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Radotínský bál
Po dvacáté a prvé se uskuteční v pátek 5. února tradiční radotínský bál.
A protože se vstupuje do nové dvacítky – bude nová i kapela. K tanci
i poslechu zahraje uskupení s dvoj-

smyslným jménem Lucky Band (jediné dvě ženy ve skupině jsou Lucie)
z Hradce Králové. Vzhledem k tomu,

že jde o mladé, povětšinou profesionální hudebníky, kteří svůj band
založili právě a jen pro plesy, zábavy či
svatby, kde hrají s chutí, nemělo by jít
o změnu k horšímu.
Neměnně bohatá, díky štědrosti
všech sponzorů, naopak bude tombola.
A co je ještě třeba k hezky prožitému
večeru? Dobrá společnost i nálada, šaty, ve
kterých se člověk cítí
dobře – a samozřejmě
vstupenka!
Vstupné je stanoveno na 170 Kč, cena
m í sten k y na 30 Kč
a lístek do tomboly
bude rovněž za 30 Kč.
Předprodej vstupenek
se jako vždy uskuteční
v Kulturním středisku Radotín v domě
U Koruny, a to v pondělí až ve středu
25. – 27. ledna a v pondělí 1. února od
16.00 do 18.00 hodin.

Večírek jak se patří!
Doba adventní byla v našem domě
s pečovatelskou službou v Radotíně opět,
jako každoročně, zpestřená oblíbenou
vánoční besídkou. Pravidelně ji pro nás
organizuje Městská část Praha 16.
Na tuto akci se vždy velmi těšíme,
neboť pro nás znamená příjemné rozptýlení i hodnotný kulturní zážitek.
Naše milé pečovatelky
ve spolupráci s kolektivem zdejší kuchyně nám
letos, stejně jako léta minulá, připravily bohaté
obč erst ven í, la hod ící
oku i chuťovým buňkám.
Na rozproudění již poněkud zpomaleného toku
stařecké krve se nám
dostalo, mimo výborné
kávy a čaje, i punče, který
měl opravdu „grády“!
Svou návštěvou nás, již
tradičně, poctili starosta
Karel Hanzlík a tajemník úřadu Pavel
Jirásek. Pan starosta nás i tentokrát
potěšil několika vřelými slovy a hezkým přáním do dalších let našeho,
bohužel úspěšného chátrání.
Avšak hlavním bodem této besídky
byl samozřejmě její kulturní program.
Opět se o něj postarala u nás již vel-

mi oblíbená dvojice umělců, pan Petr
Kubec a půvabná Kateřina Klečková.
Jejich program byl tentokrát tematicky
zaměřen na dobu staropražských kabaretů a šantánů. Tuto éru jsme my sice už
nezažili, ale mnohé kuplety a písničky
odposlechnuté od rodičů nám dosud
utkvěly v paměti. Dokázali jsme se

s kapelou Blue Effect. Už jako patnáctiletý hrál na kytaru ve známé skupině
Komety. První profesionální angažmá
dostal v roce 1964 v klubu Olympik.
Do historie českého bigbítu se zapsal
již ve druhé polovině šedesátých let
jako člen legendárních Matadors. Ti se
stali brzy nejlepší českou rhythm and
bluesovou kapelou, a to díky tehdejšímu východoněmeckému technickému
vybavení, podle jehož značky získali
i svůj název. Sehraná kapela měla
kromě dvojice vokalistů Vladimír
Mišík – Karel Kahovec v rukávu další
velký trumf právě v podobě Radima
Hladíka, který se stal všeobecně uznávaným králem elektrické kytary a také

Nový kulturní (půl)rok 2016 v Koruně Zápisy do 1. tříd
Kulturistky z Koruny připravily pro
svoje příznivce zase pořádnou porci
hudebních i divadelních vitamínů.
Již v pátek 22. ledna od 19.00 hodin
se mohou pokročilí těšit na bluesovou
skupinu Petr Kalandra Memory Band
a hity kapel Marsyas, ASPM i Petra
Kalandry.
13. února si přijdou na své milovníci
legendární kapely Blue effect a Radima
Hladíka.
Víkend 19.-21. února bude patřit již
potřetí Pražské oblastní postupové
přehlídce amatérských divadel POPAD, to znamená jedno divadlo za
druhým od rána do večera a vášnivé
diskuze nadšených amatérek a amatérů nejen s porotou.
Ty, kdo milují šanson, french
gypsy swing a world music nadchne
25. února zpěvačka a herečka Zdenka
Trvalcová.
MDŽ 8. března se tentokrát v Koruně oslaví velkolepě: Budou se udělovat
ceny - Zlatá žába osobnostem vědy,
kultury a sportu za výroky posouvající
naši společnost směrem k rovným příležitostem a Kyselá žába za nekorektní
hlášky veřejných osobností. Korektně
bude moderovat Simona Babčáková.
16. března se konečně uskuteční
dlouho ohlašovaný koncert kapely
Condurango a Báry Hrzánové.

Pro mladé hudební publikum se připravuje na 18. března Rádl-Fest, festival mladých kapel nejen z Radotína.
Divadelním zážitkem pak jistě bude
22. března zbrusu nová hra Blázinec
s Miroslavem Táborským v hlavní roli.
Poslední březnový den se bude
z Klubové scény Milana Peroutky ozývat jazz a nezaměnitelný hlas jazzlady
Jany Koubkové.
Na duben se připravuje společný
koncert Jaroslava Svěceného a Markéty
Mátlové a také cestopisná přednáška
o Japonsku. Přijede opět veselá mužská část Divadelní společnosti POINT
z Prostějova s drsnou a nekorektní
hrou Testosteron a zopakuje se i koncert Cirkusu Ponorka a Honzy Ponocného.
12. května bude patřit smíchu
u Stand up comedy s Miroslavem
Knorem a Rudou z Ostravy a koncem
května se chystá veselá premiéra autorské, drsné báchorky DS Křoví Standa Dudek na motivy J. K. Tyla Švanda
dudák. „V jednání jsme momentálně
i s naším „idolem“ hercem Ondřejem
Vetchým, ale i dalšími zajímavými
osobnostmi, které bychom rádi uvítali v Křesle pro hosta. Těšit se můžete
i na pohádky pro děti a další kulturní
překvapení,“ říká vedoucí kulturistka
Dana Radová.

Zdenka Trvalcová & friends

rozohnit natolik, že jsme si často s účinkujícími i zazpívali, a dokonce i bujaře
zakřepčili. Inu, byla to prostě nádhera!
Chtěl bych proto, alespoň touto
cestou, nejen jmenovaným umělcům,
ale také všem organizátorů srdečně
poděkovat za tento VEČÍREK JAK SE
PATŘÍ!

Blue Effect U Koruny
V Kulturním středisku Radotín
v domě U Koruny vystoupí v sobotu
13. února od 19.00 hodin vynikající
kytarista Radim Hladík se skupinou
Blue Effect.
Radim Hladík je hudebník, jehož
jméno je neodmyslitelně spjato právě
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inovátorem. Když poprvé v Čechách
využil takzvaná kvákadla, sklízel
podle svědectví pamětníků němý úžas
posluchačů. Postupně se propracoval
k vlastní tvorbě a po rozpadu Matadors založil na podzim roku 1968 Blue
Effect (také M.efekt a Modrý efekt).
V Radotíně vystoupí kapela Blue
Effect ve složení:
» z p ě v, k y t a r a ,
klávesy: Honza Křížek – byl členem
několika projektů
a kapel (například
doprovod ná skupina Ivana Krále,
Aspect, nebo Kollerba ndu Dav id a
Kollera). V současnosti působí také
ja ko moderátor
pražského rockového rádia RockZone 105,9;
» baskytara: Wojttech – má za sebou
také dlouhou řadu projektů a kapel (Zády, Entire gain, T.H.C. e
Human Cell, Petr Rajchert a Inter,
Mindway);
» bicí: Václav Zima – stejně jako
ostatní prošel mnoha hudebními
tělesy (např. Vyhoukaná sowa, Marshal, -123 min, Dan Kohout Band,
Etc. Vladímíra Mišíka, Krausberry
a další).

Radim Hladík a Blue Effect v Kulturním středisku Radotín v domě
U Koruny – v sobotu 13. února
od 19.00 hodin

French chanson, gypsy swing i world
music zazní v únoru v radotínské Koruně.
Skvělá slovenská zpěvačka a chansonierka Zdenka Trvalcová žije v Praze od roku 2002, kdy po ukončení
studia klasického zpěvu začala působit
v pražských muzikálových divadlech.
Hlavní role Edith Piaf v představení
„Edith Piaf - vrabčák z předměstí z ní
udělala nadšenou frankofilkou, do
svého repertoáru zařadila nejen chansony Edith Piaf, ale i mnoho dalších
francouzských písní.
V roce 2010 založila s akordeonistou
Michalem Mihokem kapelu VOILA!.
Repertoár složený z netradičně pojatých známých francouzských hitů následně začali doplňovat o vlastní autorské písně. V roce 2014 získali „Českého
tučňáka“ za rok 2013 a na podzim téhož
roku debutovali s albem Décollage.
Tradičnímu francouzskému chansonu
se Zdenka nadále věnuje v sólovém
koncertním programu s doprovodem
Michala Mihoka na akordeon a Tibora
Žida na kytaru. Tak je uvidíte a uslyšíte
v Koruně. Nenechte si ujít!

Nešli jste na Závist?
Zkuste Belvedér
Na pěší výlet na Závist u Zbraslavi
se skupina členů a příznivců Klubu aktivních a nestárnoucích vydala v neděli
27. prosince.
Šli na Šance, druhou (kdysi mostem
propojenou) část keltského oppida. Od
mostu Závodu míru se výprava vydala
podél zookoutku směrem k Dolním
Břežanům, přešla potůček i silnici
a ubírala se lesní cestou k Točné. Hospoda byla otevřená – po načerpání sil

Zdenka Trvalcová & friends ve
čtvrtek 25. února od 19.00 hodin –
Kulturní středisko Radotín
vstupné 170 Kč
více na www.zdenkatrvalcova.com

Sváteční ladění
Před Vánocemi i během nich nabízí
Radotín vždy dost akcí, na kterých se
lze svátečné naladit. Ani v závěru právě
uplynulého roku to nebylo jiné.
Cyklus adventních koncertů, které Městská část Praha 16 pořádá za
finančního přispění Českomoravského cementu, a.s., se otevřel o první

Pro rodiče budoucích prvňáčků, i když
se už určitě na zápis do té jejich školy
chystají, tu máme připravený souhrnný
přehled informací z celého správního
obvodu:
Základní škola Praha-Lipence –
zápis ve středu 3. února od 14.00 do
18.00 hodin (s sebou rodný list dítěte
a doklad o trvalém bydlišti, Žádost
o přijetí do 1. třídy a Zápisní list), den
otevřených dveří ve středu 27. ledna
kdykoliv od 8.00 do 16.00 hodin.
více na www.zslipence.cz
Základní škola Praha - Radotín –
zápis ve středu 3. února v budově
1. stupně od 14.00 do 18.00 hodin
(s sebou rodný list dítěte a doklad
o trvalém bydlišti v Praze-Radotíně,
předem vyplněné formuláře Žádost
o přijetí do 1. třídy a Zápisní list, oba
jsou ke stažení na webových stránkách
www.skola-radotin.cz ve složce Dokumenty, formuláře). Do prvních tříd
budou přijímány pouze děti s trvalým
bydlištěm v Praze-Radotíně.
více
na
www.skola-radotin.cz/cs/
skolni-rok-2015-2016/akce-skoly/zapisdo-1-trid.html
Základní škola Charlotty Masarykové, Praha-Velká Chuchle –
zápis ve čtvrtek 4. února od 14.00 do
19.00 hodin v nové přístavbě školy
(s sebou průkaz totožnosti rodičů
nebo zákonného zástupce, příp. potvrzení o změně trvalého pobytu, a rodný
list dítěte, příp. potvrzení o povoleném
odkladu povinné školní docházky)
více na http://skola.chuchle.cz/zapis
Základní škola Vladislava Vančury,
Praha-Zbraslav –
zápis ve středu 3. února a ve čtvrtek 4.
února od 14.00 do 18.00 hodin v budově ZŠ Nad Parkem (s sebou rodný list
dítěte, průkaz totožnosti rodičů nebo
zákonného zástupce, Žádost o přijetí
k základnímu vzdělávání a Zápisní list
pro školní rok 2016/2017).
více na www.zs-zbraslav.cz/index.php/
rodice/zapisy-do-prvnich-trid

adventní neděli v nabitém sále Koruny na oslavě sedmdesátin čerstvého
čestného občana Radotína, profesora
Štěpána Raka (více viz min. číslo).
O týden později kostel Na Betonce
rozezpívalo trio Yellow Sisters, a to
důkladně. Třetí neděle adventní opět
patřila České mši Vánoční v kostele
sv. Petra a Pavla a také Vánočním
trhům s dalším programem na přilehlém náměstí. Celý letošní cyklus
uzavřela, zase Na Betonce, sopranistka Markéta
Mát lová v doprovodu
harfistky Hedviky Jouzové. Ta radot í ňá ků m
popřála andělské svátky.
Snad takové byly.
Přispět k tomu se na
Štěpána ostatně snažil
i koncert Pražské mobilní zvonohry Petra
R. Manouška, který podle svých slov vozí zvony
za lidmi.
Posled ní sváteční
zážitek zprostředkoval
ještě v týž podvečer velký
ohňostroj.

tak už zbývalo jen dojít po zvoleném
okruhu zpět ke Zbraslavi – přes vyhlídku s pohledem na Radotín z méně
obvyklého úhlu. Uprostřed příjemného povídání si málokdo uvědomil, že
okruh měl dobrých 10 km.
Další výlet: na mnohem kratší výpravu zve KAAN ve čtvrtek 28. ledna
dopoledne: autobusem do Zbraslavi,
pěšky nově upraveným Belvederem
k vile Maminka. A na oběd zpátky
doma. Informace k výletu budou na
plakátech na obvyklých vývěsních
plochách, ptát se lze i na telefonu
737 83 90 42.

