
V Radotíně vystoupí Jaroslav Svěcený

Radotínské farmářské trhy jsou tu!

Co se Vám vybaví, když se řekne Be-
rounka?

Já znám Radotín možná mnohem více 
než si myslíte. Můj kamarád je báječný 
kytarista, skladatel a Radotíňák Štěpán 
Rak. Jako student jsem se Štěpánem zkou-
šel u hráče na marimbu Mirka Kokošky, 
který bydlel v Radotíně přímo u Berounky. 
Bohužel již dnes není mezi námi, ale na ten 
krásný a inspirativní pohled na řeku nikdy 

nezapomenu. V Radotíně jsme tehdy na-
zkoušeli program na společnou LP desku, 
která vyšla před více než dvaadvaceti lety. 
Na repertoáru byly stěžejní právě skladby 
Štěpána Raka.

M i mochodem, nechy bě lo m noho 
a v Radotíně jsem mohl i bydlet. Vyhlédl 
jsem si v něm na začátku 90. let domek, 
ale nakonec přišla nabídka, která se nedala 
odmítnout.

Tak to jsem opravdu překvapená. Při-
pravujete nějaký nový projekt?

V tuto chvíli se kromě přípravy mnou 
založeného velikonočního festivalu Smi-
řické svátky hudby, jehož 8. ročník se koná 
ve dnech 16. až 25. dubna v nádherné Di-
enzenhoferově kapli Zjevení Páně ve Smi-
řicích u Hradce Králové, věnuji koncertům 
spojených s představením dvou nových 
CD. Na tom prvním jsou koncerty pro 
dvoje a troje housle s orchestrem od An-
tonia Vivaldiho a J. S. Bacha. Natočil jsem 
je spolu s mojí 16letou dcerou Julií, která je 
vítězkou Mezinárodní rozhlasové soutěže 
Concertino Praga 2010 v oboru housle, 
a profesorkou Danou Vlachovou z Pražské 
konzervatoře. A na tom druhém je perfekt-
ní muzika pro housle a klavír, kterou bych 
rád představil na koncertě v Radotíně.

Co  tedy uslyšíme v Radotíně? Na co se 
můžeme těšit?

S p o l u  s  r e n o m o v a n ý m  m l a d ý m 
klavíristou Václavem Máchou, který je 
jedním z nejlepších žáků světově proslulého 
klavíristy Ivana Moravce, zahrajeme Histo-
rii tanga od geniálního Argentince Astora 
Piazolly, který dokázal spojit latinskoame-
rickou muziku s tou klasickou. Dále zazní 
Beethovenova 8. sonáta a Massenetova 
proslulá Meditace aďs. To vše je na novém 
CD. Repertoár koncertu doplníme ještě o 
známé skladby českých autorů 19. století a 
mými multižánrovými kompozicemi. Už 
teď mohu prozradit, že představím i nád-
herné italské housle tří staletí a porovnám 
s těmi pražskými. Velmi se do Radotína 
těším, nejen na koncert, ale také na osobní 
setkání s lidmi po koncertě.

S koncertem by navíc měla být spojena 
i autogramiáda, takže je nač se těšit! 
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bude na nové sloupy u oplocení instalována 
pětimetrová ochranná síť, která zabrání 
úletu míčů. 

Pod vedením starosty Ing. Františka 
Lapáčka se tu tiše a prostě uvádí do života 
heslo vyšité na praporu z roku 1931: „Nám 

i budoucím nový lepší život na zemi.“ (Jde 
mimochodem o nejstarší dochovanou zásta-
vu DTJ v rámci celé ČR.)

Kromě toho DTJ pořádá čtyři veřejné akce 
nejen pro občany Velké Chuchle, ale i blíz-
kého okolí: od roku 2009 se na jaře na blízké 
louce koná Přespolní běh pro děti do věku 
14 let, letos je naplánován na 3. dubna, o dva 
roky starší Chuchelské posvícení nabízí 
dětem soutěže a dospě-
lým sousedské posezení 
každoročně vždy třetí 
neděli v září. Tradicí se 
na zlomu září a října stal 
i turnaj Chuchelské míče, 
v němž se vždy minimál-
ně čtyři vícečlenná druž-
stva utkávají v nohejbalu, 
stolním tenisu, volejbalu 
a sálové kopané. Poslední 
celospolečenskou akcí 
roku je již od prosince 
2007 setkání dětí s rodiči 
na svátku sv. Lucie, plné 
zábavy a soutěží, které 
nabízí oddech uprostřed 
předvánočního shonu.

Zcela nově letos proběhne v červnu sou-
těž družstev žáků ve volejbalu a na podzim 
rovněž volejbalový turnaj smíšených druž-
stev dospělých. Ještě před první z těchto akcí 

Dělnická tělocvičná jednota je už nesma-
zatelně svázána s historií Velké Chuchle – za-
ložena byla 26. listopadu 1926. O necelý rok 
později její výbor zakoupil pozemek o vý-
měře 1802 m2, kde díky práci členů a jejich 
ochotě vzít na sebe tíži úvěru vyrostla během 
dvou let tělocvična a hřiště. Obojí naštěstí 
nepatří jen minulosti, na konci 90. let se díky 
rozsáhlé rekonstrukci přerodily v moderní 
sportovní zařízení. 

Původním cílem jednoty bylo soustředit 
do svých řad občany ze sociálně slabších 
vrstev – již 22. června 1930 se v novém 
areálu konalo veřejné vystoupení členů 
za účasti okolních jednot 13. okresu DTJ. 
Aktivní činnost jednoty utlumila druhá 
světová válka, a i když byla činnost DTJ 
v roce 1945 obnovena, nemohla se již vrá-
tit k původním výsledkům. Zájem lidí byl 
zaměřen zcela jiným směrem než na tělo-
cvičnou činnost a navíc jednotu postihlo 
v r. 1948 neblahé nařízení o „sjednocení tě-
lovýchovy“ a tím i ztráta veškerého majetku, 
který přešel do vlastnictví TJ Sokol Chuchle. 
K obnově činnosti došlo po „sametové re-
voluci“. Přípravný výbor DTJ Velká Chuchle 
(6 z jeho 10 členů již dnes nežije) zaregistro-
val organizaci u Ministerstva vnitra 18.6.1991 
a po čtyřletém soudním sporu dosáhl navrá-
cení celé zdevastované nemovitosti. Postup-
ná rekonstrukce tělocvičny, hřiště a při-
lehlých ploch si vyžádala 10,6 milionu Kč. 
Tělocvičné aktivity jednota obnovila v roce 
2006, v jejich rámci začaly působit postupně 
oddíly sálové kopané, floorbalu, stolního 
tenisu, zdravotního cvičení žen, bojového 
umění, tenisu, sportovního tance (ve spo-
lupráci s TS Fantazie - později Fantazy DC 
Praha), Tai-či a dětské atletiky. Hřiště i tělo-
cvičnu navíc využívají žáci druhého stupně 
Základní školy Charlotty Masarykové.

Humor, zpěv, loutky, koloběžka i drama
To vše  dohromady a určitě i něco k tomu 

přinese jarní porce kultury pro děti i pro 
dospělé servírovaná Kulturním střediskem 
Radotín v domě U Koruny.

V sobotu 26. března od 15.00 hodin čeká 
na děti premiéra pohádky Jana Wericha 
Královna Koloběžka 1. v podání Divadelní 
společnosti Křoví. Ta se radotínským divá-
kům představila již v listopadu úspěšnou 
komedií o nevěře od Ivana Krause: Víkend. 
Pohádku o tom, zda má být král dobrý 
manžel, nebo dobrý král, okořenilo Křoví 
písničkami, poutí i s pravým bleším cirku-
sem a tvůrčí dílničkou. 

V pátek 1. dubna od 19.00 hodin jsou 
zváni všichni dospělí a větší děti na před-
stavení Moravské pašije o ukřižování Krista 
v úpravě a podání známého komedianta 
a loutkáře Víti Marčíka. Tato inscenace 
Teátru Víti Marčíka je připravena pro před-
velikonoční, postní dobu. Stále méně lidí 
totiž ví, proč se Velikonoce slaví, a slovo 
„pašije“ začíná být naprosto neznámé. 
Přitom pašije – příběh o utrpení a smrti Je-
žíše Krista – mají velkou a bohatou historii. 
V každé obci se před Velikonoci hrály, zpí-
valy... Víťa Marčík je ztvárnil svým osobitým 
způsobem – lidovou formou, jako vypravěč 
a loutkář. Vážné téma hraje komediant, který 
u všeho byl, vše viděl a díky jeho vyprávění 
bude do tohoto příběhu vtažen i divák. Scé-
nu tvoří stará rozbitá Boží muka. Víťu Mar-
číka mají do Koruny objednaného již rok 

a věří, že tento svérázný komediant z jižních 
Čech radotínské publikum nadchne.

V sobotu 9. dubna na 19.00 hodin při-
jede Rádobydivadlo Klapý. Toto divadlo 
s hlavní osobností Láďou Valešem je často 
oceňováno na přehlídce nejlepších amatér-
ských divadel Jiráskův Hronov. Soubor na-
studoval za pětadvacet let existence téměř 
čtyřicet inscenací, hodně hraje především 
na zájezdech doma i v zahraničí. Rádoby-
divadlo svojí kvalitou již dávno není ama-
térské, ale stále hraje pro radost, nikoli pro 
peníze. Pod vedením rozhlasového režiséra 

Jaroslava Kodeše přiveze světovou premi-
éru hry Elegie tyrolská (Chrám bolesti), 
kterou napsal renesanční člověk a další 

velikán amatérského divadla Josef Tejkl.
Autor hry a zároveň její hlavní postava, 

Josef Tejkl, byl silně věřící člověk a zároveň 
velký bohém – malíř, spisovatel, divadelník, 
ale také nadšený milovník vysokohorské 
turistiky. Na výpravy do hor brával i své 
děti. Bohužel se stalo, že v říjnu 2002, při 
sestupu z alpského vrcholu Keeseck, v náhlé 
a obrovské sněhové smršti přišel o svého 
devítiletého syna Jakuba. Rakouskými úřa-
dy byl obžalován za zabití vlastního syna, 
v Čechách byl vláčen bulvárními médii, 
žena se s ním rozvedla, ztratil mnoho přátel. 
Posléze byl v Rakousku i odsouzen. Na zá-
kladě této tragické události vzniklo drama 
Elegie tyrolská. Jak uvádí autor: „Vytryskla 

z duše táty, čerstvě zmučeného 
ztrátou milovaného syna.“ Josef 
si je vědom své odpovědnosti 
za smrt syna, nezříká se jí, ale 
odmítá absurdní soudní obvi-
nění. V zoufalém psychickém 
stavu a na pokraji sebevraždy se 
seznamuje s Marií, jejíž chápavé 
porozumění pro Josefovu bolest 
mu pomůže překonat složité ob-
dobí jeho života. Nalézá znovu 
ztracenou víru v Boha a děkuje 
mu, že prozřel dříve, než stačil 
promarnit svou pozemskou 
pouť. Drama o vině a trestu, po-
rozumění či ztrátě a znovunale-
zení víry uvede Rádobydivadlo 

Klapý pod názvem Elegie tyrolská v Kultur-
ním středisku Radotín v sobotu 9. dubna od 
19.00 hodin.

Jaké bylo Baby Bio?
Plné radosti. A to jak dětí, tak hlavně 

maminek. Ty se totiž mohly podívat na film 
Ženy v pokušení, zatímco se jejich ratolesti 
zabavily se stejně starými mrňaty. Nikoho 
neiritovalo, že jsou děti slyšet a vidět, že 
se občas proběhnou po sále. To proto, že 
tohle představení bylo jen a jen pro rodiče 
s dětmi.

Tatínek protentokrát nedorazil žádný, 
takže co se týká dospělých návštěvníků, šlo 
o čistě dámský klub, doplněný o mužský 
prvek výhradně osobou Jiřího Rydrycha, 
vedoucího kina a promítače v jedné osobě. 
Ten společně s ředitelkou občanského sdru-
žení Petrklíč (k duši klíč) Ilonou Kydlíčko-
vou nový projekt Městské části Praha 16, 
Kina Radotín a o.s. Petrklíč představil.

Pak už jen zbývalo vzít si (případně i rov-
nou vyplnit) připravené dotazníky, předat 
dítě některé z petrklíčských dobrovolnic 

nebo ho ukolébat v kočárku. A promítání 
mohlo začít. V sále zůstalo rozsvíceno 
a zvuk se držel na hranici slyšitelnosti, děti 
přibíhaly a odbíhaly, hrkaly po stupních sálu 
na odrážedlech a výskaly pod plátnem. Pro 
bezdětné by něco takového bylo hororovým 
zážitkem, pro maminky (a jednu babičku) 
šlo o příjemně strávené dvě hodiny. Přede-
vším proto, že děti tu byly opravdu spokoje-
né, žádné z nich za celou dobu nezaplakalo 
a až na občasné kontroly těch již trochu vět-
ších, zda je máma stále poblíž, ani nevyžado-
valo výraznou pozornost! Snad každý, kdo 
někdy absolvoval rodičovskou „dovolenou“, 
ví, jak vzácné takové chvíle bývají.

Průzkum po představení vyzněl jedno-
značně - ano, je to fajn nápad, určitě by se to 
mělo opakovat.

Ilona Kydlíčková z Petrklíče byla také spo-
kojena, i když podle ní to po profesionální 
stránce chce ještě pár úprav. Tím nejpodstat-
nějším posunem pro další akce by měla být 
nabídka obědů. V jedné z budov na náměstí 

Osvoboditelů má totiž 
Petrklíč nové hlídací 
centrum, kam bude 
moci dovézt stejné jídlo, 
jaké dostávají děti, které 
navštěvují petrklíčskou 
školku. 

A kdy zas bude Baby 
Bio Rado(s)tín promí-
tat? 28. března, opět 
od deseti dopoledne. 
Na programu bude 
Román pro muže, kte-
rý přítomné předběžně 
odsouhlasily.

O pozoruhodně akci radotínské Letopi-
secké komise, resp. její první části, už in-
formoval místní rozhlas, plakáty i web. Pro 
připomenutí tak činí i tento článek. To proto, 
že už ve středu 16. března od 18.00 hodin 
se koná v Kulturním středisku přednáška 
promovaného paleontologa Štěpána Raka 
o zkamenělém Radotínu, neboli o nejstarší 
historii místa, které obýváme. 

Akce je unikátní tím, že na uvedenou 
přednášku navazuje vycházka – a to je ta 

druhá část - do míst, o kterých bude na 
přednášce řeč, pochopitelně opět za odbor-
ného vedení pana Štěpána Raka. Vycházka 
se uskuteční následující sobotu, 19. března; 
sraz je stanoven na 10.00 hodin u výstupní 
zastávky autobusu č. 165 u vlakového nádra-
ží Praha – Radotín. 

Vycházka se koná za každého počasí, 
v případě nevlídné povětrnosti je tedy třeba 
sáhnout po odpovídající výstroji! 

Zkamenělý Radotín

Poprvé se trhy otevřou už 15. dubna, další se 
budou konat vždy ve 14denním intervalu – to 
znamená 29. dubna, 13. a 27. května, 
10. a 24. června, 8. a 22. července, 5. a 
19. srpna, 2., 16. a 30. září a 14. října. Den, 
čas a místo trhů zůstávají stejné jako v roce 
2010, tedy pátek 10.00-18.00 hodin, náměs-
tí Osvoboditelů 1372 – dlážděná pochozí 
plocha mezi nákupním centrem Beroun-
ka (supermarketem Albert) a parkovištěm.

Co se týče prodejců, Městská část Praha 
16 by ráda spolupracovala s některými 
z těch prodejců, kteří na Radotínských 
farmářských trzích nabízeli své zboží 
v loňském roce a jejichž zboží bylo žádané. 
Zároveň tu mají vytipované nové prodejce, 
které průběžně oslovují (např. prodejce hub, 
vajec, další zelináře a prodejce ovoce, kozí 
farmu a dodavatele mléč.výrobků...). Další 
zájemci o prodej na trzích v roce 2011 se 
mohou registrovat již nyní, a to na e-mailu 
trhy.p16@volny.cz.

Zástupci MČ - organizátoři - říkají: 
„Abychom zamezili nekalým praktikám ně-

kterých prodejců (přeprodej zboží nakoupe-
ného ve velkotržnicích nebo třeba v Polsku 
apod.), hodláme kontrolovat a velmi pečlivě 
vybírat z došlých přihlášek zájemců o pro-
dej na našich farmářských trzích v tomto 

roce. Víme, že některé prodejce tím odradí-
me, ale věříme, že ti, kteří nemají co skrývat 
a chtějí nabízet vlastnoručně vyrobené či 
vypěstované čerstvé komodity, tuto kontrolu 
spíše přivítají.“

Zájezdy pro radotínské seniory
Předprodej zájezdů pro seniory bude zahájen v pondělí 18. dubna 
v 10.00 v Kulturním středisku Radotín v domě U Koruny.
Městská část Praha 16 opět připravuje oblíbené zájezdy pro seniory, 
letošní novinkou navíc budou i zájezdy pro rodiče s dětmi.
V těchto dnech probíhá výběrové řízení pro zajištění zájezdů.
Bližší informace o trasách i termínech zájezdů budou zveřejněny 
v příštím čísle novin, na webových stránkách Radotína i na plakátovacích 
plochách městské části.

Pexesové počítačové kurzy
Věk ani vzdělání nerozhoduje, v indivi-

duálních kurzech seznamujících s Wordem 
i Excelem je důležitá chuť rozšířit si své 
znalosti, zvýšit si kvalifikaci, naučit se něco 
nového. Pexeso jimi navazuje na úspěšné 
loňské  kurzy Attaveny.

Práce tu bude přizpůsobena požadavkům 
a startovním znalostem klientů. V kurzu 
pro začátečníky (ve středu 9.30-10.30) 
pro maximálně 7 lidí je kromě lektora 
přítomen i asistent, který se bude moci 
individuálně věnovat jednotlivým klien-

tům. Tento dopolední kurz bude v případě 
zájmu i s hlídáním dětí v herně Pexesa.  
Další kurzy jsou určené pro mírně pokročilé 
(v pátek 9.30-10.30) a pokročilé (v pondělí 
18.30-20.00). Kurzovné dopolední je 1600 Kč 
za 15x60 minut, večerní 2000 Kč za 15x90 mi-
nut, nebo blok 5-ti vstupů za 800 Kč, hlídání 
dětí je za 750 Kč u 15 vstupů. 

Bližší informace na: www.pexeso.org, 
rezervace na: recepce@pexeso.org
či na telefonu: 721 518 248

Jméno francouzského režiséra a herce 
Pierrea Étaixe je dnes pro mnohé již zce-
la neznámé, což je škoda. Jak moc velká, 
by mohl docela dobře osvětlit jeho první 
barevný snímek Velká láska, který Rado-
tínský filmový klub v rámci Projektu 100 
zařadil do programu na pátek 25. března 
od 19.00 hodin.

Víc, než příběh (ač na scénáři filmu spolu-
pracoval známý scénárista a spisovatel Jean 
Claude Carriére), je v tomto filmu určující 
jeho zpracování. Moderní svět zisku, spo-
třeby a stereotypů se tu stává kulisou snění, 

Velká láska
v Radotíně

radosti a zamilovanosti. Étaix sám ztvárnil 
roli muže ve středním věku, který musí 
odolávat všem svodům, které přichází, když 
jste muž středního věku. Celkem banální 
zápletka, dalo by říci. Jenomže režisér pře-
vedl na plátno nejenom to, co hlavní posta-
va dělá, ale také to, o čem sní, přičemž mezi 
těmito dvěma světy skáče bez jakéhokoli 
upozornění či stylového odlišení.

Étaixova tvorba je často popisována jako 
cosi  mezi stylem jeho kolegy a mentora 
Jacquese Tatiho a dílem L. Buňuela. Nako-
lik je to pravda, si každý musí přijít zjistit 
zcela sám.

Velká láska (Francie) – Kino Radotín 
25. března od 19.00 hodin 


