
Ne, necky nejsou bezpodmínečně nut-
né, ale ten, kdo chce bojovat o vítězství 
v letošní Radotínské Neckyádě, by se už 
nyní měl zamyslet nad tím, jaké jiné 
plavidlo si postaví.

Organizátoři 6. ročníku soutěže ve 
splavování Berounky na netradičních 
plavidlech, Městská části Praha 16 
a Vodácký oddíl Radotín, vyzývají 
k účasti na plavení, které se uskuteční 
15. června, všechny, jimž nechybí od-
vaha, patřičná dávka recese a humoru: 
Dostavte se na start v radotínských 
Říčních lázních s improvizovaným 
a amatérsky vyrobeným prostřed-
kem konstruovaným pro splavení 
řeky Berounky, které bude schopno 
plavby (nad vodou či pod ní) po celém 
soutěžním úseku od říčních lázní až 
po lávku u kostela sv. Petra a Pavla!
Program: 
13.00 -14.30  prezentace a příprava ori-
ginálních plavidel v Říčních lázních
15.00 - Start – Říční lázně
15.00- 17.00 příjemná hudba k posle-
chu i tanci DJ Blaženín
16.30 -17.00 cíl u lávky
18.00 -19.00 hudební produkce   
19.00- 19.30 Říční lázně – vyhlášení 
výsledků a předání cen
20.00- 23.00 kapela To víš 

Soutěž: start v Říčních lázních (pláž 
u cyklostezky), cíl – pod Radotínskou 
lávkou. Na lávce nebo v její bezpro-
střední blízkosti budou rozhodčí hod-
notit umělecký dojem a technickou 
hodnotu vyrobeného plavidla. 

A necky máte?

Závazné přihlášky se přijímají do 
8. června 2013 na emailových 
adresách:
iveta.krejci@praha16.eu
milan.bouzek@praha16.eu
Případné dotazy zodpoví Ing. Milan 
Bouzek, telelefon: 602 180 253.
Pro mimopražské účastníky je 
možno zajistit ubytování v nové 
radotínské sportovní hale.

Městská část Praha 16 hledá pro Rado-
tínské trhy v termínech 22. června, 7. září 
a 15. prosince prodejce nejen ovoce, zele-
niny, moštů, vajec, ryb, ale celkově i všeho 
zajímavého, neotřelého sortimentu:

„Vážíme si každého poctivého 
výrobce, farmáře i chovatele, který 
úspěšně podniká. Uvítáme také ty, kte-
ří nepodnikají, ale chtějí prodat svou 
nadprodukci ze zahrádky, případně 
výrobky ze zeleniny či ovoce (šťávy, 
sirupy, kompoty, marmelády, poma-
zánky, čatní, dipy apod.).

Tímto chceme vyzvat všechny, kteří 

mají zájem prodávat své originální 
produkty a prezentovat svoji produkci, 
aby neváhali a ozvali se nám na níže 
uvedený telefon nebo e-mail,“ říká ko-
ordinátorka trhů Eva Kottková.

A ještě zpráva pro všechny, kdo se 
už těší na další trhy – budou opět na 
náměstí Sv. Petra a Pavla, a to v sobotu 
22. června od 9.00 do 13.00 hodin, ten-
tokrát by již měly být i farmářské.

Co kdybyste na Radotínských trzích 
prodávali i vy?

Více informací a přihlášky:
telefon: 602 608 698
e-mail: radotinsketrhy@gmail.com

Znovu se povezou královské koru-
novační klenoty z Pražského hradu na 
Karlštejn a Radotín bude opět jednou 
ze zastávek, kde se celý doprovod císař-
ského páru zastaví, občerství a pobaví.

Jaké to bude letos, bez Vladimíra 
Čecha? Určitě jiné. Ale i nového krá-
le a císaře se chystá Radotín přivítat 
a řádně si den, kdy tudy jeho průvod 
potáhne, užít.

Vše se chystá na první červen – 
v sobotu, čtvrt hodiny před druhou 
odpolední vtrhnou na náměstí Sv. Pe-
tra a Pavla šermíři z Rotyky a zahájí 
svůj malý bojový turnaj, který bude 

přerušován jen několika projevy, tan-
cem, akrobacií na chůdách – a hlav-
ně a především spoustou muziky! 

O dobovou hudbu se opět postará 
Antiquarius , ale bude tu i Michal Pro-
kop, zpěvák pohybující se mezi žánry 
rock, soul a blues, slovenská skupina 
Živé kvety (více o ní v minulém čísle), 
Kamil Střihavka Trio a Pink Floyd re-
vival. Známý zpěvák a kytarista Kamil 
Střihavka vystoupí v Radotíně akustic-
ky v komornější sestavě s hráčem na 
cajon* Lukášem Pavlíkem a kytaristou 
Petrem Henychem.

Pink Floyd revival se tu už představili 
na podzim – na Havelském posvícení. 
Na Královský průvod opět přivezou 
široký výběr skladeb podaný živými 
muzikanty, chybět nebudou ani světelné 
efekty a velkoplošná projekce. 

Královský průvod v Radotíně

Královský průvod 2013 – 1. června, 
zahájení programu na náměstí 
Sv. Petra a Pavla – 13.45 hodin, příjezd 
císařské družiny cca 14.30 hodin
*cajon (čti kachón) – peruánský per-
kusní nástroj, dřevěná bedna s ozvuč-
ným otvorem na jedné straně, na níž 
se sedí a rukama bubnuje do přední 
ozvučné desky.

Veteran Bicycle Club Zbraslav pořá-
dá 8. a 9. června jubilejní XXX. ročník 
„Jízdy historických velocipedů s vrchu 
Jíloviště-Zbraslav“.

Vše započne v sobotu mezi sedmou 
a půl desátou ranní zápisem účastníků 
před cukrárnou na Zbraslavském ná-
městí – k aktivní účasti v jízdě elegan-
ce a jubilejní jízdě s vrchu jsou uctivě 
zváni pouze jezdci na strojích o stáří 
třiceti let a více, či jejich replikách věr-
ně vyvedených, vybaveni přiměřeným 
dobovým oděvem!

Od deseti je nachystána Jízda elegan-
ce účastníků, půl hodiny poté budou 
následovat Reje, aneb skupinová kra-
sojízda pánů a dam z VBC Zbraslav 
na jízdních kolech. Od půl jedné po 

Již 4. ročník Dne dětí, který pod záštitou 
Městské části Praha-Lochkov pořádají společ-
ně lochkovští dobrovolní hasiči spolu s fotba-
listy Sokola Lochkov, se uskuteční 1. června od 
13.00 hodin v parku u bývalé sladovny. 

Záměr uspořádat dětský den s následnou 
večerní zábavou pro dospělé vznikl v roce 
2010, kdy Sbor dobrovolných hasičů Praha 
Lochkov slavil 120 let od svého založení. 
Úspěch této akce dal vzniknout tradici. 
Předcházející ročníky byly určeny převážně 
pro lochkovské děti, ale vzhledem k tomu, 
že malebný park, kde akce probíhá, pojme 
daleko více návštěvníků, rozhodli se pořada-
telé pozvat i rodiny ze širšího okolí.

A co vše tu na ně letos čeká? Zahajuje 
se v 13.00 hodin pohádkou v podání diva-
delního souboru Gaudium. Pro děti budou 
připravena soutěžní stanoviště, kde budou 
plnit různé úkoly, za jejichž splnění obdrží 

odměnu, dva skákací hrady, malování na 
obličej a také fotbalová klec. Budou se moci 
seznámit s ukázkou práce hasičů, policistů, 
strážníků Městské policie hl. m. Prahy (pso-
vodi, jízdní policie), vojáků a policejních 
pyrotechniků.

Na místním fotbalovém hřišti přistane 
i vrtulník PČR. K nahlédnutí a vyzkoušení 
bude dětem k dispozici veškerá technika, 
která bude uvedenými složkami poskytnuta.

Po celý den bude v areálu parku znít re-
produkovaná hudba a jako zlatý hřeb večera 
vystoupí skupina Děda Mládek Illegal Band. 
Na koncerty naváže diskotéka s promítáním 
klipů v duchu 80.-90. let. Samozřejmostí je 
i po celý den zajištěné občerstvení v areálu. 
Pro všechny návštěvníky je vstup zdarma. 
Hasiči, fotbalisté Sokola Lochkov i Městská 
část Praha – Lochkov všechny srdečně zvou 
k návštěvě.

Do Lochkova na den dětí

Pojede se z kopečka!

Souběžně probíhá v Městském 
domě Zbraslav výstava bicyklů z let 
1880-1950 – do 28. června, více na
http://bicycleclub.zbraslav.info

poledni se pojede Sprint do kopce ulicí 
Elišky Přemyslovny nad ulicí Jiřiny 
Štěpničkové, deset minut před druhou 
startuje samotná Jízda s vrchu dolů 
z ulice Nad Baněmi na Zbraslavské 
náměstí. V zájmu zachování životů 
a zdraví jezdců i ctěného obecenstva 
nebude ani letos soutěženo na čas!

Od půl čtvrté se chystá vyhlášení 
výsledků jízdy elegance a dalších sou-
těžních kategorií a závěrečná veselice pro 
veřejnost s hudbou v restauraci Bowling.

V neděli o deváté ranní  se chystá 
Tradiční výlet na hrad Karlštejn. Do-
jezd účastníků do jejich nocležišť se 
předpokládá mezi 15.30 až 24.00 hodin, 
možná i později… 

Městská část Praha 16 chystá na 
sobotu 25. května v Říčních lázních Ra-
dotín další Velký dětský den, tentokrát 
ve znamení Slavností květin. 

Zábavné odpoledne pro radotín-

ské děti organizuje ve spolupráci 
s Radotínským turistickým klubem, 
Mateřskou školou Radotín, Školním 
klubem KLÍČ při ZŠ Radotín, Petrklí-
čem o. s., Vodáckým oddílem Radotín, 

Junákem, Městskou 
policií hl. m. Prahy, 
Sborem dobrovolných 
hasičů, Hasičským zá-
chranným sborem hl. 
m. Prahy, Proximou 
Sociale o. s., Ski a Bi-
ke centrem Radotín 
a dalšími.

Bohat ý  prog ra m 
bude zahájen v půl 
druhé odpoledne. A co 
vše tu na děti čeká? 
Vystoupení HIP HOP 
studentů taneční ško-

ly Praha s následným workshopem 
„Radotín hledá taneční talent“ pod 
vedením tanečního lektora, taneč-
ní vystoupení KATHAK dětského 
tanečního studia, rovněž s lektoro-
vaným workshopem, divadelní po-
hádka, dílna, v níž se budou vyrábět 
škrabošky a klobouky, malování na 
obličej a ruce s květinovou temati-
kou, projížďka na rau po Berounce, 
skákání na trampolíně, skákací hrad, 
soutěže o ceny, ukázka z výcviku pso-
vodů a jízdní skupiny Městské policie, 
střelba z paintballové zbraně na terč 
a spousta dalšího!

Navíc i letos chystají „kulturistky“ 
z Koruny improvizovaný fotoateliér. 
Ve svém stanu budou tentokrát vyrá-
bět portréty dětí s květinovou ozdo-
bou ve formátu A4.

Květinový dětský den

Velký dětský den – Říční lázně
Radotín 25. května od 13.30 hodin

Noc kostelů na šestnáctce
Stejně jako v předchozích letech, 

chystá i letos pražská arcidiecéze Noc 
kostelů. Program na místech, která 
se k celorepublikové akci připojují, se 
24. května zahájí většinou mezi šestou 
a půl sedmou večerní.

Katolický kostel sv. Petra a Pavla na 
stejnojmenném náměstí v Radotíně se 
otevírá Mší svatou od šesté večerní, 
o hodinu později zve na vystoupení 
žáků ZUŠ Klementa Slavického, na 
němž zazní skladby J. S. Bacha, F. X. 
Brixiho, G. Deplana, G. F. Händela, 
J. Kř. Kuchaře, M. Matouše – E. Pro-
cházkové, J. Ch.Pepusche a A. Vival-
diho. Mezi osmou a devátou bude kos-
telem provázet zdejší farář P. Zdeněk 
Skalický, od devíti bude jen při světle 
svíček předčítáno z textů Legendy 
Aurea o svatém apoštolu Petrovi, od 
deseti zazní varhanní recitál a mezi 
jedenáctou a půlnocí je možné si pro-
hlédnout noční kostel.

Kostel České církve evangelické 
v radotínské ulici Na Betonce se ote-
vře o půl sedmé čtením a zpíváním, 

v 19.15 hodin se chystá dílnička pro 
děti i dospělé, od osmi pak koncert 
učitelů ZUŠ Klementa Slavického 
Květnové rozjímání se skladbami 
J. S. Bacha, B. Marcella, J. Bayera, 

J. Duarte, A. Piazzolly a Š. Raka. Od 
21.15 hodin následuje přednáška 
s promítáním Textil v židovské kultuře 
a o hodinu později pořad J. S. Bach slo-
vem i hudbou. Kostel se zavírá hodinu 
před půlnocí.

Kostel sv. Jana Nepomuckého v chu-

chelském háji chystá rozhoupání míst-
ního zvonu ve věži kostela vhodné pře-
devším pro rodiny s dětmi v 17.50 hodin, 
prohlídky od oltáře až na půdu (18.30 
a 19.30 hodin), varhanní improvizace 
(20.30 a 22.00 hodin) a tiché rozjímání 
při svitu svící od desáté do jedenácté.

Kostel sv. Jakuba Staršího v areálu 
bývalého cisterciáckého 
kláštera ve Zbraslavi 
zahajuje po páté Májo-
vou pobožností, od půl 
šesté zazní hudba k po-
ctě Panny Marie, vy-
právění o významných 
dílech v kostele začne 
v 17.45 hodin, o hodi-
nu později je nachys-
tán varhanní koncert 
s komentářem. Od půl 
osmé to budou ukázky 
čtení doprovázené žal-

my, od osmé Vystoupení pěveckého 
sboru sv. Jiří z Vraného nad Vltavou 
následované čtením ze Zbraslavské 
kroniky za doprovodu hudby. Čtvrt 
hodiny před desátou zazní Varhanní 
skladby starých mistrů, po nichž vše 
uzavře Noční prohlídka kostela. 

Za Norbertem Frýdem
Městská část Praha – Velká Chuchle 

uspořádala společně s rodinou Norber-
ta Frýda slavnostní vzpomínkový akt 
u příležitosti 100 let od narození tohoto 
významného spisovatele.

Na lesním hřbitově v Chuchelském 
háji se společně sešli se spisovatelo-
vou dcerou Mgr. Žandou Frýdovou 
a jejím manželem chuchelský starosta 

Mgr. Martin Melichar, žáci chuchel-
ské základní školy se svým učitelem 
Mgr. Tomášem Hromádkou, který je 
též zdejším nadšeným kronikářem 
a který se ujal úvodního slova.

Pro studenty i ostatní zúčastněné 
se tak prostá data z učebnice změnila 
v živý obrázek tvůrce - spisovatele 
a člověka Norberta Frýda.

Dcera Žanda, 
která nezapře ot-
covo vypravěčské 
m i s t r o v s t v í , 
načr t la portrét 
z vlastních vzpo-
mínek i z toho, 
c o  s l y š e l a  o d 
rodičů – o tom, 
jak se otec po 
válce rozjel pryč 
z  Ev r op y,  k d e 
přišel v koncent-
račních táborech 
o celou rodinu. 
Z av z p om í n a l a 

také na dobu po návratu z Mexika 
a tatínkovu spisovatelskou dráhu i na 
pozdější společné procházky s tatín-
kem, kterými větral tělo i hlavu po ce-
lodenním psaní a jež vedly z Barran-
dova právě na hřbitov u chuchelského 
kostelíka – o příbězích, kterými byly 
tyto procházky naplněné...

Snad to probudilo chuť dozvědět 
se něco víc, sáhnout do knihovny 
pro některý z románů nebo novel, 
které tu zůstaly. Může to být Kra-
bice Živých, dnes už klasické dílo 
zachycující hrůzy 2. sv. války - kon-
centrační tábory. Nebo milou knihu 
pro děti Pusťte basu do rozhlasu. Či 
snad román z mexického prostředí 
Císařovna, která nedávno vyšla 
v Mexiku. Knih, které tu Norbert 
Frýd zanechal, je mnoho a tato jeho 
díla stále přináší čtenářům radost či 
poučení...

Budeme se také těšit na nové vydá-
ní rodinné kroniky, které se připra-
vuje a kde budou moci čtenáři živě 
nahlédnout do našich krajů a mnoha 
změn posledních 200 let.


