
Radotínský bál tančil 
mazurku – bez před-
chozího nácviku to 
všichni zvládly na 
jedničku. Tanců i dal-
ších částí programu 
bylo samozřejmě da-
leko více, ale o tom až 
v příštím čísle novin, 
tato fotografie je jen 
na ochutnávku; vlo-
žená hned po plese a těsně před odesláním novin do tisku.
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Koruna po italsku
Přátelé dobrého vína a jídla jsou ve 

čtvrtek 10. března od 19.00 hodin zváni 
na Klubovou scénu Milana Peroutky, 
kde se mohou seznámit s chutěmi ital-
ských vín i jídel.

Řízenou degustaci italských vín 
povede pan František Kabát ze spo-
lečnosti United Brands. Z bílých vín 

se bude ochutnávat například Pinot 
Grigio, Chardonnay, Sauvignon blanc 
a další, z červených třeba Merlot, Ca-
bernet Sauvignon či Primitivo.

Menu k italskému vínu zajistí re-
staurace Pod Lesem. Podávat se bude 
například vitello tonnato (telecí plátky 
v tuňákové omáčce), houbové rizoto, 
filet z mořského vlka i italské sýry.   

V ceně vstupného 390 Kč je 12 vzor-
ků italských vín, italské čtyřchodové 

menu a sedmička bílého/
červeného vína, kterou si 
každý gurmán odnese po 
skončení akce.

Rezervace není možná. 
Vstupenky je nutné zakou-
pit v Kulturním středisku 
Radotín v domě U Koruny 
vždy ve středu od 16.00 do 
18.00 do 24. února.

Za pořadatele zve samo-
zvaná předsedkyně Fanklu-
bu Dobrého Vína a Jídla 
Radotín

Předprodej jarních zájezdů
Městská část Praha 16 opět připravi-

la ve spolupráci s Kulturním střediskem 
Radotín a CK2 sérii jarních zájezdů pro 
radotínské seniorky a seniory.

Jejich předprodej se koná v pondě-
lí 7. března od 8.00 do 10.00 hodin 
v Kulturním středisku Radotín v do-
mě U Koruny. A kam a kdy se pojede 
tentokrát? Zde je přehled:
středa 20. 4. LOUNSKO A ŽATECKO
středa 4. 5. LITOMĚŘICE A ZÁMEK 
PLOSKOVICE
středa 25. 5. ZÁMEK RADÍČ, 
ZÁMEK JABLONNÁ 
A ROZHLEDNA DRAHOUŠEK
středa 8. 6. SVATÁ HORA 
V PŘÍBRAMI, HORNICKÉ 
MUZEUM A MUZEUM ANTONÍNA 
DVOŘÁKA
Předprodej má ovšem pravidla, která 
je nutno dodržet: 

1. Cena jednoho zájezdu pro radotín-
ské seniory je 200 Kč.
2. Jedna osoba může koupit na každý 
zájezd maximálně 2 místenky.
3. Není možné si místo na zájezdu 
rezervovat před předprodejem telefo-
nicky či e-mailem.

Info: CK2, Petr Pospíšil,
tel. 224 313 161 nebo 731 170 029

Sobota 20. 2. 2016
10.45 Divadlo Akorát Praha, R. Vyvadil: Ostrov divochů
Pohádka – Vesnický kluk Venda je ve snu osloven tajemnou bytostí – Lékurkou, 
která jej nabádá k plavbě na ostrov, kde najde léčivou větvičku pro svoji nemocnou 
maminku.
12.45 DS Verva, Kuan-chan-čching: Pavilon nad řekou
Staročínská hra z 13. století. Lyrický příběh o věrné lásce, která překoná všechny 
nástrahy.
14.20 DS Gaudium, K. Lužná: Hlavně nečaruj aneb Kniha kouzel fuč!
Pohádka o čtyřech čarodějnicích a dvou smrtelnících. Děj se odehrává
na pobořeném hradě, kde špatně plní čarodějnické řemeslo dvě mladé čarodějnice.
16.15 DS Maškara, J. B. Thomas: Charleyova teta
Studenti Charley a Jack chtějí požádat své vyvolené o ruku. Shodou okolností
má Charleyho navštívit bohatá tetička z Brazílie. Její příjezd se ale nečekaně opozdí, 
a tak studenti vezmou vše do svých rukou.
19.15 Divadlo KoMa, Moliére: LaKoMec
Známý text v úpravě divadla KoMa.

Neděle 21. 2. 2016
9.30 Ty-já-tr/CO?!, P. Kohout: Taková Láska
Jak daleko jsme schopni zajít, když někoho milujeme? A co všechno jsme ochotni 
obětovat? Změnili bychom vlastní jednání, kdybychom znali důsledek našich činů?
13.05 Divoch, J. Shirley: Vražda sexem
Situační komedie o jednom bláznivém dni v obyváku, přeměněném napůl na ateliér 
zoufalého Umělce a napůl na ordinaci pečlivé lékařky.
16.00 DS Kairos II, E. E. Schmitt: Hotel mezi dvěma světy
Tajemný hotel mezi bytím a nebytím. Místo, kde jsme si všichni rovni a kde člověk 
nalézá i ztrácí.
18.20 DS Sumus, E. E. Schmitt: Oskar a růžová paní
Oskar toho má za sebou málo a před sebou ještě mnohem méně. Desetiletý kluk 
umírá na rakovinu a s palčivou bolestí prožívá ani ne tak samotný fakt svého
blízkého konce, jako spíš způsob, jakým se k němu všichni chovají.
21.00 – vyhlášení výsledků
Vstupné dobrovolné

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

V režii občanského sdružení Žába na 
prameni se 8. března chystá korektně 
koketní večer s nekorektními výroky, 
scénkami, koncertem a předáváním cen 
veřejnosti osobnostem kultury, politiky, 
medií, sportu a vědy.

KYSELÁ ŽÁBA je cena za nefér 
výrok posouvající naši společnost do 
minulosti, ZLATÁ ŽÁBA je cena za 
výrok posouvající nás směrem k rov-
ným příležitostem žen a mužů. (Mezi 
nominovanými jsou například prezi-
dent nebo naštvaná matka.)

Večerem provede Mícha Bernardi. 
Těšit se lze mimo jiné na koncert dua 
Mateřská.com-Laktační psychóza, 
což je projekt zpěvaček Lenky Jan-
kovské (Lena Yellow) a Báry Vaculí-
kové. Jak již název napovídá, shrnuje 
jejich pocity a zkušenosti v rolích 

Jedna žába za druhou – 8. března
od 19.00 hodin v Kulturním středisku 
Radotín v domě U Koruny. Vstupné 
100 Kč, rezervace vstupenek na: 
rezervacekskoruna@centrum.cz, 
předprodej vstupenek každou 
středu od 16.00 do 18.00 hodin.

novopečených matek, které se snaží 
skloubit své hudební ambice s plín-
kami a kojením. Pomocí kontrastu, 
sebeironie a nadsázky odráží tabui-
zovaná témata fyzické a psychické 
únavy, které k začátku mateřství 
neoddělitelně patří. 

Mužný příspěvek k MDŽ v podání 
Pánská Sekce DS Křoví bude zase od-
vážným protipólem: otci a muži se po-
kusí skloubit kdeco pomocí čehokoli.

A další překvapení nejsou vylou-
čena…

MDŽ v Koruně ve velkém! 

Ve čtvrtek 28. ledna se vydal KAAN 
do Zbraslavi na Belveder, aby si prohlé-
dl jeho novou úpravu.

Vlahý den byl k vycházce jako stvo-
řený. Rekonstrukce Belvederu do po-
doby lesoparku se podařila a bylo co 
obdivovat. Cílem vycházky byla vila 
Maminka, kterou nechal na přelomu 
20. a 30. let 20. století postavit herec 
Saša Rašilov. (O tom, jak na Zbraslavi 
bydlel, se zachoval němý reklamní film 
„Co by za to dal, kdyby ji znal“ z roku 
1932.) Někteří si odtud vycházku ještě 
prodloužili obloukem přes náměstí do 
horní části Zbraslavi.

Další pěší vycházka KAAN namíří 
ve čtvrtek 25. února dopoledne k ma-
riánské studánce v Malé Chuchli. 

Během ní je naplánovaná i návštěva 
lázní, zookoutku a chuchelského 
kostela s vyhl ídkou. Sraz bude na 

autobusové stanici Rado-
tín nádraží v 8.10, odjezd 
v 8.13 hodin. Předpoklá-
daná délka v ycházky je 
3 - 4 hodiny.

Na sobotu 23. dubna 
se chystá celodenní výlet 
vlakem do jižních Čech, 
který byl loni kvůli ve-
drům odložen. Pojede se 
ráno vlakem z Radotína 
na společnou jízdenku do 
Soběslavi. Pěší výlet bude 
od nádraží k Muchomůr-
ce. Ti, kdo budou mít 
zájem o prohlídku města, 
půjdou samostatně. 

Po Belvederu KAAN chystá další výlety


