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Velká změna v Koruně i přípravy pro podzim

Radotínský Happening vol. 9

Chcete si namalovat obraz?

Radotínští cestují, přidejte se

S elektrokoly pro seniory v terénu

Maturitní vysvědčení v záři slunce

Letní čaj koncem jara

Je za námi první pololetí a také 
oblíbené radotínské akce, například 
Otevírání Biotopu, Velký dětský den, 
Královský průvod nebo Neckyáda a ta-
ké na dvacet představení v Koruně. 

Viděli jsme skvělá divadla (Rá-
mus Plzeň, DS Gaudium, Kladenské 
V.A.D., Kočovné divadlo AD Hoc), 

užili si koncerty (Načeva a Michal 
Pavlíček, Chantal Poullain a Štěpán 
Markovič, Roman Dragoun), cestopi-
sy a akce, které pobavily naše věrné 
divačky i diváky.

Je skvělé, že se k nám soubory, herci, 
kapely, ale i publikum rádi vracejí, a to 

nejen naši věrní z Radotína, ale i z celé 
Prahy a z nejrůznějších koutů nejen 
středočeského kraje. Zaznamenali 
jsme diváky z Příbrami, Kladna, Jihla-
vy, Brna, Ostravy, ale i ze Slovenska – 
a to nás zavazuje. Dáváme si záležet 
při výběru akcí a chceme, aby se u nás 
všichni cítili dobře. Jsme ale opravdu 

malé kulturní středis-
ko, jehož zázemí i kapa-
cita nás nutí dělat různé 
ústupky na úkor pohod-
lí našich vystupujících 
i publika. Na druhou 
stranu se díky podpoře 
naší radnice stále krok 
za krokem zlepšuje ono 
minizázemí i serv is 
divákům. Dalším krůč-
kem k jejich uspokojení 
bude nový on line před-
prodej vstupenek, který 
se otevře 12. září na 

www.ukorunyradotin.cz.
Předprodej v Koruně každou středu 

od 16.00 do 18.00 hodin zůstává, ale 
kdo to nestíhá, může si v klidu z do-
mova vybrat představení a zakoupit 
sedadla, či stůl, navíc levněji. I ob-
vykle vyprodaná představení, jako je 

například koncert Oldy Kaisera a Dáši 
Vokaté, Kočovné divadlo Ad Hoc, Kla-
denské V.A.D. nebo Teatr Víti Marčíka 
můžete v klidu již od 12. září nakupo-
vat on line! 

Prázdninové měsíce jsou v Koruně 
vždy ve znamení příprav programů 
na podzimní městské akce jako je Babí 
léto, Burčákobraní nebo Havelské 
posvícení a těšíme se třeba na Janka 
Ledeckého, Olgu Lounovou, Naďu 
Urbánkovou, Evu Pilarovou, Ivana 
Hlase, Queenie se skvělým Fredy 
Merkurym – Michalem Kluchem, 
pobaví nás Těžký Pokondr, místní 
spolky, divadla, žongléři a další….. 
Kulturistky také jezdí po festivalech 
a kulturních akcích po celé republice, 
inspirují se, jak se kultura dělá jinde. 
Hledají zajímavé tipy pro rok 2019 v Ko-
runě a zjišťují, že tolik podporovaných 
akcí a příležitostí k setkávání se, kolik 
máme zde, v Radotíně, nemají snad ni-
kde. Létu zdar a kultuře zvláště!

Již od 12. září zakoupíte vstupenky 
každou středu od 16.00 do 18.00 
v Koruně a také nově přes online
systém na adrese 
www.ukorunyradotin.cz

Kulturní podzim 2018 v Koruně
4. 10. Eva Pilarová, trojnásobná Zlatá slavice – vzpomínky, historky a písnič-
ky legendární zpěvačky
10.10. Přednáška Pjér la Šéze: Manipulační triky v komunikaci – setkání 
s psychoterapeutem, divadelníkem, muzikantem a spisovatelem
19.10. Víta Marčík: Robinson – originální loutkář a vypravěč bojuje s bouří, 
domorodci, hladem i samotou na motivy románu D. Defoa
21.10. Divadelní spolek Křoví, Jan Werich: Královna Koloběžka 1. – známá 
pohádka ve svérázném, nejen hudebním pojetí dětí a rodičů z Křoví
22.10. DS Gaudium, J. Kolár: Tchyně v domě – měla to být poklidná a lehce 
upjatá komedie z anglického venkova
31.10. V.A.D. Kladno, K. Čapek: Válka s mloky – odvážná komedie na kata-
strofální téma
7.11. Koncert známého dua Oldáš: Oldřich Kaiser a Dáša Vokatá
18.11. Víta Marčík: Labyrint světa – poselství J. A. Komenského zabalené do 
úžasné, vyčerpávající performance
21.11. Divadlo v Řeznické, Bill C. Davis: Odvolání – příběh o pravdě, moci, 
ideálech i pokrytectví, ve které exceluje v hl. roli i v režii Miroslav Táborský
23.11. 19.00 hod. Zahájení Mezinárodního Filmového Festivalu Outdoo-
rových filmů – zahájí cestovatelé Miloslav Stingl a Jiří Kráčalík. Celý víkend 
s outdoorem v Radotínském kině i Koruně
30.11. Koncert: Xavier Baumaxa – nejvýraznější český písničkář nového 
tisíciletí – osobitý folk, sarkastické texty se stále větším geografickým a mezi-
generačním přesahem
7.12. Kočovné divadlo Ad Hoc: Ill Congleatore – Zmrazovač – kultovní, 
komediální, operní a mafiánské drama, plné napětí i morálních dilemat
8.12. Kočovné divadlo AD Hoc: Nové TV, kabaretoidní představení – 
ze zákulisí jedné nízkonákladové televizní stanice
13.12. Divadlo Soliteater: Dostaví se Oskar Wilde – divadelní hra o vzestupu 
a pádu slavného britského dramatika

Vstupenky nejen na tyto pořady zakoupíte od 12. září nově přes online systém 
na adrese www.ukorunyradotin.cz

Ano, letní Čaj o třetí se konal ještě za 
kalendářního jara. Do úterý 5. června 
by to ale nikdo neřekl, slunce sálalo jak 
uprostřed prázdnin a všichni, kdo pra-
videlné setkání radotínských seniorů 
a seniorek připravovali, se obávali, že 
v takovém parnu se do Koruny nikdo 
nevypraví. Opak byl pravdou.

Velký sál Kulturního střediska 
Radotín je naštěstí dost velký, takže 
pojmul i další židle – u mnoha stolů 
se tentokrát usadilo až šest hostů. Pro 
ty, kdo přípravě každého Čaje věnují 
veškerou péči a energii, to bylo vlastně 
veliké poděkování. Znamená to, že ti, 
kterým jsou čtvrtletní dýchánky urče-
ny, si je už opravdu oblíbili.

Kromě občerstvení (kávy, čaje, 

čerstvých koláčů a spousty ovoce) 
je tu vždy čeká setkání s radotín-
ským starostou Karlem Hanzl í-
kem a jeho zástupcem Miroslavem 

Knotkem, s hudbou či divadlem – 
a hlavně se známými.

Poté, co starosta seznámil hosty 
s aktuálním děním i s tím, co se chys-
tá, a pozval všechny na podzimní akce 
nejen po starší (ale hlavně pro ně), 
přišla chvíle na hudbu.

Díky jedné z návštěvnic 
čajů, paní Miladě Macho-
vé, tentokrát přijal pozvání 
klavírní virtuóz Prof. MgA. 
Mgr. Josef Jíša, CSc. se svou 
vnučkou, sopranistkou An-
dreou Jíšovou. 

Ačkoliv pan profesor 
brzy oslaví 95 narozeniny, 
dokázal pěvkyni i celý sál 
provést celou plejádou po-
pulárních i klasických me-
lodií a zanechal v každém 
hluboký zážitek. 

Místo u řeky už hostilo svatby, tisko-
vou konferenci - a premiérově i velkou 
událost pro maturanty Gymnázia Oty 
Pavla. Ti si zde přebírali maturitní 
vysvědčení. Více o celé akci se dočtete 
v textu profesorky Krupové:

Poslední květnový den 31. 5. 2018 byl 
pro naše gymnázium slavnostní udá-
lostí. Maturanti totiž převzali z ru-

kou svých třídních (Ing. Petr Vetiška, 
CSc. – 6.S a Mgr. Tomáš Dostál – 4.A) 
potvrzení o vykonání zkoušky z dospě-
losti. Nově se tato ceremonie konala na 
romantickém místě u řeky Berounky. 
Sluníčko nám opravdu přálo a hřálo 
(možná až moc). Programem profe-
sionálně provázela Karolína Umová 
(4.S) a o hudební zpestření se zaslou-

žil talentovaný Ondřej Valter – při 
nástupu studentů zahrál  Gaudeamus 
a v průběhu zazněla melancholická 
skladba Reflection od Mathewa Wil-
dera (jedno oko nezůstalo suché…) 
a trefná, aktuální, velmi akční píseň 
Zero to hero od Alana Menkela.

K absolventům promluvil starosta 
Radotína (a zároveň otec jednoho 
z absolventů) Mgr. Karel Hanzlík 
a také RNDr. Jana Hrkalová, ředitelka 
Gymnázia Oty Pavla. Za výjimečné 
studijní nasazení i výsledky byli od-
měněni Lukáš Radda (6.S) a Jana Jiříč-
ková (4.A). A trocha té statistiky: v 6.S 
prospělo s vyznamenáním 14 studen-
tů a studentek (z toho 3 se samými 
jedničkami), ve 4.A pak 3 studentky 
(jedna se samými jedničkami).

Tímto rituálním aktem jsme zase 
o jeden zajímavý ročník studentstva 
chudší… Všem absolventům přejeme, 
aby byli spokojeni s výběrem studijních 
oborů, vedli zajímavý život a plnili ve 
svém profesním životě nejen peněžen-
ky, ale i sny.

Ke konci školního roku se tradičně 
uskutečnil již 9. ročník kulturní akce Ra-
dotínský Happening, který probíhal v od-
poledních hodinách úterý 26. června.

Cílem akce bylo umožnit mladým 
lidem zapojit se do sportovních aktivit 
a motivovat je k aktivnímu trávení 
volného času.

Program byl letos nabitý od začátku 
do konce. Zájemci se mohli účastnit 
tradičního turnaje ve stolním fotbálku 
či předvést své triky ve skateboar-
dových závodech o hodnotné ceny. 
Zapojit se mohli také do vlastní tvorby 
potisku triček nebo si vyzkoušet vý-
tvarnou techniku sprayartu, a vytvo-
řit si tak nápadité obrazy.

Velký úspěch měl stánek s úpravou 

skateboardů a koloběžek. Proběhla 
také exhibice 3 zkušených skatebo-
ardistů, kteří trpělivě předávali své 

dovednosti mladším jezdcům ve škole 
skatu. Akci skvěle doplnilo hudební 
vystoupení dvojice Fogosh a Febio, 
přičemž celou akci zakončila svým 
vystoupením mladá a talentovaná ra-
perka SharkaSs. 

Bylo to příjemné předprázdninové 
odpoledne pro děti, rodiče či praro-
diče a všichni si ho skvěle užili. Díky 
všem, kteří pomáhali s přípravou – 
lektorům, jezdcům a návštěvníkům.  
Takže – zase za rok.

Celou akci pořádal nízkoprahový 
klub Radotín zřizovaný obecně pro-
spěšnou společností Proxima Sociale. 
Radotínský Happening vol. 9 se mohl 
uskutečnit díky finančnímu příspěvku 
Městské části Prahy 16 a Magistrátu 
hlavního města Prahy.

Na úterý 28. srpna zve KAAN od 
10.00 hodin do Místní knihovny Rado-
tín všechny odvážlivce, kteří si budou 
chtít zahrát s barvami. 

Výtvarný seminář pod vedením lek-
torky je uspořádán na přání příznivců 
KAAN zařadit mezi činnosti také vý-
tvarné pokusy. Volná tvorba na téma 
hra s barvami je disciplína, při které 
nemůže nikdo nic zkazit, a přitom si 
odnese vlastnoručně namalovaný ob-
raz – akvarel – domů na památku.

Materiál k vlastní tvorbě zajistí 
KAAN, zájemci si vezmou z domova 
pouze odvahu a chuť tvořit.

Za horka i za deště je v knihovně 
příjemně, tak neváhejte a přijďte! Od-
měnou bude uvolnění tvůrčí energie 
a překvapení z vlastních možností.

 Na všechny se těší KAAN.

Jako každý rok chystá i tento pod-
zim Městská část Praha 16 pro svoje 
seniorky a seniory dotované zájezdy 
po vlastech českých a – tentokrát i na 
jižní Moravu. 

Letos opět vyrazí na radnicí dotova-
ný výlet také rodiny s dětmi. Pojedou 
do plzeňské Techmanie, která pobaví 

Ve středu 27. května se konala po-
slední ze čtyř dopoledních vyjížděk na 
elektrokolech, kterou zájemcům z řad 
seniorů umožnilo prodejní Centrum Ski 
a Bike Radotín. 

Kromě organizace vyjížděk 
pod vedením sportovního prů-
vodce, který se po seznámení 
s účastníky domluvil na trase 
a jejích cílech, je i vytvoření 
meeting pointu SBCR – Senior 
Meeting Point v prodejně Ski 
a Bike Centra v Radotíně.

Trasy vyjížďky byly maximál-
ně do 10 km, vedly blízkým oko-
lím Radotína, v okolí cyklostezky 
Praha Podolí – Praha Zbraslav 
a se sportovním průvodcem 
v pelotonu se cítili všichni účast-
níci na trase bezpečně. 

Pro trvalou podporu jízdy na 
kolech je ve Ski a Bike Centru 
Radotín, v Topasové ul. 1/ 882 
malý koutek s elektrokoly – 
SBCR Senior Meeting Point, kde 
jsou v průběhu roku k vypůjčení 
2 elektrokola. Zaškolený proda-
vač tu může zájemcům předsta-
vit jízdu na elektrokolech, jejich 

Beseda se známou ekonomkou doc. Ing. Ilonou Švihlíkovou, PH.D. se bude konat 
v pondělí 10. září od 18.30 hodin v Místní knihovně Radotín. Součástí besedy bude 
i prodej publikací paní docentky. Besedu pořádá KAAN ve spolupráci s Místní knihov-
nou Radotín.

Známá ekonomka v Radotíně

možnosti a výhody vzhledem k věku 
a zdravotním omezením.

Příští rok se bude společná akce 
s vyjížďkou do okolí opakovat.

a zaujme nejen děti každého věku, ale 
i rodiče a prarodiče. Více informací na 
str. 7 v přehledu „Kultura Radotín“.

Předprodej zájezdů se koná v Ko-
runě v pondělí 10. září od 8.00 do 
10.00 hodin. Objednat zájezd si mů-
žete také na zajezdy@ck2.cz, info Pavel 
Nový 224 313 161.


