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RADOTÍNSKÉ
BURČÁKOBRANÍ 2017 

MČ Praha 16
a Český archív vín

Radotínské
Burčákobraní

ročník 2017
16. 9. 2017

www.ceskyarchivvin.cz            www.praha16.eu            

MČ Praha 16 ve spolupráci 
s Českým archivem vín připravují 

na sobotu 16. září 2017
od 14 hodin před radotínskou 

radnicí již 9. ročník této kulturně 
společenské akce.

K ochutnávce budou připraveny 
mydliňáky, burčáky po zlomení,
ve varu, sladké burčáky, mladá 
vína a gastronomické speciality. 

V doprovodném kulturním 
programu vystoupí

Romská cimbálovka pana Kováče, 
Václav Neckář & Bacily,

Zdenka Trvalcová & Friends
a Žlutý pes

Součástí programu bude
účastnická anketa o ceny.

I letos se chystá pohádkový 
stan pro děti.

Opět po roce je v sobotu 9. září od 
19.30 hodin na radotínském Biotopu 
plánované divadelní představení Rá-
dobydivadla Klapý, Rozmarné léto.

Vančurovo k lasické dí lo české 

literatury v rozmarné a veselé úpravě 
režiséra a dramaturga Jaroslava Kodeše 

Divadlo nejen o vodě na Biotopu!
sklidilo již loni zasloužený úspěch.  
Počasí a způsob zářijového podvečera 
zdál se býti více než vhodným a krásným. 
Biotopem se nesla květnatá mluva 
třech pánů, nudících se v dešti. A pak 

p ř i j e l  A r n o š t e k 
se svou krásnou 
společnicí…

Nenechte si to 
ujít; vypněte doma 
w i f i  a  v e z m ě t e 
teenagery.

Vstupné je 150 korun 
a  v s t u p e n k y  j e 
mož né z a koupit 
p ř í m o  p ř e d 
představením na 
Biotopu. V případě 
deště se divadelní 
p ř e d s t a v e n í 

uskuteční v Kulturním středisku 
U Koruny. 

Městská část Praha 16 srdečně zve radotínské seniory a seniorky 6. září
od 8.00 do 10.00 hodin na předprodej podzimních zájezdů:
středa 4. 10. 2017 – Mělník, pohled na soutok Vltavy a Labe doplněný 
degustací z místních vinic
Zámek Lobkowiců Roudnice, soutok Labe s Vltavou, degustace vína na 
mělnickém zámku
středa 11. 10. 2017 – Pardubice, město vonící perníkem a spojené se 
slavným dostihovým závodem 
Slavné dostihové závodiště, renesanční zámek pánů z Pernštejna, největší 
středoevropská kolekce pohlednic
středa 25. 10. 2017 – Plzeň, dlouhá historie místního židovského 
obyvatelstva
Synagoga, bytové interiéry Adolfa Loose, Muzeum loutek
středa 29. 11. 2017 – Adventní Budyšín
Kryštofovo údolí nedaleko Liberce, pohyblivý Chaloupkův orloj, unikátní 
Jírův Betlém, adventní trhy

Pravidla pro předprodej:
1) Jedna osoba může koupit na každý zájezd maximálně 2 místenky
2) Není možné si místo na zájezdu rezervovat před předprodejem telefonicky
či e-mailem
3) Není nutné dělat pořadník od časných ranních hodin, na každého se dostane
Pro radotínské seniorky a seniory platí zvýhodněná cena 200 Kč/ osoba
Info: CK2, Pavel Nový, tel:  224 313 161, 731 170 029

Předprodej podzimních zájezdů 

Kulturní zážitek jako v Obecním 
domě, Rudolfinu, Covent Garden či 
v Metropolitní opeře zažili posluchači 
v neděli 11. června v radotínské mod-
litebně Českobratrské církve.

Srovnání s předními domácími, ev-
ropskými či světovými hudebními domy 

není v žádném případě nadsázka. 
Do Radotína si v parném letním dni 
udělali cestu i posluchači z Prahy. Ne-
odradilo je ani sálavé horko nedělního 
odpoledne. Věděli, že zážitek vynahra-
dí obtíže cesty. Klavírista Jan Novotný 
s podobným koncertním programem 
úspěšně vystoupil na podzim loňského 
roku v Torontu. I v Radotíně očekávali 
posluchači především skladby Bed-
řicha Smetany. Vzpomínka na Čechy 
ve formě polek a výběr z cyklu České 
tance: Furiant, Slepička, Obkročák, 
Sousedská a Medvěd byly vrcholem 
večera. Posluchači provedení těchto 
Smetanových skladeb, pianisticky 
nesmírně náročných, ocenili dlouho-
trvajícím potleskem. Odpovědí jim byl 

přídavek Smetanovy skladby z mládí, 
polky Ze studentského života.

Další virtuoz?
Společně s klavíristou Janem 

Novotným byl na plakátě ohlášen 
i malý tajemný host. Byla jím šes-
tiletá Klára Gibišová s provedením 
programu, který dává tušit bu-
doucí klavírní hvězdu, vydrží-li jí 
dosavadní píle a láska ke klavíru. 
Své příznivce v Radotíně i v Praze 
už má. V neděli 25. června se jí 
podařilo uspět v celostátní soutěži 
mladých pianistů do 15 let Prague 
Junior Note 2017. Zvítězila nejen ve 
své kategorii, ale stala se i absolutní 
vítězkou 26. ročníku této soutěže. 
Za zmínku stojí i to, že absolutní 
vítězství získala od všech členů 
poroty i přes to, že byla nejmladší 
účastnicí. Se stejným počtem bodů 
byly absolutní vítězky dvě: šestiletá 
Klára Gibišová a patnáctiletá Eliška 
Tkadlčíková z Olomouce.

KAAN se snaží plnit přání svým 
příznivcům, proto se pokusí i v bu-
doucnu zajistit posluchačům podobné 
kulturní zážitky. 

Konečně se dočkali

Nové nastudování klasiky z pera Ga-
briely Preissové se po velkém úspěchu 
vrací do Koruny.

Divadlo Máj opustilo pro jednou 
známé vody pohádkové tvorby pro 
děti a se zkušenou rukou režiséra 
a dramaturga Jaroslav Kodeše na 
Kormidle se pustilo do chladných 
h lu b o k ýc h  p r ou d ů  k l a s i c k é h o 
dramatu s hutným jazykem a silnou 
emocionální zátěží. 

Proč? Slovy Máje: „Její Pastorkyňa 
patř í do zlatého pokladu české 
dramatiky. Je esencí toho, co rádi 
nazýváme národní, co hovoří jazykem 
naší země. Je to drama o síle vášně, 
lásky i odpuštění . Pro vnímavého 
člověka je zázrak, může-li se blíže 
potkat s tímto dílem.“

Přijďte si vyzkoušet, jak Pastorkyňa 
zapůsobí na vás – a můžete přitom 
i obdivovat nádherné kostýmy z dílny 
Vlasty Pilařové.

Její pastorkyňa Její Pastorkyňa – sobota 23. září 
2017 od 19.00 hodin,
vstupné 150 Kč
hrají:
Kostelnička – Marie Weigrichtová 
Jenůfa – Eliška Weigrichtová
Laca – Jiří Jahoda
Števa – Roman Solčány 
Stařenka – Vlasta Pilařová j.h
                    Dobra Halaxová
Stárek – Vratislav Huráb
Kolušina – Magdalena Procházková 
Rychtář – Jaroslav Šebesta 
Rychtářka – Ivanka Vadlejchová 
Karolka – Nikola Vanclová 


