
AKCE MČ Praha 16 pro rok 2013
Na klubové scéně U Koruny úspěšně pro-

bíhají tematické večery, kde se setkáváme se 
zajímavými osobnostmi a kulturou dané ob-
lasti. Po Slovenském a Řeckém večeru nás čeká 
netradiční setkání, kde se seznámíme s Indo-
néským ostrovem - Bali. Přinášíme rozhovor 
s cestovatelem a dobrodruhem Jiřím Hruškou, 
který k nám zavítá ve čtvrtek 21. února a bude 
nás provázet Indonéským večerem.
Můžete se nám krátce představit?
Původním povoláním jsem učitel mate-
matiky a přírodopisu a od mládí mezi mé 
koníčky vedle přírody patřilo především 
potápění. Jako instruktor jsem se potápění 
po revoluci začal věnovat v podstatě profe-
sionálně. No a vyškolení potápěči chtěli také 
cestovat…
Co Vás vedlo k tomu, že jste cestoval do 
Indonésie a zakotvil právě na Bali?
Hledali jsme zajímavou destinaci pro naše 
klienty. No a na Bali jsme našli nejen nesku-
tečný svět pod vodní hladinou, ale i úžasnou 
kulturu a přírodu. A co bylo asi hlavním 
podnětem? Místní obyvatelstvo – tak nějak 
naladěné na naší vlnovou délku.
Co Vás nejvíce na této zemi zaujalo a pře-
kvapilo? Jaký byl Váš nejsilnější zážitek, 
když jste poprvé Bali navštívil?
Jeli jsme za potápěním, a to opravdu nezkla-
malo. Léta před tím ani v těch následujících 
jsem nikde nenašel místo s tak bohatým 
podmořským světem.

Nakolik se v této oblasti zachovala původ-
ní vegetace a zvířena?
Asi mi nebudete věřit, ale Bali, i přes to, že 
patří řadu let na první místa světových tu-
ristických destinací, má i dnes neuvěřitelně 
zachovalý svět pod vodní hladinou. Vě-
decké výzkumy a mapování z května 2011 

posunuly podvodní svět Bali dokonce před 
dosud uznávanou světovou korálovou 
i potápěčskou „jedničku“ „Radja Empat“ 
u Papuy. Na suchu je dosud zachována 
fl óra a fauna v horách cca od 1000 metrů 
výše a také v rezervaci Bali 
Barat na západě. S naší ne-
ziskovou organizací „Mim-
pi Bali“ se snažíme o další 
posun v oblasti ochrany 
přírody na severovýchodě.
Jsou podnikány nějaké 
kroky k záchraně původní 
vegetace?
Podstatnou měrou se podílí 
stát – vykupuje neproduk-
tivní pozemky v horách 
pro znovuzalesnění, i když 
ne vždy s kladným výsled-
kem. S naší neziskovkou na Bali jsme se již 
před třemi lety připojili k místní iniciativě: 
„Každý člověk jeden strom“, a ve spolupráci 
se zdejší školou byla vysazena řada stromů 
i českými turisty...
Posledním krokem v této oblasti bylo 
pronajmutí velkého pozemku v podhůří, 
kde budeme nejen zalesňovat, ale i budo-
vat záchrannou část ZOO s voliérami pro 
návrat takzvaného „Balijského špačka“ 
na Bali. Jedná se o takzvanou repatriaci 
a reintrodukci jednoho z nejohroženějších 
ptáků naší planety – balijského endemita

Leucopsar rotschildi, který 
z přírody prakticky zmizel 
a nyní by se měl vracet zpět 
ve spolupráci se ZOO Praha 
a dalšími zoologickými 
zahradami a chovateli, kteří 
tento bílý skvost s modrým 
pruhem přes oko úspěšně 
odchovávají.
Proč se zrovna na Bali za-
choval jako hlavní nábo-
ženský směr hinduismus, 
když okolní ostrovy vyzná-
vají převážně muslimské 
náboženství?
Na to odpovědět neumím, 

ale rozdíl v náboženstvích určitě poznáte. 
Myšlení lidí i jejich přístup k „vetřelcům“ 
(turistům) je neuvěřitelně přátelský a to-
lerantní. Balijské „Hindu“ se vyvíjelo sa-
mostatně 1937 let a odolalo řadě nájezdů 
islámu.
Existují velké sociální rozdíly mezi lidmi 

na ostrově? Jsou lidé posuzováni podle 
toho, do jaké kasty patří?
Do současné doby přetrval přísný kastovní 
systém, ale majetek v kastovním systému 
roli nehraje. Najdete zde velmi bohaté pod-
nikatele, kteří jsou příslušníky nejnižší kasty 
„Suriů“ a naopak i zchudlé „Brahmány“. Ale 
nevraživost způsobenou majetkovými roz-

díly zde nehledejte. Podnikatelský úspěch je 
vždy především boží zásah.
Jak v tomto regionu funguje školství?
Je zde povinná školní docházka srovna-
telná s českým modelem školství. Výuka 
na základním stupni se zaměřuje více na 
praktické pracovní činnosti. Myslím si, že ta-
mější školství má dobrou úroveň. Například 
vysoké školy na Bali, v čele s Univerzitou 
Udayana, mají vysoký kredit a učí na nich 
řada zahraničních odborníků.
Existují velké rozdíly mezi jednotlivými 
ostrovy Indonésie?
To určitě existují. Ne, že by každý ostrov byl 
jiný, ale souostroví se vyvíjela často staletí 
pod jinou vládou či náboženstvím. Úplně 
jiný je „křesťanský“ Flores, protestanský 
střed a sever Sulawesi a Papua – to je 
samostatná kapitola.
Na co se můžeme těšit v našem kulturním 
středisku?
Ve stručnosti představím celou ostrovní říši 
Indonésie, ale podstatná část bude věnována 
Bali a jeho kultuře, lidem a přírodě na suchu 
i pod vodní hladinou. Rád bych účastníky 
seznámil i s našimi projekty na záchranu 
přírody na Bali, obyvateli naší záchranné 
ZOO, budováním a plány do budoucna. Jde 
mi o to, aby se lidé nejen něco nového do-
zvěděli, ale aby se také dobře bavili.

Věra Peroutková

Indonéský večer v radotínské Koruně

Indonéský večer se chystá ve čtvrtek 
21. února od 19.00 hodin v klubové scéně 
U Koruny

ZÁMEČNICTVÍ- KOVÁŘSTVÍ 
LIPENCE

 Vyrábíme levně a kvalitně:
-  klasické i automatické brány - vrata
-  mříže do sklepů panelových domů
-  dveře ocelové - vchodové
-  vchodové branky a vrátka
-  ploty dle vašeho výběru
-  regály - vinotéky
-  okrasné mříže
-  schodiště

Tel.: 257 922 028, 777 148 506

dodávky, opravy.dodávky, opravy.dodávky, opravy.dodávky, opravy.
Zajištění HD příjmuZajištění HD příjmuZajištění HD příjmu

Skylink, CS LinkSkylink, CS LinkSkylink, CS LinkSkylink, CS LinkSkylink, CS LinkSkylink, CS LinkSkylink, CS LinkSkylink, CS Link..

ING. HORSKÝ
TEL.: 602 435 328 NON - STOP

WWW.ANTENY-HORSKY.CZ
ANTENY.HORSKY@ SEZNAM.CZ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ŘEZ STROMŮ A KEŘŮ 
 
KÁCENÍ STROMŮ 
 
PAŘEZY … 
 
 
Nyní je 

vhodné 

období 

pro řez 

většiny 

dřevin! 

 
 
Nabízíme: 
· odborné ošetření okrasných a ovocných stromů (všechny typy řezu, 

ošetření starých a poškozených stromů, podpora hojení ran, 
bezpečnostní vázání korun, …) 

· odborný řez keřů (průklest, zmlazení, …) 
· kácení stromů (i rizikové a postupné) 
· likvidaci dřevní hmoty štěpkováním 
· odfrézování pařezů apod. 
 
Zahradní Architektura Kurz s.r.o. 
K Holému vrchu 1091, PRAHA 5 - ŘEPORYJE 
mobil: 602 374 288, e-mail: kurz@zakurz.cz, www.landscaping.cz 
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Jaroslav Svěcený je známý i propojováním 
různých hudebních žánrů a přibližováním 
vážné hudby co nejširšímu okruhu poslu-
chačů.  Projekt Vivaldianno je obrovský skok 
k přiblížení takzvané vážné hudby hlavně 
mladým posluchačům.
Zeptala jsem se tedy Jaroslava Svěceného, 
co vlastně Vivaldianno je, jak by nám pro-
jekt přiblížil:
Vivaldianno je už zachyceno na dvou CD 
a stejného počtu DVD. Mám velkou radost, 
že jsem potkal tak skvělého muzikanta 
a profesionála Michala Dvořáka, člena sku-
piny Lucie, který dokázal spolu se mnou 
propojit interprety různých žánrů a do-
konce i národností. Díky němu si podala 

elektronika ruce s akustikou a po několika-
leté práci naši posluchači pochopili, že se 
nejedná o jakýsi ,,rychlokvašný cross-over“ 
či komerční výstřelek, kterých je většina, ale 
opravdový projekt, mimochodem ozdobený 
multiplatinovou deskou. Pro mne osobně je 
nesmírně cenné, že oslovuje i posluchače 
mladé generace, kteří díky tomu chodí i na 
mé ryze klasické koncerty. Je to nádherný 
pocit – poznat skvělé kolegy z různých hu-
debních ,,škatulek“ a zahrát si s nimi. 
Připravujete nějaký další podobný projekt?
Ano, ale teď se budu v tomto směru maxi-
málně věnovat Vivaldiannu. Jelikož se však 
u nás zajímavé projekty spíše kopírují než 
vymýšlejí, tak si zatím svůj vznikající nápad 

nechám pro sebe. Mojí hlavní pohonnou 
jednotkou je samozřejmě klasika, ale in-
spirace interprety jiných žánrů je pro mne 
nenahraditelná. 
Připadá mi, že máte vše – zasloužený 
úspěch, slávu, skvělé děti, rodinu, děláte, 
co vás baví, vypadáte skvěle – zdravý a svě-
ží, je ještě něco, co byste v životě chtěl? Co 
Vám chybí?
Současnost v zemi zvané Česko nazývám 
,,krizí mentalit“. Jsem velký patriot, ale 
někdy mám pocit, že žijeme v papiňáku 
a nepotřebujeme ani vnějšího nepřítele. 
Agresivita, závist, bezohlednost, netolerance 
a zachmuřené, depresivně vyhlížející obli-
čeje vidím v naší kotlině stále častěji. Tudy 

vede ale cesta jenom do pekel. Naštěstí se 
okolo mne pohybuje sílící řada pozitivně 
myslících lidí se vztyčeným hledím. Všichni 
mají nějaké starosti, ale... ...jsme tady všichni 
na tomto světě jenom na návštěvě.
Řekl jste, že Vaše dcera Julie bude jednou 
lepší než vy. Jak velkou na tom máte zá-
sluhu? Učil jste ji, nebo jste to přenechal 
kolegům?
Já jsem od začátku věděl, že tatínek, který 
miluje svou dceru, má hrát spíš roli ,,odbor-
ného asistenta“. Myslím si, že na ZUŠ dosta-
la nejen výborné houslové základy, ale také 
poznala ,,v přímém přenosu“ i výše uvedené 
negativní lidské vlastnosti, naštěstí však 
i stále větší množství lidí, kteří jí celé roky 
fandí. Již několik let má výbornou profesor-
ku, za sebou soutěžní laureátské tituly (např. 
vítězství v Mezinárodní rozhlasové soutěži 

Concertino Praga v oboru sólové housle) 
a dnes již samostatně koncertuje, má své 
recitály, hraje s komorními a symfonickými 
orchestry. Protože je nesmírně pilná, maká, 
tak si zaslouží budovat své jméno – Julie 
Svěcená. Mimochodem, mám kamaráda, 
který ji před časem slyšel hrát a řekl mi 
s potutelným úsměvem: Hele, za dvacet let 
se v jejím životopisu bude psát: její otec hrál 
také na housle... “ Julča má velký talent, přeji 
jí ten největší úspěch.
Oba jste velmi vytížení, ale myslíte, že se 
můžeme těšit za rok na hudební setkání 
otce a dcery v radotínském sále kulturní-
ho střediska?
Chodí k vám báječní lidé, skvělí a milí po-
sluchači – když nás pozvete, rádi přijedeme.
Děkuji za rozhovor,

Rozhovor o Vivaldiannu, moderním mostu ke klasice

Stejně jako v loňských letech, i letos přichystala Městská část 
Praha 16 pro všechny své obyvatele i pro návštěvníky odjinud 
širokou paletu akcí, mezi nimiž nově přibudou i sezónní trhy:

23. 2. XVIII. Radotínský bál
16. 3. Vítání jara v Pivním sanatoriu
23. 3. Jarní velikonoční trh (9.00-13.00 hod.)
24. 3. Březnové kácení kuželek – turnaj v klasických
                      kuželkách + hod koulí *)
5.-7. 4. Radotínská radost (začátek v pátek od 19.00 hod.)
21. 4. Jarní zelené koule – turnaj v pétanque **)
27. 4. Bezpečné jaro

AKCE RADOTÍNSKÉHO PÁBENÍ
4. 5.  Velké radotínské rodeo
11. 5. Akce IZS (Integrovaný záchranný systém)
25. 5. Velký dětský den
1. 6.  Královský průvod
9. 6.  Na minigolf minimísto! – pocta měsíci červnu
                      při turnaji v minigolfu *)
15. 6. Neckyáda
22. 6. Letní předprázdninový trh (9.00-13.00 hod.)
29. 6. Harmonikafest

14. 7. Léto v Provence – turnaj v pétanque *), **)
7. 9.  Podzimní trh (9.00-13.00 hod.)
14. 9. Radotínské Burčákobraní
22. 9.  Pétanque-ové loučení s létem **)
12.-13. 10. Havelské posvícení
9. -16. 11. Výstava kruhu radotínských výtvarníků
17. 11.  Bowlingové kouloidní fi nále *) 
1. 12. I. adventní koncert (vystoupení Markéty Mátlové s hostem)
8. 12. II. adventní koncert (vystoupení Gaudia)
14.12. Adventní koulování – turnaj v pétanque pro otužilé
15. 12. III. adventní koncert (vystoupení sboru SUDOP)
                      v kostele sv. Petra a Pavla
15. 12. Vánoční trh (10.00-17.00 hod.)
22. 12. IV. adventní koncert (vystoupení prof. Štěpána Raka)
26. 12. koncert Pražské mobilní zvonohry 
31. 12. půlnoční silvestrovský ohňostroj

ZMĚNA TERMÍNU AKCÍ VYHRAZENA

Pozn: *) Seriál otevřeného Mistrovství Radotína v kouloidních disciplínách  
             (termíny v tuto chvíli orientační)
        **) Seriál O velký radotínský pohár


