí přivíta-
lo v sobotu 21. dubna malé cyklisty, jezdce 
na koloběžkách a ty nejmenší na různých 
odrážedlech na dětském dopravním hřiš-
ti v areálu radotínské základní školy. Zde 
proběhla již tradiční preventivně doprav-
ní akce nazvaná Bezpečné jaro pořádaná 
Městskou částí Praha 16 ve spolupráci 
s Policií České republiky.

Ani malí návštěvníci, kteří na do-
pravní hřiště dorazili bez kol či kolo-
běžek, si ale nemuseli zoufat, protože 
kolo si i s helmou mohli půjčit u stán-
ku Ski a Bike centrum Radotín.

Začínající účastníci silničního pro-
vozu plnili úkoly na pěti stanovištích, 
za každé úspěšně absolvované obdr-

želi na účastnickou kartičku razítko. 
Nejvytíženějším se opět ukázalo 
dětské dopravní hřiště řízené sema-
fory a policisty. Ti dětem vysvětlovali 
základní pravidla chování „za volan-
tem“ i jednotlivé dopravní značky. 
Hlavně pro menší jezdce to zname-
nalo spoustu nových informací, které 
se ne vždy hned vstřebaly, a tak bylo 
možné spatřit třeba koloběžku hro-
zivě se řítící kruhovým objezdem 
v protisměru. Strážců pořádku tu byl 
naštěstí dostatek, takže dokázali včas 
předcházet všem vážnějším kolizím. 
Což bylo třeba, protože provoz stále 
houstnul. Znamenalo to opravdu dů-
kladný test zručné jízdy, schopnosti 
reagovat na nenadálé situace, vůle 

Radotínská radnice a zdejší vodácký 
oddíl zvou všechny plavce se smyslem 
pro recesi na jubilejní 10. ročník soutěže 
ve splavování Berounky na netradičních 
plavidlech – na Radotínskou neckyádu, 
která je součástí projektu kulturně spo-
lečenských akcí Radotínské pábení. 

Plavení, jež se letos uskuteční v so-

botu 16. června, se tradičně může 
zúčastnit každý, komu nechybí odvaha, 
patřičná dávka recese a humoru, a do-
staví se na start v radotínských Říčních 
lázních s improvizovaným a amatérsky 
vyrobeným prostředkem konstruova-
ným pro splavení řeky Berounky. 

Podaří se letos překonat rekord z roku 
2014, kdy se soutěže zúčastni-
lo 18 plavidel? Pusťte se také 
do stavby své vlastní archy 
a přijďte se s ní předvést na 
Berounku! Snad do té doby 
nevyschne a rozkolébá všech-
ny kocábky, které se dostaví. 

Kromě samotné plavby 
je naplánována i zábava 
v Říčních lázních Radotín, 
hrát bude kladenská kapela 
Ex Post – jak před vyhodno-
cením plaveb a vyhlášením 
výsledkům, tak i po něm. 

Zahájení toho všeho je naplánováno 
na jednu hodinu po poledni, kdy začí-
ná prezentace a příprava plavidel. Pak 
si každá posádka ještě musí urvat své 
startovní číslo – ze stromů za řekou. 
(Nebojte se, kajaky budou připrave-
ny.) Ve tři začne start a do pěti by už 
všechna plavidla měla být v cíli u lávky 
u kostela. Vyhlášení výsledků je naplá-
nováno na sedmou hodinu večerní. 
A podnik v Říčních lázních určitě 
dohlédne na to, aby do té doby nikdo 
nepadl hlady, ani žízní.

Takže – máte už v hlavě své bláznivé 
vodní postrkovadlo? Vdechněte mu 
život, neckyáda je za dveřmi.
Budete-li se chtít zúčastnit, zašlete 
svou přihlášku (nebo, váháte-li, třeba 
i jen dotaz) na: iveta.krejci@praha16.eu; 
milan.bouzek@praha16.eu. Pro 
mimopražské je možné zajistit
ubytování v radotínské sportovní hale.

Je drak zvíře? A patří blechy na 
Noemovu archu? Na tyto zvláštní otáz-
ky možná odpoví letošní oslava svátku 
dětí na radotínském Biotopu.

Stejně tak se tu návštěvníci dozvě-
dí, jak se ke zvířatům chovat, jak 
o ně pečovat, jak si s nimi hrát – aby 
se mohli všichni společně nalodit na 
Noemovu archu. Učit je bude mistr 
Sokol a Havran Abraxas, ale děti si 
vyzkouší i bubnování, tance, zhlédnou 
divadla…
Vše to začne v jednu hodinu po po-
ledni slavnostním zahájením a pak:
13.30 přijde Drak!
14.00 začnou dovednostní soutěže
14.10 bude rozcvička na opičí dráze 
(i jinde)
14.45 Tanečnice rozpoutá tance se zvěří 
15.00 Mistr bubnů přiláká zvěř na 
divoké rytmy 
15.30 zase přijde Drak 
15.40 se předvede Bleší cirkus pana 

Blešmistra
16.00 sestoupí Noe z Archy
16.10 se opět bude tančit se zvěří
16.30 začne pohádka „ Když šla vrána 
do světa“
17.00 vyjde slavnostní 
průvod zvěře kolem 
moře za rytmu bubnů 
s divokým tancem 
nakonec 

… a pak se zvířátka 
nalodí a možná dostanou 
i něco s sebou na cestu.

Někdy mezi tím bude 
probíhat i malování na 
obličej, stopování zví-
řat a poznávání přírody, 
tvůrčí dílna oušek a tla-
piček, plavení po vodě, stříkání, cákání, 
střílení…, protože Městská část Praha 16 
celou akci organizuje ve spolupráci s rado-
tínským turistickým klubem, Mateřskou 
školou Radotín, Školním klubem KLÍČ při 

ZŠ Radotín, Petrklíčem o. s., Vodáckým 
oddílem Radotín, Junákem, Městskou 
policií hl. m. Prahy, Sborem dobrovol-
ných hasičů, Ski a Bike centrem Radotín, 
Proximou Sociale o. p. s., Prague City Gol-
fem, Channel Crossings, s.r.o., Klubem Be-
ránek, RSK a SK, Hubartem, UM-Měním 
a Paddle boardem. Každý z nich si připravil 

pro oslavový den něco jiného, takže nuda 
tu ani v nejmenším nehrozí.

Velký dětský den bude plný zvířat

Velký dětský den – v sobotu 26. května 
13.00 – 18.00 hodin, Biotop Radotín

Co plánuje Klub Radotín
Nízkoprahový klub pro děti a mlá-

dež, který sídlí pod přístavbou školy 
v Loučanské ulici, připravuje pro své 
návštěvníky i tentokrát různorodý pro-
gram. Podívejte se, na co tu zvou:

„V květnu se budeme v Klubu 
Radotín věnovat tématu fair play 
a sportování – společně se podíváme 
na film, budeme sportovat, povídat 
si,  půjdeme najít po Radotíně 
nějaké kešky a vyrazíme společně 
na kolech do lanového parku. 
Dále se můžete těšit na sladké 
vaření v klubu a sázení kytiček 
a bylinek. 

V květnu nás budete moct vidět 
také na Velkém dětském dnu na 
Biotopu a 26. června plánujeme 
tradiční akci Radotínský Happe-
ning vol. 9 ve skate parku, který je 
určen pro všechny mladé lidi z Ra-
dotína.“

Program Klubu Radotín
17. 5. Filmový klub
22. 5. Workshop - Fair Play pravidla II
24. 5. S klubem na kole do lanového parku
29.5. Pěstování a sázení
31.5. Vaření na klubu s bylinkami

Více na www.proximasociale.cz/
programy-pro-deti-a-mladez/
nizkoprahove-programy.

Znáte zásady přirozeného vaření?
dán kvíz ze zásad přirozeného stravo-
vání o ceny.

Přihlášky jsou přijímány do vyčer-
pání kapacity ubytovacího zařízení.

Určitě něco z toho znáte, ale možná 
máte pocit, že není čas se podobnými 
věcmi zabývat. Což je škoda.

Pozapomenuté znalosti o přirozené 
výživě a přirozeném vaření si můžete 
obnovit v kurzu Vaření srdcem, který 
pořádá KAAN v rekreačním zařízení 
Městské části Praha 16 v Chrobolech 
od 18. do 20. května. I ten, kdo chce 
jenom ochutnat, se může přihlásit na 
večeři 18. května a oběd 19. května 
(oboje tamtéž) na tel.: 737 839 042.

Účastníkům kurzu bude hrazen po-
byt (dvě noci v Chrobolech) a večeře 
18. května i oběd 19. května. Nedělní 
program bude domluven na místě dle 
počasí. Na závěr kurzu bude uspořá-

respektovat ostatní jezdce i chodce 
a dobrou znalost předpisů. U dalších 
stanovišť si děti vyzkoušely jízdu 
zručnosti, test zdatnosti i teoretické 
znalosti u stánků BESIP a Policie ČR, 
kde se občas zapotili i rodiče. Ti si 
také mohli vyzkoušet pocity na au-
tomobilovém trenažeru - simulátoru 
nehod.

Nechyběla ukázka záchrany tonou-
cího z Biotopu radotínskými hasiči 
z Hasičského záchranného sboru ČR, 
ani oblíbení strážníci na koních z Jízd-
ního oddílu Městské policie hlavního 
města Prahy.

Velikým lákadlem byli Klauni z Ba-
lónkova, kteří mezi svým pohádko-

vým povídáním s dopravní tématikou 
všem příchozím dělali radost výtvory 
z balónků všech barev a tvarů. 

Všechny odevzdané účastnické 
kartičky s pěti razítky byly zařaze-
ny do tomboly, která byla posledním 
bodem programu. Starosta Městské 
části Praha 16 Mgr. Karel Hanzlík 
vylosoval 45 výherců krásných věc-
ných cen a 30 výherců volných „dět-
ských“ vstupenek do Kina Radotín 
na libovolné dětské představení. 
Děti si své výhry vybíraly samy, byl 
to pro ně i pro přihlížející úžasný 
zážitek – spousty úsměvů, radosti. 
Velký dík patří všem organizátorům 
celé akce a sponzorům.

Letní Bezpečné jaro

Pozvánka na unikátní sportovní pod-
nik, kterým je Velké radotínské rodeo 
(VRR), již byla zveřejněna v minulém 
čísle Novin Prahy 16. Teď, kdy horečka 
rodeových fandů stoupá – rodeo vypuk-
ne v sobotu 19. května, pochopitelně 
v Říčních lázních – je skvělý čas uvést 
pár dalších podrobností.

Atraktivní podívaná začne v půl de-
sáté Rančerským lasováním. Následu-
jící rychlostní disciplína Slalom kolem 

tyčí rozhodně nenechá nikoho v klidu. 
Dopolední program zakončí veleza-
jímavá a náročná disciplína, při které 
budou jezdci a jezdkyně nakládat tele. 

Ti, pro které je celodenní rodeový 
„maratón“ příliš dlouhý, by rozhod-

ně neměli propást slavnostní nástup 
s tradiční indiánskou modlitbou ve 
13.15 hod.  A pak už se program opět 
rozjede „na plný pecky!“ Oddělování 
dobytčat je vždy skvělou podívanou! 
Následovat bude dramatický Barelový 
dostih a Značkování telete, které se po 
určité odmlce vrací do programu VRR. 
Doplňme, že tato dobytkářská disciplí-
na je nejenom ze své podstavy napína-
vá, ale užije se při ní i spousta legrace. 

Program vyvrcholí 
zhruba v 16.30 až 
v 17.00 hod. parád-
ní „veledisciplínou“ 
zvanou Pokládání 
telete, kdy stateční 
mužové skáčou ve 
cva lu na doby tče 
s cílem položit jej 
na bok. Vítěz této 

disciplíny si odnese nejen mimořádnou 
finanční prémii, ale i Vítězný štít, který 
věnuje starosta městské části Praha 16 
Mgr. Karel Hanzlík. 

Při závěrečném nástupu bude nejen 
vyhlášena a oceněna nejlepší dáma 

rodea, ale, a to hlavně, vůbec nejlepší 
jezdec toto náročné sportovní akce (tzv. 
All Around Champion), který si domů 
odveze Senátorský pohár!  Ten již po 
několik let věnuje senátor našeho vo-
lebního obvodu PhDr. Tomáš Grulich. 

Takže rodeový stůl je prostřen, vá-
žení čtenáři! Za lidové vstupné zažijete 
mnoho adrenalinu a mnoho krásných 
zážitků při mnoha rodeových disciplí-
nách. Přijďte povzbudit jezdce a jejich 
čtyřnohé přátele. Bouřlivá atmosféra 
je zde vítána! Bude rovněž patřičně 
postaráno o váš pitný režim a i chu-
ťové buňky si přijdou na své. A na své 
si přijdou pochopitelně i děti, např. při 
svezení v sedle huculských koníků. 
K dispozici je rovněž kvalitní dětské 
hřiště – pokud bude malý divák či 
divačka již unaven či unavena. A večer 
si můžete protáhnout tělo, potěšit or-
gány sluchu a vše probrat v režii skvělé 
country kapely Bessoni.

Akce se koná pod záštitou Městské 
části Praha 16 a ke smysluplně stráve-
nému dni vás zvou členové pořádající 
organizace Tarpan Clanu z.s. spolu se 
zastřešující organizací, kterou je Ro-
deo Corral WI-CZ. 

Rodeo je již doslova za dveřmi!

Motocykly Harley - Davidson Pod Klapicí
Na pozvání Klubu aktivních a nestárnou-

cích přijela v sobotu 28. dubna do Radotína-
patnáctičlenná skupina řidičů předvést své 
unikátní stroje Harley - Davidson.

Ve skupině byl kromě motocyklů 
i kultovní automobil Corvette nebo sajd-
kára Harleye Davidson, to vše  rok výro-
by – od 30. let 20. století do současnosti. 

Bylo na co se dívat, dotazovat i co 
obdivovat. První zájemci se do Střední-
ho odborného učiliště Praha - Radotín 
dostavili ještě před příjezdem skupiny 
očekávaných motocyklů z jihočeské 
Soběslavi (během dopoledne dojížděli 
i další motocykly z Prahy, jejichž maji-
telé se o připravované akci doslechli). 

Počasí bylo naštěstí vstřícné, tech-

ničtí stařečci totiž za špatného počasí 
nevyjíždějí. Jejich rychlost není omra-
čující, ale svou průměrnou 70 km/hod. 
dojeli v impozantní koloně s ostatními. 
Příjezd byl velkolepý! Po vypnutí moto-
rů se řidiči občerstvili v místní krásné 
školní jídelně a mohlo se povídat.

Skupinu vedl vyučující obdobného 
učiliště v Soběslavi, který měl zájem se-
známit se s podmínkami  a technickým 
vybavení učiliště Pod Klapicí. Průvodce 
po objektech byl připraven. Možnost 
prohlídky dílen a tělocvičny využili 
všichni. Řidiči motocyklů i ti, kteří se 
původně přišli podívat jen na Harleye.

Odborný výklad o podmínkách výu-
ky v odborném učilišti zaujal. V průbě-

hu dopoledne se na Harleye přicházeli 
podívat další a další zájemci. Ti po-
slední stihli těsně před odjezdem ve 
13.00 hodin alespoň prohlídku, několik 
dotazů ohledně vozidel a také informa-
ci o pořadateli akce (KAAN). Program 
potěšil i ty, kteří ještě s KAAN žádnou 
akci neabsolvovali. Mezi příznivce klu-
bu se již nyní chtějí připojit! Pozitivní 
zpětná vazba nejen potěší, ale také 
inspiruje. 

Příští akcí KAAN bude jednodenní 
výlet do Jihočeského muzea motocy-
klů v Českých Budějovicích ve čtvrtek 
24. května. Návštěva muzea není po-
vinná, ostatní si prohlédnou město od 
soutoku Vltavy s Malší až po historické 
centrum. Pojede se vlakem – tam přes 
Tábor, zpět přes Písek. Zájemci se mohou 
hlásit osobně, nebo na tel.: 737 839 042.


