STRANA 4

AKTUALITY - SPOLEČNOST

Dotace za více než milion
se tímto způsobem snaží maximálně
podpořit programy určené dětem
a mládeži.
Vypsání dotačních řízení neziskovým organizacím ze strany radotínské
radnice je tradiční záležitostí, dříve
granty a nově dotace jsou udělovány
každoročně již od roku 2005 (tehdy se
rozdělovalo 300 tisíc Kč).
Úsek školství, mládeže, TV a kultury Kanceláře úřadu ÚMČ Praha 16
nyní vyzývá úspěšné žadatele k podpisu a převzetí dotačních smluv.
Radotínská radnice v dotačním řízení vždy přiděluje peníze určené pro
tuto oblast jednak na pořádání tradičních akcí pro širokou veřejnost, které se
konají každoročně (jako je např. Velké
radotínské rodeo, boxlakrosový Memoriál Aleše Hřebeského, Vítání jara či
Big Beat Fest Párty), dále pak organizacím, které pracují s mládeží.
Právě sportovní kluby a další sdružení se zaměřením na práci s dětmi
jsou z grantů podporovány nejsilněji –
jmenovitě to jsou LTC Radotín – tenisový klub, Radotínský turistický klub,

Máte problémy...
Radotínská radnice by chtěla v této
věci pomoci a na firmě UPC požadovat vysvětlení a nápravu v jasném
časovém harmonogramu.
P roto ž ád á me ob č a ny, k ter ý m

Radotínský sportovní klub, SC Radotín, TJ Sokol Radotín, Junák – svaz
skautů a skautek, Sbor dobrovolných
hasičů, Občanské sdružení Petrklíč
(k duši klíč) a další. Opomíjeny však
nejsou ani organizace pracující se
seniory, jako je třeba Klub aktivních
a nestárnoucích.
Nejvíce finančních prostředků v letošním roce opět obdrží TJ Sokol Radotín, který má také největší členskou
základnu, a to 662 členů (letos částkou 205 000 Kč celkem podpořených
10 projektů).
Podpora je cílena i jednotlivě na
několik mladých talentů – mezi nimi
jsou například Linda Vítová, která patří k české triatlonové špičce, jedenáctiletý nadějný cyklista Ondřej Novotný, nebo třináctiletá reprezentantka
ČR ve sportovním aerobiku a fitness
Natálie Smíšková.
Na stránkách www.praha16.eu v oblasti Finance – Volnočasové aktivity,
sport a kultura naleznete podrobný
přehled jednotlivých žádostí i přidělených částek.
firma UPC přes jejich požadavky na
callcentrum a technické pracovníky nedokázala zabezpečit kvalitní
internet a TV signál, aby v termínu
do 30.4.2017 zaslali popis problému
na e-mail: technika@praha16.eu. Na
základě těchto podnětů bude jednáno
s kompetentními zástupci a vedením
společnosti UPC.

MČ Praha 16 srdečně zve radotínské seniory a seniorky na

předprodej zájezdů JARO 2017

v úterý 18. dubna od 8.00 do 10.00 hodin
Termíny a programy zájezdů:
středa 3. 5. 2017 – ZOO Chleby a romantický zámek Loučeň
středa 17. 5. 2017 – Františkovy Lázně a přírodní rezervace SOOS
středa 31. 5. 2017 – Domažlice a muzeum řemesel Koloveč
středa 14. 6. 2017 – Kuks a Železniční muzeum výtopna Jaroměř
Pro radotínské seniorky a seniory platí zvýhodněná cena 200 Kč/osoba
Pravidla pro předprodej:
1) Jedna osoba může koupit na každý zájezd maximálně 2 místenky
2) Jedna osoba může do pořadníku zapsat maximálně dvě osoby (tzn.
sebe a někoho dalšího)
3) Není možné si místo na zájezdu rezervovat před předprodejem
telefonicky či e-mailem
Info: CK2, Pavel Nový, telefon 224 313 161

Jak se velikonočně tvořilo
Už 13. Velikonoční dílny se v radotínské
základní škole konaly v sobotu 25. března.
Krásné jarní počasí lákalo z města
ven, ale věrní návštěvníci dílen věděli, že

už je pro ně vše přichystáno: ve čtyřech
třídách čekalo dvanáct stanovišť s jarními výrobky a také tradiční kuchyňka,
kde to vonělo lineckými zajíčky.
A co se tvořilo tentokrát? Do misek
ozdobených ubrouskovou technikou se
zasévalo osení, hned vedle se vyráběl
beránek na ozdobení a maloval sádrový
zápich – motýlek. Také se tu rodili hned
dvojí zajíci: jeden z květníku, druhý
jako zápich, barevní ptáčci z vlny nebo
veselá červená beruška. Nezapomnělo se
ani na vajíčka – ta se malovala, zdobila
kytičkami a korálky, další květiny se
šily z červeného filcu a vedle barevných
ozdob na špendlíku se vyráběl i jarní
květinový kruh s kuřátky.
Dopoledne doplnila i dvě vtipná divadelní představení „Strašidelná loď“
v podání žáků dramatického krouž-

ku, takže to, jako vždy, velmi rychle
uteklo a v jednu po poledni odcházeli
poslední tvůrci obtěžkaní díly z letošního jarního tvoření.
Po d ě k ov á n í
patří všem, kdo
to vše přichystali, zorganizovali,
vedli a malým
návštěv ní ků m
při tvoření pomáhali, a také
městské části za
grantovou podporu, bez které
by se tak velká
a kce nemoh la
uskutečnit.

LIDOVÁ PAŠIJOVÁ HRA

29. dubna 2017
v 14.30 hodin
ZÁMECKÝ PARK
před kostelem
sv. Jakuba Staršího
PRAHA 5
ZBRASLAV

ČÍSLO 4/2017

Radotín zase přivítal jaro
Nolem, Beer Sanatorium nebo
B.Lues – to jsou tři kapely, které se představily v sobotu 18. března na „Sanatorce“. Do seznamu tradičních akcí v Radotíně totiž už deset let patří Vítání jara.
Zahájení se ujal organizátor akce
Petr Neuman, který předal slovo Miroslavu Knotkovi, zástupci radotínské
samospráv y. Společně pak ženám
a dívkám rozdali květiny.
Hudební část akce odstartovala
mladá kapela Nolem a zkušené hudebníky překvapila svižnými melodickými skladbami. (Omrknout je můžete
21. dubna v Koruně na Rádl Festu.)
Po nich nastoupilo radotínské Beer
Sanatorium, které přímo v téhle kulturní hospůdce vzniklo při nahrávání
CD „Voice of Sanatorium“.
Okolo osmé večer ovládla „pódium“ skupina B.Lues Pavla Hronka.
Za mikrofonem se střídali kytaristé

Pavel Hronek, Petr Váňa, zpěvák Bohouš Josef a Michaela Klimková. „Hit
za hitem, muzikantské umění v praxi

a diváci ve varu,“ tak shrnul B.Luesové vystoupení Petr Neuman, hlavní
organizátor akce, zpěvák, kytarista,
textař, producent a frontman hudební

Co jsme komu udělali?
První Kino-vinárna zakončí jarní sezónu v kulturním středisku U Koruny!
Ve čtvrtek 25. května od 19.00 hodin
se uskuteční ve velkém sále Koruny
první (multi)kulturní večer při víně,
kávě a filmu.
Promítat se bude skvělá francouzská komedie „Co jsme komu udělali?“ režiséra a scenáristy Philippa de
Chauverona:
Notář Claude Verneuil a jeho žena
Marie vychovali čtyři dcery tak, jak
se od katolických rodičů na maloměstě očekává. Jenže během tří let se
do rodiny přiženili z jejich hlediska
„jiní“ Francouzi: Isabelle se provdala
za muslima Rachida, Odile za žida
Davida a Ségolène za Číňana Chaa.
Na čtvrtého ženicha se čeká s velkou
nadějí. I když se Claude tváří jako tolerantní republikán a i když jsou manželství dcer šťastná, rodinné setkání

jsou plná nedorozumění, xenofobních
narážek, náboženských rozmíšek,
malicherných naschválů a žabomyších
sporů. Snímek s humorem a s nadhledem konfrontuje současnou globalizaci a svobodomyslnost
mladší generace s francouzsk ý m sta romi lstvím a přetrvávajícím
maloměšťáctvím.
„A my, všichni rodiče
s ideály i bez nich si k tomuto skvělému, veselému
multikulturnímu filmu
budeme moci připíjet
dobrým vínem z různých
koutů světa, nebo si
dáme kafe od žida,“ zve
Dana Radová, vedoucí
kulturního střediska.
Promítat se bude
zcela novým a kvalit-

Jak se lyžovalo na Plešivci
Letos odjelo na Mariánskou do
Krušných hor lyžovat dvaačtyřicet
dětí. Vrátily se všechny. Celé a velmi
spokojené. Sněhu (alespoň na sjezdovce) a zábavy bylo dost, jídlo chutnalo,
a to nejen díly dnům stráveným na
čerstvém vzduchu a snad na každého
se dostal nějaký ten diplom.
Jarní prázdniny ve znamení lyží
pořádá tradičně Městská část Praha
16 ve spolupráci se Základní školou
Praha – Radotín. Podesáté se jelo
do chaty Lesanka, která pro děti
i instruktory představuje příjemnou
základnu, odkud se vyráží za sněhem.
L etos se mu selo dojí ž dět do
lyžařského areálu Plešivec u Abertam
k a ž dý den, v z h ledem k ter m í nu
prázdnin se ani nedalo očekávat, že by
tu byly závěje hned na prahu.
O dp ol e d n í z á b av a ve n k u s e
odehrávala v bližším či vzdálenějším
okol í chat y a d í k y př ipravených
soutěžím se mohli všichni o těchto

místech mnohé dozvědět (třeba, že
Plešivec má stejnou nadmořskou výšku jako Boží Dar, nejvýše položené

Jarní čaj s Živou hubou
V první jarní den byl velký sál Kulturního střediska v domě U Koruny plný do
posledního místečka. Městská část Praha
16 tu totiž pořádala letošní první Čaj
o třetí pro radotínské seniory a seniorky.
U stolů s občerstvením se sešli známí a přátelé, aby si popovídali a poslechli hudební vystoupení.
Nejprve si však všichni mohli vyzkoušet svoje znalosti v kvízu zaměřeném na historickou událost – atentát
na Heydricha. Pro úspěšné řešitele
připravila Alena Ferrová z Klubu aktivních a nestárnoucích ve spolupráci
s Místní knihovnou Radotín pět knížek. Všechny se rozdaly!
Oficiální zahájení společenského
odpoledne bylo opět na radotínském
starostovi Mgr. Karlu Hanzlíkovi,
který všechny přivítal a také ujistil, že
kromě čajů a Babího léta i letos radnice
chystá tradiční dotované zájezdy (viz

„předprodej zájezdů JARO 2017“).
O hudbu se pak postaral Martin

formace Beer Sanatorium.
Perličkou letošního ročníku byla
nově zrozená cena „Lev Pivního Sanatoria“ za celoživotní přízeň kultuře,
hudbě, Pivnímu sanatoriu a Radotínu.
Za rok 2017 ji uděloval místostarosta
Miroslav K notek
následně: Janu
Tříškovi, zpěvákovi (kapely exUnion,
Tam, Pumpa), který
se před 10 lety zúčastnil nahrávání CD
Voice of Sanatorium,
rockerovi Miroslavu
Hajšma nov i (ex Arena, Beer Band,
Cadillac, MH Band),
kterého můžete slyšet na CD Starý +
Yararee a backvocalem i na CD Radotínská hudební scéna
2012. Posledním oceněným byl Vráťa
Kadeřábek, šéfredaktor Večerníku
Praha.

ním projektorem (díky Městské části
Praha 16). Kulturistky chtějí vyzkoušet, zda o tuto novou formu Kino-vinárny bude zájem. Pokud zájem bude,
plánují na podzim uspořádat nonstop
týden Kino-vinárny s cestovatelskou
a outdoorovou tématikou v rámci Festivalu outdoorových filmů.

město ČR). Ve čtvrtek děti zúročily
získa né doved nost i ly ža řské–
v závodech ve slalomu.
A zhodnocení? Jednu chybu to
mělo – týden utekl hrozně rychle
a zase přišla škola…

Krulich z kapely Živá huba společně
s kytaristou Mládkem. Posluchače rozezpívali nestárnoucími písničkami Jiřího Suchého, skupiny Hop Trop nebo
z repertoáru Waldemara Matušky.

