Víc, než jen koupaliště
Aby se Radotínský Biotop s koncem
horkých dní neuložil k zimnímu spánku, hledají tu další možné způsoby
využití areálu.
Hned první zářijovou neděli proběhl
na koupališti a na přilehlých cestách
duatlon, plavalo se na 300metrové trati,
běžecká část obnášela 6 000 metrů.

na razítka. Akce se účastnilo (a všem
se představilo) celkem 18 subjektů,
tedy sportovních organizací, školek,
tanečních studií... Prostě těch, kdo se
dětem v jejich volném čase věnují.
Ve středu 17. září se areál proměnil
na letní kino - od 18.00 hodin zde proběhla předpremiéra nového českého

Krátce nato, ve čtvrtek 11. září filmu „Místa“. Po promítání ještě násleuspořádal Biotop Radotín pro místní dovala aer party.
A když není akce ani kino? I tak se
děti Festival volnočasových aktivit.
Na odpoledni, které se uskutečnilo, lze na Biotopu odpoledne od dvou
si všichni malí, střední i celkem velcí do sedmi zastavit na dobré steaky,
mohli vyzkoušet nejrůznější sporty, kávu, kopečkovou zmrzlinu… Půjinzerat_260_190_ofset
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i tvůrčí činnosti a potrénovat
tu paddleboard,
svého soutěživého ducha při honu minton nebo trampolínu.

Rozpaky zubaře
Svatupluka
Bojíte se zubaře? Výborně! Tím lépe vychutnáte tento kus divadla.
Děj hry se odehrává během jednoho kalendářního týdne v jednom zubním oddělení jednoho nejmenovaného zdravotního
ústavu. Ústřední postavou hry je doktor
Svatopluk Novák. Je to nejen znamenitý
dentista, ale také vynikající člověk se silnými morálními zásadami. Jeho jedinou
chybou je, že bývá občas poněkud nerozhodný... Ale od toho jsou zde diváci, aby
Svatoplukovi poradili.
Když v roce 2011 přijelo divadlo V.A.D. se
svoji nevkusně interaktivní komedií do Koruny, již před vstupem do sálu čekalo diváky
velké překvapení… nevešli totiž do divadla, ale
do čekárny jedné zubařské polikliniky. A tam
si pěkně užili čekání, kdy přijdou na řadu…
Nutno ale říci, že toto představení plné
drsného zubařského humoru i možnosti
diváků a divaček aktivně zasahovat do děje
je ověnčeno mnoha cenami na různých
festivalech, hrálo jej divadlo ABC, ale podle našich kulturních příznivců je tato hra
nejlepší v podání samotného V.A.D, které si
toto autorské představení napsalo takřka na
tělo. Nenechte si ujít!

Rozpaky zubaře Svatupluka – Kulturní
středisko Radotín, 4. října od 19.00 hodin –
rezervace vstupenek na
rezervacekskoruna@centrum.cz.

Radotín má barevnější podchod
První zářijovou sobotu realizovalo
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Radotín zřizovaný Proxima
Sociale o.p.s. ve spolupráci s městskou
částí Prahy 16 a Správou železniční
dopravní cesty akci s názvem „Zkrášli
s Klubem Radotín svoje město“.
Cílem této akce bylo zlepšit vzhled
železničního podchodu v Radotíně,
který byl znatelně poznamenán dlouhodobým vandalismem a vznikaly zde
malůvky a nápisy za pomocí sprejů

nebo fixů. K výmalbě podchodu byly
tedy úmyslně zvoleny graffiti vytvořené
celkem dvanácti renomovanými street-artovými umělci z celé republiky. Akce
měla za cíl ukázat nejen mládeži, ale
i široké veřejnosti, že ne každý sprejer
musí být vandal a že díla vytvořená
spreji můžou být skutečné umění, které
obohacuje veřejný prostor.

Pracovníci Proxima Sociale o.p.s. během vzniku výmalby podchodu mluvili s mladými, kteří se přišli na akci
podívat, a informovali je o možnostech
tvorby streetartu na legálních plochách v blízkosti Radotína i o dalších

aspektech spojených s kulturou graffiti.
Vysvětlovali také smysl celé akce zájemcům z řad široké veřejnosti.
Jako téma výmalby podchodu byly
zvoleny vlaky a železnice. Díla s touto
tématikou byla doplněna individuálními výtvory jednotlivých umělců,
z nichž každý použil svůj vlastní osobitý styl se snahou zpestřit podchod
pro cestující přicházející k vlakům.
Již během akce se bylo možné setkat
s pozitivními ohlasy na novou výzdobu
podchodu, a tak nezbývá než doufat,
že si podchod svou stávající podobu
dlouho udrží.
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KONTEJNERY TÁBORSKÝ
DOPRAVA: PÍSKU
ŠTĚRKU
BETONU
ZEMINY

ODVOZ: SUTĚ

MONTÁŽNÍ PLOŠINA S JEŘÁBEM V JEDNOM
(DOSAH 32 m, A MAX. NOSNOST JEŘÁBU 2000 Kg)

MARTIN TÁBORSKÝ
tel.: 603 285 083
e-mail: kontejnerytaborsky@seznam.cz

