
Circus Ponorka
Ve čtvrtek 16. dubna se na klubové 

scéně v Radotíně již podruhé předsta-
ví jedinečný orchestr, jehož jediným 
hráčem je Honza Ponocný, kapelník 
skupiny Mekyho Žbirky a talentovaný 
performer, hudebník a skladatel.

Honza Ponocný se jako kytarista 
podílel na více než šedesáti CD, pro-
dukoval několik platinových CD pro 
fi rmu Universal, má za sebou spolu-
práci s řadou špičkových hudebníků - 
např. SteveWalsh, Jean Couture, John 
Riley, Ivan Kral…

Napsal hudbu k celovečernímu 
fi lmům režisérky Alice Nellis Revival 
(kde zahrál i slepého bubeníka), Ma-
mas a Papas (za oba byl nominován na 
Českého lva za hudbu), k fi lmům Per-
fekt Days, Vaterland či titulní písničku 
fi lmu Andělé. 

Circus Ponorka, tedy jediný člověk – 
Honza Ponocný, s akustickou kytarou 
během chvilky za pomoci elektronic-
kých ,,mašinek‘‘ a dvou mikrofonů 
poskládá zvuk celé kapely, ve které 
nechybějí bicí, basa, několik kytaro-
vých partů a dokonce pěvecký sbor. 
Zážitek, který stojí za to!
Rozhovor s Honzou Ponocným
Máte celkem široký záběr – skládáte, 
hrajete sám v Circusu Ponorka, ale také 
s kapelou Mekyho Žbirky, produkujete, 
dokonce hrajete ve fi lmu…  Čeho byste 
se nechtěl vzdát?

Tak věci, i kterých bych se ale oprav-
du nechtěl vzdát, tady zrovna nezmi-
ňujete…, no a z těch věcí, na které se 
ptáte…, mě vlastně moc baví úplně 
všecko, je bezva někomu vymyslet 
a nahrát písničku, zábavný je zahrát 
si ve fi lmu a vymyslet tam hudbu, ale 

nejvíc bych se asi nechtěl vzdát živého 
hraní, protože když jsem na podiu, tak 
jsem to asi nejvíc já, no a pokud navíc 
hraju svoje písničky jakožto Circus 
Ponorka, tak tam už jsem úplně sto-
procentně sám za sebe. Myslím, že 
by si měl ve svém životě každý umě-
lec, nebo vlastně člověk z jakéhokoli 

oboru, nechat jednu věc, kde je sto-
procentně sám za sebe a nemusí dělat 
žádný kompromis, protože si myslím, 
že tak může zůstat uvěřitelný.
Honzo, jak jste vůbec přišel na to, že si 
založíte jednočlenný orchestr?

To byl regulérní nátlak mojeho 
kamaráda, který mi doslova řekl, že 
jsem debil, že dávám svoje písničky 
všemožným zpěvákům a nezpívám si 
je sám, no a protože je o hodně větší 
než já a má větší svaly, tak jsem ho 
musel poslechnout.
Komedie Revival Alice Nellis má úspěch, 
stejně tak vaše hudba k fi lmu, a dokon-
ce jste vydali soundtrack. Písničky tam 
ale dostaly novou podobu. Proč?

Film Revival je trošku zvláštní i tím, 
že má vlastně dva soundtracky, jednak 
je to nahrávka fi lmové skupiny Smo-
ke, jak by ji nahrála v roce 1972 s fi l-
movým zpěvákem, ty písničky znějí 
a jsou nahrány tak, aby fungovaly ve 
fi lmu. Ten druhý soundtrack jsou zno-
vu nahrané verze fi lmových písniček, 
nahrál jsem si je tak, jak myslím, že 
mají znít bez ohledu na to, co funguje 
ve fi lmu, a vydal jsem je jako svoje tře-
tí CD s názvem Revival Circus.

Díky a těšíme se!

Circus Ponorka − Honza Ponocný 
v originálním ,,one-man-show‘‘ 
16. dubna od 19.00 hodin – Klubo-
vá scéna Milana Peroutky Kultur-
ního střediska Radotín

Automechanik junior 2015
Na Středním odborném učilišti 

v  Radotíně se 18. a 19. února konalo 
regionální kolo 21. ročníku soutěže Au-
tomechanik junior 2015.

Soutěž, kterou vyhlašuje Minister-
stvo školství, mládeže a tělovýchovy 
a Svaz autoopraven České republiky 
pro žáky třetích ročníků oboru vzdě-
lání Mechanik opravář motorových 
vozidel, probíhá ve 3 kolech – školním, 
regionálním a celostátním. Do regio-
nálního kola postupují dva žáci z kaž-
dé zúčastněné školy. Do fi nále jdou 
z každého kraje první dva soutěžící 
z různých zúčastněných škol.

18. února byli účastníci soutěže 
a jejich pedagogové již v osm hodin 
na svých místech – vylosovali si star-
tovní čísla a v počítačové učebně se za 
přísného dozoru rozhodčích ponořili 
do otázek teoretického testu. Možná, 
že nevěděli všechno, některými byla 
teoretická část přijímaná s obavami, 
ale rozhodně se všichni snažili.

Druhý den soutěže zača l ještě 
časněji, na programu byla část prak-
tická, do níž každá ze zúčastněných 
škol připravila dva úkoly. Celkem 
jich bylo deset a stej-
ně tak i stanovišť roz-
místěných v dílnách 
učiliště – soutěžící je 
všechna v pracovním 
oděvu a s trochu ner-
vózním výrazem ve 
tváři obcházeli, kaž-
dý chtěl být nejlepší. 
K o n k u r e n c e  b y l a 
velká, úkoly náročné 
a rozhodčí přísní.

A výsledky? Třetí 
byl Dominik Brychta 
z pořádajícího učiliště, 
druhý Petr Špringer ze Střední prů-
myslové školy dopravní, a.s., Plzeň-
ská, Praha 5 a první místo získal Jiří 
Trpka ze Střední školy automobilní 
a informatiky, Weilova, Praha 10. 

Kluci radostně přijali z rukou ředitele 
školy Ing. Václava Hejdy a zástupce 
magistrátu Bc. Michaely Balouškové 
diplomy, výhry a gratulace. 

Ti, kdo věnují svůj čas a energii 
přípravě soutěže, se již těší na příští 
ročník – na skvělou atmosféru, kterou 

doprovází myšlenka „umím a chci“,
a na pocit, že tu jsou mladí lidé, pro 
něžw je a snad i bude obor, kterému se 
vyučí, nejen prací, ale i zábavou.

Klubová scéna Milana Peroutky 
Kulturního střediska Radotín přivítá 
v pátek 10. dubna již podruhé vynika-
jícího klávesistu, zpěváka a skladatele 
Romana Dragouna.

Dragoun působí na české hudební 
scéně již řadu let: v osmdesátých le-
tech byl členem legendární brněnské 
kapely Progres II, v níž vynikl přede-
vším na dvojalbu „Třetí kniha džun-
glí“, se skupinou Futurum natočil 
dvě alba: „Ostrov Země“ a „Jedinečná 
šance“. Poté se společně s Michalem 
Pavlíčkem hrál ve veleúspěšné kapele 

Stromboli. Publiku se také představil 
jako Ježíš v hlavní roli muzikálu „Jesus 
Christ Superstar“ a exceloval v muzi-
kálu „Apokalypsa“. 

Natočil čtyři sólová alba: Stín mý 
krve, Slunci blíž, Otlučená srdce, jeho 
zatím posledním akustickým albem je 
Piano. V roce 2012 byl posluchači Ra-
dia Beat vybrán do Beatové síně slávy 
v kategorii „Osobnost“. V současné 
době, kromě jiných aktivit, koncertuje 
se skupinou Futurum, Progres II., His 
Angels a T4.

Roman Dragoun působí také v prv-

Roman Dragoun v Koruně

Koncert Romana Dragouna 
10. dubna od 19.00 hodin – Klubová 
scéna (vchod ze dvora domu U Koru-scéna (vchod ze dvora domu U Koru-
ny) vstupné 160 Kč

ní české superskupině Supergroup, ve 
složení Kamil Střihavka, Michal Pavlí-
ček, Jan Hrubý, Vladimír „Guma“ Kul-
hánek a Miloš Meier. Skupina vznikla 
na základě hlasování čtenářů časopisu 
Rock&Pop a následně i hlasování po-
sluchačů na webu Radia Beat.

A jeden její superčlen teď zahraje 
v Koruně! Koncert bude určitě velkou 
hudební lahůdkou pro všechny poslu-
chače, kteří mají rádi kvalitní hudbu 
plnou emocí a harmonie.plnou emocí a harmonie.

A radotínští občané také ne!
Zejména dvě skutečnosti potěšily 

pořadatele z radotínského TarpanC-
lanu, Hucul Clubu Praha a Jízdy svo-
bodných rytířů z Lochovic: K malé 
slavnosti před radnicí se dostavilo 
devatenáct jezdců a jezdkyň, kteří 
vytvořili zatím nejpočetnější dopro-
vod legendárního hrdiny. A pak právě 
zájem a účast Radotíňáků: 
Přes lezavý chlad dobrá stovka 
pozorně vyslechla slavnostní 
zdravice a píseň Pavla Vo-
lodkoviče: Jeho píseň Šemík 
potěšila všechny – i přítom-
ného Šemíka! Poté zástupce 
zdejší městské části, radní 
Ing. Petr Binhack, předal Ho-
rymírovi poselství od starosty 
Mgr. Karla Hanzlíka starosto-
vi Neumětel. Slavnostní fan-
fára Oty Procházky otevřela 
jezdeckou sezónu 2015 a pak 
už to šlo ráz na ráz: Přípitek, 
pozdravy a přání šťastné cesty 
a vladyka se svou družinou 
vyrazil podél Berounky na 
cestu.

„Osiřelí“ občané se potěšili skvělý-
mi zabíjačkovými produkty a kvalit-
ními nápoji nejrůznějších druhů, ně-
kteří si zakoupili půvabné suvenýry od 
přítomného kováře, další pak nechali 
povozit své děti na koni a … k tomu 
všemu se vzduchem nesla neuvěřitelně 

poetická hudba z fl ašinetu…
Natěšení Neuměteláci se pak do-

čkali před pátou hodinou odpolední, 
kdy Horymír dovedl svoji jízdu do 
parku před místním kostelem. Tam 
již „svého“ vladyku očekával starosta 
Luděk Kuniak a houf místních ob-
čanů. Ti připravili účastníkům jízdy 
srdečné přivítání; zejména pak ocenili 

poselství radotínského starosty, které 
pan Kuniak všem přečetl. Po položení 
věnce k Šemíkovu hrobu došlo rov-
něž na přípitky, pochopitelně tradiční 
medovinou… 

A pak už se všichni rozcházeli či 
rozjížděli s myšlenkou: Za rok touhle 

Horymír nezklamal! 

To byl jeden ze závěrů výroční Valné 
hromady členů Sboru dobrovolných ha-
sičů v Radotíně.

Jak taková akce probíhá? Zúčastnění 
s i  v ys lech l i  zpráv y o č innost i ,  
plán práce, výsledky hospodaření 
a  z vo l i l i  nov ý  v ý bor.  Ja ko hos t  

vystoupil i radotínský starosta Mgr. 
Karel Hanzlík, který ocenil dobrou 
spolupráci sboru s městskou částí. 
V závěru byli dlouholetí členové 
oceněni pamětní medailí.

A právě z výše zmíněné zprávy 
o činnosti vyplynulo, že je nutné 

zajist it více vedoucích 
p r o  d ě t i .  N y n í  n e n í 
možné, přes velký zájem, 
přijímat další členy do 
dětského družstva. Proto 
Kolektiv mladých hasičů 
při SDH Radotín hledá 
nové vedoucí.

P r o  z á j e m c e  b l i ž š í 
informace podá vedoucí 
KMH Dana Trejtnarová 
na telefonu 605 824 490 
nebo každou středu od 
17.00 hodin ve zbrojnici na 
náměstí Osvoboditelů 5.

Mladí hasiči hledají vedoucí

Všechny školky ve správním obvodě Praha 16 již rozhodly o době, v níž bude v tom 
kterém místě probíhat zápis nových „frekventantů“ jednotlivých předškolních zařízení. 
Zde je přehled dat a hodin:

MŠ Praha – Radotín 24. 3. 9.00-12.00 a 13.00-17.00 hodin
http://radotinska-ms-hastrmanek.webnode.cz ve třídě Včelek
MŠ Nad Parkem Praha – Zbraslav 13. 4. a 14. 4. 13.00-17.00 hodin
www.msnadparkem.cz vrácení přihlášek: 28. 4.
                                                                                9.00-16.30 hodin
MŠ Matjuchinova Praha – Zbraslav 13. 4. a 14. 4. 13.00-17.00 hodin
www.ms-zbraslav.wz.cz 
MŠ Velká Chuchle 11. 3. 13.00-17.00 hodin
www.ms-chuchle.cz dny otevřených dveří - úterý 3. 3.        
,                                                                               a středa 4. 3. 15.00-16.00 hodin
MŠ Praha – Lipence 8. 4. 13.00 -17.00 hodin
www.skolkalipence.cz ve třídě Koťat
MŠ Praha – Lochkov 1. 4. 13.00 do 17.00 hodin

Zápisy do mateřských škol

rozjížděli s myšlenkou: Za rok touhle rozjížděli s myšlenkou: Za rok touhle rozjížděli s myšlenkou: Za rok touhle 

To zahlásily děti po návratu z hor. 
Jedenáctý lyžařský výcvikový zá-
jezd organizovaný Městskou částí 
Praha 16 ve spolupráci s radotínskou 
základní školou o jarních prázdni-
nách, tedy od 21. do 28. února, je 
minulostí. Nechal za sebou příjemné 
vzpomínky na hromadu zážitků upro-
střed hald sněhu.

Vzhledem k tomu, že sníh byl le-
tos nejen na sjezdovkách, užívali si 
frekventanti kurzu dostatečně zim-
ně kromě dopoledních lyžovaček 
i odpolední horské vycházky z cha-
ty Lesanka (jezdí se stále na jedno 
vyzkoušené místo – do Mariánské 

u Jáchymova v Krušných horách).
A samotné lyžování? Výuka ve sjez-

du pod vedením lyžařských instruk-
torů probíha la 
hlavně v blízkém 
areálu v Novém 
Městě u Jáchy-
mova, ale dosta-
lo se i na svahy 
Plešivce, kde je 
osm nových sjez-
dovek .  Vý u k u 
tradičně uzavřel 
slalomový závod 
o  c e n y  –  t e n 
by l  ho d no c e n 
podle rozdělení 
do v ýkonnost-
ních družstev.

H o r y ,  l y ž e , 

Zalyžováno dost 
a dost!

sníh a hry až do večera - to byl ten 
správně prázdninový čas! Takže zno-
vu za rok.


