
Radotín vábí na Pábení
Všichni se tedy mohou těšit na své oblí-

bené soutěže, projížďky na raftu, skákání 
na trampolíně, stolní fotbálek... Chybět 
nebude ani skákací hrad, malování na 
obličej a letos přibude i focení v divadel-
ních kostýmech zapůjčených z Koruny.

Hlavní program je zato zatím zcela nevy-
zkoušený, ovšem podle prvních zpráv napro-
sto úžasný: kouzelník přijede docela určitě, 
vezme s sebou také klauna, k tomu mistra 
světa ve footbagu a hlavně - Bublinovou šou!
Program na hlavním pódiu:
14.00 kouzelník Radek Černý s klaunem
14.40 zajímavé soutěže o ceny
15.30 5násobný mistra světa ve footbag 
Freestyle Honza Weber (triky s hakisakovým 
míčkem, s fotbalovým míčem a dalšími 
předměty jako mobilní telefon,
kulečníková koule...)
15.50 – Footbagový i Freestyle fotbalový 
workshop
16.20 Bublinová show Matěje Kodeše 
(bubliny neuvěřitelných rozměrů 
a tvarů – bublinová krychle, hvězdička, 
kolotoč, pytel plný bublin, hořící, levitující 
a kouřové bubliny, bublinová sopka, tenis, 
několikametroví bublinoví hadi, bublinový 
tunel, obří mega bubliny)
16.30 mimo podium – Bublinový workshop 
s fotografováním v bublinách

Dva týdny nato, 16. června, se bude konat 
pátý ročník soutěže amatérských a hlavně 
originálních plavidel Radotínská necky-
áda. Akce se může zúčastnit každý, komu 
nechybí odvaha, patřičná dávka recese a hu-
moru, a dostaví se na start v radotínských 
Říčních lázních s improvizovaným a ama-
térsky vyrobeným prostředkem konstruo-
vaným pro splavení řeky Berounky. Při-
hlášky přijímá Iveta Krejčí, tel.: 234 128 102, 
e-mai l :  iveta .krejc i@p16.mepnet .cz . 
Zahájení v den konání je plánováno na 
13. hodinu prezentací a přípravou plavidel, 
start sám bude v 15.00 hodin. Chybět samo-
zřejmě nebude ani doprovodný program.

Poslední pábitelskou akcí bude 30. června 
Festfouk 2012, ale o něm se rozepíšeme až 
v příštím čísle.

O týden později, 2. června, přirazí 
k branám radotínským a za ně pak až 
ke kostelu sv. Petra a Pavla Královský 
průvod v čele s vladařem Karlem IV. a jeho 
chotí Eliškou. Čekání na něj bude hezky 
s Rotykou – skupinou historického šermu, 
a to už od jedné po poledni a tří čtvrtí k to-

15.00 Antiquarius - dobová hudba 
16.00 Bear band
17.00 Rotyka - vystoupení šermířů 
17.30 Paradogs – kapela studentů gymnázia 
18.00 Rotyka - vystoupení šermířů
18.30 Bílá Nemoc
19.30 Rotyka 
20.00 Edie Stoilow, kapela roku 2011,
se kterou si zabubnoval i Petr Čech 
21.30 U-prag, elektorinstrumentální 
hudba k tanci i poslechu
22.30 Laser show

mu a pak i s muzicírováním Antiquaria. 
Pokud císař dorazí podle stanoveného pro-
tokolu, uvítá ho místní rychtář Mgr. Karel 
Hanzlík už o půl třetí a předá panovníkovi 
klíč k městu, velkolepý hold se pak odvine 
od umu herců z Gaudia. Slavit se ale nepře-
stane ani po odjezdu honosné kavalkády, 
veselá zábava se protáhne až do pozdního 
večera a bavit budou:

Tradiční jízda veteránů již po devětadvacáté!
Veteran Bicycle Club o sobě dává opět 

vědět velkolepou přehlídkou historických 
kol a navazující „Jízdou s kopce“, která se 
koná už po devětadvacáté druhou červ-
novou sobotu. Zbraslaví se ten den budou 
opět prohánět historická kola s cyklisty 
a cyklistkami v dobových kostýmech. 
Znovu tak ožívá jedna z chvályhodných 
tradic, která byla obnovena v roce 1984 
a navazuje na historii dávných cyklis-
tických závodů Zbraslav-Jíloviště a také 
na činnost Českého klubu velocipedistů 
Zbraslav, založeného již v roce 1896.

Program, který začíná v sobotu 
9. června v 9.30 hodin na Zbraslav-
ském náměstí, nabídne mimo jiné:

Přehlídku historických kol, na níž 
nebudou chybět kola vysoká, vojenská 
z 1. i 2. světové války, tříkolky a ze-
jména dámská a pánská kola z období 
první republiky; 

Jízdu elegance, při které odbor-
ná porota posoudí a vyhodnotí jak 

kola, tak jezdce;
Cyklistickou rej, druhé (po loňské 

světové premiéře) vystoupení desítky 
jezdců – pěti smíšených párů - v ná-
ročné sestavě kružnic, esíček, osmiček, 
diagonál a oblouků, secvičených na 
hudební doprovod;

Sprint do kopce na historických 
kolech – novinku, která se odehraje 
od 11.45 hodin nad ulicí Jiřiny Štěp-
ničkové v horní části 
Zbraslavi; 

Jízdu s kopce, jíž se-
tkání „velocipedistů“ se 
zbraslavskou veřejností 
v sobotu vyvrcholí – od 
startu na Baních se ve 
13.00 hodin závodníci 
ve svých kostýmech 
vyřítí za mohutného 
povzbuzování přihlíže-
jících fanoušků a fany-
nek směrem k náměstí.

Taneční veselici s živou hudbou 
v restauraci „Bowling“;

Výlet na Karlštejn na historických 
kolech. Ten startuje v neděli v 9.00 
hodin ze Zbraslavského náměstí po 
cyklistické stezce kolem Berounky.

Podrobnosti na:
http://bicycleclub.zbraslav.info

Praha-Radotín, kostel ČCE Na Betonce
18.00-18.15 Otevření kostela, uvítání, čtení a zpěv žalmu 
18.15-18.50 Cesta Izraelem ve fotografiích
18.30-20.30 Výtvarná dílna pro děti i dospělé na galerii kostela 
19.00-19.45 O liturgických textiliích 
20.00-21.30 K čemu proroctví - disputace 
21.30-22.30 Koncert pro harfu a hoboj Lydie Härtlové s přáteli
22.30-23.00 Promítání uměleckých fotografií Pavla Blaženína 
23.00-23.15 Společné meditativní zpívání písní z Taizé
Praha-Velká Chuchle, kostel sv. Jana Nepomuckého
17.00-20.00 Poutní cesta lesem ke sv. Jánu (pro děti) ze zastávky linky 244 
Kazínská po šipkách
17.50-18.15 Zvonění jak na lesy
18.30-19.00 Prohlídka kostela s výkladem a výhledem
19.00-19.30 Co dělá kostel kostelem? (program pro děti)
19.30-20.30 Prohlídka kostela s výkladem a výhledem
21.00-23.00 Prostor pro tvou duši - ticho, světlo svící
Malá Chuchle, kostel Panny Marie
Hudební večer v Malé Chuchli s uměleckohistorickým výkladem
Skladby L. Boccheriniho, J. S. Bacha, A. Piattiho, D. Poppra, Sefardské písně
Praha-Zbraslav, kostel sv. Jakuba Staršího
17.00-17.05 Přivítání P. Mgr. Pavel Žák
17.10-17.30 Pobožnost k Srdci Ježíšovu
18.00-18.50 Přemyslovci a Zbraslav I.
19.00-20.00 Sponte sua – od nejstarších církevních písní až po spirituály 
20.00-20.50 Přemyslovci a Zbraslav II.
21.00-21.30 Varhanní hudba - průřez staletími
21.30-21.50 Prohlídka uměleckých děl v kostele sv. Jakuba Staršího
22.00-22.40 Noční prohlídka kostela
22.40-23.00 Varhanní hudba
23.00-00.00 Zakončení noci kostelů

Program Noci kostelů 1. června 2012

Místní knihovna Radotín hostí až 
do 25. června výstavu Jindřicha Lípy 
pojmenovanou Affection, obsahující na 
padesát abstraktních fotoobrazů.

Autor si z možností překladu tohoto 
slova vybral tvar „Hnutí mysli“, 
který nejlépe vystihuje ducha tohoto 
projektu. Díla vyjadřují abstraktní 
řečí různé stavy člověka, ať již jsou 
to pocity, vlastnosti, postoje, touhy 
a dokonce i nemoci. Pozorovatel 
b u d e  v t a ž e n  d o  k o n f r o n t a -
c e  me z i  a b s t r a k t n í m v id ě n í m 

Affection v radotínské knihovně
autora a svojí vlastní představivostí. 
I když se jedná o digitálně zpracovaná 
dí la, nejsou fotograf ie d o c í l e ny 
úpravou s lož it ými počítačov ým
i prog ra my a techn i ka mi .  Jsou 
nafoceny přímo v syrovém „terénu 
života“. Technicky jsou zpracovány 
minimá lně. Návštěvník v ýstav y 
může mimo jiné zkoumat, který 
předmět byl abstraktní fotografii 
vlastně základem, či v jakém reálném 
prostředí, byla ta či ona fotografie 
pořízena.

V neděli 27. května se koná na Chotči spo-
lečné setkání farníků z Radotína, Třebotova, 
Černošic, Slivence, Kosoře a Chotče. Kromě 
hlavního programu, který bude v kostele sv. 
Kateřiny, bude rovněž probíhat program pro 
děti a chybět nebude ani občerstvení.

Program:
10.00-11.30 Pontifikální mše sv. s ot-
cem biskupem Václavem Malým
11.30-12.15 Beseda s otcem biskupem
12.30-14.15 Duchovní koncert
14.15-16.00 Vystoupení farníků
16.00-17.00 Kiss Revival

Farní den na Chotči

Radotínská letopisecká komise všech-
ny zve na tradiční jarní vycházku!

Tentokráte zvolili několik postup-
ných cílů: „Nejprve odjedeme autobu-
sem č. 313 do nedalekého Třebotova, 
kde vystoupíme na zastávce Třebotov. 
Po pár krocích narazíme na místní tvrz. 
Ta je zajímavá sama o sobě; nicméně 
skrývá také unikátní muzeum nočníků, 
které budou předmětem našeho zájmu! 
Poté, co se pokocháme vystavenými uni-
káty, znovuobjevíme po krátké procház-

Jarní vycházka s letopisci
ce židovský hřbitov v téže obci. Návrat 
bude pak cestou lesem a polem kolem 
pískového lomu a osady Na Pískách, 
navštívíme i nový radotínský hřbitov 
a cestou přes Velký háj se vrátíme do 
Radotína.“

Vycházka je tradičně volena pro 
všechny věkové kategorie; ti, kteří si 
budou chtít zpáteční cestu ulehčit, 
mohou použít autobus buď ze zastáv-
ky Třebotov – pomník anebo vyrazit 
směrem na Radotín a na autobus na-

stoupit na zastávce Kosoř – rozcestí. 
Logická otázka: Kdy a kde?

Akce se uskuteční v sobotu 19. květ-
na; sraz je v 8.30 hodin na zastávce 
Nádraží Radotín, autobus 313 odjíždí 
v 8.38 hodin. Ti, kdo bydlí poblíž ná-
sledných zastávek, mohou pochopitel-
ně přistoupit cestou. 

Snad zbývá ještě dodat dvě věci: 
Doprovodný výklad zajistí členové Le-
topisecké komise Ing. Andrea Grube-
rová a Jiří Bárta. A pozor: S návštěvou 
restaurace na oběd se nepočítá! Takže 
občerstvení s sebou!

Češi v cizině
Letopisecká komise Radotín všechny 

zve na přednášku historika PhDr. To-
máše Grulicha, Předsedy stálé komise 
Senátu pro Čechy žijící v zahraničí.

Přednáška a následující diskuze bu-
dou věnovány tématům:
historie vystěhovalectví, vztah české 
společnosti k Čechům v cizině a sou-
časné české minority v zahraničí.

Přednáška s promítáním se koná ve 
středu 30. května 2012 od 18.00 hodin 
v radotínském Klubu v Kulturním 
středisku Radotín v domě U Koruny 
na náměstí Osvoboditelů 44/15.
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Carmen z Metropolitní opery
Záznam představení jedné z nejslavněj-

ších oper vůbec, která v době své premiéry 
pobuřovala svým námětem a hlavně vý-
běrem prostředí, z něhož pocházeli hlavní 
hrdinové, se již brzy objeví na programu 
Kina Radotín!

V nastudování ve francouzském jazyce 

v Metropolitní opeře režírované Richardem 
Eyrem pod dirigentskou taktovkou Yannic-
ka Nezet-Séquina excelují: Barbara Frittoli 
jako Micaela, Elīna Garanča jako Carmen, 
Roberto Alagna v roli Dona José a Mariusz 
Kwiecien coby Escamillo. Scéna a kostýmy 
jsou dílem Roba Howella, choreografie 

Christophera Wheeldona.
Autor díla, francouzský 

hudební skladatel Georges 
Bizet, zemřel tři měsíce po 
uvedení Carmen ve věku 
necelých 37 let. Jeho smrt 
je často spojována s ne-
zdarem díla, na kterém si 
velmi zakládal a v jehož 
úspěch věřil.

Carmen je považována 
za jeho vrcholnou práci. 
Její premiéra 3. března 
1875 na jevišti Pařížské 
komické opery se však 
s velkým ohlasem ani 
u obecenstva, ani u kriti-
ků nesetkala. Obecenstvo 

nemělo pochopení pro její novátorskou 
harmonii a nově pojatou dramatickou stav-
bu, nebylo připraveno na to, že hrdinkou 
opery je mladá cikánka, dělnice z tabákové 
továrny a že se děj odehrává na obyčejné 
ulici či v krčmě.

I přes tento neúspěch si Carmen během 
několika let našla místo mezi repertoáry 
všech významných divadel. V roce 1875 byla 
hrána ve Vídni a o rok později v Bruselu, 
Antverpách a Budapešti. V roce 1878 byla 
v italštině uvedena v Petrohradě, Stockhol-
mu, Londýně, New Yorku atd. V Praze byla 
Carmen poprvé uvedena na scénu v němec-
kém jazyce v roce 1880. Česky pak, v překla-
du Elišky Krásnohorské, 3. ledna roku 1884.

Teprve osm let po Bizetově smrti nastou-
pila Carmen svou vítěznou cestu na operní 
pódia a od té doby patří k nejhranějším 
světovým operám.

Záznam opery o čtyřech dějstvích 
Carmen dává Kino Radotín v neděli 
17. června od 16.45 hodin.
Lístek v ceně 300 Kč je možné zakoupit i 
online přes program kina na stránkách 
www.praha16.cz. Délka představení je 
3 hodiny a 40 minut (včetně 1 přestávky).


