ALAVEČER V BARVÁCH RUBÍNU
PROGRAM ALAVEČERA
20:00-02:00
20:00
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ GALAVEČERA
20:10
ÚVODNÍ PROSLOV A PŘÍPITEK ŘEDITELKY
SVČ RADOVÁNEK EVY TISCHLEROVÉ A
NÁMĚSTKA HEJTMANA PLZEŇSKÉHO KRAJE
PRO OBLAST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE,
FONDY EU A INFORMATIKU IVO GRÜNERA
20:30
MZ DANCE TEAM
20:35
SIMPLY COVER BAND – TANEČNÍ BLOK
21:15
STORM BALLET, JAGUARS CHEERLEADERS
21:30
POHLED DO HISTORIE
21:45
SIMPLY COVER BAND – TANEČNÍ BLOK
22:30
SPIDER DANCE COMPANY VYSTOUPENÍ
22:40
KROK DO SÍNĚ SLÁVY
23:00
SIMPLY COVER BAND – TANEČNÍ BLOK
24:00
PŮLNOČNÍ PŘEKVAPENÍ
00:15
ZÁVĚREČNÉ SLOVO MODERÁTORŮ
00:20
SIMPLY COVER BAND – TANEČNÍ BLOK

15. ÚNORA 2020
PARKHOTEL PLZEŇ

tomné historií i současností zájmového
vzdělávání a také představí nadané
a mimořádně talentované děti, které
navštěvují RADOVÁNEK v připraveném
programu.

Pořádáme ho pro naše pedagogy,
partnery, spolupracovníky, sponzory,
zřizovatele a rodiče našich dětí. Je poděkováním za účast v našich aktivitách, spolupráci, partnerství i podporu.

Večerem bude provázet Lucie Křížková
a Jiří Pelnář, k tanci a poslechu zahraje
Simply Cover Band. Těšit se můžete na
zajímavý doprovodný program, taneční
vystoupení, bohatou hru o ceny i na
půlnoční překvapení..

Galavečer je první ze tří akcí, kterými
chceme důstojně oslavit naše výročí 40
let působení RADOVÁNKU v oblasti
práce s dětmi a mládeží. Provede pří-

VSTUPENKY ONLINE
WWW.RADOVANEK.CZ

SRDEČNĚ VÁS ZVEME

K TANCI A POSLECHU NA SLAVNOSTNÍM GALAVEČERU
HRAJE SIMPLY COVER BAND
Repertoár kapely je složen z nejlepšího
výběru skladeb domácí i světové pop
music. V kapele hrají profesionální muzikanti v čele se zpěvačkou Martinou
Placrovou, známou z učinkování v muzikálech Les Miserables nebo Miss Saigon.

OSLAVY 40 LET RADOVÁNKU

 rozhovor s ředitelkou SVČ RADOVÁNEK

MINIŠKOLKA KULIČKA
 kutálí se v novém roce

strana 2

POZVÁNKY NA AKCE

 Masopust v Kaznějově; jarní prázdniny
strana 3
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ZLATÁ STRUNA 22. ROČNÍK

 ohlédnutí za skončeným ročníkem
strana 4

40 LET A VELKÁ ÚNOROVÁ AKCE RADOVÁNKU
STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
DĚTÍ A MLÁDEŽE RADOVÁNEK LETOS SLAVÍ 40 LET
A CHYSTÁ VELKOU ÚNOROVOU AKCI.
O CO JDE?
Jsme zařízení zájmového a neformálního
vzdělávání, které hodně žije kulturně i společensky. A tak jsme si s mými kolegy řekli,
že chceme uspořádat galavečer. Rozhodli
jsme se pro Parkhotel v Plzni na Borech, kde
je velké kongresové centrum. Za těch čtyřicet let máme totiž spoustu spolupracovníků
současných i bývalých, partnerů, kteří nás
podporují, dětí, které k nám chodily či chodí, a jejich rodičů. Doufáme, že ti všichni za
námi v sobotu 15. února do Parkhotelu
přijdou. Vstupenky jsou stále v prodeji na

našem portálu www.radovanek.cz .

A NA CO SE NÁVŠTĚVNÍCI
MOHOU TĚŠIT?
Chceme společně oslavit onu dlouhou čtyřicetiletou cestu a představit jim to nejlepší
z nejlepšího, co v Radovánku vzniká. Večer
by měl mít rodinnou atmosféru. Lidé budou
sedět u stolů. O dvouhodinový program se
postarají naše mimořádně nadané a talentované děti. Režii a choreografii večera si
vzali na starost Petr Čejka, vedoucí taneční
studia Storm Balet, a Petra Šeda Neprašova.
Pozveme a představíme ty, kdo se na rozvoji Radovánku podíleli, tedy např. bývalé
ředitele, současné pedagogy i zástupce
našeho zřizovatele, kterým je Plzeňský kraj.
Ona společenská část by se měla vést
v tónu diskuzí a vzpomínek. Umístíme tam
i výstavu historických fotografií, plakátů,
výroční zpráv a kronik. A bude čas i na zába-

vu. K tanci zahraje Simply Cover Band, jenž
má v repertoáru hity domácí i světové hity.

JE GALAVEČER JEDINOU
NAROZENINOVOU AKCÍ,
KTEROU PRO VEŘEJNOST
PŘIPRAVUJETE?
Chceme oslovovat širokou veřejnost a být
mezigenerační. V rámci oslav připravujeme
dvě velké akce na konec školního roku.
V sobotu 13. června 2020 to bude ve Štruncových sadech festival zájmového a neformálního vzdělávání s názvem Fun day fest –
festival naděje a porozumění. Další týden
18. a 19. června chystáme v Parkhotelu
v Plzni konferenci zájmového a neformálního vzdělávání pojmenovanou Future of Non
– Formal Education s mezinárodním přesahem. Podporují nás Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy, Plzeňský kraj, Město Plzeň a další. Představili jsme ji už v lednu, aby ti, kdo se jí budou chtít zúčastnit, se
na ni mohli připravit. Chceme, aby na konferenci byly představeny progresivní inovativní formy výchovy a vzdělávání. A také
budeme pokračovat v našem projektu Perla
plzeňského kraje. Různé organizace i jednotlivci mohou nominovat nadané a mimořádně nadané děti v 11 uměleckých disciplínách jako jsou např. zpěv, balet, step nebo
hra na hudební nástroj, výtvarné umění...
Nominace začneme přijímat na jaře, jejich
příjem uzavřeme v červnu. Podmínky zájemci najdou na našem webu. Nominované
hodnotí porota. Na podzim bude slavnostní
vyhlášení.

SLEDUJTE NÁS NOVĚ
NA INSTAGRAMU
svcradovanek
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MINIŠKOLKA KULIČKA SE KUTÁLÍ I V NOVÉM ROCE
Na začátku září jsme v Miniškolce Kulička
přivítali nové kamarády, a tak jsme se
v zářijové dny pozvolna vzájemně poznávali
a budovali nová přátelství. Sluníčko ještě
hřálo a nám bylo pěkně na školkové zahradě
i na blízkých hřištích. Lesy letos nadělily
houbařům plné košíky hub. I školková třída
začala připomínat les. Děti tvořily houbičky
z nejrůznějších materiálů, učily se rozeznávat jedlé i nejedlé druhy, vařily imaginární
smaženici, stavěly lesy z přírodnin
i z velkých molitanových kostek. Kde se
vzala, tu se vzala, do našeho lesa se zatoulala Červená Karkulka a my jsme v dramatických hrách znovu a znovu prožívali její příběh. Děti se nadšeně vžívaly do rolí starostlivé maminky, důvěřivé Karkulky, nemocné
babičky, stejně jako do kůže vypočítavého
vlka a duchapřítomného myslivce.
V září jsme také společně vyrazili do divadla
Alfa na krásné představení „Kolíbá se Velryba“. Hlavní písnička z tohoto představení se
stala u nás ve školce natolik oblíbeným hitem, že si ji děti zpívají i po třech měsících.

Když počasí začalo být na draka, věděli
jsme, že se blíží čas Michaelské slavnosti.
Papírové draky brzy vystřídaly ti hrozivější,
číhající v temných houštinách a slujích. Vyrobili jsme si s dětmi zlaté štíty, vybavili se
mečem a připravovali se na dobrodružnou

výpravu za drakem, který na školkové zahradě střežil poklad. Neodradilo nás ani opravdu nevlídné počasí. Divoký vítr s námi zpíval
michaelské písně zatímco jsme kráčeli
k jeho příbytku. První děti neohroženě prošly houštinami k drakovi, aby ukořistily něco
z jeho pokladu. Některé děti váhaly a sbíraly
odvahu, ale s podporou kamarádů nakonec
i ony překonaly strach a všichni si s uspokojením odnesly v kapse vzácný poklad.
Říjen se krásně vybarvil. Nadále nás těšilo
pobývat venku. S dětmi jsme pozorovali
rozmanité tvary a barvy listů a podzimních
plodů. Ve školce jsme tvořili z kaštánků,
listů a dalších přírodnin a zpívali písničky
o listech a jablíčkách. Děti se naučili rozeznávat, který lísteček i plod patří kterému
stromu. I v tomto měsíci jsme si udělali
výlet za kulturou, tentokrát na představení
„Honza, Honza, Honza“. Slavnostně jsme
také prožili velký den Žofinky, která v říjnu
oslavila čtyři roky.
Dne ubývalo, tmy přibývalo, byl tu listopad
a my začali vyhlížet svatého Martina na
bílém koni. Podle legendy se svatý Martin
podělil o svůj plášť s ubožákem z ulice. Vyprávíme si tento příběh a tak s dětmi objevujeme světlo soucítění a kouzlo pomoci
a sdílení. Čekání na Martina si krátíme pohybovými hrami, tvořením, pečením martinských rohlíčků a také povídáním o koních
a hraním si na ně. V den Martinské slavnosti
jsme si s dětmi vyrobili lucerničky, abychom
se odpoledne sešli v širším kruhu - i s rodiči
a prarodiči dětí, u Šídlovského rybníku. Martin nás nenechal dlouho čekat. Byť letos
nepřijel na bílém koni, podělil se s námi
o světlo ze své lucerny a poklad v podobě
truhlice plné martinských rohlíčků.
Ještě nezasněžilo, ale zima se citelně blíží
a s ní i adventní čas. A tak jsme s dětmi
uspali zvířátka, která zimu raději tráví
v pelíšku, a vydali se na další divadelní představení, tentokrát „O perníkové chaloupce“.
S dětmi tvořené perníčky provoněly školku.
Na konci listopadu, jsme se sešli ještě jednou v širším kruhu. Rodiče a prarodiče našich dětí si přišli do školky užít neformální
setkání a vyrobit adventní věnce.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY LET'S SPEAK AND PLAY!
NOVINKA NA LÉTO 2020!
Jazykové tábory při kterých se děti hravou formou naučí komunikovat v angličtině, odbourají
zábrany a nejistotu v komunikaci a získají či upevní své znalosti a slovní zásobu pro každodenní situace. Určeny začátečníkům a pokročilým ve věku od 8 -15 let.
Místo a termíny konání: SVČ RADOVÁNEK, pracoviště Pallova 19, Plzeň
3.—7. 8. 2020 | 10.—14. 8. 2020 | cena : 2300,- Kč
Lektorka s dětmi komunikuje pouze anglicky a to v takové formě, aby byla pro všechny
snadno pochopitelná a využitelná v praxi, díky znalosti češtiny je ale schopna dětem lépe
porozumět a nenápadnou a přirozenou formou jim pomůže předejít běžným chybám, které
my Češi v angličtině používáme.
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POZVÁNKY NA AKCE
MASOPUST 2020
22.2.2020 KAZNĚJOV
Zveme Vás na VII. ročník tradičního MASOPUSTU. Sejdeme se společně u základní
školy v Kaznějově před 11:00 hodinou, odkud zahájíme průvod masek, který projde
téměř celým Kaznějovem. Půjdeme přes
sídliště, Drahotínskou ulicí, Mrtnickou
k nádraží, navážeme na Plzeňskou a do Habeše. Průvod ukončíme na náměstí, kde
nastane rojení masek, zábava pro všechny
a zabíjačkové hody pana Mizery.

JARNÍ PRÁZDNINY
MIXLE V PIXLE
2. - 6. 3. 2020
Sady Pětatřicátníků 3, Plzeň
Tábor MIXLE V PIXLE se těší velké oblibě,
proto nabízíme již několikátý ročník úspěšného tábora, tentokrát i v termínu jarních
prázdnin. Tábor je určen pro všechny holky
a kluky, kteří mají rádi zábavu, neradi se
nudí a chtějí vyzkoušet námi připravený mix
činností. Účastníci budou sportovat, vyrábět,
tancovat, hrát deskové a společenské hry,
soutěžit, budou se prostě dobře bavit!!
Součástí tábora jsou také výlety po Plzni
a okolí.

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ
Přijmeme externí pracovníky pro odpolední
provoz dětského dopravního hřiště v Tachovské ulici v Plzni Bolevci.
Zahájení od dubna 2020.
Provozní doba: Po—Pá 15:00-18:00
So—Ne 14:00-18:00
Informace: Ivana Jeslínková, 777 495 751
jeslinkova@radovanek.cz

SKONČIL 22. ROČNÍK HUDEBNÍ SOUTĚŽE PRO DĚTI A MLÁDEŽ ZLATÁ STRUNA
vystoupilo Duo KŘÍŽÁCI. V sobotu 25.1 soutěžili mladí muzikanti II. kategorie, 15-18 let
a i jako host zahrál Tomáš KOZÁK. Atmosféra byla vynikající, viděli a slyšeli jsme řadu
nových mladých talentů, nejmladší soutěžící
bylo 7let Škoda, že polovina ze soutěžících
II. kategorie letos v soutěži, vzhledem
k věku, končí.
Také letos byly pro soutěžící byly připraveny
krásně ceny. První cenou v obou kategoriích
byla, jako vždy, kytara. Jednotlivá vystoupení hodnotila odborná porota z řad plzeňských muzikantů Petr MERXBAUER, Tomáš
HLAVSA, Jeremy KING , Vlaďka HAASOVÁ
a Mirka VOLFOVÁ a měla to opravdu složité,
zvláště ve II kategorii.

V pátek 24.ledna a v sobotu 25. ledna 2020
se konalo v příjemném prostředí sálu Sokolovny Bolevec
republikové finále již
22. ročníku kytarové soutěže Zlatá struna.
Přihlásilo se do něho celkem 36 mladých
kytaristů a kytaristek z 8 krajů České republiky (Plzeňského, Ústeckého, Libereckého,
Středočeského, Královéhradeckého, Jihočeského, Karlovarského a Jihomoravského).

Samostatnou kategorií tvořila autorská
soutěž, do které se tentokrát přihlásilo 12
mladých autorů, což svědčí o velkém zájmu
dětí o hudbu a chuti zasahovat do jejího
vývoje. Zvítězil Tomáš Hejkal z Jablonce
s písní, na druhém místě byla Bára Bařinová
z Mikulova a třetí místo obsadil Tomáš
Doktor z Jablonce. Favoritem diváků se stal
a CENU DIVÁKA odnesl v 1. kategorii Vítek
Kotora z Plzeňského kraje a ve 2.kategorii
Bára Dezortová také z Plzeňského kraje.
Přišlo se podívat téměř 80 diváků.

V pátek 24.1. soutěžili mladí kytaristé
a kytaristky I. kategorie do 14 let a jako host

Nelze dostatečně poděkovat všem sponzorům, porotcům, moderátorům a pomocní-

Zvláštní ocenění získali:
Eva SLAVÍKOVÁ (Jihočeský kraj), Richard SEIDL (Jihomoravský kraj), Barbora BAŘINOVÁ
(Jihomoravský kraj), Adam AUBRECHT (Královéhradecký kraj), Tobiáš VOJTA (Jihočeský
kraj), Alena PURKRÁBKOVÁ (Královéhradecký kraj), Klára SPILKOVÁ (Plzeňský kraj), Pavlína
VALENTOVÁ (Plzeňský kraj), Anežka KOČÁRKOVÁ (Liberecký kraj), Barbora ŠPIDLOVÁ
(Plzeňský kraj), Marek JANOŠÍK (Ústecký kraj).

kům. Bez jejich obětavé práce a podpory by
soutěž nemohla existovat. Naše velké díky
patří také odboru školství, mládeže a sportu
Plzeňského kraje, Magistrátu města Plzně,
odboru kultury a Nadaci 700 let města Plzně
a za finanční podporu.
Tuto soutěž každoročně vyhlašuje Středisko
volného času RADOVÁNEK v Plzni.

CELKOVÉ VYHODNOCENÍ
Kategorie do 14 let (včetně):
1. místo Michala SEBEROVÁ
(Plzeňský kraj)
2. místo Vít KOTORA
(Plzeňský kraj/
3. místo Eva SLAVÍKOVÁ
(Jihočeský kraj)
Kategorie 15-18 let (včetně):
1. místo Aneta PELÍŠKOVÁ
(Jihomoravský kraj)
2. místo Tomáš HEJKAL
(Liberecký kraj)
3. místo Tomáš DOKTOR
(Liberecký kraj)
Autorská soutěž:
1. místo Tomáš HEJKAL
(Liberecký kraj)
2. místo Bára BAŘINOVÁ
(Jihomoravský kraj)
3. místo Tomáš DOKTOR
(Liberecký kraj)
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