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Kino duní muzikou 

Ty a my=Praha 16

Čaj o třetí - s milým překvapením

Jaro střídá podzim

Zdraví vás redakce nové rubriky Novin 
Prahy 16 s názvem Ty a my=Praha 16!

Jsme nově vzniklým individuem na 
poli Prahy 16, které si klade za cíl ana-
lyzovat a dále podporovat zájem o re-
gionální dění zejména v řadách stu-
dentů VŠ, jež mají bydliště na Praze 16, 
ale i mezi již pracujícími nestudenty 
ve stejné věkové kategorii. V současné 
době hledáme další „spiklence“ se zá-
jmem o komunální dění ve správním 
obvodu Prahy 16, jež mají chuť a vůli 
se do rubriky zapojit a ovlivňovat tak 
dění v místě jejich bydliště. 

NapišteJim.cz – 
kontaktuj zastupitele Prahy 16

V návaznosti na výše uvedené 
bychom vám rádi představili nezis-

kovou službu pro občany s názvem 
NapišteJim.cz. Projekt nabízí dobrou 
alternativu vůči posedávání na gauči 
a lamentování nad politicko-sociální 
situací nebo jiné až absurdní netečnos-
ti obyvatelstva ve vztahu ke komunál-
ní politice a regionálnímu dění.

NapišteJim.cz umí na základě zadání 
adresy vašeho bydliště vyhledat a pří-
mo kontaktovat konkrétního zastupi-
tele (komunálního politika, poslance 
i senátora) prostřednictvím e-mailu. 
Komunikace mezi občany a jejich za-
stupiteli je transparentní (máte však 
i možnost zaslat soukromou zprávu) 
a můžete tak sami posoudit prostřed-
nictvím pročítání již zodpovězených 
dotazů, jakým způsobem plní vaši 
zastupitelé svou práci. 

V současnosti pomáhá naše redakce 
s budováním databáze komunálních 
zastupitelů Prahy 16. K datu uzávěrky 
jsme vyzvali 47 zastupitelů správního 
obvodu Prahy 16 z celkového počtu 67, 
aby se do projektu zapojili. Doposud 
jsme obdrželi 5 odpovědí. 

Snižme společně bariéry mezi námi 
občany a našimi zastupiteli! Více 
o projektu se dozvíte na NapisteJim.cz

Zajímají tě společenské alternativ-
ní akce? Chceš se podílet na jejich 
tvorbě? Chceš dostat prostor pro 
vyjádření v Novinách Prahy 16, či 
při jiných společenských akcích po-
řádaných nejen městskou částí?
Máš pocit, že bys vymyslel lepší 
název rubriky nebo dokázal publi-
kovat zajímavější články s regionální 
tematikou? 
Máš zájem? Kontaktuj nás na e-mai-
lu: tyamypraha16@gmail.com

„Nikdy jsem o Radosti neslyšela…“
řekla mi nedávno známá a přidala 
pokrčení ramen. „Tak to musíme na-
pravit“ odpovídám já a začínám vypra-
vovat o zrození nápadu pořádat festival 
amatérských divadel v Radotíně.

Festival je nesoutěžní přehlídkou 
souborů z Prahy a okolí, a už i hostů 
odjinud – v loňském roce díky štěd-
rosti litevského sponzora vystoupilo 
divadélko Teatriukas z Vilniusu. 
A jazyková bariéra s prvními kroky 
a úsměvy herců zcela zmizela. Fes-
tival je možností ukázat své herecké 
dovednosti od nejmenších herců až 
po zkušené „matadory“ soutěžních 
přehlídek. Všichni se mohou zúčastnit 
a všichni mohou sledovat představe-
ní svých kolegů. A diváci mohou ve 
dvoudenním maratonu zhlédnout 
pohádky i pořady pro dospělé. Na-
bídka je stejně široká i v letošním 
roce. Zahajujeme v pátek 11. května 
v 18.00 hodin představením divadla 
Tate lyumni „Vlna“ a podíváme se na 
komedii Zdeňka Podskalského „Žena 
v trysku století“ v podání divadelního 
souboru Rachtámiblatník.

Sobotní maraton 12. května bude 
odstartován dopoledne již tradičně 
vystoupením nejmenších třebotov-
ských školáků i předškoláků „Žabka 

carevna“ v podání souboru Tři boty. 
Dramatický obor ZUŠ Kl. Slavického 
si připravil představení pod názvem 

„To nejlepší ze Saturnina“. V těsném 
sledu pohádkového času pojede příběh 
„Tajemný les Švabiňák“ divadla Koza 
z Kozojed a hra pro děti kladenského 
divadla V.A.D. Nebude chybět vystou-
pení pořádajícího souboru Gaudium 
a jejich premiérová pohádka „Kouzlo 
pro Fifínu“. Velkou pohádku připra-
vilo divadlo Rachtámiblatník – bude 
to „Čertův švagr“. Blok pro dospělé 
zahájí divadelní soubor Ryio, který 
se s představením „Večeře“ umístil 
na 1. místě letošní soutěžní divadelní 

Velikonoční dílny
Poosmé se v radotínské základní ško-

le vítalo jaro tvořivě. V sobotu 24. břez-
na se v devět ráno opět otevřely všechny 
třídy v přízemí a v nich 10 stanovišť 
připravených pro každého, kdo si sem 
přišel vyrobit nějakou drobnost s veli-
konočními nebo jarními nápady.

V kuchyňce se peklo (a vonělo) 
linecké pečivo různých tvarů s ba-
revným sypáním. O kus dál se vyrá-
běla chundelatá vlněná žlutá kuřátka 
a hnědí beránci, u protějšího stolu 
zase beránci z vaty, nechyběly ani roz-
tomilé kačenky a bílé ovečky s točený-
mi kudrnkami. Opatrnost vyžadovalo 
další stanoviště, kde se malovala fou-
kaná skleněná vejce, která si každý 
mohl zdobit podle své fantazie.

Také klub byl otevřený – zde se pod 
bedlivým dohledem (pracovalo se pře-
ce s ohněm!) zdobily kraslice tradiční 
voskovanou technikou.

Ve třídě „U labutí“ byla dvě stano-
viště – na jednom se vyráběly barevné 
papírové košíčky, do kterých se pak 
ozdobené kraslice mohly uložit, na 
druhém veselí jarní motýli.

Ani tentokrát nechybělo divadelní 
představení – děti z dramatického 

kroužku zahrály dvakrát „Kouzelnou 
pouť“, která se divákům moc líbila (ke 
zhlédnutí bude ještě v Koruně).

Dopoledne při jarním tvoření utek-
lo rychle a k sobotnímu obědu malí 
i velcí tvůrci odcházeli s plnou krabicí 
nebo košíčkem vlastnoručně vyrobe-
ných dárečků.

Za ně za všechny patří poděkování 
všem, kdo se na přípravě a organi-

zaci dílen podíleli, učitelkám, dětem 
2. stupně, panu školníkovi i paní uklí-
zečce. Všem, kteří v sobotu ráno brzy 
vstali, do školy přišli a dílny připravi-
li. A také MČ Praha 16 za grantovou 
podporu této akce.

přehlídky POPAD. Večer pak bude 
patřit divadlu V.A.D. z Kladna a je-
jich „Fe-érii o Kladně“. Kulturní dům 
U Koruny, kde se Radotínská radost 
bude konat už počtvrté, nabídne 
příjemné místo pro zhlédnutí všech 

představení a různorodé občerstvení. 
A budou nejen duchovní a kulinářské 
pochutiny. Je připravena výtvarná 
dílna pro nejmenší diváky a tentokrát 
překvapení ve formě „divadelní díl-
ničky“ pro nejmenší začínající herce.

Vy, kteří jste o Radosti ještě nikdy ne-
slyšeli, přijďte se podívat letos, kdy nese 
název „Vzhůru do oblak“. Na své si při-
jdou všichni účastníci, ať už malí nebo 
zcela dospělí. Nouze nebude o humor 
a pohodu času příjemně stráveného se 
svými blízkými.

Vavříny z POPADu pro Gaudium

Čaje o třetí jsou v Radotíně již zaběh-
nutou tradicí. Pro radotínské seniory se 
v Kulturním středisku Radotín v domě 
U Koruny pořádají několikrát za rok. 

Pod finanční záštitou Městské části 
Prahy 16 se kulturní středisko snaží vždy 
vykouzlit zajímavý kulturní program 
blízký srdcím těch, kterým je určen, do-
plněný, mimo samozřejmě čaje, i něčím 
dobrým na zub. O oblíbenosti těchto 
milých odpoledních posezení svědčí i to, 
že je sál pokaždé do posledního mís-
tečka zaplněn. A pokaždé si alespoň na 
chvíli udělá čas i pan starosta Mgr. Karel 
Hanzlik, aby přišel všechny pozdravit.

Na prvním letošním čaji, konaném 

19. března, čekalo milé překvapení. 
Vedoucí KS, Mgr. Daně Radové, se po-
vedlo záslužné dílo, dokázala pro tuto 

chvíli zajistit vynikající komorní in-
strumentální soubor Musica Festiva di 
Praga. Trio hudebníků, dámy Gabriela 
Plachá a Šárka Trávníčková a pan 
Pavel Kloub, dokázali nemožné.

Spolu s vynikající mladou sopranist-
kou Olgou Vít Krumpholzovou zvládli 
zaplněný sál tzv. „postavit do latě“. Jindy 
zábavnými pořady lehčího žánru rozdo-
vádění senioři tentokrát ani nedutali. 

Žánrově pestrý pořad nazvaný 
,,Slavné maličkosti velkých mistrů“ byl 
nabit populárními díly slavných mis-
trů, (J. S. Bach, W. A. Mozart, A. Dvo-
řák, J. Strauss apod.). Jejich repertoár 
od děl umělých přes operu, operetu až 

k muzikálu byl poslu-
chači přijat s nadšením. 
Při krásných áriích 
paní Krumpholzové, 
obzvláště při dojemné 
Indiánské písni lásky, 
nebo po populární Vi-
lije bylo vidět i mnohou 
slzu dojetí v očích po-
sluchačů, kteří potles-
kem nikterak nešetřili. 
Za toto opravdu krásné 

odpoledne se sluší, alespoň touto 
cestou, pořadatelům vřele poděkovat! 
Děkujeme Vám, přátelé!

Jaro střídá Podzim. V tomto případě 
rozhodně nejde o nepřesnost v pravi-
delnosti střídání ročních období, ale 
o další z preventivních akcí pořáda-
ných radotínskou radnicí. Osvědčený 
program, který byl v uplynulých letech 
prověřen našimi nejmenšími spoluob-
čany, bude i letos ve znamení upozor-
ňování na správné chování v rámci 
silničního provozu. A kdo jiný by měl 
v tomto směru poskytnout nejvíce in-
formací, než spolupořadatel této akce, 
kterým je Policie České republiky. 
Dopravní hřiště v areálu ZŠ Radotín 
tak ožije malými policisty, kteří budou 
moci prokázat své schopnosti v rámci 
policejní školky. Každý kadet-absol-
vent této školky po jejím úspěšném 
ukončení obdrží samozřejmě „certifi-
kát“ prokazující vědomosti dotyčného 
v policejním výcviku. A když bude 
hlavním tématem bezpečnost silnič-

ního provozu, nemohou chybět ani 
pracovníci BESIPu a strážníci Městské 
policie hl. m. Prahy. Pracovníci Červe-
ného kříže budou malým zájemcům 
vysvětlovat, co dělat v okamžiku, kdy 
dojde k úrazu. Novinkou šestého roč-
níku bude možnost prohlédnout si vůz 
Rychlé záchranné služby včetně jeho 
vybavení. Klauni z Balónkova, kromě 
čarování s nafukovacími balónky, 
mají i tentokrát pro děti přichystánu 
pohádku s dopravní tématikou na-
zvanou Křižovatka plná zvířátek. Ná-
vštěvníci budou mít možnost vyhrát 
jednu z mnoha cen v losování. Vedle 
stanovišť jednotlivých účastníků bude 
samozřejmě v provozu i dopravní 
hřiště a trať zručnosti, kde si budou 
moci účastníci vyzkoušet svou do-
vednost v řízení svých kol, koloběžek, 
odstrkovadel či tříkolek. 

Proto každý, kdo má zájem se svý-

mi dětmi strávit příjemný den, nechť 
si označí ve svém kalendáři datum 
28. 4. 2012. Akce bude zahájena 
v 13.30 hodin. Přivezte si dobrou ná-
ladu. Těšíme se na vás.

Už od března se v Kině Radotín 
objevují koncerty britské kapely U2 
nasnímané speciální 3D technologií. Ti, 
kdo již některé představení navštívili, 
mohou potvrdit, že se jedná o zcela mi-
mořádný zážitek, na který stojí zato si 
vyšetřit chvíli času.

Práva na představení jsou totiž za-
koupena jen do konce června, takže, 
kdo zaváhá, může si zase leda tak 
pustit doma desku. Což určitě není 
špatné, ale...

Poté co, byl sestřih záznamů poprvé 
slavnostně promítnut, nešetřili chvá-
lou nejen filmový, ale dokonce ani 
hudební kritici, kteří jinak pochopitel-

ně dávají přednost živým koncertům. 
Jejich příjemné překvapení bylo znát 
ve slovech jednoho z nich, který v eu-
forii z právě prožitého prohlásil, že je 
to lepší, než naživo!

Co se týká technické stránky, mů-
žeme zopakovat to, co již bylo řečeno: 
U2 3D je vůbec první záznam živého 
vystoupení ve 3D. Pro natočení toho-
to záznamu byla využita ve své době 
nejnovější 3D digitální technologie 
a 5.1 Surround zvuk – společně utváří 
doslova pohlcující zážitek. Jde o digi-
tální 3D natočené multi-kamerou v re-
álném čase technologií 3ality Digital. 
Bylo pořízeno celkem 100 hodin zá-
znamu koncertů za použití největšího 
počtu v té době dostupných 3D kamer, 
finální sestřih má 85 minut. Pro film 

byly použity záznamy z koncertů 
v Jižní Americe během turné „Vertigo“ 
v letech 2005-2006 z Mexico City, Sao 
Paula, Santiago a Buenos Aires. Zazní 
v něm mimo jiné skladby Vertigo, 
Beatiful Day, Love and Peace, Sunday, 
bloody Sunday, Miss Sarajevo, e Fly, 
Yahweh...

A hudba je to hlavní, obraz ji jen živě 
doplňuje. Proto se také při promítání 
v kině pouští zvuk podstatně hlasitěji, 
než u běžných filmových představení. 
Díky novému vybavení a akustickým 
úpravám sálu, ke kterým došlo loni, 
lze koncert prožít stejně fyzicky, jako 
v kotli kteréhokoliv ze snímaných 
hledišť.

Můžete to vidět, můžete to slyšet, 
můžete to cítit!

Letos podruhé se divadelní spolek 
Gaudium z Radotína zúčastnil POPADu, 
Postupové přehlídky amatérského diva-
dla, kterou pořádala ADA, Amatérská 
divadelní asociace, 3. až 5. března v di-
vadle v Horních Počernicích.

Do soutěže se Gaudium přihlásilo 
s inscenací Faustova svatba a krátkým 
ztvárněním veršů J. Kainara Tintili 
vantili.

Na Faustově svatbě se podílela vět-
šina souboru (14 členů). Mnozí ze zú-

častněných měli hrát v „opravdovém“ 
divadle poprvé. Užívali si velkou šatnu 
se židlí pro každého herce a velký 
prostor jeviště. Ke cti všem slouží, že 
se nikdo ve větším prostoru neztratil. 
V hledišti seděla pouze porota, což 
je situace pro divadelní vystoupení 
poněkud choulostivá. Po úvodu se na-
jednou ozvalo ze sálu zasmání. V ten 
okamžik bylo jasné, že porotu začala 

hra bavit. Však také hodnocení po 
odvedené hře bylo po všech stránkách 
pozitivní. Vlídně naladěná porota 
v podstatě radila, jak ještě některé věci 
dotáhnout. Pochvaly se dočkaly jak 
hlavní figury, tak i malé epizodní role, 
které v některých případech neměly 
ani text. Porota hlavně ocenila práci 
s davovými scénami. 

Druhým soutěžním představením 
Gaudia bylo Tintili vantili. Divácky 
odzkoušené představení se sešlo i na 

Popadu s velice přízni-
vým ohlasem. I v tomto 
případě bylo hodnocení 
více než kladné. Svůj roz-
bor začala porota se slovy: 
„Viděli jsme úkaz...“

Průběh hodnocení dával 
doufat v nějaké ocenění. To 
přišlo na závěr přehlídky 
v podobě čtyř ocenění za 
herecký výkon pro Mirku 
Stehlíkovou, Hanku Ře-

hořovu, Majdu Brončkovou a Antonise 
Arabadzise ve hře Faustova svatba.

Dále ceny za režii pro Mirku Steh-
líkovou a Antonise Arabadzise též za 
Faustovu svatbu.

Tintili vantili si odneslo 1. cenu za 
nejlepší dětské představení a také Cenu 
diváka spolu s udělovanou soškou.

Nechť je tento úspěch dobrou moti-
vací pro další práci!


