
Radotínský Klub Kulturního Vína zve 
na degustaci vín řízenou vinařem Jaro-
slavem Šlichtou z Hlohovce do Koruny.

RKKV byl založen v Koruně v listo-
padu a ihned proběhla první lahodná 
degustace s vinařem Markem Šomanem 
z Dolních Dunajovic; zakládající čle-
nové si užili kvalitní vína i fundovaný 
a vtipný výklad moravského enologa. 
V pátek 3. března se bude ochutnávat 
ročník 2016 z moravského Hlohovce.

Produkce rodinného vinařství Šlich-

tových je zaměřena především na vý-
robu odrůdových přívlastkových vín 
vysoké kvality (např.: Pálava, Ryzlink 
Rýnský, Rulandské Šedé, Rulandské 
Bílé, Chardonay, Tramín Červený, Sau-
vignon, Veltlínské Zelené, Svatovavři-
necké, Frankovka, Rulandské Modré, 
Cabernet Sauvignon, Zweigeltrebe 
a další). Obec Hlohovec patří do vinař-
ské podoblasti Mikulovské a leží přímo 
v srdci Lednicko-Valtického areálu.

„Ročník 2015 se Šlichtovým velmi 
povedl, což jsem osobně vyzkoušela ve 
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Pražská oblastní přehlídka amatér-
ského divadla se bude v Koruně konat 
již počtvrté, a to od 23. do 26 února.

Amatérská divadelní asociace pořá-
dá od roku 1990 každoroční výběro-
vou přehlídku na národní přehlídku 
činoherního divadla pro dospělé (ve 
Volyni) a na národní přehlídku diva-
dla pro děti a mládež, hrané dospělý-
mi (Popelka v Rakovníku). 

Letos příznivci amatérského divadla 
uvidí 12 souborů a 12 různých diva-
delních her.

A jako vždy se po představení mohou 
zúčastnit rozborových besed s porotou. 
Pánskou porotu ve složení Marek Frič, 
režisér a akustik, Jaroslav Kodeš, lektor 

a režisér, Miroslav Pokorný, režisér 
a lektor, František Zborník, režisér 
a pedagog, rozšíří i jedna dáma, dra-
maturgyně Petra Kohutová. 

„Každý rok se objeví inscenace za-
jímavé, inspirující, ale také inscenace, 
jejichž soubory jsou víceméně na za-
čátku své tvůrčí cesty. A právě účastí na 
podobné přehlídce mají soubory a týmy 
možnost reflektovat sebe a „konkuren-
ci“, poučit se z chyb druhých, posunout 
se dál. Některé soubory sledují ostatní, 
jejich rozborové semináře, fandí jim 
a u vínka o tom popovídají... Jiné sou-
bory přijedou, odehrají a zmizí, leckdy 
ani porotu nevyslechnou… Inu každý dle 
svého založení,“ poznamenává Dana 

Radová, nadšená amatérka a vedoucí 
KS U Koruny.

 A jednou za několik let se objeví 
divadelní zázrak, jakým bylo hned 
v prvním ročníku Kočovné divadlo 
AD Hoc a jejich opera Il Congelatore – 
Zmrazovač. Na mafiánskou operu, se 
kterou se dostali na Jiráskův Hronov 
i do světa, je zpravidla vyprodáno 
kdykoli a kdekoli po celé ČR. 

„Tato sympatická parta nadšených 
divadelníků se letos na POPAD do 
Radotína chystá s novou hrou, tak jsme 
zvědaví. Stejně jako jim ale budeme dr-
žet palce každému, kdo se do přehlídky 
přihlásil. Někdo hraje ve volném čase 
tenis, někdo fotbal, golf, jiný lyžuje… 
Amatéři věnují ochotně svůj volný čas 
učení, zkoušení a hraní, aby nás – di-
váky - pobavili, zaujali, něco sdělili, 
přitáhli do divadla. A to je velká a vždy 
trochu nejistá ambice. Tak ať se to tu le-
tos podaří všem,“ přeje Dana Radová.

Program POPADu 2017
Čtvrtek 23. 2.
17.45 sál Divadelní sekce: Příběhy obyčejného šílenství
20.15 klub Divadlo za vodou: Zářivá hvězda
Pátek 24. 2.
18.00 sál Divadlo A jiné: Druhá smrt Johanky
20.00 klub DS „Ještě ne!“ Solitaire.sk/cz 
Sobota 25. 2.
9.30 sál DS Nenalezen: GallinaProblema aneb Mafiány natvrdo
14.00 sál Výtečníci: Dvanáct
17.15 sál Sumus: Oskar a růžová paní
20.00 sál Kočovné divadlo Ad Hoc: Nové TV
Neděle 26. 2.
9.30 sál Divadlo Jana Kašky: Sen noci svatojánské
12.00 klub Verva: Boží mlýny
14.00 sál DS Rachtámiblatnik: pokoj č. 719
17.15 sál Divadlo Refektář: Tu myš jí ukopnu u huby
19.30 vyhlášení výsledků

Změny vyhrazeny. Sledujte fcb Kulturní středisko U Koruny

POPAD po čtvrté v Koruně

S recesistickou akcí Horymírova 
sváteční jízda, která otevírá jezdeckou 
sezónu, se již třetím rokem pojí i „při-
členěný“ masopust. Letos poprvé se ale 
chystá opravdová masopustní veselice.

Především jsou všichni – v masce 
i bez ní – srdečně zváni na průvod 
masek s medvědem! Ten se začne hou-
fovat u statku, ve kterém má Petrklíč 
svou lesní školku (na náměstí Osvo-
boditelů 6/19) od deváté hodiny ranní. 
Příkladem všem, vedle Petrklíče a jeho 

příznivců, půjde divadelní spolek Gau-
dium – v různých kostýmech s písní 
a hudbou – v čele průvodu směrem 
k radnici. Odtamtud bude v témže 
čase vyrážet vladyka Horymír se svou 
družinou k Neumětelům.

Vzhledem k tomu, že průvod má 
vyrazit o půl desáté, neměl by se s vla-
dykovým jízdním oddílem dostat do 
potyčky, nanejvýš mu stihne zamávat. 
A pak už se může spustit rej masek, 
program na pódiu i kolem něho, při 

kterém nebudou chybět děti, herci, ani 
zpěváci. A protože k masopustu patří, 
kromě nevázané zábavy, i pořádné 
hostiny, přislíben je i stánkový prodej 
se sváteční zabíjačkou. A až se vše sní 
a dohraje staročeský kabaret, proběh-
ne soud s medvědem – rozsudek je 
jasný předem, medvěd bude zastřelen. 
Zda si předtím ještě stihne zatančit 
za doprovodu flašinetu, to už si musí 
každý přijít zjistit sám.

PROGRAM
9.00 – odjezd vladyky Horymíra a zahájení stánkového prodeje
           a sváteční zabíjačky
9.00 – 9.30 – sraz masek na nám. Osvoboditelů 6/19 (poblíž Koruny)
9.30 – vystoupení flašinetáře
10.00 – rej masopustních masek před radnicí
10.30 – program na pódiu (děti z MŠ a Petrklíče) a DS GAUDIUM

Text Vlasty Pilařové k masopustním 
tradicím si můžete přečíst na
www. praha16.eu

Městská část Praha 16 zve na Masopust a Horymírovu 
sváteční jízdu, které organizuje ve spolupráci s Divadelním 
spolkem GAUDIUM, o.s. Petrklíč, Mateřskou školou Radotín, 
Základní školou Radotín, Radotínským turistickým klubem, 
Sborem dobrovolných hasičů, Kulturním střediskem U Koruny 
a dalšími, a to 25. února od 9.00 hodin před radotínskou 
radnicí na nám. Sv. Petra a Pavla.

Odjede Horymír, vypukne Masopust

11.15 – vyhlášení a předání cen
             za masopustní masky
11.30 – Petr Kubec a Staropražský kabaret
13.00 – závěr akce

Ani náledí a nepohoda neodradily 
příznivce Klubu aktivních a nestár-
noucích od návštěvy Místní knihovny 
Radotín, kde se v pátek 3. února do-
poledne konala soutěž o knižní ceny ve 
znalosti tvorby malíře Alfonse Muchy 
a okolností kolem vlastnictví Slovan-
ské epopeje.

Venku nevlídno, ale v knihovně 
útulné teplo, čaj a sladkosti od firmy 
Ratio, to vše vítalo zájemce o sou-

těž ,  ma nda ly 
i diskusi o pro-
g ra mu k lubu 
v roce 2017. 
Z vystavených 
knih si před 
z a h á j e n í m 
soutěže vybral 
každý tu, která 
ho oslovila, aby 
byl podnícen 

větší soutěžní zápal. Tu svoji vyhráli 
všichni a při vybarvování mandal, po-
píjení čaje, mlsání a povídání uběhlo 
dopoledne velmi rychle.

A co se chystá dál? Než se dočkáme 
příhodného počasí na pěší vycházky, 
vydá se KAAN do knihovny ve Vše-
norech do nově otevřeného Centra 
Mariny Cvětajevové, připraví se na 
autorské č tení spisovatele Pavla 
Skramlíka, píšícího pod pseudony-
mem Felix Boom, přečtením některé 
z jeho knih a mezitím již jistě přijde 
jaro. Termíny konání akcí KAAN 
jsou zveřejňovány na plakátech na 
výlepových plochách.

V Místní knihovně Radotín bylo útulno, proto se KAAN vrátí

Autorské čtení Felixe Booma – 
27. března v Místní knihovně Radotín. 
Nezapomeňte si přečíst třeba jeho 
Kiosek na pláži, ať víte, nač se autora 
přeptat!

Základní škola Petrklíč
přijímá nové žáky

V září 2016 se otevřela nová Soukro-
má základní škola Petrklíč se zaměře-
ním na anglický jazyk.

Škola svou f ilosofií navazuje na 
mateřskou školu Petrklíč. Kořeny školy 
sahají až do roku 2002, kdy vzniklo 
občanské sdružení Petrklíč (k duši 
klíč). Některé školní projekty se tak 
prolínají s projekty fungujícími ve 

školce: „Muži do Petrklíče“ (jsou tu 
i mužští pedagogové a tvůrčí mužské 
vzory), „Babičko, dědečku, vyprávěj“ 
(prolínání generačních zkušeností) 
a třeba i dlouhodobě osvědčený projekt 
„Integrace dítěte s mentá lním či 
zdravotním znevýhodněním“ (vzájemné 
obohacování dětí a rozvoj tolerance).

Vzhledem k malému počtu dětí ve 
škole (kapacita třídy je maximálně 

15 dětí) panuje přátelská, komorní 
a tvůrčí atmosféra. Výuka vychází 
z metodických principů „Začít spolu“. 
Děti provází a rozvíjí svým profesio-
nálním, empatickým a přátelským 
přístupem paní učitelka, dále je ve třídě 
každý den přítomen mužský pedagog – 
anglický rodilý mluvčí, který se dětem 
kromě výuky angličtiny věnuje i během 

ostatních předmětů. Po ruce 
je i asistentka pedagoga, 
která je zároveň asistentkou 
integrovaného dítěte.

Děti jsou v pravidelném 
k o n t a k t u  s  o k o l n í m 
světem, během 1. pololetí 
podnikly několik výletů 
( jezd í na v ýstav y,  do 
d ivadel ,  na v ý let y do 
př í rody, na workshopy, 
b y l y  s e  p o d í v a t  n a 
ekofarmě atd.) Jsou tu 
vedeny k samostatnosti, 

ke zdravému sebepojetí, k toleranci, 
k  v l a s t n í m u  ú s u d k u  a  k  t o u z e 
poznávat svět.

Den otevřených dveří v ZŠ Petrklíč – 
čtvrtek 16. února 8.30-17.00 hodin
Zápis do ZŠ Petrklíč – úterý 21. února 
14.00-17.00 hodin
www.petrklic.net, telefon: 774 740 626 
Larysa Vursta, ředitelka škol

Prohlédnout si dosud neznámé obra-
zy „starého“ Radotína, jejichž autorem 
je Libor Nosek, můžete na výstavě 
v místní knihovně. 

Radotínský malíř Libor Nosek (1921 – 
2013) za svého života nikdy nevystavoval, 
maloval jen pro svou radost. „Díky jeho 

paní Mileně Noskové jsme měli jedineč-
nou možnost poznat jeho dílo a vystavit 
tak veřejnosti dosud neznámé obrazy, 
a kde jinde než právě v Radotíně, který 
tak rád maloval,“ uvádějí shodně au-
toři výstavy a zároveň členové místní 
Letopisecké komise Jiří Bárta a Štěpán 
Rak ml. Poprvé se ale Noskova díla 
představila veřejnosti v Galerii Josefa 
Adamce v roce 2015.

Libor Nosek byl díky svému na-
dání roku 1939 přijat na pražskou 
AVU. Krátce nato však nacisté zavřeli 

všechny vysoké školy a Libora tak 
místo studia čekalo nucené pracovní 
nasazení v Německu, Nizozemí a ve 
Francii, kde také maloval a do svého 
notesu zaznamenával nejen lidské 
osudy, ale také místní krajinu a ar-
chitekturu. Občanským povoláním 
byl Nosek litograf, pracoval ve Státní 
tiskárně cenin. 

Radotín byl Noskovým bydlištěm 
a oblíbenou krajinou, kam chodíval 
s malířským plátnem a barvami. „Na 
výstavu jsme vybrali obrazy starého 
Radotína, který Libor Nosek zvěčnil 
na svých malbách. Nejen pamětníci po-
znají Slavičí údolí, za desítky let příliš 
nezměněné, nebo pohled na Radotín od 
Edenu, ale v době, kdy zde ještě cemen-
tárna nestála,“ dodávají letopisci.

Výstavu pořádá Letopisecká komise 
Radotín ve spolupráci s Místní kni-
hovnou, která pro tuto akci zapůjčila 
své prostory. 

Radotín na obrazech Libora Noska

Výstava obrazů Libora Noska –
Místní knihovna Radotín Radotín 
(Loučanská 1406/1a, Praha-Radotín) 
do 27. března v otevírací době
knihovny (pondělí, středa a čtvrtek 
9.00-18.00 hod. mimo polední 
přestávku 12.00- 13.00 hod.),
vstup zdarma.

Škola kulturního ovínění
400 let starém „habánském sklepu“ se 
standardní roční teplotou 7°C. Vína 
převažovala opravdu velmi lahodná, 
polosuchá a sladká ve velmi rozumné 
cenové relaci,“ láká Dana Radová, ve-
doucí Kulturního střediska Radotín 
v domě U Koruny a dodává další své 
zjištění, a to, že „dobré víno ruinuje 
peněženku, špatné zase žaludek“.

Aby bylo popíjení opravdu kulturní, 
zpříjemní večer vystoupení skvělého 
romského houslisty Roberta Kováče, 
a aby se nepilo nalačno, budou tu 
sýrové a labužnické jednohubky nebo 
chléb s domácím sádlem.

Řízená degustace vín – pátek 
3. března od 19.00 hodin, vstupné 
430 Kč zahrnuje degustační vzorky 
a občerstvení. Rezervace nutná. 
O vínech více na www.vinarstvislichta.cz
A POZOR! Klub přátel kulturního 
vína v Radotíně založen! Vstupné je 
vaše e-mailová adresa – pak budete 
jako první vědět, kdy a co se ochut-
nává. Pište prezidentce:
dana.radova@praha16.eu,
nebo viceprezidentce:
vera.peroutkova@praha16.eu


