Radotínské Burčákobraní chystá
i divadla pro děti
Pošesté Radotínem zavoní šumivý mok z jakostních hroznů. Zase zahraje hudba a poprvé
je přichystán i divadelní stan pro děti.
Kulturně společenský podnik pod taktovkou Městské části Praha 16 a Českého
archivu vín připravuje útok na všechny
smysly návštěvníků v sobotu 13. září,
kdy Burčákobraní ovládne prostor před
lávkou přes Berounku – tedy celé náměstí
Sv. Petra a Pavla.
A co by bylo víno bez zpěvu, proto ani
tentokrát nebude chybět hudební program
(viz Program dne).
Kvůli menším návštěvníkům je letos
(kromě nekvašeného moštu) přichystána
jedna velká novinka. Hlavně pro ně bude
nachystán divadelní stan, v němž Petr Pištěk se svým dobře známým Petrpaslíkovým
divadlem předvede od půl třetí pohádku
Jak si čerti hráli na divadlo a od půl čtvrté

Když slavily děti
Městská část Praha 16 již tradičně pořádá velkou akci pro nejmenší i odrostlejší
děti jako jeden velký svátek, na který připravují své programy, soutěžní disciplíny
či různé ukázky jednotlivé organizace,
spolky, kluby či bezpečnostní složky působící v Radotíně a nejbližším okolí. Letos
se konal v sobotu 7. června a přes 30stupňové horko neváhalo přijít na tuto akci do
radotínských Říčních lázní několik stovek
především místních dětí.
A všichni ti, co přišli, si užili několik
hodin plných zábavy i herních klání. Po
slavnostním uvítání starostou Městské
části Praha 16 Mgr. Karlem Hanzlíkem
si taktovku na téměř celé odpoledne
převzal Kašpárek v rohlíku, který bavil,
hrál, připravil pro děti tvůrčí (hovínkovou) dílnu a při koncertu pořádně rozparádil všechny děti milující „tvrdší“
hudbu nazývanou „bejbypank“.
Pak se všechny děti rozprchly a snažily se co nejdříve nasbírat razítka za
úspěšné absolvování jednotlivých soutěžních disciplín. A pak šup pro hodnotné ceny, limonádu, zmrzlinu a lístek

známý kus Dlouhý Široký a Bystrozraký.
…a rodiče budou moci v klidu degustovat. Pokud je tedy principálovo charisma
nepřiková v hledišti. Pak by ovšem měli
sklenky odložit, aby je dětem nevyklopili za krk – to až se budou smíchy lámat
v pase !

Program dne:
14.00-17.00 Réva - cimbálovka
z Hodonína
14.30
Jak si čerti hráli na
divadlo (divadelní stan)
16.30
Dlouhý Široký a Bystrozraký
(divadelní stan)
17.30-18.30 Ivan Hlas Trio
18.30-19.00 Vyhlášení vítězů ankety
o nejlepší burčák
19.30-21.00 Abba world revival
21.30-23.00 Harry Band

do osudí, z něhož Kašpárek, starosta
Hanzlík a jeho zástupce Mgr. Miroslav
Knotek po celý čas vytahovali šťastné
výherce hodnotnějších cen, kterých se
rozdalo několik desítek.
Poklidný běh narušil jen jeden pobuda. Tedy figurant, jinak strážník Městské
policie hlavního města Prahy, který si
zahrál na útočníka a jehož musel „zpacifikovat“ služební pes strážců zákona.
Nutno ale dodat, že při tomto zásahu
se tajil dech nejen dětem, ale i organizátorům, neboť zvíře svou roli bralo zcela
vážně a šel z něj strach. Na ostrou akci
připraven na 100 %!
Odpoledne všichni přežili, nikdo
(snad) – i díky pitnému režimu zajišťovanému radnicí – nedostal úpal a všichni se
po skončení akce ve večerních hodinách
vydali zpět ke svým domovům s pocitem
pěkně stráveného odpoledne se známými a kamarády, se spokojenými ratolestmi a také vyhranými cenami.
Velké poděkování patří všem spolupracujícím organizacím, tedy Radotínskému turistickému klubu, Mateřské
škole Praha - Radotín, Školnímu klubu KLÍČ při ZŠ Praha - Radotín,
spolku Petrklíč, Vodáckému oddílu
Radotín, místnímu
Junáku, Městské policii hl. m. Prahy, Sboru
dobrovolných hasičů
Radotín, Hasičskému
záchrannému sboru
hl. m. Prahy, spolku
Proxima Sociale,
CK Robinson, Ski
a Bike centru Radotín, Kulturnímu středisku Radotín a všem
ostatním.

Podzimní zájezdy pro radotínské seniory
Městská část Praha 16 připravila ve
spolupráci s CK2 i na tento podzim sérii
dotovaných zájezdů pro radotínské seniorky a seniory.
Předprodej se koná v pondělí 8. září od
8.00 do 10.00 hodin v Kulturním středisku
Radotín v domě U Koruny, tentokrát na
Klubové scéně Milana Peroutky. Pro radotínské seniorky a seniory platí dotovaná
zvýhodněná cena 200 Kč za osobu.
Tady jsou termíny a trasy zájezdů:
Středa 17. září Zvíkov a Orlík s plavbou
(prohlídka hradu Zvíkov, plavba parníkem
ze Zvíkova na zámek Orlík, prohlídka
zámku Orlík, exkurze do tělesa hráze a do
elektrárny Orlík)
Středa 1. října Lednicko-Valtický areál
(prohlídka zámku Lednice, plavba lodičkou
zámeckým parkem k minaretu, exkurze
do zámeckého sklepa Valtice s degustací 3
vzorků vína)

Středa 15. října Jindřichův Hradec, Červená Lhota a gobelíny (prohlídka zámku
Jindřichův Hradec, exkurze do výroby
gobelínů v Jindřichově Hradci, prohlídka
zámku Červená Lhota)
Středa 29. října Klášter Kladruby, Stříbro
a mýdlárna (prohlídka kláštera Kladruby,
prohlídka města Stříbra, exkurze do výroby mýdla a kvalitní kosmetiky Boemi)

Pravidla pro předprodej:
Jedna osoba může koupit na každý zájezd maximálně 2 místenky;
jedna osoba může do pořadníku
zapsat maximálně dvě osoby (tzn.
sebe a někoho dalšího); není možné si místo na zájezdu rezervovat
před předprodejem telefonicky či
e-mailem.
Informace : CK2, Ing. Jan Uhlíř,
telefon: 224 313 161, 731 170 029

Koruna v září zazáří
Kulturistky a kulturisté z Kulturního
střediska Radotín ve volných letních
dnech kulturně nezahálí a navštěvují
nejrůznější kulturní akce, divadelní
i hudební festivaly, sbírají inspiraci
a připravují pořádnou porci kulturních
zážitků pro příští sezonu.
Svou kulturní podzimní sezónu
2014 zahájí 8. září, kdy vypukne již
druhý ročník Týdne seniorů, který
organizuje Městská část Praha 16 ve
spolupráci s radotínským sdružením
KAAN (Klub aktivních a nestárnoucích). Seniorky, senioři, ale i rodiče
s dětmi a všichni aktivní a nestárnoucí se mohou těšit na týden plný zajímavého programu: přednášky o zdraví,
ukázky rehabilitačních cvičení, kinokavárnu, divadlo pro rodiče, prarodiče
a děti, hudební i další kulturní vystoupení. Mnohé například potěší princ
Radovan z Pyšné princezny, známý
herec a zpěvák Josef Zíma. Že se bude
opět podávat dobrá káva a dobré domácí koláčky z rodinné pekárny Racio
pana Mareše je již tradicí (více viz program Týdne seniorů na straně 7).
Pro milovníky starého dobrého folku
je přichystána velká lahůdka – ve čtvrtek 18. září vystoupí na Klubové scéně
Milana Peroutky zpěvák, skladatel,
fotograf a textař Vladimír Merta.
A pro velký úspěch se Koruna ještě
jednou vrátí k zubařům a pro Testosteron: Kladenské divadlo V.A.D. má
v Radotíně již mnoho příznivců. Jsou
zárukou originálního humoru, skvělých
hereckých výkonů a divadelních pře-

kvapení. S hrou Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka byli v Radotíně před
třemi lety a dlouho se o ní v kulturních
kuloárech Radotína mluvilo. Nejeden
divák či divačka toto představení prožívali jako osobní terapii a podle ohlasů
byli i tací, kteří díky představení zcela
ztratili strach ze zubařů, někteří možná
i zub. Ano, na podiu v Koruně se vrtalo,
a to nejen do diváků. Sobota 4. října od

19.00 je určena všem, co se bojí zubařů,
ale také zubařkám, zubařům, sestřičkám i bratrům.
Většina těch, kdo viděli jarní Testosteron polského autora A. Saramonowitze v podání prostějovského divadla POINT si vyžádali reprízu a mají již
rezervaci na toto velmi drsné představení pro otrlé a starší 15 let. Námět hry
vznikl koncem 90. let jako reakce na
vlnu ženských knih a časopisů. Muži

Plavaly necky plavaly
V sobotu 21. června se na start
6. Radotínské neckyády dostavilo dvanáct posádek s dvanácti plavidly. Všichni
vyjeli a, ač se to při nedostatku vody zdálo nemožné, všichni také dorazili do cíle.
Tam je hodnotila odborná porota, která měla za úkol sledovat nejen umělecké
provedení plavidla, tedy jeho nápaditost,
ale také technické provedení plavby,
schopnost vylodit se na ostrově pirátů
a dovést tam hasičskou stříkačkou na
tři pokusy co nejvíce balónů do branky
a v závěru plavby ještě čistý průjezd mezi
tyčkami zavěšenými pod lávkou.
Pro první cenu si opět přišel Tomáš
Hanzl, tentokrát největší Angry Bird,
který se na plavidle nacházel (z předešlých ročníků se jistě každému vybaví
i coby kapitán letadla ČSA nebo Shrek).
Zúročil tak pečlivou výrobu ostatních
naštvaných ptáčat, casting opičí tlupy
i její oblékání a hlavně několikahodinovou výrobu plavidla přímo v lázních.
Těsně na paty mu ovšem šlapala
Sněhurka se sedmi trpaslíky, která si
s sebou kromě katafalku vzala i krále,
a tak bez úskalí proplula všemi po-

žadovanými úkoly a nepřišla přitom
ani o jediného trpaslíčka. I když jejich
bezpečnost raději hlídal i doprovodný
člun radotínských vodáků.
Tradiční a vždy úspěšný účastník
Rosťa Hrych si s sebou vzal rovnou
Nebe, peklo, ráj, Adama s Evou i strom
rajský a všichni společně vybojovali
bronzovou medaili.
O s t at n í pl av i d l a z a
medailisty co do nápadů
ovšem ani trochu nepokulhávala, do vln Berounky
vyrazily i dvě rakve s mrtvolami, Don Quijote na
svém oři, Pivor, který neměl nic společného s pivem
(název je prý zkratkou pitomého voru), vlečný cykloskútr starosty Hanzlíka
i s taženým surfařem,
hasičská mašinka Lízinka, plovoucí hospůdka a hned troje necky.
A přitom toto plavidlo, které je v samém názvu plavby, tu mělo tentokrát
premiéru. Skvělou. Jedny velké necky si
postavili sokolové na svůj tradiční plovák,

o ženách a také sami o sobě v drsné
komedii, která si ani na svatební hostině nebere servítky. Jemnějším povahám doporučujeme v sobotu 18. října
v 19.00 určitě zůstat doma.
Pozdní podzim v Koruně:
Pro věrné „abonenty“ se například
chystá představení divadla Sklep, další
talkshow DRINK se Simonou Babčákovou, oblíbená Improshow, divadlo
postavené na improvizaci a spolupráci
s diváky, Křeslo pro hosta se spisovatelem Vladimírem Páralem, v klubu vystoupí kapela Neřež
(7. 11. v 19.00), zpívající právník Ivo Jahelka a Mirek Paleček (20. 11. v 19.00),
přijede i Travesti
show a nový pořad
Te c h t l e M e c h t l e
(2 2 . 10. v 19. 0 0)
a da lší ku lturní
lahůdky. Ďábelská
diskotéka pro starší
a pokročilé ovládne
sobotu 6. 12.
Pro rodiče a děti
opět přijede skvělý
jihočeský lout kář
a šoumen moravského původu Víťa
Marčík ( 15.10.v 9.00), charismatický
a v Radotíně dobře známý Petr Pištěk
s Petrpaslíkovým divadlem (18. 10.
v 15.00) a bude i tradiční mikulášská
nadílka s pohádkou v podání radotínského souboru Gaudium (5. 12. v 17.00).
Vstupenky je možné rezervovat
s předstihem na:
rezervacekskoruna@centrum.cz
další obsadila dětská posádka v tréninku
vodáků a ani ty poslední, přespolní, nedělaly hanbu svému jménu – Lochkovská
ponorka šla skutečně okamžitě po nalodění jediného člena celá pod hladinu, kde
ovšem stabilně proplula až do cíle před
ústím Radotínského potoka.
Předtím, než se začaly předávat diplomy a ceny, zněla lázněmi ještě hudba uskupení Qjeten. Po předání všech
pivních a vinných cen (padl závazek
uschovat je nezletilým posádkám až

do dovršení osmnáctého roku) už byl
čas jen a jen pro podvečerní poslech
hudby skupiny Tó víš.
A další neckyáda je minulostí. Nastal
čas přemýšlet, s čím vyplout příště.

2. ročník týdne radotínských seniorek a seniorů
Městská část Praha 16 ve spolupráci
s Klubem aktivních a nestárnoucích
KAAN již podruhé pozve své seniorky
a seniory, ale také rodiče s dětmi a vůbec všechny aktivní občany z Radotína,
které zajímá veřejný a společenský život, na týden plný kultury, vzdělávání,
povídání a potkávání se.

I letos bude Týden ve znamení kulturních pořadů. Zazpívat přijede legendární zpěvák a herec Pepíček Zíma,
vzpomínat na svého manžela Karla
Högera bude herečka Zdenka Procházková. Babičky a dědečkové můžou vzít
svá vnoučata na pohádky staré Prahy
(přijít ale mohou i rodiče na rodičovské
dovolené se svými dětmi).
Opět je nachystáno odpolední povídání s farářem České církve evangelické Petrem Špirkem o hledání hodnot
v naší společnosti, o víře, ale i o zdravém životním stylu. Jak zapojit do svého života rehabilitační jógové cvičení
předvede a zájemce naučí lektorka
Hanka Hladovcová. Káva bude určitě
dobře chutnat při skvělém českém filmu, natočeném podle předlohy Josefa
Škvoreckého, Farářův konec.
Chystá se i tvůrčí dílna, kde si každý
může vyrobit nějaké zajímavé dekorativní a ozdobné předměty, beseda
Geologické a jiné zajímavosti Radotína
a okolí s letopisci Mgr. Štěpánem Rakem, promovaným geologem, a Ing. Petrem Binhackem, nebo neformální
podvečerní popovídání se starostou

Karlem Hanzlíkem. To vše a mnohem
více v týdnu od 8. do 12. září.
O dobrou náladu, kávičku a pohodu se budou starat zakládající členky
a členové KAAN: Alena Ferrová,
Zdenka Šeborová, Dana Radová, Jaroslav Hájek a Petr Špirko. O dobré
koláčky se postará rodinná pekárna
pana Mareše Racia.
Celý progra m v rá mci Týdne
senior ů je pod záštitou starost y
Mgr. Karla Hanzlíka.
P.S.: Co je KAAN?
Letos v září oslaví radotínský
Klub aktivních a nestárnoucích rok
od svého vzniku. Vznikl z iniciativy
starosty Karla Hanzlíka a několika
nadšených aktivních a nestárnoucích radotínských seniorek a seniorů, kteří se chtějí potkávat nejen
na čajích a zájezdech pro seniory.
Takže spolu jezdí na další společné a dobrodružné výlety, chodí na
vycházky do blízkého i vzdálenějšího okolí, navštěvují společně galerie, koncerty, a nebo se vzdělávají
v různých kursech, tvoří v dílnách,
malují a vůbec se potkávají a pořád
něco vymýšlejí.

