
Křest CD...

dokončena nová klubová scéna na mís-
tě nevyužívaných sklepních prostor. 
Vzniklo tak další místo pro kulturní 
vyžití radotínských občanů – místo 
jako stvořené pro hudební koncerty, 
divadelní představení, výstavy či před-
nášky, ale třeba také pro uspořádání 
soukromé akce až pro 50 osob (viz 
Noviny Prahy 16 č. 10/2011). Úspěšná 
veřejná generálka se tu odehrála už 

3. března dětským představením Pe-
trpaslíkova divadla (podívejte se na 
vedlejší článek).

Co se v klubu chystá 
v nejbližší době?
Úterý 10. 4. (19.00) 
D i v a d e l n í  s p o l e k 
G a u d i u m ,  p r e m i -
é r a :  I v a n  D r a č :
Naznak líhají hvězdy
(výbor poezie ukra-
jinského básníka ze 
sbírek Dívčí prsty a Si-
cilská obrana)
Sobota 14. 4. (19.00) 
Divadlo DNO a  Š av-
g o č :  K d o p a k  
b y  s e  B o h a  b a r

(hospodský kabaret známého divadelní-
ka Jiřího Jelínka, tedy originalita, slovní 
hříčky, gagy, improvizace, skvělá zába-
va i pivo zaručeno!)
Středa 25. 4. (19.00) Divadelní spolek 
Gaudium: Tintili Vantili
(výběr z poezie Josefa Kainara v bri-
lantním podání tří radotínských he-
reček. Představení ověnčeno několika 
cenami) 

V prostorách herny, dříve rodinného centra Korunka, v Kulturním středisku Ra-
dotín v domě U Koruny se od září 2011 rozjelo mnoho programů pro rodiče s dětmi, 
které nabízejí různá občanská sdružení.

Programy si získaly své zájemce, a tak je téměř každý den v herně téměř plno. 
A na co všechno je sem možné zamířit?
Přehled programů jaro 2012
Baby signs – rozvíjím se – mluvte se svým dítětem dříve, než začne mluvit!

Znakování s miminky se zpěvem a hrou – možnost nahlédnout do duše dě-
ťátek, zjistit, co se jim líbí, co je zaujalo nebo s čím se chtějí pochlubit! Lekce 
se konají po 12 týdnů každou středu odpoledne 14.00-15.00 hodin. Připojit se 
můžete kdykoliv!

Více informací na www.anglictinaprodeti.net, telefon: 777 576 550 (Michaela)
Klub Montessori „Dům na vršku“, o. s. „Schody k nezávislosti“:

Učme se hrou – práce s pomůckami Montessori zaměřená na rozvoj smyslové-
ho vnímání, jazyková a matematická cvičení (obohacování slovní zásoby, rozvoj 
početní představivosti), nácvik praktických dovedností (práce s nejrůznějšími 
nástroji, miniaturními materiály, zapínacími rámy, těstem, vodou), pro před-
školáky grafomotorická cvičení: uvolňování partií důležitých pro psaní, nácvik 
pohybu ruky po papíře, obtahování, kreslení, vybarvování, nácvik držení psa-
cího náčiní.
Hrátky s angličtinou – pracovní listy, animované písničky, jednoduché příběhy 
v angličtině, hudební a pohybové aktivity (písničky s pohybem), nácvik základ-
ních frází, vycházky, část programu v herně, kino, divadla…
každý čtvrtek od 8.30 do 12.30 hodin
Více informací poskytne Kateřina Beranová, tel.: 775 910 380,
e-mail: kacka.beranova@montessori-klub.cz
Sdružení Andělky 
Pracovna Montessori pro děti od 1,5 roku, pondělí 9.30-11.30 hodin
Rytmika a tanečky nejen pro holčičky, úterý 16.00-18.00 hodin
Zpívání pro děti od 2,5 roku, středa 15.30-18.00 hodin
Více informací poskytne Petra Miterová, tel.: 731 475 481,
petra.miterova@andelky.cz 
Power jóga pro rodiče (s hlídaním dětí) každou středu od 10.00 hodin
Přihlášky a informace u lektorky Vlaďky Hlaváčkové 777 576 100,
vladka.hlavackova@klikni.cz

Jak „jede“ herna v Koruně

Tak jako v předcházejících osmi le-
tech zorganizovala i v tomto roce Měst-
ská část Praha 16 ve spolupráci s rado-
tínskou základní školou v době jarních 
prázdnin, tedy od 4. do 11. února 2012, 
lyžařský výcvikový zájezd.

Akce se zúčastnilo 33 převážně rado-
tínských dětí ve věku od 9 až do 17 let. 
Pobyt měly zajištěn již tradičně v pří-
jemném objektu v Krušných horách.

I přes citelně nízké arktické teplo-
ty, které sužovaly takřka celý ev-
ropský kontinent, probíhala denně 
výuka sjezdového lyžování zaměře-
ná na zdokonalování dovedností pod 
vedením lyžařských instruktorů, a to 
především na sjezdovkách blízkého 

 areálu v Novém Městě u Jáchymova 
(děti bydlely v chatě Lesanka v rekreač-
ní oblasti Mariánská), kde byly po celou 
dobu zájezdu velice kvalitní sněhové 
i technické podmínky. A to až do konce, 
kdy se uskutečnil slalomový závod o ce-
ny - ten byl hodnocen podle rozdělení 
do výkonnostních družstev. 

Během zájezdu si děti především 
v odpoledních částech dní užily mno-
ho her, které byly v závěru pobytu vy-
hodnoceny v rámci soutěže družstev 
(sněhová schovávaná, závody na klu-
zácích, turnaj ve stolním tenisu atd.). 
Nechyběly jim ani společenské večery. 

Celý týden se tedy více než vydařil - 
lyžařská výuka byla úspěšná, děti se 
nenudily - a hlavně se žádné z nich 
nezranilo, ani neonemocnělo. A co 
chtít víc!

Jaký byl „lyžák“?

V Lochkově se opět při-
pravuje akce zaměřená na 
výchovu a prevenci při po-
hybu cyklistů na vozovkách 
v městském provozu. Konat 
se bude 31. března od jedné 
hodiny v parku u sladovny.

M ě s t s k á  č á s t  P r a -
h a – L o c h k o v , 
TJ Sokol Lochkov a zdejší 
hasiči pro děti chystají 
dopravní hřiště, přednáš-
ky městských policistů 
a různé soutěže o ceny. 
Malí zvědavci budou mít 
možnost nahlédnout i do 
hasičských vozů. 

Zábavné odpoledne je pořádá-
no v rámci akce „Duben - měsíc 
bezpečnosti na silnicích“. 

Lochkovské kolmo

Kdy? Kde? V sobotu 3. března, kolem 
Koruny i uvnitř – už když děti s rodiči 
kolem třetí hodiny odpolední přicházely 
na sobotní divadlo, mohly zahlédnout 
tajemného muže - kouzelníka v černém 
plášti, posetém obřími růžemi, jak 
mlčky prochází Korunou a jejím okolím.

Při vstupu do Koruny potom bylo 
jasné, že se děje něco opravdu podiv-
ného: v chodbě zněla ponurá hudba 
a uplakaná Paní v Modrém dětem 
sdělila, že se jmenuje Táňa Princová, 
pracuje tady, ale před chvílí ji i její ko-
legyně z kulturního domu začaroval 
kouzelník a vzal jim klíč od velkého 
sálu. Takže divadlo bude, jen když jí 
děti pomůžou najít tři kolegyně a klíč.

A tak za pomoci dětí, rodičů a ma-
lých čertíků všichni šťastně vysvo-
bodili „Japonku“ na stromě, z níž se 
vyklubala paní Vlasáková, která jim 
prozradila, že k nalezení klíče i kole-
gyň potřebují najít čtyři růže z pláště 
kouzelníka. 

Při hledání růží děti objevily „Bílou 
paní na cimbuří“ kulturního středis-
ka. Ta se nejdříve styděla poprosit 

přítomné o splnění těžkého úkolu. Ale 
nakonec se ukázalo, že úkol tak hroz-
ný nebyl – každý/á musel políbit něko-
ho, koho má rád – líbalo se o sto šest. 
Z Bílé paní se vyklubala Dana Radová 
a další růže byla na světě. 

Posledním úkolem vedoucím k po-
slední růži a ke klíči od divadla bylo 
vysvobození „Princezny s červenou 
kokrhelí“ a kytarou. 
Zde všichni museli 
zazpívat známý hit 
v menší úpravě: Do 
Koruny cesta, jako 
žádná ze sta… Po-
vedlo se a čtyři růže 
vyměnili malí čertíci 
za klíč.

Největší překva-
pení ovšem přišlo 
na závěr – klíč nebyl 
od velkého sálu, kde 
se dosud d ivad lo 
hrálo, ale od úplně 
nové klubové scé-
ny, k terou zřejmě 
přičaroval tajemný 

Děly se „divné“ věci a nakonec hodný kouzelník. Takže 
děti se svými rodiči prošly tajemným 
sklepením za svitu svíček a najednou 
se před nimi objevilo krásné divadýlko 
a začala opravdová pohádka v podání 
Petrpaslíkova divadla.

Tímto se vlastně odbyla první gene-
rálka v nové klubové scéně, která je ve 
fázi posledních úprav a podle reakcí 
dětí i rodičů se povedla, a radotínští se 
mají již od dubna na co těšit. 

Všechny školy ve správním obvodě 
Praha 16 již rozhodly o době, v níž 
bude v tom kterém místě probíhat zá-
pis nových „frekventantů“ jednotlivých 
předškolních zařízení. Zde je přehled 
dat a hodin:
MŠ Praha - Radotín  
27. 3...............................9.00-17.00 hodin
http://radotinska-ms-
hastrmanek.webnode.cz
MŠ Nad Parkem Zbraslav
28. a 29. 3...................13.00-16.30 hodin
www.msnadparkem.cz
MŠ Matjuchinova Zbraslav 
28. a 29. 3...................13.00-17.00 hodin
vrácení přihlášek
4. 4............................13.00-16.30 hodin
www.ms-zbraslav.wz.cz
MŠ Velká Chuchle
18. 4..........................13.00 - 17.00 hodin
den otevřených dveří 
4. 4. a 11. 4...............15.00 - 16.00 hodin
www.skolka-chuchle.cz
MŠ Lipence
30. 3.............................13.00-17.00 hodin
www.skolkalipence.cz
MŠ Lochkov
2. 5...............................13.00-17.30 hodin

Zápisy do 
mateřských školLegendární japonský Fujirock fes-

tival 31. července 2011 je místem, kde 
režisér Adam Smith natočil unikátně 
pojatý film Chemical Brothers: Don’t 
think, zachycující živé vystoupení kul-
tovní elektronické kapely e Chemical 
Brothers z Británie.

Není to jen koncertní záznam – re-
žisér rozmístil na pódium i do davu 
dvacet kamer, film nahrál ve špičko-
vém zvuku 7:1 Dolby Surround a nebál 
se zakomponovat vizuální výlety mimo 
časoprostor koncertu. Materiál natáčel 
na dvacet kamer umístěných nejen na 
pódiu, ale i přímo mezi fanoušky, tak, 
aby dokonale zachytily jejich úhel po-
hledu a emotivní reakce. Smith zároveň 
do záznamu dávkuje psychedelické vi-
zuály, které diváka ponoří do úchvatné 
atmosféry vystoupení.

„Chtěl jsem zachytit, jaké to je pro-
žívat živé vystoupení v samém srdci 
davu, přímo mezi fanoušky, a zároveň 
zkombinovat vizuální efekty, které 

používáme při koncertě, s materiálem, 
který jsme natočili během koncertu,“ 
popisuje svůj záměr režisér Adam 
Smith. „Film je zkrátka jeden velký 
psychedelický trip vyvolaný živou 
show Chemical Brothers,“ dodává.

Nemysli, nech to plynout

Anglické duo e Chemical Brothers ve složení Tom Rowlands a Ed Simons, které 
vzniklo v roce 1992 původně pod názvem e Dust Brothers, vydalo již sedm studiových 
desek. Několikrát získali ocenění Grammy a Brit Awards. Track Don’t ink (Nemysli) 
doprovází oscarový film Černá labuť.

Záznam jejich koncertu si můžete vychutnat v sále Kina Radotín (které je 
mimochodem jako jedno z mála vybaveno prostorovým zvukem 7.1) v sobotu 14. dubna 
od 20.00 hodin.

Jedním z nejúspěšnějších projektů 
loňského festivalového léta, „Divadlem 
v hospodě“, se slavnostně otevře nová 
radotínská Klubová scéna Kulturního 
střediska U Koruny v sobotu 14. dubna 
od 19.00 hodin.

Představí se Divadlo DNO a Šavgoč 
s úspěšným kabaretem: Hospodin aneb 
Kdopak by se Boha bar? v režii Jiřího Je-
línka. Hrací prostor bývá přímo pod ba-
rem, základními pomůckami jsou pivní 
lahve, sklenice, půllitry, duše z kola.

Hospodský kabaret Hospodin je 
určen pro turné po českých hos-
půdkách a barech. Autoři hru méně 

náročnému publiku postupně při-
způsobují a z Bible vybírají jen ty nej-
známější pasáže (původní záměr měl 
prý intelektuálnější ambici).

Hospodin aneb Kdopak by se Boha bar? Trojic i  interpretů vévodí sám 
Jelínek – jeho herectví je bytostně autor-
ské, živelné a charismatické. I ve chvíli, 
kdy improvizuje, je opravdu pohotový, 
vtipný a v spoluhráčích má výbornou 
oporu. S Fe-érií o Kladně v podání 
divadla V.A.D  a Vlnou v podání  Tate 
Iyumni (které uvidíme na Radotínské 
Radosti) spojuje Hospodina princip 
hraní s divadelními konvencemi, chyt-
rá zábavnost a lehkost originálního 
autorského divadla. 

Pokud se chcete opravdu dobře 
pobavit v krásném prostředí nové 
Klubové scény, rezervujte si vstupen-
ky (pro velký zájem) co nejdříve na: 
rezervacekskoruna@centrum.cz

Zbraslavské divadlo Jiřího Srnce a Rodin-
né centrum Pexeso zvou 19. března na dvě 
tragikomické jednoaktovky Václava Havla.

Oba kusy protkané pro Václava Havla 
typickými dějovými smyčkami a tématy 
slovní manipulace, lidského odcizení 
a přítomností alter ega samotného autora - 
disidentského spisovatele, budou ten večer 
k vidění v podání hostujícího profesionál-
ního divadla Rity Jasinské. 

Jeviště černého divadla se projednou 
změní nejprve v kancelář pivovarského 
sládka naplněnou pocitem intelektuální 
méněcennosti a poté v absurdně zařízený, 
přezdobený byt Věry a Michala, kde se bude 
demonstrovat ideální vztah, dítě, způsob 
života...

Audience & Vernisáž

19. března od 19.00 hodin,  délka před-
stavení je 1 hodina a 45 minut, rezervace 
vstupenek: zbraslav.srnectheatre@email.cz 
nebo divadlo@pexeso.org

Chcete sponzorsky přispět? Máte 
zajímavé nápady, jak akci obohatit? 
Volejte na telefon: 777 319 297


