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Jste pyšní na svůj kuchařský um?
Ukažte ho

Radotínský den s Integrovaným
záchranným systémem 12. května
nabídl i velké překvapení pro malé od
lochkovských dobrovolných hasičů pěnovou koupel

V září se chystá další ročník Home
Food festu v Beach Aréně Radotín, už
nyní se ale sbírají přihlášky kuchařů.
Velká ochutnávka domácího jídla
Soused sousedovi navaří je naplánovaná na 9. září. Opět ji pořádají 3Karásci
a Beach Aréna Radotín a opět se předem sestavuje nabídka dobrot. Takže
pokud máte nějakou vlastní specialitu,
se kterou byste se chtěli pochlubit – ne-

Biotop se 12. května odemykal zábavně a opravdu letně - s muzikou, plavidly na vodě, se spoustou her a soutěží

Volejte Karáskům do 15. 8. 2018
na telefon 603 427 644 nebo piště
na 3karasci@seznam.cz.

Co chystá KAAN na léto
Klub aktivních a nestárnoucích
nehodlá odpočívat ani během prázdninových měsíců. Ne u všech akcí jsou již
pevně stanovená data, ale pár věcí si do
kalendáře zapsat lze.

Průvod dětí kolem radotínského
biotopu ke konci Velkého dětského dne 26. května

V novém domě s pečovatelskou službou se ve
čtvrtek 17. května konala společenská akce, do
které se vešlo autorské čtení Soni Kodetové
(které zazpíval dík Radek Žvak), povídání se
starostou i grilování

Na letním čaji pro radotínské
seniory 5. června uvítal starosta
Hanzlík na pódiu profesora Jíšu
s jeho vnučkou

KAAN se může pochlubit
i nejstarší účastnicí Odemykání
biotopu, devadesátiletou paní
Šimákovou

Poplatky za využití ubytovacích služeb za 1 den:
1 osoba – 190 Kč včetně DPH,
» pes (po předchozí dohodě) – 50 Kč včetně DPH,
» pronájem celého objektu – 1500 Kč včetně DPH (cena platí bez
ohledu na počet obsazených lůžek, nejvýše ale do kapacity objektu,
tj. 13 osob).
Uvedené ceny nezahrnují Rekreační poplatek obce 3 Kč za osobu a den.
více na www.praha16.eu/Chroboly
kontakt: Kancelář úřadu, tel.: 234 128 201- 202,
e-mail: kancelar@praha16.eu

Po poslední akci 27. června Elektrokola
pro seniory se ve čtvrtek 19. července
vydá KAAN na výlet do Velké Ameriky.
Odjíždět se bude v 8.33 hodin (nebude-li do té doby změněn jízdní řád)
autobusem č. 313 ze stanice nádraží
Radotín do Roblína, odtud pěšky do
Velké Ameriky, dál do Karlštejna na
nádraží a vlakem zpět do Radotína.
Pro ty, kteří se nevydávají na výlety,
ale rádi se sejdou v knihovně, je připravován kurz Hry barev, s možností
něco hezkého si vytvořit a popovídat
s ostatními účastníky.
Plánován je i výlet do sv. Jana pod
Skalou. V průběhu léta sledujte plakáty na výlepových plochách, máte-li
zájem se některé akce zúčastnit. S týdenním předstihem bývají akce oznamovány. Příjemné léto a hezké zážitky
přeje KAAN všem svým příznivcům.

Radotínský
happening vol. 9

Přívoz Kazín
zahájil sezonu

Hudba, zábava, skatové závody –
Klub Radotín zase připravil happening.
Pohodové odpoledne se bude konat 26. června mezi 15. a 19. hodinou
v Radotínském skateparku. Ani letos
tu vedle závodů o ceny nebude chybět
exhibice a škola skatu. V tvůrčích
dílnách se bude testovat spray art, air
brush, sítotisk i žonglování.
A mezi tím vším, jen tak pro zábavu, tu bude i tradiční stolní fotbálek.

Oblíbený černošický přívoz Kazín zahájil na Mezinárodní den dětí čtvrtou
plavební sezonu.
P ro s lu lý k apit á n M a r io Ju h a s
uvítal na lodi Kazi první malé návštěvníky z mateřských a základních
škol, zahájení se zúčastnil i Zdeněk
Bergman – převozník pražský a ředitel společnosti Pražské Benátky, která
přívoz provozuje.
Pendl mezi přístavišti Kazín a Mokropsy je začleněn do systému Pražské
integrované dopravy, podléhá tarifům
PID a je hojně využíván Pražany
a obyvateli Černošic. Jeho provoz je
ekologický a šetrný k okolí.
Vedle přívozu jsou pod kazínskou skálou nabízeny i komentované vyhlídkové
plavby na lodi Kazi, která tu pomalu,
poklidně a bez velkého hluku proplouvá
členitým berounským údolím.
Od vlakové zastávky v Mokropsích
se k přívozu dostanete osadou Radost,
ulicí Říční. Plavební sezona je od června do září.

V rámci letošního Královského průvodu v sobotu
2. června se císař s chotí
svezl i gondolou, stejně
jako mnozí další

Šumava, jak ji možná neznáte – cyklistické trasy bez davů, přírodní koupaliště, houbové lesy
všude okolo, na dosah ruky Lipno, Prachatice, Kleť, Libín, Český Krumlov, Husinec…
… máte-li chuť dopřát si příjemný relax v přírodě, využijte ubytování v Rekreačním zařízení
MČ Praha 16 v Chrobolech 9 km jihovýchodně od Prachatic.
V objektu jsou čtyři zrekonstruované pokoje: 2 čtyřlůžkové, 1 třílůžkový a 1 dvojlůžkový,
společné moderní sociální zařízení (v přízemí i v patře budovy), nově vybavená kuchyň
a společenská místnost (jídelna). K dispozici je i příjemné venkovní
posezení s ohništěm a kůlna k uskladnění kol.

váhejte a přihlaste se.

Více na www.privozkazin.cz

Karlínská scéna Regina
Letní kino, divadlo i koncerty pod širým
nebem nabídne po celé léto zahrada budovy
Českého rozhlasu v Karlíně.
Vedle filmů tu v červnu konkrétně bude:
19. června – Bárová barová banda
(od 19.00 hod., vstup zdarma)
koncert jedinečné kapely složené z rozhlasáků, která hraje písničky, které znáte
a určitě si je s nimi minimálně zabroukáte!
28. června – O prasátku a myšce
(od 17.00 hod., zdarma)
netradiční pohádka pro nejmenší děti, v níž
samozřejmě zvítězí dobro nad zlem. Jeden
herec, tři plyšové hračky a jde se na věc… Po
představení následuje výtvarná dílna!

Další informace včetně programu letního kina najdete průběžně na webu na reginadabpraha.cz a na facebookovém profilu
facebook.com/karlinskascenaregina

