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Masopustní veselí přivítá Horymíra
Loňského roku obnovená tradice masopustu v Radotíně bude mít pokračování. A nejen to! Příslovečnou „perličkou na
dortu“ bude slavnostní příjezd slavného
a radotínským občanům již důvěrně známého reka, bájného Horymíra. Vše se
odehraje na místě posvěceném tradicí,
tedy na náměstí sv. Petra a Pavla, a to
v sobotu 3. března od 11.00 hodin.
Protože Hor ymírova sváteční
jízda mění každým rokem směr,
vyrazí vojvoda tentokráte v ranních
hodinách z Neumětel, aby před radotínskou veřejnost dorazil zhruba ve
čtyři odpoledne. V této souvislosti
může někoho napadnout otázka:
A co tam budeme od 11 do té doby
dělat? Přátelé, nebojte se! Nudit se
rozhodně nebudete!
Zachováme se tentokrát sice trochu
tajemně, ale prozradit můžeme, že
o nejrůznější taškařice, parádní muzi-

ku, rozličná vystoupení, průvody masek a skvělé jídlo a pití rozhodně nebude nouze. Po příjezdu Horymíra a jeho
ekipy bude pochopitelně následovat
přivítání váženého hosta zástupci radotínské radnice včetně státnických
projevů a slavnostního přípitku a dále

pak již naprosto nezbytná fanfára, která zahájí v Radotíně a okolí jezdeckou
sezónu 2018.
A na závěr jedna
dobře míněná rada
těm, kteří (lépe asi
přece jen „které“)
v domácnostech
pevně třímají v ruce
vařečku a vládnou
domác í k uchy n í :
V sobotu 3. března
nevařte! Jedno totiž
už teď prozradíme:
Hned úderem jedenácté hodiny vypukne
pravá staročeská masopustní zabíjačka.
Podrobnější itinerář sobotního programu přineseme co nejdříve.

Horymírova sváteční jízda a masopustní veselí – sobota 3. března od
11.00 hodin na nám. sv. Petra a Pavla

Neviditelné modelky v akci s mentalistou
K letošní oslavě MDŽ připravily
kulturistky, alias Neviditelné modelky
s.r.v.o, velmi netradiční a zajímavý večer, plný překvapení.
V první polovině se představí charismatický Jakub Kroulík, hypnotizér
a mentalista. Po něm nastoupí oblíbený taneční spolek nestárnoucích holek
a Neviditelné modelky se svojí Burzou
nesplněných přání a potřebnou dávkou veselí i sebeironie, které vás z případné hypnózy zaručeně dostanou.
Co je vlastně mentalismus?
Je to část kouzelnického oboru, která
se zaměřuje na efekty s lidskou myslí.

A co je vlastně hypnóza, zda může být
nebezpečná, nebo jak vypadá v praxi,
se dozvíte na komponovaném večeru
v Koruně.
Jakub Kroulík před vámi dokáže
ohnout lžíci, vyčíst vaši minulost i budoucnost nebo s vámi hrát čtyři hodiny
skořápky, aniž byste alespoň jednou vyhráli. Není v tom žádná finta. Ani podvod. Vše se odehrává jen ve vaší hlavě.
Jakub Kroulík se vám do ní dokáže dostat. Že je to hloupost? Vyzkoušejte to.
Odvážnější jsou prý mnohem více
ženy. Muži se asi více bojí, aby na
sebe něco neprozradili, neztrapnili se.

Ukradený svátek a proč ho vlastně slavit
Mnozí si pamatujeme 8. březen před
rokem 1989, který byl ve znamení rudých
karafiátů, bujarých oslav a společensky
unavených mužů. Minulý režim docela
uškodil krásné kytce i tomuto svátku.
Co se tento den skutečně slaví? Především touha žít svobodný život a mít
rovná práva pro ženy i muže. V roce
1908 vyšly v New Yorku ženy z textilních továren do stávky pod heslem
Chléb a růže. Chtěly mimo jiné získat
volební právo žen, kratší pracovní dobu
nebo zákaz práce dětí. Bylo k tomu
zapotřebí obrovské odvahy, hrozila jim
ztráta obživy, odsouzení společnostÍ
i vězení. V Anglii zase sufražetky, aby

mohly k volbám, vytloukaly okna, držely hladovky a rušily volební schůze.
Ani jejich boj nebyl bez obětí (a to i na
životech) a byl korunován vítězstvím
až v roce 1918, kdy byl přijat zákon
zaručující všeobecné volební právo

ženám starším 30 let.
Za rovná práva rovnou pod gilotinu
Když si odskočíme ještě trochu do
minulosti, tak jednou z největších
bojovnic ve Francii o sto let dříve
byla Olympe de Gouges, která jako
odpověď na slavnou Deklaraci práv
muže a občana, hlavní dokument revoluce, vydala v roce 1791 Deklaraci
práv ženy a občanky. Tato odvážná
feministka hlásala, že ženy se rodí svobodné a jsou si rovné s muži. („Rovné“
prosím neplést se „stejné“.) Za tuhle
„troufalost“ , a dnes stále hlavní smysl
feminismu, ji popravili gilotinou.
Náš první prezident feminista?
„Ne, žena není lepší,
ovšem ani horší než muž;
to záleží na individuích,“
řekl mimo jiné osvícený
Tomáš Garrique Masaryk
ji ž v roce 19 0 4. TGM,
velmi moudrý muž, byl se
svou ženou Charlottou zajedno v tom, že muž a žena
jsou rovnocenné bytosti,
což v tehdejší společnosti
rozhodně nebylo samozřejmé. Stejně jako to, že
si Masaryk vzal jméno své
ženy. V bývalém Československu šly ženy poprvé k volbám
v roce 1919. V nejstarší republice světa
San Marinu se tohoto práva dočkaly až
roku 1960, ve Švýcarsku teprve za dalších jedenáct let a v Lichtenštejnsku
dokonce až v roce 1986.

Světový den modliteb a Surinam
Církev československá husitská zve
na setkání Světového modlitebního dne
s vyprávěním o zemi pokryté pralesy,
oplývající vodopády a řekami, jež jsou
na místě neexistujících cest.
Zazní i svědect v í o Para maribo – pří běh potom ků uprch lých
a f rick ých otroků, nizozemsk ých
a britských kolonistů a indických,
indonéských a čínských dělníků
i přírodních amerických indiánů
Surinamů. Nebo o smutném odkazu
evropského dědictví na Ďábelských
ostrovech, s nimiž je spojen děj
Motýlka, autobiografického románu

spisovatele Henriho Charriére.
K Surinamu patří i Unitas Fratrum,
společenství, které pravidelně vydává
svou knihu Hesla Jednoty bratrské
bez přestávky téměř 290 let. Je to
historický most mezi Českou a Surinamskou republikou utvářený slovy:
Kunvald, Jablonné nad Orlicí, biskup
Jan Blahoslav, biskup Jan Ámos Komenský, Suchdol nad Odrou, Ochranov a misie v roce 1732 až na sám
konec světa. Do uvedeného výčtu
je třeba doplnit jméno: Dr. Adolf
Ulrich. Ten byl nejen plukovníkem
Československé zahraniční armády

Ale nebojte se. Jakub Kroulík nikoho
nezesměšní, rád zprostředkuje svými
schopnostmi i triky zajímavý a výjimečný zážitek.
Takže k naší oslavě Mezinárodního
dne žen zveme srdečně i muže. Tento
svátek si totiž zaslouží být slaven, protože nebýt našich babiček feministek,
nejen, že by se například v Koruně
nemohlo sejít více jak pět žen najednou, ale určitě bych ani nepsala tento
článek.
MDŽ v Koruně – 8. března
v 19.00 hodin

Bubáci v nás
I přes výsledky obrovské odvahy žen,
které stály v začátcích ženských hnutí,
je stále ještě pro některé feminismus,
nebo rovné příležitosti, jeden velký bubák. Někteří si stále představují feministky jako mužatky nenávidící muže.
Pravdou však je, že od dob TGM se
málokdo na naší politické scéně zabývá podporou rovných příležitostí žen
i mužů a málokdo ví, co to vlastně je.
A když někdo hlasitě upozorňuje například na propastné rozdíly v důchodech mužů a žen, které vychovaly několik dětí, nebo na ohrožení chudobou
vdov a samoživitelek, tak jsou to právě
většinou české feministky a feministi.
Někdy se bojíme toho, co neznáme.
Někdy nám ty „strachy“ přiživují
pol it ič t í demagogové. I m i nu lý m
režimem nám bylo předhazováno
hodně nepravd, strašáků i karafiátů.
Je skvělé, že si dnes můžeme svobodně
vybrat nejen kytku nebo vzdělání, že
můžeme cestovat po světě, diskutovat,
vlastnit dům, půdu, volit, scházet se…
A protože to pořád není úplně všude
samozřejmé a na poli rovných příležitostí žen i mužů je nejen u nás stále co
zlepšovat, je dobré připomínat MDŽ.
Tento mezinárodně uznávaný svátek
k výročí stávky newyorských švadlen
v roce 1908 byl oficiálně uznán OSN
v roce 1975. U nás od roku 1990 není
MDŽ oficiálním svátkem, ale přesto,
nebo právě proto můžeme darovat
milé ženě, mamince nebo babičce
jakoukoli kytičku. A úžasné karafiáty
vydrží báječně dlouho.
na Západě, ale také se v roce 1967 stal
biskupem Unitas Fratrum.
Su r i na m je v ý ji mečná z emě.
V rámci setkání Světového modlitebního dne za Surinamskou republiku
se s ní bude možné seznámit všemi
lidskými smysly – včetně degustace
toho, co je pro její zemědělství v pásmu zhruba 100 km od pobřeží typické: rýže, banánů, citrusů, kokosových
ořechů a cukrové třtiny.
Světový den modliteb: Surinam –
v pondělí 26. února od 18.00 hod.
radotínská modlitebna
Církve československé husitské,
Prvomájová 909/7, 1. patro
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Předprodej jarních zájezdů
Městská část Praha 16 opět připravila ve spolupráci s Kulturním střediskem
Radotín a CK2 sérii jarních zájezdů pro radotínské seniorky a seniory.
Jejich předprodej se koná ve čtvrtek 15. března od 8.00 do 10.00 hodin v Kulturním středisku Radotín v domě U Koruny. Pravidla předprodeje:
1. Cena jednoho zájezdu pro radotínské 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 telefonicky či e-mailem.
A kam se pojede tentokrát? Zde je přehled:
1) Hluboká + Holašovice (absolutně nejvíce návrhů se sešlo právě pro Hlubokou)
2) Třeboňsko + Červená Lhota
Info: CK2, tel. 224 313 161
3) Telč
nebo 731 170 029
4) Sychrov + Dlaskův statek
Termíny budou známy během února, najdete je na www.praha16.eu/ Kulturnistredisko-Radotin a na plakátech.

POPAD již po páté v Koruně
Amatérská divadelní asociace pořádá od roku 1990 každoroční výběrovou
přehlídku na národní přehlídku činoherního divadla pro dospělé (ve Volyni)
a na národní přehlídku divadla pro děti
a mládež, hrané dospělými (Popelka
v Rakovníku). Tato Pražská oblastní
přehlídka amatérského divadla se v KS
U Koruny bude konat již popát,é a to od
22. do 25. února. (Program viz následující strana vlevo nahoře.)
Někdo hraje ve volném čase tenis,
někdo fotbal, golf, jiný lyžuje.
Amatéři věnují ochotně svůj volný čas
učení, zkoušení a hraní si, aby nás, diváky, pobavili, zaujali, něco sdělili, přitáhli

do divadla. A to je velká a vždy trochu
nejistá ambice. Tak Ať se to letos podaří všem souborům na POPADu 2018
v Koruně.

Hudební přivítání jara
Alice Bonde, Beer Sanatorium a Beer
Band budou v sobotu 3. března od 17.00
hodin v Pivním Sanatoriu vítat jaro.
Tradiční hudební párty, Vítání jara
zahájí zpěvačka Alice Bonde, o po-

kračování se pak postarají radotínské
Beer Sanatorium a hlavní tahoun

akce, pražský Beer Band. Frontman
této rockové sestavy Míra Hajšman
všechny zve na hardrockový výlet do
70. a 80. let 20. století.
Všichni zpěváci se objevili i na radotínském hudebním CD, které vyšlo v listopadu 2017, a tak je na co se těšit.
Pro každou dívku a ženu je připravena květina, všechny pak určitě nadchne nabíd ka v ýborného
piva a ostatní pochutiny.
Zpráva od pořadatelů zní: „Přijďte
přivítat jaro, zazpívat si, zatancovat
i podpořit dobrou a přátelskou každoroční atmosféru tohoto podniku, letos
pořádaného po dvanácté!“ Akce se
koná s podporou MČ Praha 16.
Vítání jara – 3. března od 17.00 hodin
v Pivním Sanatoriu, vstup volný

Po výletu zve KAAN na výstavu obrazů
Po krásném pěším výletu na Dívčí Hrady, za téměř jarního počasí, zve Klub aktivních a nestárnoucích všechny zájemce
o obrazy plné pozitivní energie a pohody
do knihovny, kde byla na přání jeho
příznivců uspořádána prodejní výstava
obrazů malířky Simonetty Šmídové.
Během měsíců února a března 2018
si mohou zájemci plátna nejen prohlédnout, ale některá i zakoupit. Na

soutoku řek Vltavy a Malše, Českých
Budějovic. Program bude dvojí. Pro
zájemce o prohlídku Jihočeského
muzea motocyklů a pro zájemce o poznávání krásných zákoutí malebné
jihočeské metropole.
Připravuje se také koncert pianisty Jana Novotného (opět na přání)
i vyspělých dětských umělců. Rovněž plánovaný výlet do sv. Jana Pod

závěr výstavy bude uspořádána beseda
s malířkou.
Další aktivity KAAN budou opět
velmi rozmanité.
Chystá se pěší výlet přes Zbraslav
na Baně, do Lipenců a zpět. Termín
bude upřesněn na obvyklých výlepových plochách.
V měsících dubnu či květnu KAAN
uspořádá celodenní výlet do města na

Skálou bude na přání. KAAN chystá
i prohlídku motocyklů Harley Davidson a mnoho dalších.
Dokumentaci všech konaných akcí
naleznou zájemci na www.praha16.eu/
Seniori. O těch budoucích se dozvědí
z plakátů na obvyklých výlepových
plochách, či ústním podáním. Na nové
příznivce se KAAN těší i v roce 2018.

