Vánoční dárky nejen pro seniory
a zpěvu. Jak vozítko, tak i vánoční
akce jako celek byly seniory přivítány
s nadšením a někteří se po skončení
programu hned posadili za „volant“
nového pomocníka.
Radotínská radnice dále zakoupila
dva lékařské přístroje, které slouží
k defibrilaci pacienta při náhlé srdeční
zástavě a mohou tak zachránit lidský
život. Ty byly předány 10. listopadu do
výše zmíněného DPS a do sportovní
haly v ulici U Starého stadionu.
Jde o bifázické defibrilátory AED
Plus, které byly dodány firmou ZOLL
za celkovou cenu 96 tis. Kč (vč. DPH).
Místa, kde budou přístroje využívány,
nejsou vybrána náhodně. V domě s pečovatelskou službou v ulici K Cemen-

tárně bydlí starší lidé, u nichž se dají
problémy se srdcem očekávat, defibrilátor tam tedy bude uložen stále. Druhý
přístroj bude vždy přibližně od června
do září využíván na koupacím biotopu,
po zbytek sezóny ve sportovní hale.
Podle výrobce nejde „jen“ o defibrilátor, ale prakticky o celý resuscitační systém. Při první pomoci
totiž zachránce zvukově navádí a dává
jasné a klidné pokyny v češtině (kdy
zmáčknout výboj, kdy masírovat, zda
masáž probíhá ve správném tempu
a za správného tlaku). Záchranářský
personál pak po příjezdu nemusí začínat „od nuly“, záznam z resuscitační
akce se ukládá s časem, datem, EKG
křivkou a dobou trvání výboje, včetně dalších nezbytných informací do
sowaru – záznamu.
Pokud tedy člověk upadne
do bezvědomí a dojde k zástavě dechu, uloží se do polohy
na zádech, provede se první
pomoc (kontrola ústní dutiny,
záklon) a začneme masáží srdce. „Pokud víme, jak používat
defibrilátor, a umíme jej ovládat, můžeme člověku zachránit život,“ dodala Bc. Ivana
Krásná, vedoucí Pečovatelské
služby Praha – Radotín.

tlukotem svých srdcí potěší v čas vánočních svátků každého, kdo si najde
chvilku (a dostatečně teplé oblečení),
aby si je přišel poslechnout.

Takže kdy a kam zamířit za zvony?
V Lochkově již byly (a doufejme, že
bily krásně, v době, kdy se dokončovaly
noviny, šlo o akci budoucí), a to v sobotu 13. prosince.
26. prosince od 11.00 hodin je
uslyšíte ve Velké Chuchli v areálu K8,
Kazínská 8.
26. prosince od 16.00 hodin můžete zamířit do Radotína na náměstí
Sv. Petra a Pavla.
Na obou místech zahraje carillonér
Radek Rejšek.
Tradiční ohňostroj v netradiční čas
Ano, ještě jednu pozvánku na druhý
svátek vánoční má připravenu Městská část Praha 16 pro místní i přespolní: všechny zve hned po skončení
zvoněného koncertu na ohňostroj
u lávky přes Berounku. Letos tedy
přijde společně s tmou, tudíž ho mají
šanci vidět i děti!

Betlémské světlo
v Radotíně

odnést domů, jen nezapomeňte vzít
s sebou lucerničku se svíčkou. Čekat
na všechny bude nejen světlo, ale i živý
betlém a stejně živá hudba.

Zazní zvony
A bude jich hodně. I zvonků a zvonečků. Zase totiž přijede Pražská mobilní zvonohra.
Do Radotína i do Velké Chuchle
zase po roce přijede Zvony i zvonky

Chcete si přijít pro Betlémské
světlo? Nepůjdete nijak daleko – jen
k dalším lidem, k těm, kteří ho chtěli
ostatním přivézt.
Konkrétně do Radotína doputují
v úterý 23. prosince. Pro Betlémské
světlo si do kostela sv. Petra a Pavla
můžete v tento den přijít od 16.00 do
18.00 hodin. Světlo si budete moct

Zpráva pro všechny, kdo si
chtějí zapsat vrchol
radotínské plesové sezóny
do kalendáře:
Jubilejní XX. Radotínský bál
se uskuteční
v pátek 6. února 2015 –
jako vždy v sokolovně.

Tip na kulturní dárek (nebo vlastní zážitek)
Co takhle dát pod stromeček pořádný
kulturní zážitek? Radotínská Koruna jich
nabízí hned několik:
Nejprve jeden koncert, který se uskuteční 9. ledna od 19.00 hodin, hrát bude
ABRAXAS!
Milí teenageři, udělejte radost svým rodičům a kupte jim pod stromeček vstupenky
na legendární kapelu. Abraxas je česká rocková skupina vzniklá v roce 1976 na troskách
pražské skupiny Abraam. 9. ledna zahraje
v Koruně ve složení: Slávek Janda, Miroslav
Imrich, David Růžička a Ivan Doležálek.
A ještě jednou hudba, tedy spíše
HUDBA - 23. ledna od 19.00 hodin bude
v Koruně vystupovat Štěpán Markovič.
Věhlasný český muzikant, skladatel a pedagog začal se saxofonem až v 15. letech, uchvá-

til ho popis v knihách Josefa Škvoreckého.
Od samého počátku byl v kontaktu s vynikajícími hudebníky (Jiří Hrubeš, Michal Pavlíček aj.) Založil jazz combo ESP (Extra Sensual
Perception - Mimosmyslové vnímání, dle alba
Milese Davise). Kooperoval s řadou celebrit
(Laco Deczi, Emil Viklický, Laco Tropp atd.).
Dnes koncertuje s jazzovými kapelami, se svými nadějnými studenty a s funky jazzovým
projektem Štěpán Markovič + Gipsy Groove.
A mezitím tu bude jedno divadlo – divadelní skupina Rachtámiblatník přiveze
15. ledna na 19.00 hodin dárek vhodný
opravdu pro všechny: Vše o ženách. Budou
tu tři herečky, pět příběhů a k tomu patnáct
osudů, které se vzájemně prolínají. Bude tu
komedie o mužském pohledu na ženský svět
v režii Antonise Arabadzise.

Předvánoční čaj
Tradiční setkání pro radotínské seniory a seniorky se v posledním čtvrtletí
roku vždy nese v duchu Vánoc. Jinak
tomu nebylo ani letos, jen děti ze školky
myslely hlavně na Mikuláše – a tak tu
byly za čertíky.

Jejich vystoupení a hlavně zpěv dojaly
nejednoho. Navíc pro všechny připravily dárečky, které se hned po vystoupení
rozdávaly (je trochu smutné, že pár
babiček raději prohlásilo, že byly zlobivé,
vždyť je to snad jen z papíru – jejich reakce dárce hodně zabolela).
Naopak se ale našlo několik dalších,
které se druhý den vypravily do Koruny ještě jednou – poděkovat za krásný
zážitek, za to, jak jim děti zahřály duši
i jak moc se jim líbilo vystoupení skupiny Fotr a kolektiv. Ti hráli známé
i pozapomenuté písničky Jaroslava
Ježka a hráli je dobře.
Přijít samozřejmě nezapomněl ani
radotínský starosta Karel Hanzlík,
spolu se svým zástupcem Miroslavem

Knotkem všechny jednotlivě obešel,
aby jim popřál hezké svátky a přidal
podkovičku pro štěstí do roku příštího.
A pak už se jen poslouchala hudba
a povídalo při čaji či kávě a vánočce.

Čerti, Mikuláš i skvělá opera mafia v Koruně
Mikulášské kulturní dárky pro děti i dospělé se nadělovaly v sobotu 6. prosince.
Mikuláš anděl i čert z DS Gaudium nadělil hodným dětem nejen
pohádku a plné punčochy, ale také
mikuláško-čertovskou tvůrčí dílničku
pod vedením Vlasty Pilařové.
Večer se pak nadělovalo dospělým:
Diváckým hitem letošního festivalu
Jiráskův Hronov 2014 a dá se říci
i vrcholem letošních programů v KS
U Koruny se stala hudební inscenace –
autorský kus Il Congelatore (Zmrazovač) Kočovného divadla Ad Hoc.
„Současnou, klasickou satirickou
operu“ stvořil Jan Duchek. Jeho mafiánsko-zmrzlinářská historka je však
jen podkladem pro operní parodii
tvořenou nově otextovanými největšími operními hity.
V příběhu mafiánů z časů americké
prohibice (velmi podobným mafiánům dnešním) tvůrci nazpívali neuvěřitelný výběr top árií, sborů, ansámblů
i hlášek ze světových i domácích oper.
Jan Duchek mistrně přepsal do češtiny
italsky i francouzsky znějící texty árií,

při nichž slzí smíchy nejen operymilovní diváci. Poprvé tuto skvělou
„operu mafiu“ mohli radotínští diváci

Po stopách Liponě

zahraničí a děti byly nadšené.
Letos na podzim mě napadl nový
nápad: Co takhle zorganizovat u nás
v obci něco podobného?
A tak se objevil Lipoň. Lipoň je tajemný stěhovavý strom, který se vyskytuje výhradně v Lipencích a přilehlém
okolí. Na podzim se jeho listy zbarvují
duhovými barvami a díky občasným
poryvům větru jsou rozeseté po různých zákoutích naší rozlehlé obce. Najít
je není těžké, stačí se podívat na webové stránky www.lipence.net/lipon,
přečíst si pravidla hry, vytisknout hrací
kartu a opsat jednotlivé GPS souřadnice. A pak hurá ven, do přírody – na
známá, méně známá a někdy i úplně
neznámá místa, o kterých člověk doteď
neměl často ani nejmenší tušení. Reliéf
krajiny kolem Lipenců je skutečně pestrý a poskytuje nepřeberné množství
příležitostí, kam razítka s barevnými
lístky ukrýt. A že se vám do nevlídného
podzimního podmračeného počasí teď
nechce? Nevadí, zkuste to tedy třeba
na jaře, až sluníčko zase vše prohřeje

Geocaching… Co a k čemu to vůbec je?
Říkala jsem si, když jsem kdysi pobaveně
naslouchala kamarádovi, který mi nadšeně líčil, jak hodinu bloumal kolem nedalekého kostela a hledal jakousi pochybnou, navíc dobře schovanou, krabičku.
Chvíli jsem ještě přemýšlela nad
jeho, z mého tehdejšího pohledu,
naprosto nesmyslným a nepochopitelným způsobem chování, a pak
jsem celou věc pustila z hlavy. Jenže
jak praví moudré přísloví, odříkaného
největší krajíc…
Když jsem se pak o pár let později
přistihla, že se brodím průzračným,
ale strašně ledovým potokem jen proto,
abych s dětmi vylovila jednu ‚podvodní‘
schránku, v duchu jsem onomu dávnému kamarádovi poděkovala a přiznala
si, že tahle hra rozhodně není nudná.
Postupem času jsme si odkrýváním
utajených ‚pokladů‘ začali zpestřovat
všechny výlety, procházky, i cesty do

vidět v březnu na Pražské přehlídce
amatérského divadla, kdy obří úspěch
i dobytí Jiráskova Hronova prorokovala jak porota přehlídky, tak i tři
kulturistky ze tří.
Mladí a nadšení divadelníci nejen,
že příliš nevěřili, ale měli v plánu právě
v době Hronova svůj již tradiční tábor
pro děti. Nakonec stihli jak tábor, na kterém vznikl úžasný muzikál, kde na pódiu
vizovického kulturního domu doslova
řádilo na 100 tanečně, hudebně a divadel-

Adventní hudební zastavení
Že se blíží Vánoce, toho si opravdu
nelze nevšimnout, reklamní masáž na
to nedá zapomenout ani na chvilku. Ale
kdo si opravdu je vědom toho, že je tu čas
adventu?
To je již jiná, že? Komu se podaří
zastavit se, nadechnout – a třeba se
zaposlouchat do hudby…
Jaroslav Březina otevřel advent:
Hned první z předvánočních koncertů pořádaných Městskou částí Praha 16
přinesl naprosto úžasný zážitek. Sólista

Národního divadla Jaroslav Březina spolu s klavíristou, profesorem Šarounem,
vybrali repertoár, který vzal za srdce.
Krom dvojí verze Ave Maria přitom nešlo přímo o písně s vánoční
tematikou, ale naladit dokázaly skvěle.
Lví podíl na tom samozřejmě mělo
dokonale profesionální a zároveň
procítěné podání obou hudebníků.
Nelehké party z děl J. S. Bacha, G. F.
Händela, Ch. Gounoda a především F.
Schuberta zvládl Jaroslav Březina tak,
že mnohým stály slzy v očích.
Markéta Mátlová a její host Pavel
Větrovec:
Od klasiky k jazzu je to stále jen
a jen hudba. A když to s ní někdo umí,
jako tihle dva, je z toho nezapomenutelný zážitek.
Rybova Česká mše vánoční:
„Rybovka“ se hraje na mnoha
místech, v Radotíně je doma v kostele
sv. Petra a Pavla, kde ji zpívá smíšený
pěvecký sbor SUDOP spolu s orchestrem učitelů ZUŠ Klementa Slavického.

ně zapálených dětí, ale i Jiráskův Hronov.
Zde si divadlo AD Hoc okamžitě získalo
fanklub napříč celou republikou i napříč
divadelními kritiky a kritičkami
a získalo pozvání na vystupování
po celé republice i v zahraničí.
Co je TO, co dělá tento kus
Zmrazovače tak úspěšným? Co
v tom ještě je, kromě skvěle napsaného scénáře, skvělé choreografie, režie, scény, krásných
árií, skvělé opravdu živé hudby,
vtipů, gagů?
„Pokaždé jsme znovu a znovu
překvapení reakcemi publika,“
říká po představení autor libreta Jan
Duchek. „Pořád čekáme, kdy někdo
přijde a vynadá nám, že si z opery děláme legraci,“ říkají další. Ano, dělají si
legraci ze všeho, ale s úctou, pokorou
a láskou. Z celé party z jeviště na diváky až poslední řadě doslova srší nadšení, radost, energie, ale i obrovský DAR
celého souboru – umět BÝT na jevišti
(ač jde o právníky, lékaře, grafiky…).
To divadlo je prostě fenomén!
svými paprsky. Hra probíhá od podzimu až do června 2015 a každé dva
týdny přibývá jedna skrýš navíc, takže
i ten, kdo už hledat začal, může stále
pokračovat.

Tentokrát ji hráli o třetí adventní neděli, a tudíž se s novinami minuli. Ale
určitě se neminuli s posluchači, kteří
za nimi míří rok co rok.
Kdo se ještě nestihl správně naladit,
má poslední šanci, o čtvrté adventní
neděli zahraje v Koruně Štěpán Rak.
Jeho vánoční kytarové rozjímání jsou
ty správné dveře do samotných vánočních svátků.

