
ještě pořád není vše – vyráběla se tu 
i krásná velikonoční přání, bílý berá-
nek z vatových tyčinek nebo barevní 
motýli na kolíčku.

Tvorbu přerušila jen dvě vtipná 
představení „Ztracená pomlázka“ 
v podání dramatického kroužku. 
Dopoledne tak jako vždy velmi rychle 

uteklo, ale snad si každý stihl vybrat 
z bohaté nabídky pro sebe to nejlepší 
a odcházel s plnou krabicí či košíčkem 
výrobků.

Ve dvě odpoledne již uklizená škola 
ztichla, aby se přichystala opět na běž-
ný pondělní školní shon…

Poděkování za skvělé dílny pa-
tří všem, kteří se na nich podíleli, 
i Městské části Praha 16 za grantovou 
podporu.
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Křeslo pro hosta v Koruně uvítá hosty dva
Jan Potměšil, herec, a Václav Návrat, 

houslista a hudební skladatel, se sejdou 
ve čtvrtek 3. května na Klubové scéně 
Milana Peroutky v domě U Koruny.

V zajímavém dialogu dvou osob-
ností české kultury se s diváky podělí 
o zážitky a postřehy ze svých oborů: 
filmového a divadelního herectví, hry 
na barokní housle a hudební skladby. 
Dialog umělců je prokládán houslový-
mi sóly a besedou s diváky.

Jan Potměšil se hraní začal věnovat 
už v dětství. V pouhých jedenadvaceti 
letech se stal velkou filmovou hvězdou 
díky hlavní roli naivního mladíka 
Martina v kultovním snímku Víta 
Olmera a Radka Johna Bony a klid. 
Ve stejném roce si zahrál také ústřední 
postavu udatného ševce Jíry v pohádce 
Zdeňka Trošky O princezně Jasněnce 
a létajícím ševci. Zajímavou hereckou 
kreaci předvedl i v na svoji dobu velmi 
odvážném filmu Proč?

Nečekaný zlom v jeho životě však 
přišel v roce 1989, kdy se účastnil 
listopadových demonstrací a při těžké 

autonehodě utrpěl vážná zranění, v je-
jichž důsledku je doživotně upoután 
na invalidní vozík. Přesto se po dlou-
hém léčení během 90. let ke své profesi 
vrátil a je nadále aktivním hercem. 
Dnes se objevuje zejména na divadel-
ních prknech a příležitostně se vrací 
i na filmová plátna. Je členem spolku 
Kašpar, který hraje v Divadle v Celet-
né – za ztvárnění titulní role v tamní 
Shakespearově hře Richard III. získal 
cenu Alfréda Radoka.

Václav Návrat vystudoval konzer-
vatoř v Ostravě u prof. Josefa Sochora 
a poté pražskou AMU u prof. Antonína 
Moravce. Už během studia druhého 
ročníku se stal členem slavného ko-
morního souboru České filharmonie 
Pražští madrigalisté. V současnosti je 
v České republice ojedinělým houslis-
tou, který se zabývá autentickou inter-
pretací staré hudby a zároveň i moderní 
kompozicí. Je vyhledávaným sólistou na 
barokní a klasicistní housle a umělec-
kým vedoucím několika souborů staré 
hudby, např. Vivaldi orchestra Praga, 

Beethoven trio Praha, Musica Divina, 
Antiquarius consor, se kterými provedl 

stovky koncertů doma i v cizině.
Nenechte si ujít setkání těchto dvou 

osobností!

Jaké bylo Nové TV v podání Ad Hoc
Kočovné divadlo Ad Hoc vždy za-

plní celý sál publikem všech věkových 
kategorií a často na ně přijíždějí lidé 
z Brna, Zábřehu na Moravě, z Příbra-
mi, Neveklova, Ostravy, Olomouce… 
Na březnové představení přišly také 
studentky radotínského Gymnázia Oty 
Pavla a staly se externími redaktorkami 
KS U Koruny. Zde je jejich text:

Nevšední podívaná
ze všedních událostí

Nové TV, název nesoucí další z her 
kočovného divadla Ad Hoc. Že Vám 
jméno připomíná známou komerční 
televizi? Nejste daleko od pravdy! Toto 
kabaretoidní představení je zaměřeno 
především na parodování současné 
české mediální a politické scény.

Mezi zajímavé části vystoupení patří 
především rychlá schopnost herců při-
způsobit se aktuální postavě. Mnohdy 
nemění ani své kostýmy, pouze barvu 

hlasu a intonaci, díky které mohou 
přesvědčivě parodovat známé osob-
nosti. Dále nesmíme opomenout 
hudbu produkovanou přímo na jeviš-

ti, kterou byly vkusně proloženy jed-
notlivé scény. Tím nemíníme pouze 
zpěv, ale i tóny hudebních nástrojů, 
které byly umístěny tak, že byly sly-
šet do každého kouta hlediště. Dobrá 

artikulace by měla být samozřejmostí, 
avšak ne vždy tomu tak je. V této hře 
zvládali herci na jedničku měnit nejen 
postavy, ale i tempo jednotlivých dia-
logů či monologů. 

Celkově představení působí vtip-
ným a svěžím dojmem, jelikož herci 

dokáží i ze všedních 
událostí udělat ne-
všední podívanou. 
Pokud vás tyto řádky 
navnadily k zhlédnutí 
představení, pak máte 
jedinečnou a jedinou 
možnost v Divadle 
Bez Hranic 20. dubna. 

Anebo si počkejte 
na první prosincový 
týden, kdy Kočovné 
divadlo Ad Hoc opět 

přijede do Radotína s „dvojákem“ a při-
veze fenomenální mafiánskou operu 
Il Congleatore – Zmrazovač i kabaret 
Nové TV.

Petrklíč zve na den otevřených dveří
Radotínský Petrklíč všechny zve na 

návštěvu své školy:
„Přijďte se podívat a popovídat si 

s námi.“ Den otevřených dveří zakon-

čený zahradní slavností „Den Země“ 
bude probíhat ve čtvrtek 19. dubna 
od 8.30 do 17.00 hodin. Prostory školy 
včetně zahrady jsou v objektu jednoho 

z pr v ních stat ků 
v Radot íně ,  č í s lo 
popisné 6 na náměs-
tí Osvoboditelů. 

Soukromá malo-
třídní škola Petrklíč 
je školou rodinného 
t y pu ,  re spek t uje 
individuální potře-
by každého dítěte 
a úzce spolupracuje 
nejen s rodiči, ale 
i s odbornou ve-
řejností. Při výu-
ce v Základní škole 

Petrklíč se vychází z prvků alterna-
tivní pedagogiky – v kontaktu s živou 
přírodou – zahrada se tu stává učeb-
nou. Výuka probíhá i v anglickém 
jazyce, kdy je ve třídě kromě učitelky 
a asistentky přítomen i rodilý mluvčí 
z Irska. V rámci projektů a worksho-
pů nabízí škola stáže studentům ze 
zahraničí. Ve spolupráci s jazykovou 
školou mohou žáci v pátém roční-
ku skládat mezinárodní jazykovou 
zkoušku. Ranní a odpolední družina 
(je zajištěna do 5. třídy) tu nabízí 
klub zábavné logiky a deskových her, 
keramiku a tvůrčí dílničku, vaření, 
sporty, výlety do lesa. 

Zápis na školní rok 2018/2019 
proběhne v úterý 24. dubna
od 14.00 do 18.00 hodin. Bližší
info na www.petrklic.net nebo na
tel.: 774 740 626

Přijďte s dětmi na Bezpečné jaro 2018
Již tradičně na „začátku“ cyklistické 

sezóny pořádá Městská část Praha 16 
ve spolupráci s preventisty Policie Čes-
ké republiky dopravně-bezpečnostní 
akci Bezpečné jaro.

Vtipnou, hravou a hlavně nenásil-
nou formou připomene akce malým 
i vět š ím účastn í kům si ln ičního 
provozu základní bezpečnostní pra-
vidla. Během celého odpoledne si na 
jednotlivých soutěžních stanovištích 
budou děti moct vyzkoušet své zna-
losti silničního provozu, jízdu na 
dopravním hřišti řízeném semafory, 
jízdu zručnosti i zkoušku zdatnosti. 
V areálu Biotopu Radotín proběhne 
ukázka záchrany tonoucího  člověka 
v režii Hasičského záchranného sbo-
ru hlavního města Prahy. Ani letos 
nebudou chybět oblíbení strážníci 
na koních Městské policie. A těm 

nejmenším, a le nejen jim, budou 
dělat společnost Klauni z Balónkova 
se svými balónky a pohádkou. Při-
pr aveny  budou 
i různé soutěže, 
z a j í m a v é  h r y , 
a kvízy – s drob-
n o u  o d m ě n o u 
a  p r ů b ě ž n ý m 
losováním účast-
nických kartiček 
o hodnotné ceny. 

POZOR! Vstup 
na akci bude letos 
h l a v n í  b r a n o u 
I I .  s t u p n ě  Z Š . 
Na m í s t ě  bude  
k dispozici stánek 
s  občers t ven í m 
a půjčovna kol.

Bezpečné jaro 2018 – v sobotu
21. dubna 13.30-17.00 hodin 
na Dětském dopravním hřišti 
v areálu ZŠ Praha – Radotín v ulici 
Loučanská a i v areálu Biotopu 
Radotín v ulici K Lázním.

Záchranáři v akci opět v Radotíně
Letošní „Radotínský den s IZS – 

Záchranáři v akci“ se koná v sobotu 
12. května od 9.00 do 13.00 hodin na 
parkovišti před obchodním centrem 
Berounka na náměstí Osvoboditelů. 

Městská část Praha 16 akci připravu-
je ve spolupráci s Hasičským záchran-
ným sborem hlavního města Prahy, 
s Policií České republiky, s Krajským 
Vojenským velitelstvím Armády České 
republiky, s Městskou policií hlavního 
města Prahy, s Jednotkou sboru dob-
rovolných hasičů Radotín, s Českým 
červeným křížem a dalšími.

Opět zde tedy bude k vidění zása-
hová a záchranná technika, se kterou 
integrovaný záchranný systém denně 
zachraňuje lidské životy. Ukázky své 
činnosti předvede Jednotka sboru dob-
rovolných hasičů Radotín a i nejmenší 
„hasiči“ z místního spolku Sboru dob-
rovolných hasičů.

POZOR! V souvislosti s pořádanou 
akcí bude parkoviště před 
obchodním domem Berounka 
v době od 6.30 do 13.00 hodin 
uzavřeno.

S KAAN na motorky i na Závist
V dubnu pro své příznivce nachystal 

Klub aktivních a nestárnoucích hned 
dvě akce, jednu v Radotíně, jednu na 
Zbraslavi.

Nejprve je nachystaná vycházka k al-
tánu na zbraslavskou Závist – na pon-
dělí 23. dubna dopoledne. Sraz bude 
v 8.20 hodin na výjezdové stanici auto-
busu č. 246 směr Zbraslav. S návratem 

se počítá mezi 12. až 13. hodinou.
Poté zve KAAN na prohlídku mo-

tocyklů Harley-Davidson s ukázkou 
jízdy a možností dotazů na jezdce. Na 
sraz „harlejářů“ v sobotu 28. dubna 
od 10.00 hodin v učilišti Pod Klapicí 
přijede i jeden vůz Corvette. (Další 
informace budou na plakátech.)

Fotosoutěž organizovaná GOPem
Vyhlášení vítězů 6. ročníku soutěže 

Photocontest se uskutečnilo 21. března 
2018 na Novoměstské radnici.

Soutěž v digitální fotografii Photocon-
test je součástí rozsáhlého vzdělávacího 
projektu Photobase určeného studen-

tům středních škol a žákům 2. stupně 
základních škol celé České republiky.

Photobase, jehož organizátorem 
je Gymnázium Oty Pavla v Praze 5, 
zahrnuje celorepublikovou fotografic-
kou soutěž Photocontest zakončenou 

výstavou v Novoměstské radnici, letní 
školu fotografování Photocamp a sek-
ci Codeed, zajišťující kempy progra-
mování. Projekt probíhá pod záštitou 
Magistrátu hlavního města Prahy.

Letošního ročníku se účastnilo 
734 studentů z rekordních 
119 škol celé České republiky. 
Odborná porota ohodnotila 
1607 soutěžních fotografií 
a pracovala v tomto složení: 
Ivan Látal, Jan Neubert, 
Ivan Bárta, Milan Hospodka  
a pedagogové Pavlína Kru-
pová a Zdeňka Veselá.

Výstava nejlepších foto-
grafií 6. ročníku soutěže 
Photocontest proběhla od 

22. března do 1. dubna rovněž na No-
voměstské radnici.

Více informací najdete na 
www.photobase.cz

Velikonoční tvoření
14. Velikonoční dílny se v Základní 

škole Praha - Radotín pořádali v sobo-
tu 17. března.

Letos bylo jaro ještě hodně daleko, 
spíše to venku vypadalo na vrcholící 
zimu, a návštěvníci 
před vchodem nevěřili, 
že jdou na dílny veliko-
noční, ne vánoční. Ale 
rekordní počet připra-
vených stanovišť vy-
zdobených rozkvetlým 
zlatým deštěm je hned 
přesvědčil, že sem jaro 
již přišlo.

Tradičně je z ku-
chyňky vítala sladká 
vůně figurek z linec-
kého těsta. O kousek 
dál se malovala vejce, vyráběla veli-
konoční zvířátka z bílé lžičky, dobar-
vovala předkreslená vejce a vystřiho-
valy červené filcové tulipány. V další 
třídě se vyráběly oranžové lstivé lišky 
a roztomilé čarodějnice, vystřihovaly 
papírové zápichy ve tvaru zvířátek, 
domečků nebo kytek, u jiných stolů 
se oplétaly vlnou velikonoční ozdoby, 
vyráběl zajíček s lízátkem a quillin-
govou technikou zdobila vajíčka. Což 


