
Pražská oblastní přehlídka amatér-
ského divadla se letos poprvé nastěhu-
je do Radotína.

Jedenáct divadelních inscenací, z to-
ho dvě pohádky, to je program, který 
na porotu i diváky čeká o víkendu 
28. února až 2. března v Kulturním 
středisku Radotín.

Na soutěži s výběrem na národní 
fi nále činoherního divadla pro dospělé 
a činoherního divadla pro děti jsou 
totiž diváci samozřejmě vítáni. To oni 
budou rozhodovat o Ceně diváků, kte-
rá je pro mnohé soubory větším oce-
něním než postup na další přehlídky.

„Na přehlídku se přihlásilo mno-
hem více souborů, než jsme mohli do 
konečného programu zařadit, snažili 
jsme se vybrat takové inscenace, které 
mohou oslovit diváky všech věkových 
kategorií i příznivce různých žánrů. 
A tak v programu přehlídky budou 
dvě pohádky, klasická dramata, jako 
např. detektivní hra A. Christie Past 
na myši, hry současné české drama-
tiky (David Drábek: Koule) a dokon-

ce i opera,“ říká Lenka Smrčková, 
předsedkyně Amatérské divadelní 
asociace, občanského sdružení, kte-
ré pražskou přehlídku amatérského 
divadla organizuje už od roku 1990. 
Součástí přehlídky jsou i semináře, na 
nichž zkušení divadelní lektoři budou 
jednotlivá představení hodnotit. I ty 
jsou veřejně přístupné.

Vedoucí Kulturního střediska Ra-
dotín Dana Radová k tomu dodává: 
„Tato velká divadelní akce se u nás 
koná poprvé, věříme, že se nám pro 
divadelníky podaří připravit příjemné 
prostředí, že lektoři budou na soubory 
přísní, ale spravedliví a že hlediště 
bude plné. V programu vystoupí i dva 
divadelní soubory, které mají v KS 
Radotín své domovské jeviště – DS 
Gaudium a DS Křoví. Budeme držet 
palce jim, ale i všem ostatním.“

Pražskou oblastní přehlídku ama-
térského divadla POPAD 2014 pod-
poruje hlavní město Praha a Minister-
stvo kultury ČR.

POPAD 2014

Program viz Kultura Radotín na 
str. 7, změna vyhrazena, zcela aktu-
ální na www.praha16.eu

V sobotu 18. ledna se v radotínské 
sokolovně sešli přátelé a příznivci zná-
mého bubeníka skupiny Olympic Mildy 
Peroutky, který by právě letos v lednu 
oslavil padesátiny.

Všichni kdo přišli, a bylo jich oprav-
du hodně, dostali hned u vchodu 
dárek – bubenické paličky, podepsané 
Milanem. Další dárky už byly pro Mil-
du. Zahrát mu přišli jeho přátelé a zná-
mí. Na úvod vystoupil se svojí řečí or-
ganizátor tohoto večera Ivan Jandečka 
a místostarosta Mgr. Miroslav Knotek, 
jenž přečetl zdravici radotínského sta-
rosty, který se z důvodu služební cesty 
nemohl akce zúčastnit. Hudební večer 
zahájila mladá kapela Sun Drive. Hned 
poté zahrála vynikající skupina ASPM, 
se kterou Milan hrál několik let, ve slo-
žení Jan Spálený, Michal Gera a Radek 
Krampl. Když tátovi zazpíval Milda 
junior, málokdo se, bez ohledu na věk, 
pohlaví či příslušnost k žánru, ubránil 

dojetí. Většinu hudební produkce zajis-
tila skupina Harry band, kde si, mimo 
jiných hostů, na klávesy zahrál i druhý 
Mildův syn Honza.

Kdo samozřejmě v tento večer nemo-

hl chybět, byla kapela Olympic. Když 
Petr Janda zpíval Bonsoir mademoiselle 
Paris, Milan Broum a Jiří Valenta hráli 
a osvícené, opuštěné bicí stály vzadu, 
všem to došlo! I když byl celý večer pro 
Mildu a bylo ho všude plno, tam v so-
kolovně za bicími najednou nebyl…

Ale určitě to všechno viděl. A aby 
to srdečné přání přátel 
i rodiny a tu oslavu 
i pořádně slyšel, hrál 
bubenické sólo ve zná-
mém hitu „Vymyslel 
jsem spoustu nápadů“ 
s Mildovými paličkami 
úplně celý sál a oprav-
du naplno. Zpívali přá-
telé a Mildova rodina 
a všichni do toho dali 
emoce, srdce a vzpo-
mín k y na sk vělého 
člověka a kamaráda.   

Poved lo se !  Dí k y 
všem, kteří se podíleli 
na tomto večeru.

Jaký byl večer pro Mildu?

V uplynulém roce 2013 žáci Gym-
názia Oty Pavla dosáhli vynikajících 
umístění v regionálních i celostátních 
kolech odborných soutěží.

1. místo sourozenců Filipa a Ro-
bina Iblových v celostátním kole 
St ředoškolské odborné č innost i 
v oboru ekonomika a řízení, 4. místo 
Antona Richtera v celostátním kole 
olympiády z francouzského jazyka, 
4. místo Magdy Schlindenbuchové 
v celostátním kole soutěže v anglič-
tině City&Guilds English Lenguage 
Contest 2012, speciální ocenění To-
máše Zahradníka v oboru informa-

tiky celostátní soutěže Expo Science 
Amavet a stříbrné pásmo v celostátní 
soutěži pěveckých sborů „Gymnasia 
cantant“ pěveckého sboru Colum-
bella svědčí o nadstandardní práci 
samotných žáků i jejich pedagogů.

K velmi pěknému úspěchu v regi-
onálním kole Hlavního města Prahy 
matemat ické olympiády př ispěl 
3. místem Ondřej Kincl, v Interne-
tové matematické olympiádě obsadil 
sedmičlenný tým studentů ve slože-
ní: Ondřej Kincl, Martina Chamro-
vá, Martin Malý, Michael Kuryl, 
Pavla Rusá, Jakub Volf a Vojtěch 

Kessler 3. místo v Praze a celkově 
21. umístění z 200 přihlášených 
týmů ČR. Šachové družstvo ve 
složení Ondřej Kincl, Petr Hřídel, 
Marek Korbel a Vojtěch Kramoliš 
obsadilo v šachovém turnaji střed-
ních škol 2. místo v Praze a desáté 
v republice.

Stejně dobře se daři lo v květnu 
2013 zdejším maturantům. Té-
měř ve všech částech státní maturity 
měli nadprůměrné výsledky. Přitom 
radotínské gymnázium patří mezi 
nejmenší gymnázia v Praze.

Radotínští gymnazisté první v republice!

Galavečer  housli sty  Jaroslava 
Svěceného „Antonio Vivaldi a jeho 
vrstevníci“ rozezní velký 
sál radotínské Koruny 
ve čtvrtek 13. března od 
19.00 hodin.

Mistra doprovodí jed-
na z nejlepších českých 
cembalistek, Jitka Navrá-
tilová, se kterou natočil 
již dvě CD. Během tohoto 
mimořádného večera 
společně přednesou slav-
né i méně známé skladby 
Antonia Vivaldiho a jeho, 
nejen italských, vrstevní-
ků. Jaroslav Svěcený také 
představí špičkové italské 
i  f rancouzské housle 
18. a 19. století.

Svěcený v Koruně Galavečer J. Svěceného 13. března od 
19.00 hodin v Koruně, po koncertě 
bude následovat autogramiáda, 
vstupné 250 Kč

V rámci mezinárodního dne průvod-
ců cestovního ruchu pořádají pražští 
průvodci pro širokou veřejnost v sobotu 
22. února prohlídku Nového Města.

Sraz je ve 14.00 hodin u severní 
fontány (blíže k Novoměstské radnici) 
v parku na Karlově náměstí. Průvodci 
si připravili několik prohlídkových 
tras. Pro rodiny s dětmi je nachystána 
speciální prohlídka a soutěže. Tato 
propagační akce seznamuje veřejnost 
s prací turistických průvodců a koná 
se každoročně po celém světě. Pro-
hlídka je bezplatná. Účast na prohlíd-
ce není třeba předem objednávat.

I když se už nějakou dobu píše rok 
2014, je tu ještě jedna vzpomínka na 
příjemné chvíle na konci minulého 
roku, kdy učitelky s dětmi z MŠ Has-
trmánek připravily vánoční akademii 
„Zimní bál“.

V Kině Radotín se sešli rodiče 
a další hosté, aby zhlédli vystoupení 
dětí, které je zavedly do kouzelného 
světa pohádek. Nechyběly známé 
vánoční melodie z Mrazíka, Kaš-
párek s Honzou se museli vydat do 
pekla zachránit princeznu, sněhuláci 
dováděli s Mikulášem ve sněhových 
závějích. Nebyly by to Vánoce, kdy-
by sálem nezazněly krásné vánoční 

Na Nové Město s průvodcem
Bezplat ná proh l íd k a Nového 
Města – sobota 22. února
od 14.00 hodin (sraz u severní
fontány na Karlově náměstí)

koledy. To, že se všichni příjemně 
bavili, bylo vidět ne-
jen na tvářích rodičů, 
ale i těch nejmenších, 
kteří s napětím sledo-
vali vystoupení svých 
kamarádů.

Velkou radost udělal 
i výtěžek ze vstupného. 
Vybraných 10 000 korun 
školka věnovala spo-
lečnosti Fond Sidus, se 
kterou již několik let 
spolupracuje. Peníze 
poputují do dětského 
zdravotnického zařízení 

v Praze Motole na pomoc individuálním 
pacientům. Takže je na místě poděková-
ní všem, kteří se zúčastnili a podpořili 
tak dobrou věc.tak dobrou věc.tak dobrou v

Vánoční akademie MŠ Hastrmánek

Již poosmé se bude v sobotu 15. března 
v Pivním sanatoriu vítat jaro.

Oblíbená hudební party pro přátele 
dobré hudby i dobrého pivního moku se 
v radotínské restauraci ve Štěrkové ulici 
koná od 16.00 do 22.00 hodin. Hlavní 

Vítání jara s Joe Karafi átem
Vítání jara – 15. března od16.00 hod. 
v restauraci Pivní sanatorium, akce 
pořádána za podpory MČ Praha 16 
je určena široké veřejnosti

hudební vrchol večera nastane hudební vrchol večera nastane hudební vrchol večera nastane hudební vrchol večera nastane 
v půl osmé večer, kdy padne v půl osmé večer, kdy padne 
čas pro „Underground Blues čas pro „Underground Blues 
Session“ v čele s Joe Karafi á-Session“ v čele s Joe Karafi á-
tem (Garage, Plastic People tem (Garage, Plastic People 
o.t.U), Janem Martinkem a Pe-o.t.U), Janem Martinkem a Pe-
trem Roškaňukem (Žlutý Pes). trem Roškaňukem (Žlutý Pes). 
Zcela jistě to bude pořádný Zcela jistě to bude pořádný 
kytarový „nářez“.kytarový „nářez“.

A pozor – žena, která nepři-
jde, nedostane květinu!jde, nedostane květinu!

Kulturní středisko U Koruny zve všech-
ny na veřejné natáčení nové zábavné talk 
show s tématy, která nemusejí vždy vypa-
dat zábavně; ovšem provázené hudbou, 
vtipem, soutěží a názory z publika.

První DRINK (Důvtip–Rozhovory-
-Inspirace–Názory-Kultura) se Simo-
nou Babčákovou a jejími hosty na 
téma: „Moje cena neklesá s množstvím 
neumytého nádobí“ se chystá ve středu 
26. února na klubové scéně.

Hosty budou manažerka a autorka 
překladu knihy ředitelky facebooku 
Sheryl Sandbergové: Opřete se do toho, 
ženy, Anna Kárníková a úspěšný per-
sonalista, bývalý studentský aktivista 
z dob sametové revoluce, pak česko-
slovenský politik a bezpartijní poslanec 
Sněmovny lidu Federálního shromáž-
dění Jan Bubeník.

Stále aktuální téma sleduje dilema 
většiny žen: „Práce nebo rodina? Roz-
dělení domácích prací, funkcí, sféry 
soukromé i veřejné - kam vlastně žena, 
muž patří? Ke kuchyňskému pultu nebo 
do čela stolu ve fi rmě? Jak vše skloubit? 
Co komu sluší? Kdo udělá večeři, když 
oba byli v práci a mají toho dost? Má 
se žena stydět za svou chuť místo mytí 
nádobí budovat kariéru? 

DRINK se Simonou 
Babčákovou

DRINK - veřejné natáčení, 26. února 
od 19.00 hodin, rezervace nutná, 
vstupné 150 Kč

Mnozí radotínští občané si vzpomenou, že 
loni se uskutečnila první Horymírova jízda 
Radotín – Neumětely.

Tedy, z historického hlediska vlastně 
druhá. A skvělou zprávou pro všechny Rado-
tíňáky rozhodně je, že vladyka Horymír na 
svůj oblíbený Radotín nezapomněl. (Našel 
zde totiž kdysi v šerém dávnověku místo, 
kde si mohl při svém slavném úprku před 
rozzuřeným knížetem Křesomyslem odpo-
činout.) A přijede nás letos opět navštívit!

Ti, kteří budou chtít vladyku a jeho dru-
žinu přivítat a pozdravit, mohou tak učinit 
v sobotu 1. března! Jezdci vyrazí z Neumě-
tel po osmé hodině ranní a Radotín je může 
očekávat odpoledne mezi čtvrtou a pátou 
hodinou na náměstí Sv. Petra a Pavla. 

Tato jistě mimořádná událost státoprávní-
ho významu bude ještě „zesílena“ slavnost-
ním zahájením jezdecké sezóny 2014 – skvělá 
příležitost opět se zúčastnit mimořádné 
kulturně-historické události!

A opět Horymír! 

Horymírova jízda - v sobotu 
1. března mezi čtvrtou a pátou 
hodinou na náměstí Sv. Petra a Pavla

Takhle slavný vladyka loni 
zdravil Radotín

Je dobré se čas od času ohlédnout zpátky 
a připomenout si dobré skutky, protože těch 
není nikdy dost. Jedním z takových byl na-
příklad i nedávný charitativní projekt s ná-
zvem Vánoční dobrodiní aneb děti dětem.

Ten, kdo navštívil 15. prosince vánoční 
trh v Radotíně, mohl si na jednom ze stánků 
zakoupit vánoční dekorace vyrobené žáky 
ZŠ a ZUŠ Zbraslav. Jednalo se o originální 
vlastnoručně vyráběné papírové andílky, 

Děti dětem 
vánoční přání nebo látkové ozdobičky.  

Po následném pondělním doprodeji 
v rámci vánočních dílniček na ZŠ Zbra-
slav putoval celý výtěžek z prodeje těchto 
výrobků do Dětského domova Charlotty 
Masarykové na Zbraslavi. Částka 6 283 Kč 
potěšila nejen ředitelku dětského domova 
MUDr. Ivu Truellovou, Ph.D., ale i celý 
personál. Všechny organizátory zahřálo 
vědomí, že částka pomohla přispět k dob-
ré vánoční atmosféře a přinést dětem 
radost. Jim všem patří i toto poděkování.


