
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RADOSTÍNSKÉ LÉTODÁNÍ 

3. července 2010 

letošní 0. ročník se ponese v divadelním 

duchu… 

ti, kdo chtějí strávit příjemnou sobotu se 

mohou těšit na: 

 

 slavnostní obřad předávání žezla Létu 

 netradiční výstavu kulis 

 pověsti z Radostína a jeho okolí 

 zábavné hry a soutěže pro děti 

 občerstvení 

 

začínáme ve 14:00 na radostínské obecním 

„Place“ (prostor za Obecním úřadem) 

 

 

Přijďte se s námi projít divadelní 

vesničkou, která vyroste 3. července ve 
14:00 na radostínském obecním „Place“ 

(prostor za Obecním úřadem). 

 
Průvodci Vás mimo jiné provedou 

historickou návsí, zámečkem se 
zahradou, lesem, kde kolemjedoucí 

kupce přepadávali zlí loupežníci nebo 

bažinami kolem Velkého Dářka… 
 

Přijďte se s námi projít 

divadelní vesničkou, která 

vyroste 3. července ve 14:00 
na radostínském obecním 

„Place“ (prostor za obecním 
úřadem). 

 
Průvodci Vás mimo jiné 

provedou historickou návsí, 

zámečkem se zahradou, lesem, 
kde kolemjedoucí kupce 

přepadávali zlí loupežníci nebo 
bažinami kolem Velkého 

Dářka… 
 

Jak vlastně vznikla vesnička Radostín? Proč je patronkou obce sv. Rosálie? Jak bylo založeno Velké Dářko? Straší ještě v lesích 

kolem Radostína hejkal? A jak je to s proradnými loupežníky ve Štířím dole? 
Zajímají Vás odpovědi na tyto otázky, chcete s námi přivítat léto a dobře se pobavit? Nezapomeňte tedy navštívit (Rezervujte si 

tedy první červencovou sobotu pro) 1. ročník RADOSTÍNSKÉHO LÉTODÁNÍ. Připraveny jsou také hry pro děti a občerstvení. 

V případě nepříznivého počasí bude stanoven nový termín na webových stránkách Přátel Radostína o.s. : www.prateleradostina.cz. 

 

Jak vlastně vznikla vesnička Radostín? Proč je patronkou obce sv. Rosálie? Jak bylo založeno Velké Dářko? Straší ještě v lesích kolem 

Radostína hejkal? A jak je to s proradnými loupežníky ve Štířím dole? 
Zajímají Vás odpovědi na tyto otázky, chcete s námi přivítat léto a dobře se pobavit? Rezervujte si tedy první červencovou sobotu  

pro 1. ročník RADOSTÍNSKÉHO LÉTODÁNÍ. Připraveny jsou také hry pro děti a malé občerstvení. 

V případě nepříznivého počasí bude stanoven nový termín na webových stránkách Přátel Radostína o.s.: www.prateleradostina.cz. 


