
Nová formace kapely byla obnovena 
v roce 2007.

Koncerty Tanga tvoří písně jak ze 
starších dob (např. Co s tím sklem, 
Elektrický bál, Jdeme do hor, Obyčejný 
svět atd.), tak i novější písně. Tango vy-
dalo 3 nová alba – Tango 2007 a Boom 
Boom (v r. 2009) a Tango 2014.

V kulturním středisku kapelu uslyší-
te v sestavě: Mirek Imrich – zpěv, Han-
ka Gasseldorferová – bicí, zpěv, David 
Pavlík – kytara, Martin Ivan – basa.

Sobotu 3. října si Radotínští užijí 
opravdu pořádně. Hned po dopolední akci 
s Integrovaným záchranným systémem se 
chystá už druhý ročník Babího léta.

Po úspěchu loňské premiéry tedy 
Městská část Praha 16 tedy opět nachys-
tala na náměstí Sv. Petra a Pavla příjemné 
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ve vnitrobloku areálu II. stupně školy, 
který v minulém roce o prázdni-
nách prošel rozsáhlou rekonstrukcí. 
Uskutečnilo se zde proto, že tři ze 
čtyř letošních prvních tříd (dvě 
jsou po 22, dvě po 24 dětech) mají 
své učebny v přilehlé budově školní 
družiny. Možná se nejedná o tak 
krásné místo, jakým je náměstí 

Sv. Petra a Pavla, ale tento prostor měly 
první třídy opravdu jen pro sebe, takže 
vše probíhalo v klidné slunečné náladě.
Nejprve nové žáky přivítal Mgr. Zde-
něk Stříhavka, ředitel školy, po něm si 
vzal slovo starosta Mgr. Karel Hanz-
lík, který dětem popřál hodně úspě-
chů na jejich další cestě za poznáním 
a věděním. Upozornil však, že celkový 
úspěch není výsledkem náhody či 
štěstí, ale výsledkem každodenní svě-
domité přípravy a práce. Rovněž požá-
dal vyučující a rodiče o citlivý přístup 
k novopečeným prvňáčkům při jejich 
prvních krůčcích ve školním prostře-
dí. Pak již Mgr. Jaroslava Boháčová, 

Přivítaní prvňáčci která má na starosti I. stupeň, přešla 
ke konkrétním provozním informa-
cím,  cíleným hlavně na rodiče. Na zá-
věr předal radotínský starosta se svým 
zástupcem pro oblast školství a sport 
Mgr. Miroslavem Knotkem dětem pro 
štěstí a na památku jejich významné-
ho dne malé plyšové talismany.  

V Lipencích dostalo na památku 
na svůj první školní den 42 prvňáčků 
od ředitelky školy pamětní list s ob-
rázkem školy a jedné z pohádkových 
postaviček. Ten byl zároveň i malým 

kvízem – podle toho, 
do které pohádky pa-
třila kreslená postava, 
mohly děti uhodnout, 
zda je čeká 1.A, nebo 
1.B, zda je bude učit 
pan učitel, nebo paní 
učitelka. Ano, je to 
tak, tady mají prvňá-
ci pana učitele! 

V Základní škole 
Charlotty Masaryko-
vé ve Velké Chuchli 
přivítala její ředitelka 
Mgr. Eliška Jančíko-
vá 45 nováčků, kteří 

sem nastupovali do dvou tříd. Dětem 
i jejich početnému doprovodu také 
představila nové členy pedagogické-
ho sboru. I zde se uvítání zúčastnil 
zástupce městské části – žáky, jejich 
rodiny i učitele pozdravil starosta 
Velké Chuchle Stanislav Fresl. Poté 
dostali prvňáčci z rukou ředitelky 
školy pamětní listy a obě první třídy 
se před školou vyfotily.

Nejvíce žáků v prvních třídách 
přivítala zbraslavská Základní škola 
Vladislava Vančury – v první školní 
den jich sem dorazilo 108. Rozděleni 
zde budou do čtyř prvních tříd.

odpoledne s příchutí babího léta pro ce-
lou rodinu. Každý si najde to své: dechov-
ku, populární hudbu či pohádku. 

Program bude zahájen ve dvě ho-
diny po poledni starostou MČ Praha 
16 Karlem Hanzlíkem, který uvede 
hudební pásmo Ta naše písnička čes-
ká. Od půl čtvrté vystoupí společně 
Pavlína Filipovská a Karel Štědrý. 

Pro děti tu bude mezitím nachystaný 
divadelní stan, kde pro ně od půl třetí 
zahraje pohádku Petrpaslíkovo divadlo.

Kulturní středisko Radotín v domě 
U Koruny si navíc od sedmé večerní 
ještě nachystalo diskotéku pro starší 
a pokročilé s Rolling Stones revival.

Babí léto v Radotíně

Babí léto – 3. října od 14.00 hodin 
na náměstí Sv. Petra a Pavla

Letošním maturantům šestiletého 
studia se testy státních maturitních 
zkoušek obzvláště vydařily.

Dle zveřejněných dat Centra pro zjiš-
ťování výsledků ve vzdělává-
ní se v hodnocení didaktic-
kých testů z českého jazyka 
umístili na 2. místě v ČR, 
a to se ztrátou pouhých 
patnácti setin průměrného 
percentilového umístění 
v porovnání s první ško-
lou. V testech z anglického 
jazyka skončili na 3. místě 
v ČR a v matematice obsadili příčku 
nejvyšší – 1. místo v ČR!

Vynaložení píle a úsilí se také zúro-
čilo v celkovém hodnocení maturit-

ních zkoušek (včetně školní části), kde 
7 žáků prospělo se samými jedničkami 
a 15 žáků prospělo s vyznamenáním. 

Našim maturantům přejeme, aby na-

byté znalosti a zkušenosti dokázali vyu-
žít ve svém profesním i osobním životě.
Za tým pedagogů Gymnázia Oty Pavla

Maturanti Gymnázia Oty Pavla 
mezi nejlepšími v ČR

Komu se občas nestane, že si ve vlaku 
najednou nemůže vzpomenout, zda za-
mkl dveře od domu? Že hledá doma klí-
če, mobilní telefon nebo brýle?  Existují 
jednoduché techniky, které pomohou se 
tohoto problému zbavit.

Existuje (a funguje) jich řada – tako-
vých, které každý může využít v běž-
ném životě. Tyto techniky a jejich 
praktikování a rozvíjení mají ale ještě 
jeden velmi příjemný bonus. Ony totiž 
velmi efektivně trénují mozek, nene-
chávají ho hloupnout a pomáhají tak 

vlastně zpomalovat stárnutí. 
Místní knihovna Radotín proto při-

pravila kurz v rozsahu 10 lekcí, 
který seznámí účastníky s teo-
rií paměti a základními mne-
motechnikami. Během kurzu 
získá každý účastník návod na 
to, jak zvládnout tyto a další 
životní situace: Zamkl/a jsem 
to auto?, Jak si zapamatovat jména a tvá-
ře?, Nákupní seznam i o 50 položkách 
bez lístečku, Kalendář na rok 2016. 
Součástí každé lekce budou také cvičení 

Nenechte svůj mozek stárnout a aktivity podporující i další kognitivní 
funkce (např. pozornost, logika, spolu-
práce obou mozkových hemisfér). Kurz 
povede certifikovaná trenérka paměti 
Ing. Hana Habartová.

Nezávazná ukázková 
lekce proběhne v knihovně 
zdarma v pátek 2. října od 
9.00 hodin. Kurz samotný 
poběží od 9. října každý pá-
tek ve stejnou hodinu, jeho 
cena je 800 Kč. Na ukáz-

kovou hodinu je možné se rezervovat 
osobně v knihovně, nebo přímo u lek-
torky na tel. č. 603 383 523 či e-mailem 
na barevnystrom@seznam.cz.

Kameny se konečně valí i do Rado-
tína. V Kulturním středisku Radotín 
vystoupí Rolling Stones revival Prague 
v sobotu 3. října.

A jaká je historie našich „Stounů“? 
Počátkem 80. let se začala formovat 
skupina nadšenců, kteří se věnovali 
popíjení nápojů za zvuků hudby Rol-
ling Stones. Díky zručnosti jednoho 
z nich, Petra Holánka, se tyto večírky 
„zvrhly“ ve spontánní muzicírování 
a kolem roku 1983 se objevila v jádru 
spolku první veřejně hrající a po-
slouchatelná sestava. Jejím platným 
členem byl zejména Evžen Balaš, díky 
jehož umanutému sběratelství se ka-
pela dostala nejen ke kompletním na-
hrávkám, ale i k notovým materiálům, 
což bylo v té době téměř neslýchané.

V průběhu 80. let kapela v rámci teh-
dejších možností pilně koncertovala – 
a ve vystoupeních, v nově vznikajících 
klubech, úspěšně pokračovala i po 
revoluci. K památným patří koncert 
v Karlově ulici v předvečer prvního 
koncertu Rolling Stones na Strahově, 
který ukončila policie. Počátkem roku 

1991 se kapela podílela na natáčení 
dokumentu pro ČT „Český revival“. 
Od roku 1997 jezdí vystupovat i do Ra-
kouska a Německa a nedílným doplň-
kem jejích významnějších vystoupení 
se stává tříčlenná dechová sekce. 

Během let docházelo průběžně k vý-
měně jednotlivých členů kapely. Sou-
časná sestava je: Zlatko Hejma – zpěv, 
Zbyněk Jaroš – kytara, Dan Vavrla – 
kytara, Vladimír Adamský (bg), Da-
vid Uher – bicí. Jako host ji příležitost-
ně doplňuje Emil Hadač – klávesy.

Na sobotu 24. října je od 19.00 hodin 
naplánován koncert kapely Tango.

Kapelu Tango a Míru Imricha, který 
působí na rockové scéně již řadu let, není 
nutné dlouze představovat. V dobách, kdy 
u nás rockových zpěváků bylo jako šafrá-
nu, působil Mirek se svým osobitým pro-
jevem málem jako zjevení z jiného světa. 
Snadno jste mu uvěřili každé slovo, každé 
gesto, a to jak v prvním „zadumaném“ 
období Abraxasu, tak i v jeho pozdější 
veselejší podobě, kdy přibylo i množství 
pódiových legrácek. Právě své veselejší 
„já“ Míra později naplno odhalil v Tangu.

Podzimní rockové lahůdky v Koruně

Letošní 20. jubilejní mezinárodní fes-
tival dechových orchestrů proběhne na 
Zbraslavi a v okolních obcích od pátku 
25. do neděle 27. září.

V pátek vystoupí od 16.00 hodin ve 
zbraslavském Slunečním parku Kron-

janka ze Švý-
carska, od 16.30 
bude k vidění 
u k á z k a  p o -
l ic e jn í ho v ý-
cviku jízdní skupiny Městské policie 

Prahy 5. O páté bude na 
hřbitově u kostela sv. Hav-
la položen věnec na hrob 
Jaromíra Vejvody.

V e  s t e j n o u  d o b u 
(17.00 hod.) zahraje v Jí-
lovišti Šibenska narodna 
glazba z Chorvatska, ve 
Vraném Kybartiniai z Lit-
vy a v Davli Veselá sedma. 
Na Zbraslavském náměstí 
budou tyto kapely hrát od 
šesti do devíti večer.

V sobotu budou probíhat v Černém 
divadle Jiřího Srnce soutěžní vystoupení 
orchestrů od 10.00 do 12.30 hodin, na 
Zbraslavském náměstíveřejná vystoupe-
ní orchestrů od 10.00 do 13.00 hodin.

Ve dvě odpoledne proběhne mažo-
retková show, na půl čtvrtou je na-
chystán festivalový průvod orchestrů 
a mažoretek Zbraslaví a po jeho skon-
čení společný koncert všech zúčastně-
ných orchestrů a mažoretkových sku-
pin na Zbraslavském náměstí. Tamtéž 
od 17.00 hodin zahraje Vejvodova 
kapela a proběhne vyhlášení výsledků 
soutěže, od 19.00 hodin je slíbena lido-
vá veselice s kapelou Leškovanka.

Festival zakončí nedělní matiné, 
na němž mezi 10. a 12. hodinou do-
polední postupně zahrají Kybarti-
niai, Velký dechový orchestr České 
Budějovice, Kronjanka, Leškovanka 
a Věnovanka.

Vejvodova Zbraslav 2015

V Místní knihovně Radotín probíhá až 
do 29. října výstava obrazů Hany Hlavsové 
a Zdeňka Kostříže. 

Velká část vystavených obrazů vznikla 
nebo byla dokončena v Radotíně, kde oba 
vystavující žijí. Inspiraci čerpají na svých 
cestách a část tvorby vzniká v kolínském 
ateliéru, kde působí volné uskupení ama-
térských výtvarníků „bez rámu“, kterého 
jsou členy (jejich obrazy jsou nyní k vidění 
v Knihovně Jana Palacha v budově Filozo-
fické fakulty Univerzity Karlovy).

Hana Hlavsová ke své tvorbě pozname-
nává: „Poznala jsem, že kresba uliček měst, 
květin či nahodilých zákoutí ve spojení 
s příjemnými lidmi stejného zájmu mně 
přináší radost a potěšení. Jako někteří další 
kolegové výtvarníci jsem z Radotína a ráda 
jezdím za nadšenými přáteli výtvarného 
kumštu do Kolína, kde v ateliéru zkouším 
různé techniky malby. A jen tak mezi námi, 
přátelé – mě to malování moc baví!“ Rodi-
na Zdeňka Kostříže prý zase vítá jeho letní 
krajinomalby, protože se vrací s krásnými 
zážitky, dobrou náladou a s neuvěřitelnými 
nápady, kam zavěsit svá nová díla. 

Výstava dvou bez rámu

Letošní Radotínský den s IZS – Zá-
chranáři v akci byl kvůli souběžnému 
Mistrovství světa v ledním hokeji přesu-
nut z  května na podzimní termín. Těšit 
se na něj tedy můžete právě nyní – koná 
se v sobotu 3. října.

Městská část Praha 16 ho již 
tradičně připravuje ve spolupráci 
s Hasičským záchranným sborem 
hlavního města Prahy, s Policií České 
republiky (ta tu v minulých ročnících 
představila např. policejní Passaty, 
které hlídají bezpečnost na našich sil-
nicích), s Vojenskou policií Armády 
České republiky, s Městskou policií 
hlavního města Prahy, se Zdravot-
ní pojišťovnou Ministerstva vnitra 
a dalšími.

Radotínský den s IZS – Záchranáři v akci – 3. října 9.00-13.00 hodin na parkovišti
před obchodním centrem Berounka na radotínském náměstí Osvoboditelů.
POZOR! V souvislosti s pořádanou akcí upozorňujeme na uzavření parkoviště
před obchodním domem Berounka v tento den, a to v době od 6.30 do 13.00 hodin.

Opět zde tedy bude 
k vidění rozličná zásaho-
vá a záchranná technika, 
se kterou integrovaný 
záchranný systém den-
nodenně zachraňuje lid-
ské životy (právě končící 
extrémně suché a horké 
léto to vše hodně prověři-
lo). A pozor – i tentokrát 
s sebou záchranáři a poli-
cisté do Radotína vezmou 
své čtyřnohé pomocníky, 
psy a koně.

Do radotínské Koruny zase přijede 
divadelní společnost Point!

Sympatická partička prostějovského 
Divadla Point radotínské publikum 
nadzvedla ze židlí už na jaře hrou 
Testosteron. Nemalé úspěchy sklízí 
i jejich nová komediálně laděná insce-
nace Baskervillská bestie na motivy 

románu A. C. Doyla. Ta představí 
proslulou vyšetřovatelskou dvojici 
v poněkud jiném světle. Sherlock 
Holmes a doktor Watson samozřejmě 
stojí na straně dobra. Protihráčem 
jim je záhadná bestie, která uprostřed 
ponuré krajiny plné močálů terorizuje 
rod Baskervillů…

Pod režií je podepsán Aleš Procház-
ka a kolektiv.

A ještě upozornění kulturistek: 
Není určeno pro slabé povahy (nervy 
drásající vytí)! 

Baskervillská bestie – v sobotu 
17. října od 19.00 hodin v Kultur-
ním středisku Radotín, vstupné 
150 Kč, rezervace doporučena
Pozor! Těm co hrůzou opustí sál, se 
vstupné nevrací!

Přijďte se bát do Koruny

Užijte si Den s integrovaným záchranným systémem


