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Kino Radotín pro 
ně v neděli
4. června připra-
vilo nejen pohád-
ková představení, 
ale i sladké dárky. 
Nechyběl ani pop-
corn a ta správná 
výzdoba, navíc na 
maminky čekalo 
(pokud měly zá-
jem) i líčení. 

Děti si Dětský den v kině užily

Zbraslavská kulturní společnost zvolila pro narozeninové před-
stavení v sobotu 17. června dílo pana Shakespeara – a zahrála 
ho pod širým nebem v Městské zahradě. Kam jinam by Sen noci 
svatojánské patřil také lépe.

Oslava 160 let zbraslavských 
ochotníků - divadlem v zahradě

Radotínská farnost oslaví 100. výročí výstavou 
i novou mozaikou

Prvého září roku 1917 založil arcibis-
kup Pavel Huyn samostatnou duchovní 
správu v Radotíně. V létě k tomuto výročí 
rostla na stěně radotínské fary mozaika 
a zároveň se připravovala i výstava.
Výstavu otevře Štěpán Rak
Ve spolupráci s Letopiseckou komisí 
Rady městské části Praha 16 připravila 
radotínská farnost výstavu. Ta se 
uskuteční ve dnech 4. – 8. září ve velkém 
sále Kulturního střediska Radotín 
v domě U Koruny. Na vernisáži, která 
je nachystaná na šestou hodinu večerní 
v pondělí 4. září, přislíbil otevírací 
minikoncert sám Štěpán Rak!

Na výstavě, přístupné od pondělí do 
pátku mezi 10. a 19. hodinou, budou 
k vidění jak artefakty a dokumenty 
vážící se k farnosti samotné, tak 
i soubor 17 obrazů Radotína a jeho 
okolí malíře Libora Noska.
A faru ozdobí nová mozaika –
ručně štípaná, s motivem stromu života, 
z ateliéru Petra Hampla. Inspirací byla 
autorovi mozaika z 12. století, která se 
nachází v apsidě baziliky sv. Klementa 
v Římě. Na mozaice s Petrem Hamplem 
spolupracují Jan Lhoták a František Tesař, 
mistr uměleckého řemesla, mozaikář, 
který vedl od 60. let mozaikářskou dílnu 
Uměleckých řemesel. 

Moza i ku objedna l radot ínsk ý 
farář P. Mgr. Zdeněk Skalický právě 
u příležitosti stého výročí založení samo
statné  duchovní  správy v Radotíně. 
Autoři na ni použili kombinaci ručně 

štípaného kamene a mozaikového skla, 
které se u nás kdysi tavilo pro potřeby 
Uměleckých řemesel. „Použili jsme 
také italské sklosmaltové mozaikové 
kostky i české mozaikové sklo z 30. let, 
které napodobovalo klasický italský 
materiál. Na Christogram a zlatý kříž 
nad hlavičkou holubice, znázorňující 
Ducha Svatého jsme použili italské 
skleněné mozaikové kostky se zatavenou 
zlatou fólií. Historický skleněný materiál 
nám poskytl ze svých zásob František 
Tesař. Dnes už se u nás mozaikové sklo 
nevyrábí,“ říká Petr Hampl.

S prací na mozaice začali autoři 
v lednu tohoto roku. Mozaika o velikosti 
přes 6m2  je skládaná z mozaikových 
kostek o velikosti přibližně 1cm2. 
Mozaika je provedena k lasickým 
způsobem, který se nezměnil po staletí. 
Kamenné a sklosmaltové mozaikové 
kostky se sekají ostrým kladivem na 
utínce, poté se ručně štípají speciálními 
mozaikářskými kleštěmi. Na jeden metr 
čtvereční se zpracuje přibližně 15 kg 
materiálu.

Mozaika byla oblíbená technika už 
v antice. U nás se uplatnila především 
v období secese, ale mnoho hodnotných 
realizací vznikalo i během celého 20. 
století. Se zánikem Uměleckých řemesel 
v roce 1994 klasická mozaika pomalu 
mizí. Za více než dvacet let je to jedna 
z mála mozaik podobných rozměrů, 
která u nás vznikla. Nová mozaika pro 
radotínskou faru je proto zcela unikátní.

Autoři osadili mozaiku na fasádu 
radotínské fary v červenci. Požehná 
ji v neděli 27. srpna pan kardinál 

Dominik Duka po mši svaté v Radotíně 
Ta začíná v kostele sv. Petra a Pavla 
v 10.00 hodin. Při této příležitosti se 
od 12.00 hodin uskuteční odpolední 
mozaikářská dílna pro veřejnost 
a doprovodný koncert. Všichni jsou 
srdečně zváni!

Aktuální informace 
z Římskokatolické farnosti 
u kostela sv. Petra a Pavla 
Praha – Radotín najdete na 
www.trs-farnosti.cz , autorem 
mozaiky je Petr Hampl – více 
o něm na http://hamplpetr.cz

Necky vyhrála plovoucí střecha
Vyfantazírovaná, podomácku vy-

robená a vytuněná plavidla si dala 
v sobotu 16. června dostaveníčko na 
Berounce v říčních lázních. Radotínská 
radnice s Vodáckým oddílem Radotín 
tady za pomoci sponzorů pořádala de-
vátý ročník neckyády. 

Na start se připravila devítka 
soutěžících. Startovní pole letos 
ovládla květinová tématika (Květinová 
zahrada, Poberounský cyklokvětináč), 
zvířátka (Zoo Lipence), technická pla
vidla (Kosmonauti, Za svobodu), sport 
(Wimbledon, Lyžař), chybět nemohly 
originální Necky a vítěz letošního 
ročníku „2002“. 

Odborná porota hodnoti la, zda 
je plavidlo schopné absolvovat 
cestu z říčních lázní až k lávce, 
a le i umělecký dojem a stránku 
technickou. Tuto část s přehledem 
vyhrál Tomáš Hanzl se svou plovoucí 

střechou skrytou pod názvem „2002“. 
V daném roce byl totiž Hanzlův dům 
zaplaven právě až po střechu a Tomáš 
tím tak trochu to patnáctileté „výročí“ 

od rozsáhlých povodní oslavil s vtipem 
sobě vlastním. A nezbytné detaily? No 
samozřejmě! Nechyběly květiny ve 
střešním okně, rozhlasové originální 

nahrávky z inkriminovaného roku, 
radotínská hymna, kterou napsa l 
Štěpán Rak st. a mohutné volání 
o pomoc po celou dobu plavby (nikdo 
ho ale nevyslyšel, a tak střecha odplula 
asi do Šárova kola a možná to vzala 
i dál, a najdete ji kdesi na Labi...).

Cenu veřejnost i dosta lo 
ZOO Lipence – mašinka 
s jedním vagonkem, slečnou 
výpravčí, mnoha zvířátky na 
palubě a hlubokým ponorem.

Kvůli malému množství 
vody v Berounce se většina 
účastníků shodla, že letošní 
ročník byl opravdu velmi 
obtížný, problémy některým 
posádkám způsobil i si lný 
bočn í  v ít r  před lávkou 
a vrbička, pod kterou bylo 
nutno proplout bez setnutých 

hlav. Nicméně všechna plavidla se 
dostala zdárně do svého cíle a posádky 
už jistě přemýšlejí, co připraví příští 
rok.

Pojďte na Píseček
Nezvládáte výchovu svých dětí? 

Kladenské divadlo V.A.D. vás v ra-
dotínské Koruně uklidní vědomím, že 
v tom nejste sami. 

Zkušení rodiče si z modelových 
situací v této divadelní hře odne-
sou kromě užitečného know-how 
i odbornou psychologickou vzpru-
hu. Připravující se rodiče dostanou 
šanci ujasnit si, zda by nestačilo 
pořídit si domácího mazlíčka. Ostat-
ním nabízí V.A.D. střet civilizací, 
násilí a závěrečnou katarzi – to vše 
na písečku.

Píseček – středa 11. října
od 19.30 hodin, vstupné 150 Kč
hrají si: Kazimír Lupinec, Evženie 
Háčková, Robert Stříbrný, Nora 
Luca, Laura Lupincová, František 
Šlukovrbovec 

Srdečně vás vítáme U Koruny
V Kulturním středisku U Koruny se 

rozjíždí nový typ pořadu - Kinovinárna – 
promítání zajímavých filmů s dobrým 
vínkem a přáteli kolem stolu.

Prvním filmem, kterým Kinovinárna 
v květnu začala, byla skvělá francouzská 

komedie Co jsme komu udělali? 
Možnost užít si promítání s přáteli 
a dobrým vínem u stolu nadchla 
všechny přítomné, jakkoli samozřejmě 
Koruna nemůže kvalitou ani velikostí 
plátna konkurovat kinu. Téměř většina 
divaček a diváků se přiznala, že film již 
v kině viděla a chtěli si ho prostě užít 
a sdílet znovu právě s přáteli a vínkem.

Další kinovinárna U Koruny tedy 
nabízí druhou komedii od stejného 
scénáristy a tentokrát i režiséra Philippa 
de Chauverona: Srdečně vás vítáme.

Hlavní hrdina, stejný herec jako 
ve filmu Co jsme komu udělali?, 
Christian Clavier, bytostný humanista 
a vrcholný intelektuál, žije ve svém 
světě dokonale odtržen od reality. To 
se mu stane osudným, když v televizní 
debatě propaguje svůj nový román – 
Srdečně vás vítáme. V něm řeší téma 
pomoci lidem bez domova a na útěku. 

V přímém přenosu vzdoruje silné 
kritice oponentů. Aby příkladem 
dokázal svou vstřícnost k potřebným 
celého světa, veřejně vyzve jakoukoli 
romskou rodinu k společnému soužití 
u něho doma… Jak to dopadne, 
uvidíte v naší premiéře 21. září od 
19.00 hodin, vstupné 110 Kč.

Světový, nekorektně drsný humor, 
radotínská pohoda! 
Předprodej vstupenek na pořady 
v Koruně začíná 13. září:
16.00-18.00 hod.

Radotínský happening Vol 8.
Skutečně již osmý ročník kulturní 

akce Radotínský happening proběhl 
v úterý 13. června v radotínském 
skateparku. 

Tu pořádá nízkoprahový Klub Ra-
dotín, který poskytuje podporu a po-
moc dětem a mladým lidem v období 
dospívání.

Radotínský Happening byl však 
otevřen nejen pro ně, ale i pro ro-
diče a všechny, kdo si chtěli zpří-
jemnit čekání na blížící se letní 
prázdniny. Happening měl v letoš-

ním roce obzvláště bohatý program. 
Kromě tradičních aktivit jako skate 
exhibice, či turnaj ve stolním fot-
bálku o hodnotné ceny, přišel letos 
také žonglér, od kterého se mohli 
zájemci naučit základy této obtížné, 
ale zábavné disciplíny. Velký úspěch 
měl také stánek se sítotiskem a air-
brushem, kde si mohl i zájemci 
zkrášlit tričko, tašku nebo pořídit 
smyvatelné tetování na ruku, nohu 
nebo dokonce obličej. 

Celou akci bylo možné uskutečnit 
jen díky f inančním 
příspěvkům Magis-
trátu hlavního města 
Prahy a Městské části 
Praha16. Díky této fi-
nanční podpoře moh-
lo být vstupné na Ra-
dotínský happening 
zdarma. Př ij ít  t a k 
mohli všichni, třeba 
i ti, kteří šetří svoje 
kapesné na prázdni-
nové výlety.

Na podzimní měsíce chystá KAAN, 
kromě vycházek a posezení s manda-
lami při čaji v knihovně, i přednášku 
(besedu) s přední odbornicí na život 
a dílo Boženy Němcové a třídenní vý-
jezd do Chrobol s výletem do Českého 
Krumlova.

Beseda k Boženě Němcové s Ja-
roslavou Janáčkovou se uskuteční 

v pondělí 23. října od 18.15 hodin 
v Místní knihovně Radotín. Výlet do 
Chrobol a Českého Krumlova se bude 
konat od čtvrtka 26. října (příjezd do 
Chrobol se zastavením v Prachati-
cích) do soboty 28. Na pátek 27. října 
je plánován celodenní výlet do Čes-

Pojeďte s KAAN do Krumlova
kého Krumlova. Sobotní program 
(výlet do Německa či turistika v oko-
lí) bude dohodnut aktuálně na místě. 
Ubytování v rekreačním zařízení 
Městské části Praha 16 v Chrobolech 
bude hrazeno z prostředků KAAN, 
společné jízdné a stravu si zajistí 
účastníci samostatně. 

Všechny připravované akce budou 

včas ohlášeny plakátem na výlepových 
tabulích. 
Vzhledem k omezené ubytovací 
kapacitě rekreačního zařízení 
v Chrobolech je nutné se na zájezd 
co nejdřív přihlásit
na tel. 737 839 042


