
se „pásmy“ (zlatým, stříbrným, bronzo-
vým), Monika je tedy držitelkou toho 
stříbrného. 

Znovu a o něco výrazněji tak prokázala 
nejen talent, ale především schopnost 
a chuť s ním pracovat. Odborná porota 
hodnotila u každého ze zpěváků skrze 
jedinou píseň jeho pěveckou techniku, 
osobitost a stylovost interpretace i hudeb-
ní vyspělost. Po prvním místě na Zbrasla-
víku 2012 a druhém na Zbraslavíku 2013, 
tedy soutěžích v rámci Prahy 5, prokázala
studentka zpěvu ZUŠ Zbraslav a klavíru 
na ZUŠ Radotín, že má dostatek zkuše-
ností i sebevědomí na další posun.

Domácímu publiku to lehce předvedla 
už v prosinci, kdy zpívala s formací Rado-
tínské mládí na Ďábelské diskotéce v Ko-
runě. Daleko širší záběr ovšem bude mít 
singl Animals of is World, který vyšel 
na oficiální stránce německého vydavatel-
ství BassXpress a YouTube 1. května a ve 
stejný den zazněl i v Kissparádě. Společně 
s DJ Paf feat a raperem Seshep ho Monika 
nahrála v Unbeatable records. 

Studentka prvního ročníku radotínského 
Gymnázia Oty Pavla, Monika Pavlačková, 
dosáhla počátkem dubna velkého úspěchu 
v celopražské soutěži popzpěvu.

V premiérovém ročníku soutěžní pře-
hlídky populárního zpěvu v pražských 
základních uměleckých školách, která se 
konala 10. dubna, obsadila druhé místo ve 
věkové kategorii 14 až 16 let. Hodnotilo 

KAAN navštívil Soběslav
Radotínský Klub aktivních a nestár-

noucích podnikl v pondělí 31. března 
svůj první větší výlet – do jihočeské 
Soběslavi.

Počet účastníků trochu ovlivnil ví-
kendový přechod na letní čas, s nímž 
se při původním plánování termínu 
výletu nepočítalo. Některým zájem-
cům tato skutečnost unikla a nestihli 
proto odjezd vlaku. 

Ti, jimž společný odjezd vyšel, se 
nejprve rozhodli ochutnat výborné 
pečivo místní soběslavské pekárny 
PETA. Posilněni se vypravili poznávat 
Společenské centrum Soběslavska, 
revitalizovaný park i kostel sv. Marka. 
Cestou ke gotickému hradu si prohléd-
li město, z náměstí zhodnotili výšku 
věže a své fyzické možnosti. 

Po prohlídce městské knihovny 
v nově zrekonstruovaném severním 
křídle městského gotického hradu ze 
14. století následovala prohlídka kostela 

sv. Víta, gotické perly jižních Čech.
Ti nejzdatnější, a byli to téměř 

všichni ze skupiny, se pak vydali zdo-
lat symbol zdejšího kraje – 68 metrů 
vysokou věž na náměstí při chrámu 
sv. Petra a Pavla. Z jejího ochozu 
věže se rozhlédli do všech světových 
stran a pokochali se 
pohledem na soutok 
řeky Lužnice s Čer-
novickým potokem. 
Čerstvě vyfoukaní se 
už těšili se do místní, 
v celém kraji známé 
a vyhlášené, Italské 
cukrárny. A všichni 
svorně potvrdili její 
jedinečnou pověst.

Po bohatých zážit-
cích se výletníci pohle-
dem z vlaku rozloučili 
s městem i štíhlou, 
elegantní věží a hned 

se dohodli na další návštěvě města 
v době Rožmberských slavností, tedy 
třetí sobotu v září. To proto, že v So-
běslavi mohou ještě mnohé obdivovat 
– a navíc si přitom zopakovat kulinář-
ské zážitky z cukrárny i restaurací! 
Další zájemci o společný výlet budou 
samozřejmě i při této cestě vítáni.

POZOR: Kaan zve na výlet do Prachatic 
Po úspěšném výletu do Soběslavi připravuje a zve Klub aktivních a nestárnoucích zájemce na dvoudenní výlet do krásné-
ho šumavského města Prachatic a okolí. Termín konání výletu byl zvolen na 26. a 27. října. 
S ohledem na maximální kapacitu rekreačního zařízení Městské části Praha 16 v Chrobolech, která je 13 osob, je nutné se 
přihlásit do čtvrtka 29. května na telefonním čísle 737 839 042. Pro členy KAAN bude ubytování zdarma.

Noc kostelů
Opět je tu pozvánka pro všechny, 

kdo by rádi (třeba poprvé) vstoupili do 
budovy, kterou denně míjejí. Letošní 
Noc kostelů otevře v pátek 23. května 
brány svatostánků v Chuchli, Radotíně 
i Zbraslavi.

V Městské části Praha – Velká 
Chuchle bude probíhat program 
v kostele sv. Jana Nepomuckého 
(v Chuchelském háji) 
od 17.50 do 23.00 hodin. 
Kostel Narození Panny 
Marie v Malé Chuchli 
bude zpřístupněn od 
18.00 do 22.00 hodin.

Zbraslavský kostel sv. 
Jakuba Staršího (v areá-
lu zámku) má připraven 
program od 17.00 do 
23.00 hodin.

V Radotíně v kostele 
sv. Petra a Pavla u řeky 

pozvou otevřené dveře dovnitř, kde 
bude vždy někdo, kdo o kostele něco 
rád poví. Od 18.00 hodin proběhne 
Mše svatá s následnou adorací, od 
19.00 hodin vystoupí ženský komorní 
pěvecký soubor Frangula Chorus ze 
Zbraslavi s duchovním repertoárem. 
Pod vedením Zuzany Krušinové a ve 
spolupráci se Stanislavem Posluš-
ným provede například Missu brevis 
Zdeňka Lukáše nebo Ave Maris Stel-
la od Edwarda Griega. Mezi osmou 

a jedenáctou večerní budou probíhat 
prohlídky kostela s komentářem.

V kostele farního sboru České círk-
ve evangelické v ulici Na Betonce č. 14 
je od 18.00 hodin připraven Koncert 
učitelů ZUŠ Klementa Slavického 
a ve stejnou dobu tu bude otevřená 
i výtvarná dílna pro děti „Výroba 
prstových loutek“ pod vedením Evy 
Zykánové, po celý večer bude přístup-
ná i výstava fotografií Pavla Blaženína 
„Mimořádné momenty moderní české 
historie“. Mezi 19.00 a 20.30 je připra-
veno setkání s nejúspěšnější českou 
olympioničkou, Věrou Čáslavskou. 
Sedminásobná olympijská vítězka, 
čtyřnásobná mistryně světa, jedenác-
tinásobná mistryně Evropy a čtyřná-
sobná Sportovkyně roku Českoslo-
venska přijala pozvání na Noc kostelů 
právě do Radotína. Poté zde ještě bude 
od 20.30 hodin následovat koncert 
hudební skupiny PRANIC z Turnova 
pod vedením Ondřeje Halamy, kostel 
bude otevřen do desáté večerní.

Nejenže se na Staroměstské radnici 
předávala ocenění v soutěži Photocon-
test, od 25. března do 4. dubna zde byly 
v křížové chodbě také vystaveny všech-
ny vítězné fotografie. 

Nejhezčí okamžiky slavnostního 
dne nastaly docela určitě právě ve 
chvíli, kdy se účastníci setkání ocitli 
mezi vystavenými díly. Slavnostní 
vernisáž představila totiž nejen ví-
tězné záběry, ale i jejich tvůrce, žáky 
a studenty základních i středních 
škol ze všech koutů České republiky. 
Všichni finalisté s radostí prohlíželi 
své vytištěné snímky, překvapeni je-
jich velkými formáty (zdařilý digitální 
tisk celkem 60 fotografií zajistila spo-
lečnost Elvira). 

To byla tečka za soutěží v digitální 
fotografii, která je ovšem jen jednou 
částí vzdělávacího projektu Photo-
base. Jeho druhý ročník představila 
RNDr. Jana Hrkalová, ředitelka Gym-
názia Oty Pavla. O radostné a odpo-

vědné práci odborné poroty soutěže, 
která hodnotila 1021 snímků ve dvou 
kolech, zase promluvili fotograf a do-
kumentarista Ivan Látal a pedagožka 
Mgr. Zdeňka Veselá – obzvláště druhé 
k o l o  h o d n o c e -
ní, při němž se 
13. února všichni 
č l enové  p orot y 
sešli na Gymnáziu 
Oty Pavla a ano-
nymně hodnotili 
a vybírali finální 
fotografie, prý pro 
ně bylo radostným 
zážitkem. 

Absolutní vítězkou soutěže se nako-
nec stala Zuzana Hedbávná ze Střední 
odborné školy zdravotnické v Ústí 
nad Labem, která převzala tiskárnu 
a tablet společnosti Your System 
a dárkovou tašku jazykové agentury 
Channel Crossings s poukazem na 
zkoušku z anglického jazyka. Pedagog 

vítězné 10. základní školy v Plzni pře-
vzal poukaz na nákup zboží v hodnotě 
5 000 Kč od společnosti Elvira a roční 
předplatné časopisu FotoVideo.

Slavnostní atmosféru předávání cen 

umocnil hudební doprovod studentů 
Gymnázia Oty Pavla pod vedením 
Mgr. Pavlíny Krupové a moderace 
v podání studenta maturitního roční-
ku Ondřeje Papeže.

Mladí fotografové na Staroměstské radnici

Více informací najdete na
www.photobase.cz

Blíží se červen a s ním tradiční, 
již XXXI. ročník Jízdy historických 
velocipédů s vrchu Jíloviště – Zbra-
slav. Vše je naplánováno na sobotu 
7. června.

Opět diváky čeká přepestrý pro-
gram a zajímavá podívaná, kromě 
samotného závodu kupříkladu dopo-
lední Jízda elegance na Zbraslavském 
náměstí, „reje“ neboli unikátní sku-
pinová umělecká jízda členů a členek 
klubu v dobových oděvech tamtéž, 
či ukázka velocipedů a bicyklů ze 
sbírek členů VBC z let 60. až 80. − 

„Socialistické retro“. Odpoledne se 
mohou těšit na sprint do kopce a sa-
motnou Jízdu s vrchu. V restauraci 
Bowling U Stromečku bude zajiš-
těno občerstvení, živá hudba a též 
tam proběhne vyhlášení výsledků 
závodů.

Na druhý den se chystá jako každý 
rok poklidný cyklistický výlet údo-
lím Berounky ku Karlštejnu a zpět. 

Podrobnější program na stránkách
klubu www.bicycleclub.zbraslav.info,
na informačním serveru 
www.zbraslav.info a v červnových 
Zbraslavských novinách.

Velocipedy zas pojedou s vrchu

V sobotu 12. dubna se na Základní škole 
Praha - Radotín pořádaly již 10. Velikonoční dílny.

Jubilejní ročník hodně zavazoval, a tak 
všichni, kdo jej připravovali, doufali, že se 
i tentokrát podaří vytvořit příjemnou atmo-
sféru hezkého tvoření.

Připraveny  a vyzdobeny byly všechny tří-
dy v přízemí budovy druhého stupně.

Co vše se tu tvořilo? Nesmělo chybět 

velikonoční pečení – v kuchyňce se pek-
la vejce a zajíčci z lineckého těsta. Hned 
naproti se líhla roztomilá kuřátka i zajíčci 

a krásní barevní motýli. O třídu dál to zase 
byli veselí kraslicoví skřítci a pestrobarev-
ná vejce a z dalších dveří odcházeli malí 
tvůrci s malovanými sádrovými zvířaty či 
roztomilými přáníčky.

Z rychleschnoucí hmoty se vykrajovala 
vejce, zajíci i dinosauři,  technikou em-
bossingu – vytlačováním vzorů, vznikala 
zlacená i stříbřená zvířátka, do papírových 
klícek se zavěšovali ptáčci...

Ale i uprostřed bohaté nabídky dílen si 
každý mohl chvilku odpočinout u šálku čaje 

nebo kávy. Tvořivé dopo-
ledne velmi rychle uteklo 
a k sobotnímu obědu se 
odcházelo s plnou krabicí 
či košíčkem výrobků. Ač-
koliv jako každý rok jich 
ve škole zůstalo spousta 
zapomenutých, snad ni-
kdo nebyl příliš smutný.

Ve dvě hodiny po 
poledni již byla škola 
opět sobotně ztichlá 
a uklizená. Vše dobře 
dopadlo – díky všem, kdo 
se na dílnách podíleli, jak 
při přípravě, tak i po celé 
sobotní dopoledne. (A ta-

ké díky grantové podpoře Městské části 
Prahy 16 a Magistrátu hl. m. Prahy, bez 
které by se dílny uskutečnit nemohly.)

Byly dílny

Stříbrné pásmo pro Moniku

Na klubové scéně v Kulturním středisku Radotín se v úterý 15. dubna sešli zástupci 
Městské části Praha 16, rodina předčasně zesnulého radotíňáka Milana Peroutky, jeho 
přátelé i kapela Olympic, aby ji slavnostně pojmenovali po tomto výborném muzikantovi 
a hlavně fajn kamarádovi.

Bude to totiž již téměř rok, kdy Milan Peroutka (19. 1. 1964 - 4. 5. 2013)  nečekaně opustil 
rodinu, kamarády i kapelu Olympic.

Slavnostní přejmenování klubové 
scény zahájil starosta a iniciátor celé 
akce Mgr. Karel Hanzlík a za pomoci 
členů kapely Olympic byl odhalen 
nový název: Klubová scéna Milana 
Peroutky. Ke slavnostnímu přejmeno-
vání i vzpomínání na skvělého člově-
ka zahrála kapela Olympic i Milanovi 
dva nadaní synové, Honza a Milan.

Když byla před dvěma lety v dub-
nu 2012 nová klubová scéna slav-
nostně otevřená, zahráli si v klubu 
Milan Peroutka, Milan Broum, Jan 
Kalousek, Štěpán Rak a další. Pře-
mýšlelo se tehdy i o názvu nového 
klubu – a nikoho nenapadlo, že za 
dva roky klub ponese Milanovo 
jméno a Milan „Ferda“ Peroutka již 
bude hrát na nebeské scéně. 

Klubová scéna Milana Peroutky

Shakespeare v Koruně v podání Divadelního spolku Gaudium zářil, mrazil, bavil – a překvapil! 
Chronicky známý spletitý komický rej (či sen) zběsilé touhy po lásce a milování, plný 

mileneckých párů v různých vztazích, kouzelných lesních skřítků i nadšených roztomilých 
ochotníků, co secvičují klasiku, rámovaný jedinou letní nocí není jednoduché předvést na 
žádném pódiu. Tady se to povedlo.

Na prknech Koruny naplno řádila dvacítka domácích, doplněná několika hosty. Hostujícím 
byl pro tentokrát také režisér – profesionální dramaturg, dramatik, výtvarník a režisér Mirek 
Pokorný. Ten se svého úkolu nastudovat klasiku s ochotníky zhostil skutečně profesionálně!

A tak jsme mohli v Koruně vidět výborné, vtipné a velmi současné klasické představení 
v úžasném temporytmu, s vyváženými skvělými hereckými výkony, nápaditou choreografií 

a krásnými kostýmy a výpravou. 
Režisér, dramaturg a odborný 
lektor postupových soutěží ama-
térských divadel Jaroslav Kodeš 
po představení řekl: „Úctyhodné 
dílo, zcela jiné herectví u soubo-
ru, který znám, zábavné a s myš-
lenkou!“  Divadlo Gaudium roste 
a pracuje na sobě, to je jisté!

Kdo neviděli, jsou zváni na 
reprízu, která se koná 2. června 
v 19.00 hodin.

Jaká byla premiéra Gaudia? 


