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AKTUALITY - SPOLEČNOST

Vzpomínka na Radotínský Happening
Na konci školního roku proběhl, i díky
finančnímu přispění Městské části Prahy 16,
v radotínském skateparku sedmý ročník kulturní akce určené především pro děti a mládež s názvem Radotínský Happening.
Pořádal ho nízkoprahový klub Radotín
zřizovaný obecně prospěšnou společností
Proxima Sociale. Cílem Radotínského Happeningu bylo jednak umožnit dětem a mla-

dým lidem přivítat zasloužené letní prázdniny, ale také je motivovat k aktivnímu trávení
volného času. Z tohoto důvodu byl letošní
program poskládán tak, aby si v něm mohl

každý návštěvník najít něco zajímavého.
Zájemci si tedy mohli vyzkoušet například
výtvarnou techniku malování spreji na papír,
při níž si mohli pod vedením lektorky vytvořit velmi efektní obrazy. Zúčastnit se mohli
také turnaje ve stolním fotbálku, kde mohli ti
nejlepší hráči vyhrát zajímavé ceny. Akci také
doplnilo hudební vystoupení, ukázka brakedance v podání dětí z radotínského tanečního studia Fantasy DC (o něm více na str. 9,
pozn. red.) nebo komentovaná exhibice dvou
zkušených jezdců, která měla velký úspěch.
Celou akci také doprovodil svojí hudební
produkcí mladý nadějný DJ Lugi.
Většina účinkujících patřila mezi mladé
lidi dlouhodobě navštěvující klub Radotín.
Ti tak mohli ukázat, co umí a zprostředkovat zábavu i dalším vrstevníkům.
Navzdory počasí, které Happenigu příliš
nepřálo, se i letos podařilo vytvořit poslední
školní den ve skateparku příjemnou atmosféru
a poskytnout mladým lidem zajímavé tipy pro
jejich volný čas, které mohly o letních prázdninách využít.

Tento způsob léta na březích Biotopu
Populární humoristická novela Vladislava Vančury Rozmarné léto je dramatizovaná často.
Mimo jiné je oblíbeným námětem rozhlasových inscenací, posloužila jako předloha velmi známému filmu Jiřího Menzla
z roku 1967...
Rádobydivadlo Klapý novelu nastudovalo
v režii Jaroslava Kodeše
s důraznějším pohledem
na vztahy manželů Důrových. Inscenace hýří
poetickými a vysoce estetickými nápady, skvělou scénou i hudbou.
Čistota stylu, žánru
i herecké práce pak
vytváří velmi uvěřitelný
celek, který vtahuje diváky do světa a atmosféry
oněch starých časů.
Právě to je přidaná
hodnota a možná i sama podstata stále působícího kouzla „Rozmarného leta“, kterou
si chceme čas od času připomínat a sdílet,
abychom zapomněli na problémy současného všedního dne.
Divadlo Klapý má řadu ocenění, jak za
herecké výkony, tak za scénáře i režii a několik hlavních cen. V létě je s Rozmarným
létem Klapý k vidění v srpnu na Jiráskově
Hronovu. Soubor pravidelně reprezentuje

domácí divadlení scénu na zahraničních
národních i mezinárodních festivalech
v Německu, Španělsku, Chorvatsku, Maďarsku, na Slovensku a Ukrajině, dále hrál
v Estonsku, Litvě, Polsku, Rakousku, Belgii,
Lucembursku.
A proto se těšme na ponor do vod lázni
Důrových, abychom očistili své tělo i ducha.

Kvíz o Karlu IV.

Vzpomenuta byla i ZŠ v Praze 2 u sv. Štěpána,
kterou nechal postavit Karel IV. a děti se v ní učí
dodnes. Karel IV. byl středověký panovník, ne
světec, a sám sebe pokládal za hříšníka, přičemž
mravním ukotvením jeho života byla jeho niterně prožívaná víra v Boha.
Vládců, jako byl Karel IV., není mnoho,
a proto buďme vděčni, že jsme ho měli. Ke
vděku patří i to, že si připomínáme jeho skutky a ctíme hodnoty, které nám zanechal.

S dědictvím po Karlu IV. se potkáváme
denně.
Všichni v Čechách i na Moravě žijeme už
staletí na kulturně politickém půdorysu nakresleném tímto panovníkem. On je naše nejcennější sdílená historická hodnota. I proto přispěl
KAAN 13. června do programu Čajů o třetí
kvízem o knižní odměny na téma Karel IV.
Soutěžní otázky připomenuly, že středobodem Nového Města pražského bylo
nynější Karlovo náměstí (dříve Dobytčí
trh), že sochu Karla IV. v Praze 2 najdeme
na Karlově, neboť Karlov byl pojmenován
právě po Karlu IV.
Náročná byla otázka na vyjmenování
všech kostelů založených Karlem IV. Kdo
četl román Sedmikostelí od Miloše Urbana,
jehož děj se odehrává v Praze 2, pro toho
byla odpověď jednodušší. Koho by odpověď
lákala, najde ji v tomto tajuplném románu ze
středověké Prahy. Tam se lze dočíst i o Bratrství obruče a kladiva, spolku, který je
spojen s dostavbou kaple Božího Těla, která
stávala na Karlově náměstí a jejíž vznik inicioval Karel IV. Právě v této kapli bývaly za
života Karla IV. vystavovány korunovační
klenoty. Knihu Sedmikostelí si lze vypůjčit
v Místní knihovně Radotín.
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Hvězdný podzim v Koruně
Stalo se již tradicí, že každý podzim v
Koruně zazáří nějaké hudební či divadelní
hvězdy.
Loni sem přijelo divadlo Ungelt
s krásnou hrou Růžové brýle, v hlavních
rolích se Zuzanou Bydžovskou a Hanou
Maciuchovou. Příznivci hudby si zase
v prosinci užili výjimečný koncert
Vladimíra Mišíka. Rok předtím jsme se
bavili s legendárním divadlem Sklep.
Letos se těšíme na Hvězdu v podání
Evy Holubové a Studia Dva, nebo na
skvělé představení Jana Eyrová v podání
Společnosti Františka Kreuzmanna, kde
dokonce trojroli ztvární radotínská herečka
Milada Čechová. Mezi hudební hvězdné
lahůdky jistě bude patřit svérázná kapela
Jablkoň s v čele s kapelníkem Michalem
Němcem, nebo originální kapela Vltava
a jejich hity Já čekám v Čechách, Marx
Engels, Beatles, Kapitán Pejsek a další…
Podzim bude také patřit dobrému vínu,
a to nejen na městských akcích, které právě
připravujeme. Cyklus řízených degustací
v Klubové scéně Milana Peroutky zahájí
začátkem listopadu moravské vinařství
Šoman z Dolních Dunajovic.
Koruna se proměnila za posledních
sedm let – od doby, kdy se tu převážně
schůzovalo, cvičilo, nebo se zde dokonce
prodávaly hrnce nejen od Šmejdů – změnila
v divadelně a koncertně dobře vybavený
sál, do kterého dnes přijme pozvání
nejedna divadelní či hudební hvězda. Je to
ale leckdy náročné, přesvědčit například
pražská divadla, která také bojují o diváky,

aby jela na zájezd s celým týmem techniků,
maskérek, řidičů a kulisáků „až do Radotína“.
Navíc do kapacitně velmi malého sálu, takže
hostování většiny profesionálních kapel
nebo divadel se ze vstupenek prostě zaplatit
nedá a hercům nebo produkci se do „tak

malého „sálu ani moc nechce a vyjednávání
samotná trvají dlouho.
Někdy se nás radotínští ptají, jak je možné,
že to představení stojí stejně jako v Praze a

Čapí hnízdo na vodě

Inscenace Rádobydivadla Klapý to umožňuje a stojí za vidění zejména v kouzelném
prostředí radotínského Biotopu! A kéž je
způsob letošního léta především takový,
jaký si ho uděláme!
Rádobydivadlo Klapý: Rozmarné
léto – 10. září od 19.30 hodin na Biotopu
Radotín (V případě deště se představení
koná v Koruně), vstupné 150 Kč

Po deštivém pátku se v sobotu 18. června
nad Berounkou rozklenulo umyté nebe a,
i když se po něm honilo dost obláčku, nepadla na letošní Radotínskou neckyádu ani
kapka. A tak se mohlo všech osm přihlášených posádek v lázních v klidu připravovat
na svou velkou jízdu.
Místo kvantity se tentokrát akce odehrála
ve znamení kvality. I když – Tomáš Hanzl
svůj Long board postavil opravdu hóóódně
dlouhý. A posádku neměl malou ani tentokrát. Ale ač celá, včetně kapitána, vypadala
v aloha sukénkách úchvatně, tým vodáků
na sebe tentokrát strhával pozornost ještě
daleko větší. Jejich Čapí hnízdo plné čápic
s kapitánem Babišem u kormidla se stalo
vítězem snad ještě před vyplutím.
Kromě malého počtu přihlášených
posádek se osmá neckyáda odlišovala od
předchozích ročníků ještě jedním – výrazně
nízkým věkovým průměrem startujících,
dvě plavidla se dokonce obešla bez jediného
dospělého. Ti naopak startovali samostatně;
ať už ve vaně, na kole nebo v sedle.
A jak všichni dojeli? Tady jsou výsledky
i s počty přidělených bodů:
1. Čapí hnízdo 29
2. Long board 27
3. Robinson Crusoe 21 (rozhodl umělecký dojem)
4. Poseidon 21

Za zpěvem do
Litně
Interpretační kurzy v Litni zvou na
závěrečný koncert s předními pěvkyněmi
Kateřinou Kněžíkovou a Markétou Cukrovou a na nezapomenutelnou atmosféru
zdejšího zámku, někdejšího domova Jarmily

24. 8. — 21 hod.
Mamma Mia!
muzikál / komedie
31. 8. — 20 hod
Zootropolis: Město zvířat
animovaná rodinná komedie

14. 9. — 20 hod
Teorie tygra
road movie / komedie
21. 9. — 20 hod
Limonádový Joe aneb Koňská opera
komedie / muzikál
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5. - 6. LCC 20
5. - 6. Star wars 20
7. Záchranná vana 19
8. Tour de Berounka 15
a ještě divácká anketa a získané počty hlasů (od 210 hlasujících diváků):
1. Čapí hnízdo 83
2. Long board 52
3. Robinson Crusoe 19
4. LCC 16
5. - 7. Star war, Poseidon,
Záchranná vana 13
8. Tour de Berounka 1
Při vyhlášení výsledků
se na pódiu kromě
diplomů tradičně
předávaly láhve vína
i piva. Na dračku šly ale
hlavně hračky – protože plavců pod věkovou
hranicí umožňující pití
alkoholu bylo požehnaně. Zábavné bylo
i oceňování Čapího
hnízda – ve chvíli, kdy
nastupovaly okostýmované čápice, přelétal
nad scénou čáp, který
se vracel do hnízda na
stromě za řekou.

cena: 90 Kč / promítání
www.biotopradotin.cz

Na stolech čekaly šálky, čaj, káva, koláče
i ovoce – na všechny, kdo se pravidelně
scházejí na setkáních připravovaných pro ně
Městskou částí Praha 16.
Ač kalendářně ještě zjara (proběhlo
v pondělí 13. června), šlo o letní čajování.
A tak pro ně volily korunní kulturistky letní
program: zpěvák, kytarista a harmonikář
Martin Krulich vystoupil v Koruně se směsí
písniček, které si většina pamětníků spojuje
s prázdninovými táboráky. Písničky
ze Semaforu, od skupiny Hop Trop,
z repertoáru Waldemara Matušky…,
ty všechny šumí větrem a voní po
rozpáleném jehličí.
A tak vedle posezení u prostřeného stolu se starými přáteli snad
všem nabídlo pondělní odpoledne
i malé pohlazení připomínkou vysoké letní oblohy, která je den ode dne
modřejší. Krásné léto koneckonců
všem popřál i radotínský starosta
Mgr. Karel Hanzlík, který čaj svým

Předprodej podzimních zájezdů

��������������������������������������

������������������������
�������������������

Novotné. Společný koncert absolventů s oběma lektorkami proběhne v pátek 19. srpna
od 18.00 hodin v budově Čechovny v zámeckém areálu. (Na snímku mezzosopranistka
Markéta Cukrová.)

není levnější, když je v Radotíně? Je to proto,
že v Praze nebo i jiných kulturních domech
mají obvykle 300 a více míst. V Koruně je
něco málo přes sto sedadel a platíme nejen
přejezd souboru, jejich techniky, ale i naše
techniky. Upravit světelný a zvukový stav
pro potřeby profíků je práce na mnoho
hodin před i po skončení akce. Je nutné
hradit poplatky, které si účtují Dilia a OSA,
režie i to ono divadlo, režii a produkci naši
atd. To, že dokážeme udržet stejnou cenu
jako v Praze, je díky velké finanční podpoře
radnice i sponzorů kultury v Radotíně.
Výhodou je, že radotínští to mají blízko,
nemusí platit MHD ani parkovné a ještě si
mohou dopřát dobré vínko v klubu. A teď
si představte, že po té anabázi od výběru
představení – většinou na radu našich stálých
divaček a diváků – a není na světě člověk
ten, aby se zavděčil divákům všem, přes
vyjednávání, přípravu a velkou propagaci
třeba neprodáme v Radotíně ani těch sto
vstupenek? Po počátečním údivu a smutku –
děláme to to přeci hlavně „pro naše“, nastává
druhá fáze a propagujeme a nabízíme tedy
v okolí Radotína, kde tolik kultury nemají a
moc rádi k nám jezdí. Někdy i ve skrytu duše
v obavách z nejhoršího přemýšlíme o návratu
prodeje hrnců.
Při podzimní nabídce „našich hvězd“
nezbývá než doufat, že představení
ocení hlav ně radotínské divačky
a diváci a vstupenky například na
Hvězdu si zarezervují třeba již dnes na:
rezervacekskoruna@centrum.cz
A o hrncích v Koruně si necháme zdát
jen v našich divokých (ne)kulturních snech.
Krásný zbytek léta přejí vaše kulturistky
z Koruny.

Kromě báječné podívané, o kterou se postarali závodníci, byl opět připraven hudební
program na pódiu v lázních. Ve tři hodiny
ho neplánovaně, ale pohodově otevřela
kapela Runway, aby pak předala pódium
mladým, částečně místním hudebníkům
skupiny Nolem. Ti si s sebou vzali i vlastní
předskokany: Moniku Pavlačkovou doprovázenou dvěma rapery. Obě uskupení si tak
měla šanci vyzkoušet, jaké to je, podílet se
na městské akci.
Hudebním vrcholem večera ale byla show
černošické kapely Timudej, která pobavila
a hlavně roztančila malé i velké.

Čaj s hudebním pohlazením

7. 9. — 20 hod
Trabantem do posledního dechu
dokumentární road movie
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slovem tradičně otevřel. Tentokrát ovšem
chvíli čekal, než doběhl vědomostní kvíz
o Karlu IV. připravený Klubem aktivních
a nestárnoucích. Za všechny nestárnoucí
ho uvedla Alena Ferrová s velmi aktivním
vnoučkem v náručí. Výhry si už výherci
zvládli (a mohli) vybrat sami.
Příště tedy zase v Koruně – ale to už na
podzim – s Jiřím Helekalem a jeho dcerou
Kateřinou.

Městská část Praha 16 zve radotínské seniory a seniorky na podzimní zájezdy, které pro ně připravila společně s CK2:
21. 9. - hrad Sloup, Panská skála a zámek Zákupy (580 Kč/osoba, dotovaná cena pro radotínské 200 Kč)
28. 9. - zámek Zbiroh a Plzeňský Pivovar (760 Kč/osoba, dotovaná cena pro radotínské 280 Kč)
12. 10. - Český Krumlov (620 Kč/osoba, dotovaná cena pro radotínské 240 Kč)
26. 10. - Kutná Hora (540 Kč/osoba, dotovaná cena pro radotínské 200 Kč)
Předprodej se uskuteční v Kulturním středisku Koruna ve středu 7. září od 8.00 do 10.00 hodin.
Pravidla pro předprodej
1. dotovaná cena je pouze pro radotínské seniory/ky s trvalým bydlištěm v Radotíně.
2. Jedna osoba může koupit na každý zájezd maximálně 2 místenky.
3. Není možné si místo na zájezdu rezervovat před předprodejem telefonicky ani e-mailem.

