
Lochkovské kolmo

Na výlety pojedou senioři i rodiče s dětmi
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PRAHY16
Světla v soumraku

Nová soukromá mateřská škola ve 
Velké Chuchli otevřela svá pomyslná 
ochranná křídla v lednu tohoto roku. 
Je tu tedy teprve kratičce, přesto určitě 
stojí za to se o ní zmínit.

Chce být místem, ve kterém se děti 
budou cítit příjemně. Proto se jmenu-
je Eldorádo. Podle ředitelky nového 
předškolního zařízení Mgr. Markéty 
Machové to není náhoda: „Všem, kdo 
za projektem stojí, šlo o to, vytvořit 
zde svět, kde se děti cítí dobře, kde 
je ke každému z nich přistupováno 
individuálně, svět, kde se učí věcem, 
které budou jednou v životě potřebo-
vat, a nakonec i svět, kde si hrají, tvoří 
a kde je jim zkrátka fajn.

O to se samozřejmě v obdobných 
zařízeních snaží všichni, které práce 
s dětmi baví, ale tady navíc přibývá 
rozměr dvojjazyčnosti. Výuka anglič-
tiny od útlého věku je v posledních 
letech jasným trendem, ale ne vždy 
se setkává s pochopením právě těch 
maličkých. V Eldorádu na to jdou tou 
nejpřirozenější cestou – kontinuální 
anglicko-českou prací s dětmi. Veš-
kerá činnost tu probíhá dvojjazyčně, 
při každé hře se mluví oběma jazyky, 
označují se předměty, činnosti, čle-
nové rodiny, počítá se, zpívá… Děti 
se tak nenásilně učí vnímat rytmus 
angličtiny. V odpoledních kroužcích 
je navíc nabídka němčiny a fran-
couzštiny, nechybí výtvarná dílna, 
keramika, tanečky, zdravotní tělocvik, 

flétničky, pěvecký sbor i canisterapeu-
tický kroužek.

Výrazné je zde i zaměření na výchovu 
ke zdravému životnímu stylu. Děti tu 
vedou k maximálnímu pobytu na čers-
tvém vzduchu. Venku na zahradě se cvi-
čí, tančí, zpívá. Postupně se děti otužují. 
S tím souvisí i snaha vštípit nejmenším 
kladný vztah ke zdravé výživě. Kuchyně 
tu vaří z biopotravin, a od jara si zde bu-
dou sami pěstovat zeleninu.

S péčí o zdraví souvisí i velký podíl 
hudby a tance v denním programu. 
Obě tyto činnosti, které podle posled-
ních výzkumů mají největší podíl na 
tvorbě nových mozkových spojení, 
jsou kontinuálně obsaženy v denních 
aktivitách. S hudbou se cvičí, učí slo-
va, vytleskává se, bubnuje na bubínky. 
Používají se zde výhradně akustické 
nástroje, každý z pedagogů umí na 
klavír či na kytaru. 

Děti i rodiče si musí tento nový dílek 
v mozaice soukromých předškolních 

zařízení šestnáctky teprve osahat, ale 
jedno je jasné už teď. Je dobře, že tu 
Eldorádo je, protože čím je nabídka pes-
třejší, tím spíš si v ní každý bude moci 
najít přesně to, co potřebuje.

Ředitelka Eldoráda Mgr. Markéta 
Machová na dni otevřených dveří

Kdy Co O čem Kde

7. května
.Velké radotínské rodeo    

..o pohár primátora
hl. m. Prahy

Již tradiční rodeo s napínavým sportovním 
program a country muzikou Říční lázně

13. a 14. 
května

Radotínská radost Festival amatérských divadelních souborů
KS Koruna

28. května Velký dětský den
Soutěže a kulturní program pro děti - vystoupení 
kouzelníka, koncert Jana Vodňanského „Kdyby 
prase mělo křídla“

Říční lázně

4. června Královský průvod

  Cesta císaře Karla IV. s jeho družinou z Prahy 
na Karlštejn s korunovačními klenoty bude 
doprovázena bohatým kulturním programem 
(dobová hudba, vystoupení šermířů, 
Tam tam orchestra, Queen revival)

před radnicí v ulici
Václava Balého

18. června Neckyáda
Čtvrtý ročník soutěže ve splavování Berounky na 
netradičních plavidlech spojený s vystoupením 
kapel a zábavou

z areálu Říčních lázní
k radotínské lávce 

2. července Harmonikafest Soutěžní festival hráčů na foukací harmoniku Říční lázně

Radotínské pábení 2011

Tradiční Radotínské pábení zahajuje 
Městská část Praha 16 letos 7. května 
rodeem (viz str. 9), dosud tradiční 
„otvírák“ Radotínská radost následuje 
hned další víkend, 13. a 14. května, se-
tkáním všech, kdo mají rádi dobré diva-
dlo v Kulturním středisku U Koruny.

A na co se můžeme na festivalu di-
vadel pro děti i dospělé letos těšit? Už 
v pátek 13. května od 19.00 představí 
ZUŠ Radotín své podání Shakespeara 
a pokračovat bude divadlo Rachtámi-
blatník Hotelem mezi dvěma světy.

Sobotu slavnostně zahájí známý 
herec Vladimír Čech se svojí ženou 

Miladou a přehlídku otevře Divadlo 
Pro malý a úspěšná pohádka, uváděná 
také v Divadle v Dlouhé, o dvou ža-
bácích Kvak a Žbluňk jsou kamarádi. 
Představí se opět soubor ZŠ Třebotov, 
divadelní soubor studentů DAMU Toy 
machina s Baronem Prášilem, divadél-
ko Knoflík ze Slivence i DS Gaudium. 
Kytičkovou, ale i hudební lahůdkou 
bude představení Království brněn-
ské herečky, saxofonistky a zpěvačky 
Aničky Duchaňové. V tomto hravém 
představení hraje také Michal Němec, 
zakladatel, zpěvák a kytarista slavné 
hudební skupiny Jablkoň. Přehlídku 

uzavře Divadelní společnost Křoví 
hrou známého spisovatele Ivana Krau-
se Víkend, reflektující staré známé 
téma manželské nevěry. 

V loňském roce byla Radost vyladě-
na do tyrkysova. Proč to a proč letos 
je divadelní přehlídka ve znamení 
heřmánku? 

Říká se, že tyrkysová přináší smír 
a klid a je to barva lásky. A my všich-
ni, kteří Radost s radostí připravuje-
me, divadlo a vše kolem něj milujeme. 
A symbol heřmánku? Stejně jako lé-
čivý heřmánek může i mluvené slovo 
a divadlo uzdravovat bolavé duše.

Čím překvapí letos domácí radotín-
ský soubor Gaudium? 

Letos překvapíme zbrusu novou 
pohádkou od Vlasty Pilařové Pohádky 
z pruhované peřinky a reprízovat bu-
deme jednoaktovou komedii rověž od 
Vlasty Pilařové: Popelnice.

Zkoušíte ještě něco nového? 
Ano, Fausta 2. od J. K. Tyla, v adap-

taci Vlasty Pi lařové pod názvem 
Faustova svatba aneb: Jak je důležité 
míti svou stoličku. Jde o známý shake-
spearovský motiv Zkrocení zlé ženy. 
Poprvé jsme si ke spolupráci přizvali 
muže ze spřáteleného souboru Rach-
támiblatník z Prahy 8. Zatím se to jeví 
velmi nadějně a těšíme se na premiéru 
26.listopadu.

Radostné pábení ve znamení heřmánku

Vladimír Kydlíček a Mirka Stehlíková, která za roli ve hře 
O. Daňka „Zdaleka ne tak ošklivá, jak se původně zdálo“ získala 
cenu za herecký výkon v rámci přehlídky amatérského divadla 
POPAD 2011

Podrobný program najdete na 
www.ukoruny.net

Lochkovské dětské hřiště bylo v sobo-
tu 2. dubna přeměno na dopravní jak 
kolmým, tak vodorovným značením. 
Kolmo se také dostavila většina dětí, 
i když nechyběly ani koloběžky, tříkolky 
či odstrkovadla.

Pro ně pro všechny připravili loch-
kovští dobrovolní hasiči ve spolupráci 
s Městskou policií hl. m. Prahy do-
vednostní a znalostní soutěže, které 
naplnily celé prosluněné odpoledne bá-
ječnou zábavou. Ukázat svá vozidla při-
vezli i hasiči ze Zbraslavi, především to 
nejnovější nadchlo chlapce všeho věku, 
navíc byl z jeho střechy báječný výhled 

na hřiště i na velkou část Lochkova.
A co se chystá příště? Znovu by měl 

park u lochkovské sladovny pod tak-
tovkou místních „dobrovolňáků“ ožít 
na Dětský den.

Uprostřed rozjásaného jara sáhl 
radotínský filmový klub po díle, které 
o jásání určitě nebude. Ovšem už jen 
samo jméno finského režiséra Aki 
Kaurismäkiho dokáže přitáhnout pu-
blikum, které dává přednost příběhům 
bez okázale vystavěných efektů, ale zato 
s obsahem ukrývajícím hloubku. 

Ne vždy asi film naplní očekávání, 
někdy je zklamán i skalní fanda toho-
to kontroverzního tvůrce. Jaký je po-
slední díl volné trilogie o obyčejných 
hrdinech (Mraky odtáhly a Muž bez 
minulosti), kteří navzdory neutěše-

ným podmínkám stále věří ve své sny 
o lepší budoucnosti? Názory se různí, 
pro většinu těch, kdo ho zhlédli, však 
je velmi silným zážitkem. 

Odtažitá kamera v něm sleduje noč-
ního hlídače Koistinena, jehož život se 
odvíjí mezi jednotvárnou prací, pivem 
u stánku po návratu ze služby a osa-
mělým domovem. Najednou však po-
tká tu „pravou“ a vypadá to, že i jemu 
se sny mohou plnit. Jenže všechno je 
jinak a on je najednou vtažen do „vel-
kého“ světa zločinných intrik…

A kde je to světlo v soumraku? 
V hlavním hrdinovi samém. Tváří 
v tvář zlu a navzdory vší nepřízni 
osudu si uchová čest, dobrotu, soucit 
a hlavně naději.
Fi lm Svět la v soumraku  uvede 
v rámci f i lmového k lubu Kino 
Radotín v pátek 22. dubna od 19.00 
hodin s čtvrthodinovým předfilmem 
Finská zima (dokument o přírodních 
a kulturních zajímavostech Finska)

Městská část Praha 16 ukončila 
výběrové řízení na cestovní kancelář, 
s níž se letos bude vyrážet za pozná-
ním i zábavou. Výběr byl motivován 
jak snahou o zkvalitnění služeb, tak 
i rozhodnutím rozšířit nabídku o zá-
jezdy pro rodiče s dětmi.

Výběrové řízení vyhrála cestov-
ní kancelář s dvanáctiletou tradicí 
a zkušenostmi s pořádáním zájezdů 
pro skupiny – CK2 (její autobusy 
mají WC i klimatizaci). Zástupci 
cestovky budou u předprodeje zá-
jezdů pro seniory, který proběhne 
už 18. dubna od 10.00 do 12.00 ho-
din v Kulturním středisku Radotín 
v domě U Koruny. Termín prvního 
zájezdu je středa 20. dubna – vyráží 

se do Dětenic a na zámek Loučeň. 
A protože vedení Městské části 

Praha 16 se chce věnovat i rodinám 
s dětmi a podporovat je v navazování 
dobrých sousedských vztahů a při-
rozeném setkávání, přichází nově 
s nabídkou dotovaných zájezdů pro 
rodiče s dětmi do 15 let.

Předprodej prvního výletu tohoto 
typu proběhne 18. dubna od 12.00 
do 13.00 hodin, ale od 8. dubna 
bude probíhat také elektronicky na 
www.radotin.ck2.cz. 

První zájezd nazvaný Expedice po 
Africe (ZOO a safari Dvůr Králové) 
má termín stanoven na 7. května. 
Další zájezdy se plánují od září dle 
přání rodičů a dětí.

Zájezdy pro seniory duben-červen
20. dubna – Dětenice a zámek Loučeň (návštěva zámku Dětenice, exkurze do 
zámeckého pivovaru, návštěva středověké krčmy, prohlídka zámku Loučeň 
s unikátním parkem s labyrinty)
11. května – Františkovy Lázně (návštěva motýlí farmy, prohlídka unikátní 
přírodní rezervace SOOS s bahenními sopkami - nenáročná procházka lehkým 
terénem, prohlídka města s procházkou po kolonádě a ochutnávkou pramenů)
25. května – Český Krumlov a grafitové doly (prohlídka města, návštěva zám-
ku, exkurze do grafitových dolů) 
8. června – Kutná Hora a zámek Kačina (prohlídka města, návštěva chrámu 
sv. Barbory, exkurze do stříbrných dolů, návštěva Vlašského dvora, prohlídka 
zámku Kačina)

Hráč lakrosového týmu
Megamen Boston a bývalý hráč 
LCC Radotín John Hetzel
po třech letech plánuje návrat 
do Radotína  – nejprve prodejní 
výstavou svých obrazů v Místní 
knihovně Radotín ve dnech
26. dubna až 30. června.
Více na www. praha16.eu

Výstava pro devadesátnici
Chuchelské knihovně už je rovných 

devadesát. Při příležitosti tak význam-
ného výročí se tu rozhodli uspořádat 
výstavu s jednoznačným jménem 
„90. výročí knihovny ve Velké Chuchli“.

Od 5. dubna do 5. května jsou na 
ní k vidění historické i současné 
fotografie z knihovny a z akcí, které 
knihovna pořádala, ukázky výrobků 
dětí ze soutěží a z výtvarných dílni-
ček, knihy o Velké a Malé Chuchli 
a jejím okolí z vlastního fondu. Ná-
vštěvníci se mohou seznámit s his-
torií chuchelské knihovny. Je tu také 
k dispozici elektronická čtečka knih 

s digitálními dokumenty o Velké 
a Malé Chuchli.

A le především je tu skutečná 
rarita – dvousvazková Ilustrovaná 
kniha pověstí Velké a Malé Chuchle. 
Malí výtvarníci vytvořili celkem 
112 kreseb doprovázejících jedenáct 
místních pověstí, které v knihovně 
sebrali právě pro toto dílo. Děti ma-
lovaly ve škole při výtvarné výchově, 
v družině, v mateřské škole i doma. 
A výsledek stojí za podívání.

(Výstava vznikla ve spolupráci s kroni-
kářem Městské části Praha – Velká Chuch-
le Mgr. Tomášem Hromádkou.)


