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AKTUALITY - SPOLEČNOST

Pohlazení Babího léta
Po loňském testovacím ročníku se
letos ke všem pravidelným radotínským
kulturním akcím přidalo i Babí léto.
A bylo tak vřele přijato, že už patrně
bude muset zůstat natrvalo.
Akci, která není jen pro pamětníky,
ale oslovuje hlavně je, zahájil v sobotu
3. října úvodním slovem radotínský starosta Karel Hanzlík, který rovněž připomenul nedávný mezinárodní svátek

seniorů (1. října) i to, že uvedená akce je
takovým opožděným dárkem radotínským prarodičům a dříve narozeným.
Zároveň uvedl na jeviště první hudebníky. Petr Kubec si se svou partnerkou
připravil pásmo „Ta naše písnička
česká“. Před radnicí se mezitím nachys-

talo Petrpaslíkovo divadlo – Petr Pištěk
tentokrát přivezl loutkovou pohádku
Čaroděj a kouzelný stůl. Rozehrál ji pro
plný „sál“: připravené lavičky byly obsazené, další diváci postávali na „bidýlku“
za živým plotem a někteří dokonce nakukovali i do „zákulisí“. Patrně i díky
divadlu zpestřili tentokrát Babí léto také
malí tanečníci. Roztančil je už předskokan hlavních hostů, Pavel Skalický.
A jedna ze dvou hvězd
hudebního odpoledne,
Pavlína Filipovská, jim
dokonce za pohybový
doprovod svých písní
poděkovala.
Je fakt, že dobrou
ná ladu měli snad
všichni – slunce svítilo,
Karel Štědrý bavil a zpíval, Pavlína Filipovská
ta ké nezůsta la jen
u zpěvu… Chronicky
známé melodie zpívané
podezřele zná mý mi
hlasy přitáhly i mnohé
projíždějící cyk listy
a někteří z nich vytrvali
až do samého závěru.
Ti, pro které bylo
odpoledne určeno
především – ti vytrvali
všichni. A nezapomněli poděkovat
pořádným potleskem.
Babí léto je pryč. Ale pohladilo po
duši stejně, jako dokáže tvář polaskat
dlouhý podzimní paprsek. Ať tam zanechané teplo chvíli vytrvá.

Zbraslav opět hostila veterány
Už 48. ročník Vzpomínkové jízdy do
vrchu Zbraslav – Jíloviště byl tentokrát
dvoudenní.
Sobota patřila tradiční dvoukolové
jízdě pravidelnosti do vrchu, kterou dokončilo 148 ze 161 startujících, v neděli
se konal společný výlet do Dobříše.
Letos se jízda mohla
účastnit vozidla do
rok u v ý roby 1939.
Jí zda jed not l iv ý mi
obcemi na trase přes
Řitku a po staré silnici
dál k Dobříši byla tedy
skvostnou přehlídkou
nablýskaných, pečlivě
restaurovaných krasavců, kterou si místní
povětšinou nechtěli
nechat ujít. Ti, kdo
nestihli shlédnout průvod, měli ještě možnost

si automobily a motocykly prohlédnout
v parku dobříšského zámku, kde se
uskutečnila jejich krátká výstava.
Více informací naleznete na
stránkách, které Veteran Car club
zřídil přímo pro tento závod:
www.zbraslav-jiloviste.cz

Nové „MULTI-FULTI“
V radotínském evangelickém kostele
Na Betonce 14 se ve čtvrtek 5. listopadu
v 18.00 hodin koná slavnostní otevření
nového malého multifunkčního centra.
Všichni, kdo budou mít zájem si
ho pořádně prohlédnout a současně

od 7.30 do 13.30 hodin. V úterý a ve
čtvrtek se v odpoledních hodinách
konají kurzy keramiky pro děti.
Do kostala jsou všichni srdečně zváni i na koncerty ZUŠ (viz program na
str. 7) a také na dva adventní koncerty
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Slunce, burčák, hudba – prostě pohoda!
Na náměstí Sv. Petra a Pavla v Radotíně
bylo v sobotu 12. září ve dvě odpoledne vše
připraveno – pódium, hudebníci, spousta
burčáku i různé pochutiny. Slunce k tomu
dodalo ty správně pozdně letní paprsky, jen
dobrou náladu musel každý přidat sám. Málokdo s tím měl problém.

Na již sedmém ročníku Radotínského Burčákobraní se sešlo jedenáct
vinařství – jedno z Čech, ostatní z Moravy.
Někteří z nich kromě bílých, růžových
a červených zkvašených hroznových šťáv
přivezli i vína, což bylo oceněno hlavně
ve večerních hodinách, kdy už kohoutky
prošuměly poslední kapky burčáku.
Letos Radotín uvítal i fi nalistu soutěže
o Vinaře roku 2015 – Petr Skoupil z Velkých Bílovic se v ní se svými víny dostal
mezi závěrečnou osmu, to samé zvládl
i jeho burčák (jen konkurence tu byla poněkud menší).
A zatímco se ochutnávalo, hrála hudba.
Skupiny, které se střídaly na pódiu, byly
jedna lepší, než druhá – těžkého úkolu
dostat návštěvníky do té správné nálady se
ujala romská cimbálovka pana Kováče,
která sice na chvíli pustila ke slovu starostu Mgr. Karla Hanzlíka, ale jinak nedala
strunám odpočinout. Mezinárodní kapela
Caribe z Bolívie ke svému vystoupení při-

dala i malou školu salsy a roztančila opravdu kdekoho. Co se týče žhavých rytmů,
nezůstalo pozadu ani Švihadlo se svým
reggae, ovšem korunou večera byl Elvis
Presley – i když jen revivalový.
A aby při přestavbách pódia nebylo
nikomu smutno, nechyběli ani divadelníci. Pro děti se před modrým stanem
odehrály veliké Pověsti české s docela malými loutkami, dospělé bavila v tajuplném
růžově červeném přístřešku Bela Schenková svým Vtipomatem. Jen doufejme,
že mezi oběma scénami byla dostatečná
vzdálenost, vtipy povětšinou opravdu byly
jen pro ty velké a větší.
Mezi koncerty a divadla se ovšem vešlo
i to nejdůležitější – vylosování vítězů z řad
hlasujících účastníků – degustátorů, pro
které věnovala ceny fi rma Mascom, dále
spoluorganizátor akce Český archiv vín
a přítomní vinaři a hlavně vyhlášení vítězných burčáků.
Tady je jejich pořadí podle počtu hlasů:

Krist - Milotice
Bisenc - Bzenec
Dwořáček - Valtice
Hrabal - Velké Bílovice
Vinařství Vajbar Rakvice
Štěpánek - Mutěnice
Zborovský - Velké Pavlovice
Skoupil - Velké Bílovice
Vinařství Čech - Tvrdonice
BM Vinařství - Tvrdonice
Vinařství Chrámce u Mostu

102
75
65
53
51
50
41
30
30
23
10

Vítězem a držitelem další obří číše se tedy
letos stalo Vinařství Krist z Milotic. Přehledem nejchutnějších burčících moků se ovšem
dnes již inspirovat nemůžete, vše bylo vypito
do dna. Ale je naděje, že to, co nedovezli do
Radotína, přemění vinaři na opravdu dobrá
vína. Vždyť slunečnější léto si ani přát nemohli. A radotínští si zase nemohli přát lepší
burčákobraní.

Snažíme se hrát ze života
Hra Upokojenkyně, která se objeví
v programu radotínské Koruny (viz str.
7), byla spolu s pásmem písní, tanců
a poezie S úsměvem nepilota Divadla
Ad Hoc hitem letošního Jiráskova
Hronova.
Jedná se o groteskní absurdní komedii, ve které není nouze o překvapivé
paradoxy ani o černý humor. „Výchozí
situaci tvoří pokoj domova pro seniory,
v němž jsou na lůžko upoutány dvě ženy
pokročilého věku. Jádrem hry je pak vyslovené přání jedné z nich. V okamžiku,
kdy její syn vezme toto přání doslova,
roztáčí se kolotoč situací, které autoři
a posléze i režie dovádějí ad absurdum.
Ke cti souboru nutno přičíst, že, byť se
tematicky pohybujeme na hraně věcí životně závažných, ani na chvíli inscenace
neopouští zvolené režijně stylové řešení
jemné nadsázky a ironie. Tím se také
zcela účinně soubor vyhne sentimentu,
ke kterému by mohlo téma velmi lehce
svádět,“ říká režisér Milan Schejbal.
Rozhovor se souborem V.A.D.
Kladno a Janem Červeným, jeho duší
a principálem (a také zubařem Svatoplukem Novákem ze hry Rozpaky
zubaře Svatopluka Nováka):
Jak vás ve vašem věku napadlo udělat
hru z prostředí domova důchodců?
Honza: Napadlo to mně. Docházel
jsem za babičkou a napadlo mě to celkem logicky.
Mám 95letou tetu v domově důchodců, je zamilovaná, má ráda ty

samé tvarohové buchty jako vaše
babička ve hře a mám pocit, že je to
hodně i o ní, ale nikdy mě nenapadlo
to zdramatizovat. Jaké je vlastně pro
vás hlavní téma hry?
Honza: Nemyslím, že by tam mělo
být nějaké hlavní a vedlejší téma. Je
to prostě výsek života a v tom je témat nekonečně. Je to o mládí, o stáří,
o stárnutí, o všem.
Když jsem hru viděla poprvé, byla
jsem dlouho strašně napnutá, kam až
zajdete při balancování na hraně černého humoru a tématu. Věřila jsem,
že to zvládnete, věřili jste si i vy, že
nepřestřelíte?
Honza: Já jsem věřil stoprocentně,

že nepřestřelíme, ale asi v tom není
žádná objektivní hranice.
Růženka: Já jsem si nebyla jistá,

Koruna zažila
divadelní svátek
V Koruně hostovalo pražské Divadlo
Ungelt!
Ve čtvrtek 1. října tady uvedlo hru
Růžové brýle od Susan Bigelow a Janice
Goldberg v režii Lucie Bělohradské. Ob-

sazení dvou hlavních rolí skvělými herečkami Zuzanou Bydžovskou a Hanou
Maciuchovou naznačovalo, že půjde o
opravdu silný umělecký zážitek. Herectví
obou dam není potřeba popisovat, jejich
televizní či fi lmové role jsou nezapomenutelné. Nicméně zažít je na jevišti
(a ještě k tomu v naší milé Koruně) byl
opravdu divadelní svátek. Divačky a diváky ovšem nadchla i třetí herečka, mladičká Sabina Rojková – svojí přirozeností
a opravdovostí.
Dramatický příběh, odehrávající se v
roce 1938 v Chicagu, nepostrádá irský ani
židovský humor – a přesto je tak strašně
smutný, dojemný, plný beznaděje… Které
se ale hrdinky nehodlají poddat.
Téma hry je dnes velmi aktuální. Aktuální i bohužel nadčasové, nejen vzhledem k
současné a asi i budoucí situaci válečných
uprchlíků, s byrokracií, s netečností těch,
jichž se problém momentálně netýká, protože je tak strašně daleko…

trochu jsem se před premiérou bála,
ale zase ne až tak, abych na ni ty staré
rodiče nepozvala. A byli spokojení.
Tak že nemáte žádné negativní
ohlasy od babiček nebo dědečků?
Milan: Zatím skoro všechny pozitivní. Ale myslím, že hodně kritických
je prvních dvacet minut, možná míň.
U jedné divačky se nám stalo, že nevydržela a po patnácti, dvaceti minutách,
kdy to jako vysmívání vypadá, odešla,
protože už nebyla ochotna sledovat
hru dál. Přitom jsem přesvědčen, že
kdyby vydržela do konce, tak by řekla
“aha, ono to fakt bylo upřímné“.
Tajně jsem s napětím sledovala dvě
dámy, které prvních dvacet minut
nevěřícně kroutily hlavami, ale vydržely a nakonec se velmi smály. Je
ale fakt, že nebyla přestávka a byly
uprostřed řady.
Soubor (smích): Přestávky my neděláme! Nikdy.
Dvě herečky celou
dobu hry leží v posteli,
stalo se vám některé, že
jste usnula?
Ema: Na zkoušce mockrát, pak už mně nechali
spát a hráli beze mě.
Není to tak dávno,
co jste hráli komedii
Píseček o r ů zných př ístupech k rodičovství,
teď hrajete o stáří, co
bude dál?
Honza: To ještě není dané, máme
nějaké rozdělávky, ale snažíme se hrát

Pojďte odstartovat váš životní příběh na prkna,
co znamenají svět
si vychutnat i trochu kultury, jsou
srdečně zváni. Na programu bude
hudební vystoupení Základní umělecké školy Klementa Slavického,
výtvarný program pro děti a jako
hlavní hvězda večera vystoupí David
Wurczel, ky tarov ý virtuos, následovník Štěpána Raka.
Od října již platí pozvánka na
čtvrteční setkávání maminek s dětmi v Montessori herně od 9.00 do
9.45 hodin, na multismyslové kurzy
Ostrova objevů od 10.00 do 10.45 hodin
a na páteční Montessori lesní školičky

pořádané Městskou částí Praha 16:
6. prosince vystoupí Jaroslav Březina,
20. prosince Markéta Mátlová.
Otevření nového malého
multifunkčního centra
V evangelickém kostele
Na Betonce 14, Praha-Radotín –
čtvrtek 5. listopadu v 18.00 hodin,
více informací o chystaných akcích:
Klub Beránek, Kateřina Beranová –
tel.: 775 910 380,
www.ostrovobjevu.cz,
www.klub-beranek.cz

Svatební obřad v Kulturním středisku
U Koruny? A proč ne?
Ti z vás, kteří by chtěli svůj významný den
prožít trochu netradičně a svoji jedinečnou
premiéru odehrát v příjemném prostředí
klubové scény Milana Peroutky, si můžou vše
předem domluvit a objednat pronájem na tel.:
257 911 746 nebo e-mailem na:
vera.peroutkova@praha16.eu.
Manželství je jedno velké krásné divadlo a vy
jste režiséři, producenti a hlavní hrdinové vaší
vlastní hry. Zda to bude komedie, nebo tragédie
závisí již jen na vás...

