Premiérové Babí léto pro seniory
O naprosto novou akci se obohatil
podzimní radotínský kulturní program.
Na sobotu 4. října totiž Městská část
Praha 16 připravila tzv. Babí léto, které
se odehrálo na náměstí Sv. Petra a Pavla. Přibližně čtyři hodiny tu mohli ti
dříve narození strávit ve společnosti
nejen svých známých a kamarádů, ale
také oblíbené hudby. Cestu si sem našlo
odhadem přes tři sta lidí.
Ač jsou v Radotíně dokonce dva
domy s pečovatelskou službou a něko-

Hanzlík nejprve všechny přítomné
pozdravil, a protože se jednalo o poctu všem seniorům, nezapomněl na
svoji maminku a věnoval jí nádhernou
kytici jako poděkování za výchovu
a péči, kterou mu věnovala. Osobní
zdravice z pódia od Mgr. Hanzlíka zazněla i směrem k Ing. Jiřímu Holubovi, dlouholetému starostovi Radotína.
I jemu patřilo poděkování za veškerou
jeho práci pro Radotín.
O začátek hudebního programu

lik stovek obyvatel tyto služby aktivně
využívá, byly zde dosud všechny kulturní pořady komornějšího charakteru – ať už čaje o třetí v Koruně nebo
setkání v DPS. Letos na Týden seniorů
volně navázala historicky první velká
akce pod širým nebem – „Babí léto“.
Radotínský starosta Mgr. Karel

se postarala dechová kapela Týnečanka. Následovalo vystoupení Pavla
Skalického, ale největším tahákem, na
nějž všichni čekali, byla skvělá a vždy
elegantní dáma a zpěvačka Yvetta Simonová, která zazpívala několik svých oblíbených písniček a nakonec dostala pugét
z rukou starosty Karla Hanzlíka.

Školní klub KLÍČ
a ZŠ Praha - Radotín
všechny srdečně zvou
na 11. vánoční dílny
v sobotu 29. listopadu
v budově 2. stupně ZŠ.
Vstupné 80 Kč.

Posvícení minulo
...a potěšilo a prosvítilo víkend
11. a 12. října. Volební víkend. Ale
ani kolize volebního termínu a dlouho
připravovaného programu neodradila
návštěvníky a nezkazila radost, kterou
dovede tato největší kulturní událost
Radotína přinést.
A tak se brouzdalo mezi stánky,
ochutnávalo od všeho trochu, dokud

Na jeho knížky, ve kterých psal hlavně
o různých podobách lásky, vztahů a sexu, se stávaly fronty. Prodal jich přes
3 miliony a vycházejí mu stále znovu
i po čtyřiceti letech. Poslední z nich, erotický román Kniha o biči, napsal vloni,
sedm z jeho knih bylo zfilmováno.
Vladimír Páral vystudoval vysokou školu chemickou a byl tehdy
nejmladším inženýrem v republice.
Poprvé publikoval v roce 1964 pod
pseudonymem Jan Laban. Ve svých
knihách spojuje technické detaily, čísla a závorky s automatickým proudem
vět zachycujících vnitřní myšlenkové
pochody hrdinů. Záměrně technicistní pohled, s nímž popisuje mezilidské vztahy a emoce, tvoří v jeho
vrcholných prózách nezaměnitelný
styl. Před dvěma lety získal ocenění
za celoživotní přínos české literatuře.
V posledních letech pobývá střídavě
v Mariánských Lázních a v Praze.
Rozhovor Vladimíra Párala s redaktorkou Lucií Jandovou, která bude
pořadem v Koruně provázet:
LJ: Máte ještě schované cedule, co visívaly na knihkupectví ve čtvrtek, na
kterých stálo, že Páral už není?
Přiznám se, že jsem je jednu dobu
chodil sbírat. Ale už je nemám, stejně tak jako dopisy, které mi chodily
od čtenářů. Byla to celá naštosovaná
krabice na boty.
LJ: Čím to, že jich chodilo tolik?
Umístil jsem do závěru jedné své kni-

hy výzvu čtenářům, aby mi psali svůj
názor na ni na adresu nakladatelství.
Ozvalo se jich obrovské množství.
Tedy hlavně čtenářek. Těm zejména
byla výzva adresovaná.

LJ: Vzpomenete si na ty nejzajímavější dopisy?
Na některé ano. Například jedna čtenářka psala: Strávila jsem celou noc
nad vaší knihou. Byla to báječná noc.
Nebo jiný dopis: Jsem lesníkem v Jablonci nad Nisou, ale po přečtení vaší
knihy bych chtěl být chemikem v Ústí.
A abych se jen nechválil, tak jeden
z opačné strany spektra: Ako som pre-

Bezpečný podzim

toho nebylo víc, než dost, sledovala
se divadelní představení, vystoupení
kejklíře a především vychutnávala
hudba. Letos se tu sešla opravdu úžasná kolekce vystupujících - od tradičního Old Fashion Tria, přes Třehusk
ke zdejším mladým nadšeným nadějím (vystoupila Monika Pavlačková
a Tomino Grus a také band Milana
Peroutky jr. i bubeníci ze ZUŠ). Ale to,
nač se hodně posluchačů těšilo, mělo
teprve přijít - Laura a její tygři mají
zvuk i energii, která se
od nich čekala, a Lenka
Dusilová se svou Baromantikou doslova brala dech. Sobotní tečkou
byla klasicko-rocková
Purple Mania.
Neděle se zase vytáhla
svým počasím - slunce
pálilo jako v létě, vše
mělo k rásně zlatav ý
nádech a odpoledne navíc do Radotína přijelo
Nebe - co víc si přát? Snad
jen, aby to příští rok bylo
stejně báječné.

Aktivity KAAN v těchto dnech
Radotínský klub nestárnoucích je opravdu aktivní. Stále. A co dělá právě nyní?
Po úspěšném dvoudenním výletu do
Chrobol a do Prachatic se konala ve středu
29. října přednáška specialistky na jadernou
komunikaci, Ing. M. Duové. Téma se
zřejmě zdálo být náročné, termín během

Křeslo pro hosta: Vzestupy a pády Vladimíra Párala

podzimních prázdnin asi také nebyl vhodně
zvolen, a tak se stalo, že mimořádně zajímavě a srozumitelně podaný vhled do této
problematiky zůstal bez větší odezvy.
Ale není všech akcí konec. V tomto roce
ještě uspořádá KAAN v pátek 12. prosince
od 10.00 hodin setkání při čaji a s mandalami v místní knihovně. Kromě mandaly si
budou moci zájemci vyrobit i drobný dárek. Zájemci o společné setkání,
i ti, kteří ještě na žádném
programu klubu nebyli,
jsou zváni.
Poslední akcí
KAAN v tomto roce 204
bude pěší výlet na Závist
u Zbraslavi v sobotu
27. prosince – přesně
tak, jak bylo při loňském
úspěšném výletě dohodnuto a přislíbeno.

Na s ob ot u 4. ř íjna př iprav il a
Městská část Praha 16 ve spolupráci
s preventisty Policie ČR tradiční dopravně-bezpečnostní akci „Bezpečný
podzim 2014“. Prostor pro její konání
se tentokrát rozšířil – kromě dětského
dopravního hřiště v areálu základní
školy v Loučanské ulici se část programu odehrávala také na území radotínského biotopu (koupaliště).
Během celého odpoledne si tu na
jednotlivých soutěžních stanovištích
mohli „řidiči“ kol, koloběžek, odrážedel i odstrkovadel vyzkoušet jízdu
zručnosti nebo otestovat provoz na
dopravním hřišti řízený semafory, a to
pod bedlivým okem strážníků Městské policie hl. m. Prahy.
V „policejní školce“ se kadetům
dostalo nejen výcviku, ale hlavně pár
cenných rad, jak se zachovat, v případě, kdy by je obtěžovali cizí lidé, nebo
by našli nebezpečné předměty.
Na parkovišti biotopu si zájemci
prohlédli vybavení sanitky, ošetřili
namaskovaná zranění a poskytovali
první pomoc. Cestu si sem našel i speciální autobus firmy Promotým Praha, s.r.o. přestavěný na interaktivní
učebnu. Ta má v zadní části instalovaný cyklistický, motocyklový
a automobilový trenažér, který slouží
k dopravní výchově. Jeho prostřednictvím se můžete vžít do role běžných

účastníků silničního provozu a za
řídítky jízdního kola, motocyklu, popřípadě za volantem automobi lu
řešit různé dopravní situace. Celý
program byl doplněn instruktáž-

ní videoprojekcí a úkoly s alkobrýlemi – ty simulují běžnou chůzi
s určitými promile alkoholu v krvi.
Kterak zachránit tonoucího předvedli příslušníci Hasičského záchranného
sboru hl. m. Prahy přímo ve vodě biotopu, chybět nemohla ani ukázka výcviku policejních psů Městské policie
hl. m. Prahy.

Adventní koncerty
Předvánoční koncerty jsou v Radotíně už takovou tradicí, že si bez nich
většina místních prosinec ani nedokáže
představit. Nemusejí se bát, nepřijdou
o ně ani letos.
Městská část Praha 16 za přispění

Českomoravského cementu a.s. a ve
spolupráci s Římskokatolickou farností Praha-Radotín připravila již
IX. cyklus nedělních předvánočních
koncertů:
Na prvním adventním koncertě
30. listopadu od 17.00 hodin vystoupí v Koruně
Jaroslav Březina. Sólista opery Národního
divadla a radotínský
rodák přednese adventní hudbu J. S. Bacha, G. F. Händela, Ch.
Gounoda, F. Schuberta a dalších. Na klavír
jej doprovodí profesor
Jaroslav Šaroun.
Dr u hý advent ní
koncert se uskuteční 7. prosince od
17.00 hodin v Kostele

čítala váš román Milenci a vrahovia,
mala som chuť vypiť si cyankáli.
LJ: Vaše knihy jsou plné zapeklitých
vztahů. O ty asi zájem neupadá, ne?
Odpovím vám příhodou. Někdy koncem 60. let jsem měl v Olomouci besedu se studenty, nakonec se ukázalo,
že hlavně se studentkami. Tehdy jsem
vešel do narvané velké posluchárny.
Uplynulo asi 40 let a já se loni v listopadu shodou okolností ocitl na besedě
znovu v Olomouci. V téže posluchárně. A byla zase stejně narvaná.
LJ: Hlavním tématem vaší tvorby je
žena. Předpokládám, že ta první důležitá byla vaše maminka. Jaká byla?
Sladká blondýnka. Z velice bohaté
pražské patricijské rodiny, která žila
na Havelské ulici. Jenže pak začali
chudnout. A ještě než úplně zchudli,
řekl jí můj dědeček, velkoobchodník
s textilem: Lili, musíš si vést deník.
A já ten deník našel.
LJ: A co si psala do deníku vaše
maminka?
Ten deník byla taková tlustá, vázaná
kniha. A maminka jí nadepsala svým
krásně okrouhlým písmem: S pomocí
boží. A pokračovala: Výdaje, leden:
7000 Kč. Únor: 9000 Kč. Březen 13000
Kč. Zbytek byl prázdný. A tahle dcera
milionáře si vzala hezkého důstojníka
legionáře, hrdinu. Mého tatínka.

17. prosince od 19.00 hodin
na klubové scéně M. Peroutky
Bez balónků a pohádky od Klaunů
z Balónkova se radotínský „podzim“
neobešel. A odměny? Po získání čtyř
soutěžních razítek si děti mohly vyzvednout drobné ceny a při průběžných losováních vyhrávaly například
lístky na divadelní představení do
Kulturního střediska „U Koruny“,

radotínského kina či celodenní
vstupenky na nově otevřený Biotop
Radotín.
Poděkování patří firmě Ratio, s.r.o.,
která věnovala sladké odměny pro malé
účastníky (odměn bylo rozdáno 230),
a firmě Racia Radotín za občerstvení.

farního sboru Českobratrské církve
evangelické v Radotíně v ulici Na Betonce. Opět se lze těšit na úžasný soprán Markéty Mátlové. Kdo ji doprovodí tentokrát, to prozatím tají.
Třetí adventní koncert 14. prosince
od 15.00 hodin přinese Českou mši
vánoční Jakuba Jana Ryby. Tradičně
ji v římskokatolickém kostele sv. Petra
a Pavla v Radotíně přednese Smíšený
pěvecký sbor SUDOP pod vedením
Libora Dřevikovského v doprovodu
Orchestru učitelů ZUŠ Klementa Slavického v Radotíně.
Závěrečný čtvrtý adventní koncert
21. prosince od 17.00 hodin v Koruně bude patřit kytaře a všem tónům
a čajovým vůním, které z ní dokáže
vyloudit profesor Štěpán Rak. Zazní
ovšem i hudba starých českých mistrů jako např. barokní suita Ivana
Jelínka pro varhany ve virtuosní
úpravě pro sólovou kytaru či brilantní úpravy koled a vánočních písní
z různých zemí.

