
Na druhém adventním koncertu 
4. prosince zazní v kostele farního 
sboru Českobratrské církve evange-
lické v Radotíně od 17.00 hodin v po-
dání Zemlinského kvartetu ve slože-
ní: František Souček, Petr Střížek, Petr 
Holman a Vladimír Fortin Smyčcový 
kvartet G dur Op. 74/3 „Jezdecký“ 

Josepha Haydna, Ryba kvartet D moll, 
Smyčcový kvartet č. 12 F dur op. 96 
„Americký“ i vánoční koledy.

Třetí adventní koncert 11. prosince 
od 15.00 hodin opět přinese do řím-
skokatolického kostela sv. Petra a Pavla 

Ano, zase se blíží Vánoce. A aby 
vědomí blížících se svátků nebylo spíš 
znepokojivé, než příjemné, jsou tu čtyři 
hudební zastavení, která nabídnou du-
chovní azyl uprostřed hektických dnů. 

Již XI. Cyklus nedělních předvánoč-
ních koncertů pořádá Městská část 
Praha 16 za přispění Českomoravské-
ho cementu a.s. a ve spolupráci s Řím-
skokatolickou farností Praha-Radotín 
a Farním sborem Českobratrské círk-
ve evangelické v Radotíně. Jednou do 
Koruny a třikrát do kostelů mohou za-
mířit všichni, kdo se těší na to správné 
adventní naladění:

První adventní koncert chystá 
v neděli 27. listopadu od 18.00 hodin 
ve velkém sále Kulturního střediska 
Radotín v domě U Koruny sopra-
nistka Markéta Mátlová. Tentokrát 
si s sebou vezme České Saxofonové 
Kvarteto, tedy Romana Fojtíčka, Radi-
ma Kvasnicu, Otakara Martinovského 
a  Michala Kostiuka. Společně slibují 
předvést výjimečnou souhru lidského 
hlasu a saxofonového kvarteta od ope-
ry až ke swingu. Během večera navíc 
proběhne radotínský křest nového CD 
Perfect Day.
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STALO SE Letošní přehlídka amatérských divadel Radotínská ra-
dost s podtitulem „Usměvavá“ (neb plná komedií) proběhla 
o víkendu 5. – 6. listopadu. 

Usměvavá opravdu byla – hlavně v neděli, kdy se 
ti, kdo přišli, většinou mezi salvami smíchu téměř ne-
stačili nadechovat. Na dětská představení bylo tradičně 
plno, dospělé kusy si divadlamilovné publikum hledají 
v Radotíně hůř. Ale i tak všichni hráli s chutí a pořádající 
Gaudium společně s kulturistkami a techniky z Koruny 
zvládli organizaci celého festivalu na jedničku.

Osmý ročník Radotínské 
Radosti zahájil radotínský 
starosta Mgr. Karel Hanzlík 
spolu s Vlastou Pilařovou 
z pořádajícího divadelního 
spolku Gaudium 

Velký povidlový úsměv pro školní 
soubor Tři boty z Třebotova, který 
v Koruně oslnil s představením Jak 
se Trivoj smrskl

Adventní koncerty pojedenácté Adventní sbory a Českou mši vánoční 
Jakuba Jana Ryby, které přednese Smí-
šený pěvecký sbor SUDOP za dopro-
vodu Orchestru učitelů ZUŠ Klementa 
Slavického v Radotíně pod taktovkou 
Ondřeje Kunovského. Sóla budou pat-
řit Naděždě Chrobákové (soprán), Ilo-
ně Šatylovové (alt), Petrovi Štěpničkovi 
(tenor) a Ivu Michlovi (bas).

Ve stejný den se otevřou i Vánoční 
trhy na náměstí S. Petra a Pavla – stejně 
jako v loňském roce jim je vyhrazen čas 
mezi jednou odpolední a šestou večer-
ní. Kromě stánků nabídnou další kul-
turní program – z pódia před školou.

Čtvrtý a poslední adventní koncert 
nabídne 18. prosince od 17.00 hodin 
v kostele farního sboru Českobratrské 
církve evangelické v Radotíně vystou-
pení kytarového virtuosa a skladatele 
Davida Wurczela. Ten přislíbil vá-
noční program plný strhující autorské 
tvorby, silných melodií i světoznámých 
hudebních kusů okořeněné rotandem, 
jeho vlastní technikou hry.

Vstupné na všechny koncerty je 
formou dobrovolného příspěvku, kte-
rý bude použit na sociální programy 
a projekty MČ Praha 16 a pro farní účely 
Římskokatolické farnosti a Českobratr-
ské církve evangelické v Radotíně.

Lochkovský advent nabídne i nový betlém
Malým, mladým, starším i nejstarším 

jsou určeny předvánoční akce v Lochko-
vě. Postupně i společně.

Vánoční bazárek na zámečku, 
konkrétně ve školce, nachystaný na 
sobotu 26. listopadu od 10.00 nabídne 
výtvarné dílny, prodej drobných ruko-
dělných výrobků, společné posezení, 
místo k hraní i povídání – to vše až do 
půl páté vpodvečer. Zavírací doba je 
striktně stanovena kvůli navazujícímu 
programu: Rozsvěcení stromu.

Tím stromem je myšlen smrk v par-
ku za knihovnou, který se rozzáří 
s úderem páté. Současně se rozsvítí 
i betlém vznikající ve spolupráci ke-
ramického studia, které má na starosti 
tvorbu jednotlivých figur, a zručných 
a hlavně ochotných mužů – ti zhotovi-
li pro svatou trojici a doprovod dřevě-
ný příbytek a postarali se o osvětlení 
a elektronické zabezpečení Lochkov-
ského betlému.

Večerní setkání nabídne i hudební 
vystoupení saxofonisty Josefa Bárty, 
kterého možná doprovodí jeho dcera, 
a muzikoterapeuta Petra Broniše (ten 
současně v dílně povede workshop 
výroby kantel). Bude tu i svařené 
víno a pohádkově dobré bábovky od 
www.babovicky.cz, prostě vše pro pří-
jemné sousedské setkání.

Další akce se týká těch opravdu 
nejmenších, 1. prosince proběhne 
v lochkovské knihovně v deset hodin 
dopoledne Vítání občánků. Novým 
lochkováci dostanou kromě přivítání 
i knížku a keramické slunce s vlast-
ním jménem, pro maminky jsou při-
pravené květiny.

Na polovinu prosince, konkrétně na 
čtvrtek patnáctého od tří hodin odpo-
ledne je přichystané Vánoční posezení 
pro seniory. Kromě občerstvení je 
bude v v zámečku čekat i hudba – hrát 
bude Třehusk.

Konec Švandy aneb hvězda padá z Mostu
Zahraje Křoví svou vlastní variaci na 

Tyla nebo to vše bude úplně jinak? Jak 
jeho dudák dopadne v jejich podání? 
Trochu i o tom je rozhovor s princi-
pálkou a povětšinou i režisérkou této 
divadelní společnosti.

Divadelní společnost Křoví hostuje 
pravidelně v Koruně už 7 let. Koncem 
října tu měla svou derniéru s veselou 

pohádkou juniorské části souboru Tři 
prasátka a my čtyři. Posledním předsta-
vením dospělé části souboru byla fran-
couzská hořká komedie Na útěku a měla 
úspěch nejen v Koruně. Vedoucí duší 
souboru je Dana Radová, organizátorka 
kulturního dění nejen v Koruně.    
Naposledy jste s dospělým souborem 
hráli v Koruně před dvěma lety skvě-
lou ženskou road movie v roce 2014. 
Teď jste před premiérou nové autor-
ské hry. O čem to bude?  

Bude to pro změnu tak trochu muž-
ská road movie.

Dosud jsme hráli hry různých au-
torů, teď poprvé hrajeme naši vlastní 
hru, napsanou naším spoluhráčem Jir-
kou Hladovcem a trochu na tělo všem.

Je to velmi volně inspirováno Stra-

konickým dudákem J. K. Tyla: o herci 
Standovi Dudkovi, kterému je oblastní 
divadlo těsné a jde hledat štěstí do 
Prahy, kde ho čekají různé nástrahy 
velkoměsta, úspěchy, vzlety i pády 
a také bulvár. 
Míváte ve vašich hrách vždy hodně 
hudby, třeba teď v Prasátkách se to 
hity hemží. Jak to máte ve Švandovi?

Tentokrát nezpíváme a ne-
hrajeme živě, zato tančíme 
a křepčíme jako vždy. Ale 
hudbu má me.  Př í během 
prochází skvělá hudba Honzy 
Ponocného a jeho Cirkusu 
Ponorka.  
Zajímalo by mne, kdo se re-
žíruje líp, děti nebo dospělí?

Tak to je pro mne vtipné 
poznání – že je to úplně nastej-
no. Dnešní generace dětí jsou 
„malí dospělí“, sice zlobí, smějí 
se všemu, nenosí scénáře nebo 

rekvizity, ale jsou originální, tvůrčí, jsou 
schopni diskutovat na úrovni a prosadit 
svůj názor a přinést spoustu nových 
podnětů a kreací. A dospělí? Ti přijedou 
na zkoušku po práci s plnou hlavou pra-
covních i rodinných problémů. Takže 
na zkoušce, asi aby mohli přepnout, 
se stanou dětmi, zlobí, smějí se úplně 
všemu, nenosí scénáře ani rekvizity až 
do generálky, ale jsou originální, tvůr-
čí, jsou schopni diskutovat na úrovni 
a prosadit svůj názor a přinést spoustu 
nových podnětů a kreací. A abych se 
z toho nezbláznila, tak zlobím, chech-
tám se a občas taky zapomenu scénář. 
Takže hotová anarchie.
Počítal autor divadelního předsta-
vení také s nějakou alespoň menší 
rolí pro tebe? Hrála jsi třeba malou 

roli ve hře Na útěku.
Nepočítal! A to je právě moje bolavé 

místo. (směje se…) Režisérka většinou 
není vidět. Když se představení pove-
de, tak se tleská hercům, ale když se 
nepovede, schytá to režie. Takže jsem 
si tajně dopsala malou roli… 
Obě ale víme, že není malých rolí. 
Tak zlomte vaz.

Zaměstnanci a klienti azylového 
domu Naděje v Radotíně Vás zvou na 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v úterý 22. 11. 2016 od 10 do 18 hod. 

v Radotíně (Otínská 43)
Program:

prohlídka azylového domu
představení sociální služby
možnost vyrobit si vlastní

placku (buton)

kontaktní osoba: 
Mgr. Martina Hanusová, vedoucí

739 052 087, m.hanusová@nadeje.cz

Divadelní společnost Křoví, Jiří 
Hladovec: Konec Švandy aneb 
hvězda padá z Mostu, premiéra 
v režii Dany Radové – 18. prosince 
od 19.00 hodin v Kulturním 
středisku Radotín v domě U Koruny

Setkání u vánočního stromu, mikulášská 
nadílka, vánoční výstava i tradiční Zbraslav-
ské Vánoce s ohňostrojem a jarmarky – tako-
vá bude adventní Zbraslav.

Sousedské setkání u vánočního stromu 
je nachystané na čtvrtek 1. prosince od páté 
hodiny odpolední v ulici Pod Havlínem, 
před domem čp. 762. 

O  d v a  d n y  p o z d ě j i ,  v  s o b o t u  
3. prosince se v devět ráno na náměstí ote-
vřou adventní Zbraslavské jarmarky, které 
budou otevřené až do jedné po poledni, 
od půl čtvrté odpoledne budou v Music 
Clubu Zbraslav připravené pro děti v rámci 
Mikulášské nadílky písničky, soutěže, hry, 
tanečky a balónková diskotéka. 

Samotné Zbraslavské Vánoce jsou při-
chystané na sobotu 17. prosince od druhé 
po poledni do šesti do večera v Městském 

domě, v Divadle Jana Kašky a na prostran-
ství před nimi. Tradiční předvánoční se-
tkání slibuje vánoční jarmarky, pohádku, 
koncert a v závěru i ohňostroj! 

Předvánoční Zbraslav

Základní škola Praha - Radotín 
a Školní klub Klíč
vás srdečně zvou

na 13. Vánoční dílny, které připravily
na sobotu 3. prosince 2016

od 9.00 do 13.00 hodin
v budově 2. stupně ZŠ v ulici Loučanská 

vstupné 80 Kč

Andělíček Toníček v podání tohoto zná-
mého souboru, to je tip na vánoční pohádku 
pro celou rodinu!

Divadlo Buchty a loutky svým neobvyk-
lým způsobem tvorby vytvářejí unikátní 
divadelní poetiku. Klasické tituly i vlastní 
autorskou tvorbu zpracovávají s nadhledem 

a nezaměnitelným humorem, s osobitým 
důrazem na výtvarnou stránku, kompono-
vanou hudbu a živou zvukovou stopu. Na 
jevišti se u nich objevuje kombinace starých 
i nových loutek, harampádí, hraček a nejno-

Vánoční Buchty a loutky
vějších technologií.

Od dob svého vzniku, kdy Buchty a lout-
ky rozvířily vody českého loutkového diva-
dla, svými dnes již kultovními inscenacemi 
jednoznačně patří k divadelní špičce nejen 
v Čechách, ale i za hranicemi. Jako stálý 
host vystupují ve Studiu Švandova divadla 
na Smíchově a v prosinci se představí opět 
v Koruně s představením, které je určeno 
pro všechny děti od tří let:

Co všechno se může stát malému andě-
líčkovi Toníčkovi, když ho svatý Petr pošle 
zvěstovat narození Ježíška? Musí cestou 
dávat pozor na dráty vysokého napětí, 
letadla, a hlavně na čerta. A když se malý 
Toníček tak trochu ztratí, tak je to opravdu 
dobrodružství. 

Naštěstí poradí tři králové a zářící kometa 
ukáže cestu z nesnází. A tak zpívejme spolu: 
„Narodil se nám…“ 

Buchty a loutky: Andělíček Toníček – 
17. prosince od 15.00 hodin, velký sál 
Kulturního střediska Radotín v domě 
U Koruny, vstupné 80 Kč

Letos pojedenácté organizuje restaurace Zámecký had v Dobřichovicích 
charitativní akci „strom splněných přání“ pro Dětský domov Lety a pro děti 
z pěstounských rodin.

V loňském roce se tak podařilo díky všem „ježíškům“ obdarovat 142 dětí. 
Kdokoli by letos chtěl přispět a touto formou udělat dětem radost, může si 
kdykoli vybrat ze stromku v restauraci obálku s přáním přímo od dítěte. Dá-
rek, který podle přání zakoupí, pak zabalí, označí jménem a věkem dítěte a nej-
později do 20. prosince přinese do restaurace, odkud se dárky odvezou dětem. 
Letošní seznam dárků a více informací poskytne Kristýna Pánková,
tel: 736 761 394.

Strom splněných přání

Chcete vyhrát CD se skvělou hudbou? Tak se 
zamyslete nad odpovědí na tuto otázku:

„Jak se jmenují filmoví producenti z Rado-
tína, kteří se podílejí na vzniku filmu Muzzi-
kanti?“

Jeho soundtrack můžete vyhrát v této sou-
těži. Stačí, napíšete-li alespoň jedno správné 
jméno – do konce listopadu na e-mail:
dana.radova@praha16.eu − a budete zařazeni do 
slosování. 


