
Vojta Vr tek, k terý nav íc st ř íd a l 
bez problémů obě místní scény. 
D i v a d l o  S t u d n a  z a h r á l o  d v ě 
lout ková  před s t aven í  a  přede-
v š í m  př e d ve d l o  s n ovou  f é é r i i 
Ptáci, kterou je třeba zažít, protože 
vypsat slovy její krásu jde jen stěží. 
Divadelní spolek Gaudium několi-
krát rozehrál na malém pódiu Zpěvy 
sladké Francie a pokaždé jimi přitáhl 
nemálo diváků. 

O hudbu se krom již zmíněných 
postarali Radotínští Kiss, Střizlivé 

Našlápnuté Havelské posvícení
opojení, Péro za kloboukem, které 
hrálo i mezi stánky, Třehusk, Tó víš, 
Beer sanatorium, Qjeten, kapely FAK 
a Stanley Boys a jako zlatý dvojhřeb – 
v sobotu večer Ready Kirken a Pink 
Floyd Revival. Především ti se po-
starali o to, že posvícení bylo i večer 
doslova našlapané - jak programově, 
tak i co do počtu návštěvníků.

Snad se jim všem na posvícení líbilo. 
A snad jim blízké okolí prominulo ten 
trochu „blázinec“, který se místa v srd-
ci Radotína k této mimořádné oslavě 
sv. Havla zmocní každý rok.

S nastartovanou divadelní sezónou – 
i tak již pěkně nabitou, přišlo Kulturní 
středisko Radotín s dalším rozšířením 
své nabídky. Rozhodlo se do programo-
vého schématu zařadit i divadelní před-
stavení, která budou určena především 
seniorům. A stejné rozhodnutí učinilo 
i Kino Radotín.

Dům U Koruny, kde sídlí Kulturní 
středisko Radotín, je již po dlouhou 
dobu místem setkávání radotínských 
seniorů a seniorek při Čajích o třetí, 
které pro ně pořádá městská část. Na-
víc se zde konají i předprodeje doto-
vaných zájezdů. To vše však je určeno 
výhradně radotínským občanům.

Aby se mohli sejít i se svými přáteli 
z okolí a zajít společně za kulturou, 
která bude takříkajíc přímo „u nosu“ 
rozhodla se Městská část Praha 16 
společně s Kulturním střediskem Ra-
dotín pro úplnou novinku - divadelní 
odpoledne pro seniory.

To první, na které do Koruny zvaly 
hlavně babičky a dědečky, ale i vnouča-
ta a všechny milovníky divadla vůbec, 
proběhlo v úterý 23. října odpoledne. 
Představil se během něho Radotínský tr-
hák, žáci a žákyně ze ZUŠ Klementa Sla-
vického, kteří tu pod vedením herečky 

Terezy Němcové s chutí sehráli komedii 
To nejlepší ze Saturnina od Zdeňka 
Jirotky. Nešlo o premiéru, představení 
již nějakou dobu slaví velký úspěch a na 
sebejistém hereckém výkonu to bylo 
znát. Každý, kdo v mlhavě pošmourném 

odpoledni do Koruny dorazil, si užil
pár prosluněných chvil se Saturninem, 
skvělou tetou Kateřinou i Míloušem. 
Škoda jen, že protipólem nabitého pódia 
nebylo i zaplněné hlediště. Návštěvnost, 
navzdory skutečnosti, že na toto před-
stavení bylo vstupné dobrovolné, byla 

oproti klasickým divadelním večerům 
znatelně slabší.

Ještě hůř ovšem dopadlo speciální 
dopolední fi lmové představení pro 
důchodce Kina Radotín, na které 
tentokrát dorazila jediná divačka. Ta 

zklamaně odešla, neb se 
nedočkala nikoho, kdo 
by stav filmuchtivých 
doplnit na potřebný 
počet. Přitom v Rado-
tíně promítají již pro tři 
diváky a tyto speciální 
dopolední projekce mají 
snížené vstupné! 

Snad zaujmou další 
připravená úterní dopo-
ledne s českými fi lmy – 
v listopadu se chystá fi lm 
Svatá čtveřice a v prosin-
ci Vrásky z lásky. Byla by 
velká škoda, kdyby tato 
specializovaná nabídka 

pro seniory z Radotína a z blízkého 
i vzdáleného okolí zanikla pro jejich 
vlastní nezájem. Možná si o tom ještě 
nestačili mezi sebou promluvit. Na kaž-
dý pád, zdejší kino vyzkouší ještě další 
dvě promítání. Snad nebudou poslední.

Radotín nabízí kino i divadlo pro seniory

D í k y  p o d p o ř e  M i n i s t e r s t v a 
kultury SR, VUC Bánská Bystrica, 

Slovenského inštitútu a Městské části 
Praha 16 si mohlo radotínské (i přes-
polní) publikum vychutnat vystoupení 
slovenského profesionálního divadla.

Slovenský pondělek 29. října pro-
běhl v rámci Slovenského víkendu 
ženského divadla v Praze. Dopoledne 
patřilo dětem z Mateřské školy Ra-
dotín. Bábkové divadlo Na Rázcestí 
přivezlo pro nejmenší pohádku Anič-
ka Růžička a Tonko Modřinka, klau-
niádu jedné herečky na kolečkových 
bruslích. Pohádkový příběh dvojčat 
Aničky a Toníka vychází ze situací, 
rolí, vlastností, které jsou zpravidla 
přísně rozdělené na „holčičí“ a „klu-
čičí“. Že ne všechna děvčata ale chtějí 
či musí být princezny a ne všichni 
chlapci chtějí či musí být fotbalisty, 
bylo jasné nejen u loutek, ale i u škol-
kového obecenstva. Přestože jde 
o generaci dětí, která už slovenštinu 
běžně neslyší, nebyl žádný problém 
(až na známého bociana, tedy čápa) 
a děti byly nadšené.

Večernímu představení téhož soubo-

ru předcházely haluškové orgie – nabíd-
ka domácích halušek s pravou brynd-
zou nalákala do klubu dost mlsounů, 
takže dámy z Koruny se měly co otáčet, 
aby všechny nakrmily a napojily. Vše 
však, sice s oroseným čelem, ale také 
s úsměvem, zvládly, a tak mohl gastro-
nomický zážitek přejít 
v ryze divadelní.

A ten stál opravdu 
za to. Na pódiu velké-
ho sálu domu U Ko-
runy vznik lo díky 
dovezené (a celý den 
připravované) scéně 
sk utečné Divad lo. 
Ve dvou pokojích se 
rozehrálo dvojí dra-
ma. První část ode-
hrávající se v bílém 
pokoji venkovské fary 
převed la nesmírně 
silným způsobem na 
divadelní prkna po-
vídku Za koho ísť. Dvě herečky a čtyři 
loutky v životní velikosti – skvělá 
režie, choreografi e, práce se světly, 
hudbou obstaranou čistě jen hlasy 

hereček – to vše dohromady dalo tak 
silný divadelní zážitek, že by to na 
jeden večer úplně stačilo.

Pak však se otevřel příběh ženy v čer-
ném, v černém pokoji. Síla příběhu vy-
právěného matkou dvou dětí, které jí 
zemřely, byla sama o sobě strhující, ale 
způsob, jakým ho herečka předala, byl 
nejen neobvyklý, ale hlavně zpracovaný 
pro příjem všemi smysly. 

Takže – ještě jednou díky všem, kdo 
tento večer umožnili, a hlavně celému 
souboru divadla Na Rázcestí!

Vydařený dovoz ze Slovenska

Jako první ochutnávku nového vzdě-
lávacího programu pro pražské školy 
s názvem Local Heroes, který si klade 
za cíl vést děti k aktivnímu občanskému 
životu a odpovědnému chování vůči 
životnímu prostředí v místě, ve kterém 
žijí, nabídlo sdružení Tereza „Pražské 
stromy s příběhem“

V projek t u  mě l i  ž ác i  v y br at  
strom rostoucí nedaleko školy, pro-
zkoumat jej, vyfotit a sepsat jeho 
jedinečný - pravdivý či smyšlený - 
příběh. Do projektu se zapojila i tří-
da paní učitelky Ivy Suchomelové ze 
ZŠ Ch. Masarykové ve Velké Chuch-
li. K jakému stromu vede pozvánka 
dětí?  „Vybrali jsme jabloň Edie, a ač-
koliv byla již několikrát v ohrožení, 
dnes zkrášluje naše malé nádvoříčko 
před školou. A proč jméno Edie?“ 
pootvírá paní učitelka příběh stro-
mu, který sepsali její žáci:

„Dávno pradávno lidé rozmlou-
vali s přírodou. Dnes se tato doved-
nost postupně vytrácí. Před mnoha 
a mnoha lety, snad v době, kdy posta-
vili hlavní budovu místní školy, zasa-
dil zahradník semínko, které chtělo 
u školy žít a dělat radost dětem. Děti 
se o malý stromek staraly, ten rostl 
a sílil, až vyrostl ve velký strom. Od-
měnou dětem byly listy, květy a plody 
a děti strom obdivovaly po všechna 
roční období. 

Za ta léta si na strom všichni zvykli 
a už jim nepřipadal ničím mimořádný 

a zázračný. Začal dokonce obtěžovat. 
Větve se rozrostly, nikdo je nestříhal. 
Padalo ovoce, které nikdo nejedl, pa-
daly listy, které nikdo nehrabal. Strom 

prožíval období nebezpečí. 
Až jednou mocní rozhodli o likvi-

daci. Koupili motorovou pilu a život 
stromu visel na vlásku. Už klopil svoje 
větve a loučil se se životem.

Naštěstí se v dětech, 
pro které strom žil, pro-
budil prastarý cit, a tak 
nedovol i ly, aby st rom 
mocní pokáceli. Paní uči-
telka tehdy zapomněla na 
slušné vychování a běžela 
k panu řediteli: ,,Kdo chce 
pokácet ten strom?“ „Já,“ 
řekl smutně pan ředitel 
a dodal, „když seženete 
člověka, který strom za-
chrání, prořeže a omladí, 
bude tu růst dál.“

Strom zachránil za-
hradník, který si nosí 
v srdci hlas předků 
a dovede se stromem 
rozmlouvat. Strom pro-
řezal a zachránil. Děti 
svůj strom pojmenovali 
po onom zahradníkovi: 
EDIE. Příběh si ve škole 
od té doby vyprávíme, 
a dnes už řada dětí 
jabloň, která roste na 
náměstíčku před novou 
přístavbou, opět ošetřuje 

a obdivuje, tak jako dříve…“

Chuchelský strom s příběhem

Další příběhy naleznete na
www.tereza.net

V loňském školním roce žáci radotín-
ského gymnázia dosáhli vynikajících 
umístění v obvodních, regionálních 
i celostátních kolech odborných soutěží.

2. místo Antona Richtera v krajském 
kole olympiády z francouzského jazy-
ka bylo oceněno i samotnou radní pro 
školství v Brožíkově síni Staroměstské 
radnice. K vynikajícím úspěchům ve 
fyzice přispěl Tomáš Zahradník fyzice přispěl Tomáš Zahradník 
3. místem v celostátním kole 3. místem v celostátním kole 
Fyzikálního korespondenč-
ního semináře a 2. místem 
v celostátním kole Turnaje 
mladých fyziků a účastí 
v mezinárodním kole této 
soutěže v Německu. Martina soutěže v Německu. Martina 
Chamrová a Ondřej Kincl se Chamrová a Ondřej Kincl se 
umístili na 6. a 7. místě v kraj-umístili na 6. a 7. místě v kraj-
ském kole matematické olympiády 
a stali se úspěšnými řešiteli. Martina 
Chamrová ještě navíc získala 1. mís-
to ve starší kategorii celopražského 
turnaje v šachu „Habens Corpus“. 
Ve Středoškolském poháru v golfu 
tým studentů 2. A obsadil 5. místo 

v ČR, v závodech dračích lodí získa-
la posádka našich studentů 2. místo 
v Praze a pěvecký sbor Columbella 
obdržel bronzové pásmo v celostátní 
soutěži pěveckých sborů „Gymnasia 
cantant“.

Vedle těchto vynikajících výsledků 
se mnoho dalších mladších žáků umís-
tilo na předních místech v obvodních 

kolech soutěží z českého, ang-kolech soutěží z českého, ang-
lického a německého jazyka, lického a německého jazyka, 

z dějepisu a ze zeměpisu. 
Maturanti ve všech částech 
předmětů státní maturity 
dosáhli stejně jako v mi-
nulém roce nadprůměr-
ných výsledků v porovnání 

s ostatními žáky gymnázií s ostatními žáky gymnázií 
celé České republiky.celé České republiky.

Všechna tato ocenění, ve velmi 
silné konkurenci téměř 60 pražských 
gymnázií, jsou ještě více umocněna 
skutečností, že radotínské gymnázi-
um v počtu žáků patří mezi nejmenší 
gymnázia v Praze.

Úspěchy studentů Gymnázia Oty Pavla

Klubová scéna v Kulturním středisku 
v domě U Koruny ještě do konce roku všech-
ny stihne pozvat na tři zajímavé koncerty.

30. listopadu se představí člen ASPM, 
vynikající bluesman Jan Spálený. S ním si 
od sedmi večer zahraje na tubu jeho syn Fi-
lip a světoznámý trumpetista Michal Gera.

Na svátek svatého Mikuláše, 6. prosince, 
zve Koruna na šestou večerní všechny ro-
diče s menšími i většími dětmi na koncert  
písničkářky Karolíny Kamberské,  bývalé 

poloviny a autorky všech písní dvojice 
Sestry Steinovy. Sladkostí a dalších dárků 
děti dostanou na Mikuláše určitě hodně, 
ale pozváním na veselý koncert jim dáme 
nejen svůj čas, ale i hezký zážitek. (Něja-
kou sladkost můžete ale určitě zakoupit 
i na klubové scéně).

Posledním klubovým koncertem letos 
bude vystoupení známé a oblíbené rado-
tínské kapely Qjeten, které je přichystáno 
na pátek 14. prosince od 19.00 hodin.

3x koncert na klubové scéně

Městská část Praha 16 opět všechny zve na 
tradiční předvánoční vystoupení.

Zahájení letošního cyklu radotínských 
adventních koncertů se v neděli 2. prosince 
od 17.00 hodin ujme sopranistka Markéta 
Mátlová, která stejně jako loni vystoupí 
v modlitebně Českobratrské církve evan-
gelické v ulici Na Betonce. Tentokrát ji 
bude doprovázet cembalistka Eva Tornová. 
Společně si nachystali program sestavený 
například ze skladeb J. S. Bacha či J. J. Ryby 
a neopomenou ani české adventní písně. 
Na závěr chystají interpretky malé hudební 
překvapení!

Následující koncert, 9. prosince, má 
podtitul Obrazy z Betléma. Stěžejní v něm 
bude hudba J. Haydna a J. S. Bacha v podání 
violoncellistky Michaely Stehlíkové. Jednot-
livé věty koncertů budou střídat „živé obra-
zy“: Zvěstování příchodu Mesiáše, Cesta 
do Betléma, Klanění králů a nakonec Boží 
světlo pro všechny v dramatickém ztvárně-
ní Divadelního spolku Gaudium v režii Mi-
roslavy Stehlíkové. Hrát se bude ve velkém 
sále Kulturního střediska Radotín v domě 
U Koruny od 17.00 hodin.

Třetí koncert, opět v Koruně od páté 
odpolední, pouze o týden později, tedy 16. 
prosince, bude plně v režii profesora Štěpá-
na Raka. Opět se můžeme těšit na skladby 

věhlasných autorů i vlastní, autorské – 
všechny upravené pro kytaru a naladěné 
na předvánoční čas – provoněné čajem 
i vzpomínkami...

Adventní koncerty se již blíží!


