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Osmý ročník přehlídky amatérských 
divadel Radotínská radost bude mít 
podtitul „Usměvavá“. Hlavně proto, že 
ve výběru her pozvaných souborů vlád-
nou komedie.

Program přehlídky odstartuje v so-
botu 5. listopadu od 14.00 hodin  do-

mácí soubor Gaudium veselou původ-
ní pohádkou Kašpárkův svět.

Poté přijde v 15.00 hodin soubor Tři 
boty z Třebotova coby gratulant k de-
sátému výročí Gaudia a s sebou vezme 
představení Jak se Trivoj smrskl.

V 17.00 hodin zahájí blok pro dospě-
lé divadlo Blaník z Načeradce 
detektivní komedií Monsiuer 
Hamed.

A po přestávce na přestavbu 
přiveze ve 20.00 hodin svou 
Skupinovou  nostalgii Divadelní 
spolek Davinci z Dolních Břežan.

Nedělní program 6. listo-
padu otevře ve 14.00 hodin po-
hádka Perníková chaloupka 
v podání divadla Máj z Prahy.
Od 17.00 hodin budou násle-

dovat dvě jednoaktové hry, nejprve 
v podání divadla Refektář z Jinonic, 
Tu myš ti ukopnu u huby, a po pře-
stávce předvede divadlo ŽUMPA 
z Nučic jednoaktovku Čtyři... 

Celou přehlídku uzavře ve 20.00 ho-
din soubor Rachtámiblatník z Prahy 
hrou Právo na hřích.

Samozřejmě zveme všechny příznivce 
amatérského divadla, přijďte podpořit 
ty, kteří hrají hlavně srdcem a pro radost 
svou i pro radost věrných diváků.

Odpolední časy pro dospělé jsou 
voleny s ohledem na starší zájemce 
o divadlo, kterým nevyhovují večerní 
termíny.

Čeká nás Usměvavá Radost

Radotínská radost,  přehlídka ama-
térských divadel 5. a 6. listopadu ve 
velkém sále Kulturního střediska 
Radotín v domě U Koruny
od 14.00 hodin

Řízená degustace vín moravského 
Vinařství Šoman proběhne ve čtvrtek 
3. listopadu od 19.00 hodin v Klubové 
scéně Milana Peroutky. 

Degustaci povede Marek Šoman, 
enolog a spolumajitel vinařství Šo-
man. Vinařství produkuje přírodní, 
vysoce kvalitní přívlastková vína 
s typickým odrůdovým charakterem 
a svěžestí vín mikulovské vinařské 
podoblasti.
Degustovat se bude:     
Frizzante Zweigeltrebe Rose, 2015 suché
Műller urgau, kabinet 2015 suché
Veltlínské zelené, kabinet 2015 suché 

Ryzlink Vlašský, pozdní sběr 2015 
suché
Sauvignon, pozdní sběr 2015 
suché
Neuburské, pozdní sběr 2015
polosuché
Ryzlink vlašský, pozdní sběr 2015 
polosuché
Chardonnay, pozdní sběr 2015 suché
Rulandské šedé, výběr z hroznů 
2015 polosladké
Pálava, výběr z hroznů 2015 po-
losladké
Zweigeltrebe, pozdní sběr 2015 suché

Vstupné na akci činí 350 Kč, v ceně 
je zahrnuto občerstvení a slevy na 
degustovaná vína. Na akci je nutné si 
předem zajistit rezervaci, počet míst 
je omezen.

Zkuste degustaci

Řízená degustace vín moravského 
Vinařství Šoman – čtvrtek
3. listopadu od 19.00 hodin v Klubové 
scéně Milana Peroutky, rezervace na 
rezervacekskoruna@centrum.cz

Tip kulturistek? Veselý, absurdně 
groteskní, dramatický záznam z puto-
vání členů divadla do dějiště Verneova 
románu Tajemný hrad v Karpatech! 

Kladenské, v Radotíně oblíbené 

Divadlo V.A.D. ( Rozpaky zubaře S. 
Nováka, Upokojenkyně…), rozjede 
další ze svých divadelních kreací za-
čátkem listopadu. Na své si přijdou 
jak milovníci verneovek, tak divadla. 

I amatéský soubor může 
mít tvůrčí krizi. A jak to 
řeší divadlo V.A.D.? Od-
jede do rumunských hor 
hledat inspiraci, ale…

Odehrál se skutečně výlet 
divadla do rumunských hor?

Nakolik odpovídají cha-
raktery členů divadla vy-
kreslené v inscenaci? Jsou 
promluvy slovutného pro-
fesora a teatrologa Císaře 
opravdové, nebo parodie? 

Tajemný vad v Karpatech, divadlo 
V.A.D. (www.divadlo-vad.cz) – 
10.  listopadu v Kulturním středisku 
Radotín v domě U Koruny, vstupné 150  Kč

Tajemný vad V Karpatech Existuje i v reálu členění souboru 
na „mladé“ a „staré“? Tyto a další 
otázky vám poběží hlavou, ale asi je 
v záchvatech smíchu necháte odejít 
tak, jak přišly…

Příběh výpravy divadelního spolku 
do Rumunska se postupně propoju-
je s příběhem verneovky, až skončí 
velkým finále – kde amatéři splynou 
s postavami verneovky. 

O čem že to vlastně je podle V.A.D.: 
„O hledání přitažlivého v literatuře 
bezmála brakové s jedinou jistotou 
v kráse karpatského horstva, zvláště za 
starých časů, které ostatně leckde trvají 
dodnes.“ 

naruby. Vedením firmy je povýšen 
z dolu do kanceláře, aby se staral 

Kino Radotín uvede v pátek 21. října 
v 19.00 hodin slavnostní premiéru filmu 
Ostravak ostravski, po níž bude následovat 
beseda s režisérem, producentem a herci.

Nová česká filmová komedie, na-
vazující na nejlepší tituly z této ob-
lasti naší filmové tvorby, „Ostravak 
Ostravski“, byla volně vytvořena dle 
námětu legendárního blogera a jeho 
sedmi knižních bestsellerů s názvem 
Deniky Ostravaka.

Jarek Ostravsk i je horník jako 
každý jiný. Když ale v dole bouchne 
jedna ze štol a on zachrání spoustu 
svých kamarádů ze závalu, stane se 
hrdinou a rázem se mu život obrátí 

Tvůrci Ostravaka přijedou do Radotína

Ostravak ostravski, slavnostní 
premiéra s besedou – 21. 10.
od 19.00 hodin, vstupné 120 Kč 
(hrají: Igor Chmela, Dušan Sitek,
Jitka Smutná, Pavel Kikinčuk,
Jan Vondráček, Michal Čapka, 
Vladimír Polák, Filip Čapka)

o horníky, dostane se do zorného 
úhlu médií, rodiny, přátel, ale pře-
devším se znásobí jeho kredit u žen. 
Kdo by ale mohl tušit, jak to celé je 
vlastně doopravdy… 

Promítání v Kině Radotín začne 
v 19.00 hodin, přibližně od 20.30 na 
něj naváže beseda s tvůrci filmu. Účast 
potvrdili scénárista Vladislav Kučík, 
režisér David Kočár, producent Viktor 
Krištof a celá řada herců. 

Jazykovka běhala s medvídkem
Zářijový charitativní běh Teribear 

Nadace Terezy Maxové dětem podpo-
řilo rekordních 9400 účastníků, včetně 
jazykové agentury Channel Crossings. 
Ta uběhla 1252,5 km a umístila se tak 
na skvělém 12. místě v kategorii společ-
ných týmů.

Dohromady vyběhlo za tým CHC 75 
zaměstnanců, lektorů, překladatelů, 
tlumočníků a zástupců významných 
klientů jako je např. Česká národní 
banka, Schaffer & Partner, Česká Miss 
nebo rádio Svobodná Evropa. „Akce 
Teribear jsem se účastnila již minulý 
rok, tehdy ještě sama za sebe, a letos už 
běžela celá naše firma, která je hrdým 
partnerem Teribear a Nadace Terezy 
Maxové dětem,“ dodává marketingová 

manažerka CHC Eva Sommerová.  
Za každý kilometr bylo věnová-

no Nadaci 50 Kč 
a celkový výtě-
žek z akce čini l 
neuvěř i t e l ných 
7 967 438 Kč!

Agentura získala  
také ocenění za 
nejoriginá lnější 
př íjezd prav ým 
londýnským dou-
bledeckerem, jenž 
upoutal pozornost 
na trase z Karlína 
do  L e t en s k ýc h 
sadů, kde běh pro-
bíhal. Unikátním 

dvoupatrovým autobusem se za po-
slední dva týdny měla možnost svézt 
veřejnost nejen v Karlíně, ale také 
v Radotíně v rámci jejich kampaně 
před začátkem podzimních kurzů. 

Podzimní čaj stál za to! Ač bylo od-
poledne 20. září zalité sluncem nefalšo-
vaného Babího léta, byla Koruna plná, 
protože šou Jiřího Helekala si nikdo 
nechtěl nechat ujít.

A poměrně čerstvý radotíňák udělal 
vše proto, aby své sousedy nezklamal. 
Bavil a spolu se svou dcerou Kateřinou 
zpíval tak, že byli opět všichni nadše-
ní. Helekal je opravdu dovede potěšit! 

Odpolední čaje přádané Městskou 
částí Praha 16 jsou také příležitostí 
pro setkání se starostou, Mgr. Karlem 
Hanzlíkem. Ten je nezapomíná nejen 
uvést, ale také doplnit nejčerstvějšími 
informacemi o dění v Radotíně – 
o tom, co bylo, co právě probíhá, i co 

se chystá. Zároveň si sem chodí pro 
zpětnou vazbu – pro reakce na práci 
radnice.

Čaj pod taktovkou Jiřího Helekala

S nezaměnitelným vančurovým tex-
tem si ve skvělé režii Jaroslava Kodeše 
v sobotu večer s úctou, lehkostí i obrov-
skou chutí hráli Eva Kodešová, Ladislav 
Valeš, Pavel Macák, František Zborník 
a další z Rádobydivadla Klapý. 

Poetické, hravé, kouzelné i komické 
na fungující, krásně nasvícené scéně 
s působivou a výborně padnoucí 
hudbou zarámováno nádherným 
ještě letním večerem! Takové bylo 
Rozmarné léto.

Ani občasné diskorytmy z okolí, 
vlak či jiné zvuky naštěstí nedokázaly 
ovlivnit krásný, divadelní zážitek. 

Ukázalo se, že tento způsob divadla 
na Biotopu zdá se (při menších pro-
vozních úpravách pro příště) poměrně 
štasným. 

Jaký byl první divadelní večer na Biotopu?

Divadlo Toy Machine už v Radotíně 
párkrát bylo. Tentokrát přijede s novou 
pohádkou. Přiveze Pinocchia.

Pinocchio je v repertoáru divadla 
čerstvou novinkou. Jeho zapletený 
příběh, plný neuvěřitelností, se po-

vedlo dostat na malé loutkové jeviště – 
a co může dělat loutkáři větší radost, 
než hrát loutkové divadlo o loutce?

Příběh dřevěného panáčka, který 
obživl, hraný loutkami ze samorostů, 
jaké se například objevily v Pověstech 
/pamatuje si Horymíra?) se v Koruně 
objeví v listopadu. Přijďte se na něj 
podívat, bude stát za to!

Samorost Pinocchio

Pinocchio, divadelní představení 
pro děti v podání divadla 
Toy Machine – 12. listopadu
od 15.00 hodin na Klubové scéně 
Milana Peroutky (vchod ze dvora 
domu U Koruny), vstupné 60 Kč

STALO SE

Publikum bylo v radotínském „Řecku“ očividně spokojené

V sobotu 1. října se břehy Berounky 
přenesly do Řecka. Tento obrat způ-
sobilo legendární duo sester Marthy 
a Teny Eleeriadu, které vystoupilo na 
„Babím létě“ – hned po dechové „Malé 
kapele“ a pohádkovém představení 
pro děti „Bleší cirkus“.

Řecký konec
radotínského léta

Havelské posvícení plné hudby – a deště
Ačkoli se nad Radotínem honily těžké dešťové mraky, které se chvílemi velké 
části svého nákladu zbavovaly právě tady, posvícení si na nezájem návštěvníků 
nemohlo stěžovat. Sice bylo o něco obtížnější se proplétat lesem deštníků, na 
zážitku z akce plné zábavy a hlavně muziky, to ubrat nemohlo.

Sobotnímu programu 
na velkém pódiu večer 
kraloval Kamil Střihavka

V neděli bylo na náměstí
Sv. Petra a Pavla také plno – 

vystupovala totiž
Petra Janů!


