Ohlédnutí za kulturním podzimem U Koruny

Městská část Praha 16 zve všechny na tradiční půlnoční
silvestrovský ohňostroj u lávky přes Berounku. S půlnocí
31. prosince vyletí rakety i špunty, takže přijďte
včas a šampaňské a sklenky vezměte s sebou!

Adventní jarmark Obce křesťanů
V Obci křesťanů proběhne v sobotu
15. prosince mezi 10.00 a 18.00 hodin.
tradiční Adventní jarmark. Návštěvníci
zde mohou příjemně strávit předvánoční čas a nakoupit vánoční dárky.
Na prodej budou výrobky chráněných dílen, produkty Fair Trade,
zelenina z ekologického zemědělství,
knihy malých nakladatelství, oděvy
a oděvní doplňky z přírodních surovin, bylinkové čaje a koření, přírodní kosmetika, svíčky z včelího vosku,
přírodní barvy a výtvarné potřeby,
obrazy, bižuterie, kalendáře, vánoční přání a mnoho dalšího. V provozu
bude také občerstvení, antikvariát,
čajovna a řemeslné dílničky nejen
pro děti.
Adresa konání jarmarku: Praha 7,
Na Špejcharu 3 (směrem od Izraelského velvyslanectví na Letnou),
kam lze dojít buď ze stanice Hradčanská, či z tramvajové zastávky
Chotkovy sady. Více informací na
www.obeckrestanu.cz

To bylo trio!
Frontman kapely ASPM Jan Spálený
vystoupil v pátek na zcela vyprodané
Klubové scéně v Kulturním středisku
Radotín v domě U Koruny. Nepřehlédnutelná a chraplavě nepřeslechnutelná postava české populární muziky
s hlasem neuvěřitelně optimistickým
i ve zcela smutných písních zanechala
v každém z příchozích nezapomenutelný zážitek.
Skladatel, instrumentalista a bluesový zpěvák, který oslaví letos své sedmdesátiny, je také hudební režisér, dramaturg, noční vypravěč rozhlasových

Podzimní sezona v Kulturním středisku Radotín v domě U Koruny byla
velmi pestrá a vydařená a vybírat si
mohli opravdu všichni. Kulturní středisko nabídlo sobotní odpolední pohádky pro děti i představení pro školky
i školy v dopoledních hodinách.
Chytré a zábavné pohádky v podání
Víti Marčíka juniora, Petrpaslíkova
divadla, divadla Křoví, nebo divadla
Žlutý kopec a dalších mají již své příznivce a bonusem navíc je, že se nenudí
ani dospělý doprovod, a leckdy není
jasné, která skupina si to víc užívá.
Pro větší děti s rodiči pak byl určen
koncert Karolíny Kamberské přímo
na Mikuláše nebo svérázná autorská
představení divadla DNO a Jiřího
Jelínka. Koncerty Mirka Palečka, Ivo
Jahelky, Jiřího Schmitzera, kapely
Qjeten, nebo Jana Spáleného a dalších měly také velký úspěch. Své stálé
příznivce mají již několik let divadelní
představení souboru Gaudium i vystoupení různých amatérských divadel

z okolí. Na podzim v Koruně hostovalo také profesionální divadlo, které
přijelo až z Banské Bystrice, a kdo viděl, asi dlouho nezapomene. Slovenské
divadlo a haluškový večer odstarovaly
na Klubové scéně večery kulturně kulinářské.
Velký úspěch slavil řecký
večer s radotínským Řekem
doktorem Tsivosem a Marthou
i Tenou a řeckými pochoutkami od hodinového šéuchaře
Jiřího Faltyse.
Radotínští senioři měli možnost dle svého přání zhlédnout
odpolední divadlo v podání
dramatického oddělení ZUŠ
Radotín: To nejlepší ze Saturnina. V rámci oblíbených
čajů o třetí také zažili v září
koncert jazzové legendy Zdeňka Zdeňka a jeho talentované
dcery Markéty. V prosinci si
na dalším z čajů užili předvánoční atmosféry a krásných

Chystá se pestrý až divoký leden
Svěcený, V.A.D., Křoví, Neřež, Marčík, Zrní i IMPROSHOW – to vše i více
se stihne v lednu 2013 v Kulturním středisku Radotín v domě U Koruny.
Prvním divadlem v novém roce
bude ve čtvrtek 10. ledna repríza
úspěšné roadmovie pojednávající ne-

V průběhu jarmarku se bude v kapli
odehrávat kulturní program s divadlem pro děti, zpěvem a eurytmií.
Také na letošním jarmarku bude připraven dětský koutek s programem
a výtvarnou dílnou.
pohádek a něžný chlap. V běhu let hrál
dixieland, rock‘n‘roll, rhythm & blues.
S bratrem Petrem měli kapely Hipp‘s
a Apollobeat a věnoval se i hudbě,
které se převážně říká vážná. Od roku
1984 žije i amatérským sdružením
profesionálních muzikantů - ASPM,
které založil s Petrem Kalandrou.
Tatínek jedné z živých podob českého blues se představil na Klubové
scéně se svým velmi talentovaným synem Filipem a s fenomenálním trumpetistou Michalem Gerou. Večer měl,
jak už se stává na radotínské Klubové
scéně tradicí, velmi přátelskou a ojedinělou atmosféru. Skvělé blues Klubové
scéně velmi slušelo.

jen o jízdě životem dvou svérázných
žen v podání divadelní společnosti

Křoví v režii Dany Radové. Hru napsali dva muži a možná právě proto
zasahuje ženy a muže stejně silně.
Povinným divadlem pro všechny
rodiče současné i budoucí by pak mělo
být sobotní představení, a sice 12. ledna
v podání již známého kladenského divadla V.A.D. Kdo zhlédl
v Koruně například
jejich „Zubaře“, či snad
byl dokonce na scéně
zubařsky ošetřen, se
tentokrát bát nemusí.
Vrtat se bude, ale jen
do našich rodičovských
metod! A to bez ostychu, neb je to napsáno
dle vlastních zkušeností
členek a členů divadla.
V sobotu odpoledne
19. ledna se radotíns k ý m dě tem v s á le
kulturního střediska
p ř e d s t av í s d r u ž e n í
S e r p e n s a DA M U
s novou lout kovou
pohádkou pro děti
i jejich rodiče – Bylo
nebo nebylo nebo
bylo? Ten samý den
večer se pak na Kwlubové scéně odehraje setkání plné
překvapení – s Jaroslavem Svěceným,

Betlémské světlo

V Kruhu se vystavovalo
Další ročník již tradiční výstavy
tvůrců sdružených v Kruhu radotínských výtvarníků se v sobotu 10. listopadu, přesně v 17.00 hodin, otevřel
slavnostní vernisáží
na celý týden.
Spolu s Ing. Hrbkem výstavu zahájil
starosta Městské části Praha 16 Mgr. Karel Hanzlík, který
pak každé z přítomných tvůrkyň předal
rudou růži.
Protože se na vernisáži setkávají především tvůrci a jejich přátelé, vládla

zde (i díky nádhernému minikoncertu)
opravdu skvělá atmosféra. Letos se tu
navíc sešel snad rekordní počet autorů,
takže se bylo nač dívat.

Zase po roce dorazí světlo lásky a pokoje. Ekumenická bohoslužba spojená
s převzetím Betlémského světla proběhla
již tradičně ve Vídni v sobotu 15. prosince 2012 ve 14.00 hodin.
O den později, v neděli 16. prosince v 9.00 hodin při mši v katedrále

svícínky – díla malých skautů. Ukončení akce je předběžně naplánováno na
čtvrtou hodinu odpolední.
Zbraslavští členové skautského
střediska Uragan budou Betlémské
světlo předávat na Štědrý den, tedy
24. prosince mezi druhou a čtvrtou

sv. Petra a Pavla předávají skauti světlo
z Betléma do rukou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho. Po skončení
bohoslužby si světélko v lucernách či
na hořící svíci mohou malí i velcí odnést domů.
Rozvoz Betlémského světla po České
republice se uskuteční týden nato, v sobotu 22. prosince. Členové skautského
střediska 5. května v Radotíně pro ně
budou do chrámu sv. Víta vyrážet vlakem ten samý den v půl desáté dopoledne. Jakmile se vrátí zpět (tedy přibližně
mezi 12. a půl druhou odpolední), zahájí program s vystoupením v kostele sv.
Petra a Pavla. Zazní zde koledy, k vidění
bude živý betlém a rozdávat se budou

hodinou odpolední na prostranství
před prodejnou Albert každému, kdo
sem dorazí s vlastní lucerničkou či
jinak chráněnou svíčkou.
Akce šíření Betlémského světla
poprvé proběhla v Rakousku v roce 1986 jako charitativní akce pro
radost postiženým dětem. Do Betléma, místa narození Ježíše Krista,
je pro Betlémské světlo každý rok
vyslán chlapec nebo děvče (říká se
jim Dítě Betlémského světla), kteří
vykonali něco dobrého. Odtud se
světlo lásky a pokoje potom šíří do
celého světa.
Bližší informace o Betlémském
světle lze získat na internetové
adrese www.betlemskesvetlo.cz

árií i koled v podání tělesa Musica
Festiva di Praga.
Pozitivní zpráva je, že se diváci a divačky naučili do Koruny chodit a čím
dál častěji bývá vyprodáno.

který zde bude nejen v roli houslového virtuosa, ale i vtipného vypravěče
a hrdého otce dcery Julie, houslistky.
Čtvrtek 24. ledna bude v Koruně
poprvé patřit improvizaci. Televizní
Partička rozděluje lid na ty, co ji milují,
a ty, co ji nemůžou. Partička pod vedením Jany Machalíkové (Velké Jane),
která přijede do Radotína, spojí všechny – smát se budeme jako blázni ještě
dva dny doma. (Zaručují tři kulturistky
ze čtyř – jedna to zatím neviděla).
Kdo odolá a nepřijde ve čtvrtek, neměl
by si den na to, 25. ledna, nechat utéci
koncert kapely Neřež v komorní sestavě,
ke které snad netřeba nic dodávat.
A nakonec něco pro nejmladší radotínské dospělé publikum – koncert
kapely Zrní ve čtvrtek 30. ledna.
Tuto kladenskou kapelu máme objednanou již něco přes rok. Tenkrát ji nikdo
neznal, ale náš kulturistický barometr
nám napověděl, že se jedná o kapelu,
která má docela nakročeno! Za rok se
toho událo hodně a kapela se stává stále
výraznější na naší hudební scéně, tak
přijďte, dokud si ji můžeme dovolit!
Doporučujeme vstupenky rezervovat
na: rezervacekskoruna@centrum.cz,
rezervace propadá půl hodiny před
představením.
Prodej vstupenek každou středu od
16.00 do 18.00 hodin v kulturním
středisku U Koruny a před představením.

Pražská mobilní
zvonohra
Ve středu o druhém svátku vánočním,
26. prosince 2011 v 16.00 hodin, se Radotín
vánočně naladí koncertem Pražské mobilní
zvonohry.
Tento jedinečný hudební nástroj Petra Rudolfa Manouška je sestaven z tolika zvonů,
kolik má Praha městských částí - jako symbol jejich soudržnosti. Zvon číslo 21 s tónem
D3 symbolizuje Prahu 16, tedy Radotín.
Vystoupení, které připravila Městská
část Praha 16 již pojedenácté na nově
pojmenovaném náměstí Sv. Petra a Pavla,
nabídne vánoční, lidové i klasické melodie.
Každý je na něm vítán - ať už si s sebou
vezme svíčku nebo ne.

