
V rámci přijímacího řízení bude 
také hodnocen prospěch ze základní 
školy (přibližně 25 procenty) a dále 
umístění na předních místech v ob-

vodních a krajských předmětových 
soutěžích, které musí být doloženo 

To nejlepší z amatérské
divadelní scény v Koruně!

Nová školka...

Světem hudby vážně i nevážně

pozemků. Tento objekt byl dříve 
v majetku OÚNZ a kvůli zmatkům 
při jeho předávání nástupnickým 
subjektům skončil nakonec ve vlast-
nictví státu a nikoliv Zbraslavi. Tím 
pádem samozřejmě hrozilo, že stát 
začne nakládat s objektem dle své-
ho uvážení, bez ohledu na potřeby 
Zbraslavi a nájemce. Intenzivním jed-
náním se podařilo tento stav zvrátit 
a nakonec v relativně krátkém čase se 
podařilo celý objekt převést zpátky na 
MČ Praha - Zbraslav, které byl svěřen 
ve veřejném zájmu. 

Kromě školky s výše zmíněným 

objektem 1227 souvisí také umístění 
služebny městské policie. Zastupi-
telstvo konečně v prosinci rozhodlo 
o rekonstrukci střední hospodářské 
části objektu. Díky tomu bylo možné 
již v lednu provést soutěž na výběr 
zhotovitele a během první poloviny 
roku zde zřídit služebnu. Tato re-
konstrukce uleví přeplněné služebně 
Radotín a umožní aktivnější dohled 

strážníků po celé lokalitě Prahy 16.
Jeden z hlavních důvodů, proč byl 

objekt Žabovřeská 1227 Zbraslavi 
svěřen, byl kritický stav mateřského 
školství. Zastupitelé rozhodli na svém 
posledním zasedání o vybudování 
nové mateřské školy v této lokalitě. 

V tuto chvíli je stanoven harmono-
gram kroků, které jsou nutné k realiza-
ci projektu. Probíhá výběr projektanta 
a další kroky. Bohužel jak to bývá, doba 
projektování a povolování je delší než 
samotná předpokládaná doba výstavby. 
Nicméně cílem rozhodnutí je vybudo-
vat trvalé a kvalitní řešení. Z tohoto dů-
vodu se upustilo od původního plánu 
„superrychlé“ rekonstrukce a bude 
vypracováno kvalitní řešení pro da-

nou lokalitu. Jedná se sice o zdržení 
termínů, které však zároveň přinese 
vyšší užitnou a architektonickou hod-
notu. Doufejme, že se do té doby povede 
dovést jednání s majiteli „Matjuchinky“ 
do zdárného a akceptovatelného konce 
tak, aby došlo k hladkému přechodu do 
nového objektu. Jsme teprve na začátku, 
ale cíl je stanoven a nyní pracujeme na 
jeho realizaci.

V Radotíně se na jaře hned dvakrát 
představí špičkový divadelní soubor 
Rádobydivadlo Klapý. Tento spolek 
již existuje pětadvacet let a postupně 
se propracoval ve špičkové amatérské 
divadlo, které reprezentuje ČR na mno-
ha divadelních festivalech jak u nás, tak 
v zahraničí a téměř každý rok exceluje 
na divadelní žatvě Jiráskův Hronov.

Radotínští ho poprvé mohli vidět 
v Kulturním středisku Radotín v dubnu 
2011 s dramatem Elegie tyrolská. A kdo 
tehdy hru viděl, nenechá si jistě ujít ani 
příležitost setkat se s tímto výjimečným 
souborem opět.

Tentokrát Klapý přiveze fraš-
ku N. V. Koljady Slepice, a to v sobotu 
3. března od 19.00 hodin. Slepice je 
fraškou (i zrcadlem) o zoufalých po-
měrech v oblastním divadle, kde mladá 
herečka z nudy a plezíru svede současně 
dva muže, zamindrákovaného šéfa čino-
hry i stárnoucího seladona - údržbáře. 

Další úspěšný kus sehraje Klapý 
v sobotu 21. dubna, také od 19.00 ho-
din. Bude to hra V. Nývlta podle novely 
Bohumila Hrabala: Taneční hodiny pro 
pokročilé. Je to příběh osamělého, ale 

strašně užvaněného člověka, který za 
účelem sblížit se s kýmkoli pořádá Ta-
neční hodiny, ačkoli neumí tančit. Jak 
si se známým Hrabalovým literárním 
experimentem, inspirovaným surrealis-
mem a automatickou metodou, poradili 
dramaturg i Klapý, to stojí za vidění.

Předprodej zájezdů
Městská část Praha 16 zve radotínské seniorky, seniory, děti i rodiče na 
jarní zájezdy 2012 organizované ve spolupráci s cestovní kanceláří CK2:
> středy pro seniory 
– prodej v KS U Koruny v pondělí 5. března od 10.00 do 12.00 hodin:
11. dubna: Za Bedřichem Smetanou 
 památník Bedřicha Smetany v Jabkenicích, zámek Staré Hrady,
                  exkurze do výroby hořických trubiček
2. května:  Kladrubští bělouši a česká svíčkárna
 hřebčín Kladruby, zámek Karlova Koruna, svíčkárna Šestajovice
30. května: Hrusice a Velkopopovický Kozel
 památník J. Lady v Hrusicích, pivovar Velké Popovice,
                  hvězdárna Ondřejov
V květnu se uskuteční rovněž zájezd do Burglengenfeldu.
27. června: Liberec 
 lanovkou na Ještěd, zámek Sychrov, návštěva historickéh
                  centra Liberce
> o víkendu pro děti a rodiče
– prodej v KS U Koruny v pondělí 5. března od 12.00 do 13.00 hodin:
neděle 26. února: Lipno, bruslařská dráha a aquapark 

dle počasí, sledujte www.praha16.eu 
sobota 5. května: Středověká vesnice Botanicus 

 návštěva středověké vesnice, vyzkoušení tradičních
 řemesel, návštěva bylinných zahrad s labyrinty

VÍTÁNÍ JARA V PIVNÍM SANATORIU
Radotínská útulná hospůdka Pivní sanatorium se stane v sobotu 17. března od 16.00 hodin 

již tradičně útočištěm kulturně-společenské akce Vítání jara. Oblíbená taneční zábava 
propojená hudbou, zpěvem i zdravicemi příchozích proběhne po šesté v podvečer. 

Samozřejmostí už se stala květina pro každou příchozí dívku či ženu.
Program odstartuje radotínská kapela Beer Sanatorium a do nočních hodin budou hrát k tanci 

Míchačky betonu se zajímavými hosty a přáteli.
Všichni příznivci jarního veselí jsou zváni!

Akce je podpořena Městskou částí Praha 16.

Opravdovou lahůdku pro milovníky U2 chystá Kino Radotín v ně-
kolika představeních od března do června. Poprvé se mohou nechat 
unést pulsující atmosférou živého koncertu už 10. nebo 27. března.

U2 3D je vůbec první záznam živého vystoupení ve 3D. Pro 
natočení tohoto záznamu byla využita ve své době nejnovější 3D 
digitální technologie a 5.1 Surround zvuk – společně prý utváří 
doslova pohlcující zážitek. 

Jde o digitální 3D natočené multi-kamerou v reálném čase 
technologií 3ality Digital. Bylo pořízeno 100 hodin záznamu kon-
certů za použití největšího počtu v té době dostupných 3D kamer. 
Délky se není třeba bát – finální sestřih má nakonec 85 minut. 

Gymnázium Oty Pavla v Radotíně 
otevírá pro školní rok 2012/13 jednu 
třídu čtyřletého studia se všeobecným 
zaměřením a jednu třídu šestiletého 
studia (pro žáky ze 7. tříd základních 
škol) všeobecného zaměření s rozšíře-
nou výukou anglického jazyka. 

Přijímací zkoušky 1. kola přijímacího 
řízení do čtyřletého i šestiletého studia 
se budou konat ve dnech 23. a 24. dub-
na 2012, a to písemné z českého jazyka 
(testy organizace SCIO), matematiky 
(testy organizace SCIO) a anglického 
jazyka (test Gymnázia Oty Pavla) v roz-
sahu učiva základní školy. 

Přihlášky se podávají do 15. března 
2012 do sekretariátu školy. For-
muláře přihlášky a více informací 
najdete na www.gop.cz.

diplomem či potvrzením v přihlášce 
ke studiu. 

Od 1. ledna 2012 dochází z důvo-
du prosincové novelizace školského 
zákona k výrazným změnám v orga-
nizaci přijímacího řízení na střední 
školy – uchazeči o studium podávají 
pouze 2 přihlášky ke studiu, rozhod-
nutí o přijetí se považují za oznámená 
dnem zveřejnění seznamu přijatých 
a ruší se povinnost vydávat žákům 
9. tříd výstupní hodnocení (více na 
www.msmt.cz).

V pátek 20. ledna se i přes dosud 
probíhající stavební práce v Kulturním 
středisku v domě U Koruny konal vý-
chovný koncert vážné hudby pro první 
stupeň ZŠ Radotín. Ve dvou skupinách 
se tu vystřídalo přes 200 dětí, které se 
interaktivní a zábavnou formou měly 
přiblížit světu vážné hudby. 

To se i přes nepříliš přitažlivý ter-
mín (výchovný koncert) snad alespoň 
u některých z nich podařilo. Soubor 
Musica festiva di Praga ve složení 
soprán, housle, hoboj a kytara ukázal, 
že i na klasické nástroje mohou být 

interpretovány skladby, které jsou 
známé spíše z filmů, pohádek nebo 
muzikálů. Během koncertu hudebníci 
malé posluchače zapojili nejen jako 
dirigenty a hudebníky, ale uspořádali 
pro ně i soutěže v různých hudebních 
hádankách. Děti se nenásilně sezná-
mily s funkcí hudby v jednotlivých 
vývojových etapách kultury. Vedle 
klasického koncertního repertoáru za-
zněly i melodie z filmů „Tři oříšky pro 
Popelku“ nebo „Yesterday“ od Beatles. 
Při známém hitu z filmu „Shrek“ Ale-
lujá zpíval opravdu celý sál.

Kéž by alespoň některé děti odešly 
s pocitem, že i vážná hudba se vlastně 
dá poslouchat.

Další zajímavá část z cyklu vý-
chovných koncertů se pro ZŠ Ra-
dotín chystá 13. dubna, kdy děti 
nahlédnou do světa opery, operety 
a muzikálového umění v programu 
„Slavné operní maličkosti - aneb 
zpíváme si vážně i nevážně“. Živě 
uslyší árie ze slavných oper, napří-
klad Kouzelné flétny W. A. Mozarta, 
Verdiho Trubadúra, Bizetovy Car-
men nebo Porgy a Bess G. Gershwi-
na. Součástí programu je povídání 
o zajímavostech ze světa opery.

Přijímačky na Gymnáziu Oty Pavla

Někteří z čtenářů si možná matně 
vzpomenou, že v únoru roku 2008 na-
vštívil – po mnoha staletích – pradávný 
rek vladyka Horymír spolu se svým věr-
ným Šemíkem náš útulný Radotín. 

Proč právě v únoru? No, to dá, jak 
se říká, rozum: Rok 2008 by přestup-
ný a 29. února měl (a opět bude mít) 
Horymír svátek. Pravda, Horymírovi 
se v Radotíně velice líbilo, takže se 
s malým doprovodem objevil i v roce 
následujícím, kdy byl přijat zástupci 
naší městské části. 

A to se stane letos opět! 
Kdo bude chtít tento unikátní 

historický zjev spatřit na vlastní oči, 
skvělá příležitost nastane (samozřejmě) 

29. února. V 16.00 hodin se totiž vlady-
ka, jak jinak než koňmo, dostaví před 
budovu městského úřadu, kde bude 
přijat starostou naší městské části, 
jakož i radními. Poté bude pokračovat 
na svoje (tedy Horymírovo) náměstí, 
kde zhruba v půl páté pronese zdravici 
k občanům a položí svůj vlastní věnec. 

Pokud to někdo snad v tento čas ne-
stihne, nemusí zoufat. Večer v Říčních 
lázních bude v 19.00 hodin totiž možno 
strávit v Horymírově společnosti hu-
dební večírek; ten oživí kapela Š.O.K. 

Takže neváhejte a na středu 29. úno-
ra si na odpoledne a večer nic jiného 
neplánujte.

Horymír opět v Radotíně!

Horymír s věrným ořem
v roce 2008

V den 880. výročí první zmínky 
o Chuchli (19. ledna 2012) spatřila 
světlo světa pamětní pohlednice připo-
mínající toto významné výročí.

Jde o koláž čtyř pohledů různého 
stáří: záběr na chuchelské lázně v čele 
s kostelem Narození Panny Marie byl 
pořízen kolem roku 1900, pohled na se-
cesní tribuny dostihového závodiště je 
z dvacátých let, podobně starý je i záběr 
směrem k Homolce a pohled na nivu 
Vltavy. Pohlednici vydala vlastním 
nákladem Městská část Praha - Velká 
Chuchle, vytiskla místní tiskárna Re-
proservis a je ji možné zcela zdarma 
získat v podatelně místní radnice. 

Zájemci o místní historii zde součas-
ně mohou zakoupit reprezentativní pu-
blikaci „Malá a Velká Chuchle“ z roku 
2010, jejíž prodejní cena byla při příle-
žitosti jubilea snížena na 268 Kč. 

Pohlednice k výročí Chuchle

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


