STRANA 4
Absolvent Virginské univerzity, skoro čtyřicetiletý John Hetzel, představil
svoje díla záhy po debutu v galerii De
fakto v Praze 1 i v místě svého působení v Radotíně. Výstava obrazů pod
názvem ,,Retrospektiva pražských let“
uspořádaná v kulturním středisku Koruna v druhé polovině dubna představila průřez jeho tvorbou inspirovanou
více jak desetiletým pobytem v našem
hlavním městě. John Hetzel k tomu do-

říká John, rodák z Bostonu.
Mimo malování obrazů se v Praze
živil výukou angličtiny, malováním a
navrhováním interiérů, ale též i jako
barman. Nesmíme zapomenout i na
jeho aktivní působení v místním lakrosovém oddíle, díky jemuž si získal
velikou popularitu ve svém okolí.
Velice tvůrčně rozmanitá expozice
v sále Koruny vypovídá o autorově
dlouhé etapě hledání osobitého stylu

dává: ,,V roce 1992 jsem opustil Spojené státy s jedním kufrem, ve kterém
jsem měl nějaké oblečení a malířské

a námětu, který byl v úvodu pražského pobytu inspirován návštěvou
florentské galerie Ufizzi a vzpomínkou

Již 3. ročník Běhu Terryho Foxe pořádá
za podpory MČ Prahy 16 Základní škola
Radotín.
Srdečně vás zveme v sobotu 29.5.2004
od 15 hodin do prostoru říčních lázní u Berounky na sportovní akci, která je ojedinělá
svojí myšlenkou a probíhá nejen v celé ČR,
ale i v jiných částech světa. Obdivujeme
statečnost mladého Kanaďana Terryho
Foxe, který navzdory své těžké nemoci
dokázal běžet s nožní protézou napříč zemí
a burcovat lidi k boji s rakovinou. Výtěžek
této akce je vždy použit na konkrétní čin-

nost nebo na nákup potřebných přístrojů
pro vybrané zdravotnické zařízení, které se
zabývá výzkumem nebo léčbou onkologických onemocnění. Na základě doporučení
České onkologické společnosti ČLS JEP
poukázala Česká obec sokolská z účtu
Běhu T. Foxe v roce 2003 částku v celkové
výši 2.560.000,- Kč na tato pracoviště:
Masarykův onkologický ústav pro nákup
KAPALINOVÉHO CHROMATOGRAFU
– BRNO (částka ve výši 1.280.000,- Kč)
a Všeobecné fakultní nemocnici pro nákup
přístroje METAFER – Praha (částka ve

výši 1.280.000,- Kč). Oba přístroje budou
využívány pro základní výzkum.
V roce 2002 byla Česká republika počtem míst, na nichž proběhl Běh Terryho
Foxe opět na l. místě na světě, počtem
účastníků jsme byli na místě druhém.
Zároveň si vás dovolujeme pozvat v tento
den i na oslavu Dne dětí, která bude probíhat od 13 hodin také ve Starých lázních.
Součástí programu budu zábavné soutěže
pro naše nejmenší, koncert studentských
kapel (rock, metal, rock-and-roll), ve stáncích můžete obdivovat a vybírat výrobky
šikovných rukou našich žáků - vašich dětí
a v jezdeckém klubu lze využít nabídku
k projížďce na koni. Po ukončení běhu, který můžete absolvovat pěšky, na koloběžce,
na kole i s kočárkem, vám bude hrát k dobré pohodě skupina Qjeten. Během celého
odpoledne se můžete občerstvovat v místní
hospůdce.
Těšíme se, že s námi příjemně prožijete
toto květnové sobotní odpoledne a všichni
společně podpoříme dobrou věc, jakou bezesporu Běh Terryho Foxe je.

Ilona Valešová
ved. šk. klubu Klíč při ZŠ v Radotíně

potřeby a vyrazil jsem přes oceán do
Evropy. Na radu kamaráda jsem navštívil Prahu. Zde jsem objevil krásná
místa, bohatou kulturu, zajímavou
krajinu a hlavně atmosféru, která se
stala nevyčerpatelným zdrojem inspirace mé tvorby.“ Během svého pobytu
v Praze bydlel na několika místech, ale
nejvíce si oblíbil Radotín ,, Má klidné
prostředí, osobitost a milé obyvatele“

na Kentucky, kde tři roky pracoval
s koňmi. Zde obdobný objekt zájmu
nalézá na chuchelském závodišti. I přes
různorodou povahu prací tvoří tento
Američan vždy se záměrem zachytit
obraz okamžiku a s ním spojený pocit
a následně vytvořit živou vazbu do budoucna. Postupem času si vybudovává
osobitý styl, spočívající více v imaginaci a analytickém zkoumání.

Členové chuchelského zastupitelstva v čele se starostou panem
Stanislavem Freslem vysadili dne
30.4.2004 v Černé rokli nad Velkou
Chuchlí strom českého národa
– LÍPU, která bude chuchelským
občanům připomínat vstup ČR do
Evropské unie. Této slavnostní akci
byl přítomen i člen Zastupitelstva hl.
m. Prahy Ing. František Laudát.
Jan Zágler

Na lavièce sedí dva malíøi. Okolo jde krásná sleèna a jeden øíká druhému: Podívej, to je ale
pìkná enská. Ale mì to vùbec nezjímá, ví pøece (viz tajenka), odpoví druhý.
Pomùcka:
Makarov,
Suomi,
an

Symbol
krutosti
a nièení
èlovìka

Støení
lábky

Dvanáct
mìsícù

Název
hlásky

Pracovat
motykou

Kostní
døeò

Potøeby
k øezání
a krájení

Kolem

Nìmecky
vrchní
Citoslovce
vzdechu

Èichový
vjem
Arabská
tamburína

Primát

Výherci z minulého čísla:
1. Eva Mrákotová, Výpadová
1330/10 Radotín
2. Vlasta Formanová, č.p. 447
Velká Chuchle
3. Věra Pavlíková, Grafitová
584/4 Radotín
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Vrážská 73
153 00 Praha 5 - Radotín
(naproti vlakovému
nádraží)
telefon: 257 810 685
e-mail:
info@ceskyarchivvin.cz
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V případě, že se chcete zúčastnit
slosování o věcné ceny, musíte
zaslat nebo donést vyluštěné
znění tajenky, které vpíšete do
ústřižku pod křížovkou a odstřihněte, na adresu redakce:
V. Balého 23, 153 00 PrahaRadotín. Na obálku napište
heslo KŘÍŽOVKA, kontaktní
adresu nebo telefonní číslo. Do
slosování budou zařazeni pouze
úspěšní luštitelé tajenky. Výherci si svojí výhru mohou převzít
na adrese redakce. Ústřižky
s vyluštěným textem budou
zařazeny do slosování, pokud
dojdou do redakce nejpozději
do 4.6.2004.
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Před půlnoční procházkou si děti poslechly pověst
o zbraslavských hodinách v podání pana Kadlečka.
Fotografií se ještě jednou vracíme k úspěšné „Noci s
Andersenem“, která se z 2. na 3. dubna uskutečnila ve
zbraslavské knihovně.
-red-
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