
Havelské posvícení je tu!

Zbraslavské jarmarky v „novém kabátě“

Pexeso od září do nového

Taneční babinec

Bezpečný podzim

A pak se již otevře brána čisté zába-
vy: tradiční trh řemeslných výrobků 
a nejrůznějších laskomin bude mít 
otevřené stánky od deváté ranní do 
šesté večerní v sobotu, v neděli bude 

končit o hodinu dříve.
Kulturní program po oba dny za-

hajuje v půl jedenácté a přinese hudbu 
skupin: Old Fashion Trio, Třehusk, 
Qjeten, Byl pes, Beer Sanatorium, Péro 
za kloboukem, Bula Bula, Blues Mes-
senger, Paradogs, Brouci Band - e 
Beatles Revival a Vilém Čok s kapelou 
By Pass.

Tradičně nebudou chybět ani vy-
stoupení skupiny historického šermu 
Alotrium a kouzelníka Roberta. 
Představí se Divadlo na chůdách Krab, 
Divadlo Studna, Vojta Vrtek kejklíř 
a Jan Brůček loutkář, OS Petrklíč, OS 
Jeden strom,  divadelní spolek Gaudi-
um s bohatým repertoárem, Taneční 
kurzy Radotín, MŠ Radotín, ZUŠ Kle-
menta Slavického a další…

Během posvícení bude otevřena 
i Místní knihovna Radotín, kde bude  
Den otevřených dveří (od 10.00 do 
16.00 hodin) spojen s bazarem 
knih vyřazených z fondu v ceně od 
1 do 10 Kč.

A nezapomeňte,v sobotu večer je 
jako vždy připravena Havelská zábava 
před radnicí!

Paní z Koruny
Kulturní středisko Radotín v domě 

U Koruny bude za chvilku  žít kul-
turou opravdu až do poslední cihly 
ve zdi. Zcela nepochybně je to i díky 
investicím, které se sem podařilo  zís-
kat, ale bez nadšených lidí by ani to 
nestačilo. Naštěstí největší nadšenec to 
tu teď vede. Kdo je to, proč je tu a co má 
v plánu?

Mgr. Dana Radová vyrůstala v Os-
travě, kam se její otec přestěhoval za 
hornickou prací. (Původně houslař 
z Poděbrad se stal horníkem, aby byl 
blíž bratrovi, nasazenému po proce-
sech v padesátých letech do uranových 
dolů.) Dětství prožila ve společenství 
ku lturních nadšenců, s loženého 
z herců, režisérů, architektů, malířů, 
sochařů, lékařů a party horníků.

A tak není snad ani divu, že se stala 
výtvarnicí a výtvarnu i učila, spolu-
založila občanské sdružení Žába na 
prameni, v němž  byla programovou 
ředitelkou, působila jako zastupitelka 
a posléze uvolněná místostarostka 
Líšnice, a může i za vznik divadelní 
společnosti Křoví, jejíž je režisérkou. 
Vedle toho stihla být i matkou dvou 
synů a od loňského roku dojíždí do 
Radotína, aby tu vedla kulturní stře-
disko.

Proč? „Být vedoucí „kulturáku“ to 
byl můj sen. Kdykoli jsme v nějakém 
kulturním domě s Křovím hráli, říkala 
jsem si, že by mne to bavilo. V té samé 
době, kdy jsem šla do tohoto výběrového 
řízení, jsem současně dostala dvě další 
úžasné pracovní nabídky a musela jsem 
se rozhodnout. Tady mne nadchlo, že 
všechno, co jsem vždy dělala po troš-
kách bokem, bude moje hlavní práce.“

Co se vám tu líbilo a co naopak chy-
bělo? „Líbilo se mi nadšení radnice pro 
kulturu, to jsem nikde nezažila. Připa-

dala jsem si jak na měsíci! Sál sice pů-
sobil opravdu spíš jako tělocvična. Ale 
to už jsme také zvládli – upravil se tak, 

aby mohl sloužit koncertům, divadlu, 
prostě kulturní činnosti.“

A nakolik jí slouží? „Maximálně, co 
je v silách mých a mé kolegyně, která 
tu na částečný úvazek uklízí a pracuje 
i jako inspicientka.

Každý den zde divadla  nebo taneční-
ci zkouší, jsou tu pravidelné čaje o třetí 
pro seniory, koncerty ZUŠ, přibudou 
koncerty vážné hudby, divadelní středy 
pro dospělé a soboty pro děti i dospělé. 
A to není všechno...“

To určitě ne. Kdo očekával, že paní 
Radové časem trochu dojde pára, 
může čekat dál. Ve chvíli, kdy se ko-
nal tento rozhovor, přebírala kostýmy 
vyřazené z Hudebního divadla Karlín, 
aby si odvezla domů další várku na vy-
prání a k vyžehlení. To proto, že hodlá 
v Koruně otevřít malou půjčovnu pro 
ty, kdo by si také chtěli vyzkoušet ně-
jaký ten dramatický kousek ve vlastní 

produkci. To je ale jen drobnost, proti 
tomu, co se chystá v podzemí Koruny.

„Se starostou jsme se byli podívat ve 
sklepě a on jen tak prohodil: „To bude 
prostor pro klub!“ Ale zdálo se to jako 
nerealizovatelný sen. A ten se teď vy-
plní.“ 

Viděl-li někdo, jak vypadaly sklepy 
před zahájením rekonstrukce, bylo mu 
jasné, že dělat se s tím už něco muselo. 
Ovšem, že se sanace změní ve výstavbu 
klubu... Ale podařilo se sehnat peníze, 
proběhlo výběrové řízení a stavba je 
v plném proudu. A co se tu po jejím 
dokončení bude dít?

„Zatím jsou to jen mé vize: scéna pro 
alternativní hudební i divadelní formy, 
kabaret, rozhovory s různými osobnost-
mi, ráda bych, aby tu byly večírky slam 
poetry (improvizovaná tvorba poezie 
na místě na dané téma a daná slova) 
a možná i výrazový tanec. Ale také by 
to měl být příjemný a originální prostor 
pro podporu spolkové činnosti, pro vý-
roční schůze, vhodné místo pro rodinné 
oslavy, svatby, promoce atd.“

Mgr. Radová přivedla do Koruny 
nejen nejrůznější divadelní spolky 
a sdružení, ale dokázala, že i tady 
může proběhnout koncert takového 
virtuóza, jakým je Jaroslav Svěcený. 
A další koncerty vážné hudby jsou již 
připraveny, i světoznámý houslista se 
do Koruny tuto zimu vrátí. Co naopak 
dala Koruna a potažmo Radotín za ten 
rok a půl jí? „Radotín mi vážně přirostl 
k srdci, vlastně už mám zmatek v tom, 
kde jsem vlastně doma. Tady trávím 
i soboty a neděle, hrozně mě to baví, 
zatím asi nejvíc ze všeho, co jsem kdy 
dělala. I když jsem dosud měla štěstí, 
že jsem vše jela na 110 %. Možná s tím 
svým nadšením i někomu lezu krkem, 
ale dělat kulturu jen tak vlažně, to si 
nedovedu představit.“
Děkuji za rozhovor

Radotínský filmový klub pokračuje
i po rekonstrukci radotínského biografu!

A základní koncepce se nemění. 
Počínaje říjnem tohoto roku bude RFK 
měsíčně nadále přinášet náročné – či 
chcete-li – klubové snímky; dále filmy, 
které svojí kvalitou poznamenaly vý-
voj české a světové kinematografie, či 
proslulé trháky! Nezapomene ani na 
pozoruhodná díla filmové dokumen-
taristiky. 

A první úterý v říjnu (právě večerní 
představení v tento den bude vždy 
patřit klubové projekci!) začne pěkně 
zostra! Pod filmem Zvětšenina je po-
depsána italská režisérská hvězda prv-
ní velikosti: Michelangelo Antonioni. 
Toto dílo nepotřebuje žádná velká 
doporučení. Nicméně si připomeňme, 
že jde o patrně nejlepší dílo tohoto mi-
stra, kterým dokázal zachytit hektický 
londýnský kulturní svět šedesátých 
let a vložit do něj nadčasový příběh 
vnějškově úspěšného blazeovaného 
módního fotografa, který hledá...

...až na jedné ze zvětšenin foto-
grafií pořízených během toulek s fo-
toaparátem najde utajenou vraždu. 
To vše je vyprávěno čistě filmovými 

prostředky – obrazem, pohybem ka-
mery, zvukem. I dnes má to vše neu-
věřitelnou sílu. 

A kromě toho – hlavního hrdinu 
ztvárnil David Hemmings. Už kvůli 
němu stojí zato si na Zvětšeninu znovu 
zajít.

k nejvyššímu počtu střetu dětí s vozidly, 
a bohužel často s velmi tragickými ná-
sledky. Malým dílem k prevenci těchto 
dopravních nehod chce přispět i Městská 
část Praha 16, a to již čtvrtým ročníkem 
dopravně-bezpečnostní akce Bezpečný 
podzim na dopravním hřišti v areálu 
Základná školy Praha - Radotín. 

Návštěvníci, ale hlavně děti, pro 
které je především tato akce určena, 
si mohou pod dohledem policistů, 
strážníků a i preventistů z BESIPu 
osvěžit zásady bezpečného chování 
v silničním provozu. Bude zde i mož-
nost pro malé odvážlivce projít si „po-
licejním výcvikem“ a dětskému věku 
uzpůsobeným testem fyzické zdat-
nosti. Zájemci si zde na vlastní kůži 
mohou vyzkoušet trenažér simulace 

nárazu vozidla do pevné překážky. 
Český červený kříž předvede zákla-

dy první pomoci při ošetření namas-
kovaných, na místě vyrobených zraně-
ní. Městská policie hl. m. Prahy mimo 
jiné ukáže i svůj jízdní oddíl, který je 
běžně možno vidět ve správním ob-
vodě Praha 16 při hlídkové činnosti. 
Novinkou je návštěva Klaunů z Balón-
kova, kteří těm nejmenším zábavnou 
formou přiblíží základní pravidla 
pohybu v silničním provozu. A ti, 
kteří nedorazí na kole, si jej můžou za-
půjčit na místě. Stejně jako v minulých 
ročnících zde nebude chybět losování 
účastnických karet a soutěže o ceny. 

Už jen schází připravit si helmu, 
kolo, koloběžku a vozítka všeho druhu 
a vyrazit. Těšíme se na Vás 1. října od 
13.30 hodin na Dětském dopravním 
hřišti v areálu radotínské základní školy 
v Loučanské ulici.

Oblíbené Zbraslavské jarmarky do-
stanou brzy „nový kabát“ – díky dotaci 
z grantu Ministerstva životního pro-
středí budou pořízeny prodejní stánky, 
které zpříjemní prodej i nákup.

Rodinné centrum Pexeso, o.s. 
sepsalo grantovou žádost k Minis-
terstvu životního prostředí (výzva 
Podpora farmářských trhů). Město 
ji jako žadatel podalo a žádost byla 
v plném rozsahu schválena (celkem 
149 583 Kč). Město tak může z těchto 
peněz financovat nákup prodejních 
stánků, párty stanů pro doprovodný 
program, financovat přípravu a úklid 
tržního místa, anebo dovybavit tržní 
místo tekoucí pitnou vodou, jak to 
vyžaduje legislativa. Vše bude samo-
zřejmě možné použít i pro jiné zbra-
slavské akce. 

V rámci projektu byla také získána 
dotace pro atraktivnější doprovodný 

program, která umožní nadále rea-
lizovat jarmarky jako pravidelnou 
a příjemnou kulturně-komunitní akci 
pro celou rodinu. 

Opět tu budou pravidelná vystou-
pení muzikantů na náměstí a pro 
děti i dospělé budou připraveny, tam 
či v Městské zahradě, kreativní dílny 
a workshopy s tématikou přírody, eko-
logie a spotřebního chování. V Měst-
ské zahradě se v září a říjnu se chystají 
i divadélka pro děti.

A hlavně tu budou oblíbení stálí 
prodejci čerstvých ryb, mléčných vý-
robků, masa, pečiva i čerstvé zeleniny 
a bylinek. Vítáni jsou i noví prodejci, 
hlavně z okolí. Ten, kdo má na zahrád-
ce přebytky, je na trhu vítán, třeba jen 
s málem.

Více na:
www.zbraslavskejarmarky.cz

V Radotíně netančí jen páry, asi 
před pěti lety tu zkusili kurz pro sa-
motné ženy a osvědčil se! 

Babinec je jeden z nejoblíbenějších 
kurzů, tančí se tu latinskoamerické 
tance v sólové úpravě. Dámy se po-
stupně z jednoduchých cvičení, kroků 
a pohybů propracovávají ke krásným 
choreografiím. Tempo výuky se jim 

přizpůsobuje tak, aby bez problémů 
vše zvládaly a cítily se dobře. 

Babinec tvoří opravdu pestrá skupina, 
navštěvují ho děvčata školou povinná, 
ale i jejich maminky a babičky. Nechodí 
sem jen proto, aby se naučily nějaké 
kroky, ale také, aby probraly běžné 
starosti a odpočinuly si od všeho, co 
je venku za zdmi čeká. Letos kurzu 
kulturní středisko U Koruny vyšlo 
vstříc, takže získal dokonce dvě hodiny 
za sebou!

Kde a jak přežije Rodinné centrum 
Pexeso rok 2011 po výpovědi z ulice 
Žabovřeská?

Díky vstřícnosti zástupců Zdra-
votního ústavu se sídlem v Kolíně se 
Pexeso mohlo v posledním srpnovém 
týdnu přestěhovat do zadního traktu 
Zdravotního střediska v ulici Žitav-
ského 497. Získalo tak nové prostory, 
které mu – i když ne v plné míře – 
umožní pokračovat v jeho činnosti. 

Ale vše má své pro a proti. Díky 
neplánovanému přestěhování do men-
ších a členitějších prostor bude nutné 
snížit počet klientů v jednotlivých 
kurzech. Rychlým a nuceným přecho-
dem do privátního sektoru se 20krát 
zvýšila cena nájemného a navíc byla 
oproti loňskému roku snížena pod-

pora obce na provoz Pexesa o 39 %. 
Všechny tyto zátěžové aspekty budou 
mít bohužel negativní dopad na cenu 
kurzovného.  Také bude obtížnější 
pokračovat v některých projektech 
např. z oblasti prevence a sociálních 
služeb (spolupráce s dětským domo-
vem CH. Masarykové, projekt Přes 
Překážky...). 

Přesto vřelé díky za cca 190m2 a za 
venkovní prostory, které mohou být 
využívány rodinným centrem. Všich-
ni v Pexesu se, i přes všechna úskalí 
dalšího stěhování, budou snažit, aby 
tuto změnu pocítili jejich klienti v co 
nejmenší míře.

Na všechny příznivce dobrého di-
vadla, hudby a kultury vůbec čeká od 
září v Kulturním středisku Radotín 
opět pestrá nabídka programů.

Pro děti je připraveno mnoho za-
jímavých sobotních divadel a také 
maškarní bál. První pohádkovou 
sobotu 24. září se od 15.00 hodin 
představí mladí studenti DAMU 
s pohádkou O Panence a Panáčko-
vi, loutkovým představením pro 
děti od 3 let, které ale jistě zaujme 
i starší děti.

Ten samý večer se bude zahajovat 
divadelní sezóna pro dospělé, a to 
letošní hvězdou Jiráskova Hrono-
va (se svojí nejnovější hrou: Férie 
o Kladně opět má cenu nejvyšší), 
v Radotíně již známým kladenským 
divadlem V.A.D. a jejich „nevkusně 
interaktivní“ komedií Rozpaky zu-
baře Svatopluka Nováka. Oč více se 
bojíte zubaře, o to lépe si vychutnáte 
tento povedený kus divadla. Ústřed-
ní postavou hry je doktor Svatopluk 
Novák – nejen znamenitý dentista, 
ale také vynikající člověk se silnými 
morálními zásadami. Jeho jedinou 
chybou je, že bývá občas poněkud 
nerozhodný... Ale od toho jsou zde 
diváci, aby Svatoplukovi poradili.

Ten, kdo se chce opravdu dobře 
pobavit, ať se „objedná k Zubaři“ co 
nejdříve. A do první řady!

Více na:
www.ukoruny.net
Praha16.eu

Hvězdné divadelní 
září v Koruně!

Více na:
www.tanecni-praha.cz

Více na: www.pexeso.org


