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jen potvrzují,“ sděluje zástupce staros-
ty Mgr. Miroslav Knotek.

Nejnověji byly instalovány velkofor-
mátové tabule s historií radotínských 
mlýnů a cementárny. Rakův podrob-
nější text o geologii Radotína a okolí 
naleznete na webových stránkách 
místních letopisců, kteří pracují při 
Radě městské části Praha 16 (www.le-
topisciradotin.cz).

Protože okolo řeky vede významná 
cyklotrasa do Černošic, myslel projekt 
i na důležitou maličkost – cykloturistic-
kou mapu. Všechny tabule obsahují QR 
kódy, takže informace si mohou turisté 
stáhnout do svého mobilního telefonu. 

Běžný návštěvník si povšimne i čer-
stvě opravené hřbitovní zdi pod kos-
telem nebo výsadby čtyř tvarovaných 
platanů, které budou v létě poskytovat 
příjemný stín. 

Kromě těchto edukativních vylep-
šení, je velkou změnou vybudování 
cesty, která propojuje ulici Nad Be-
rounkou až ke „křižovatce“ – vedoucí 
ke hřbitovu, venkovní posilovně, nebo 
k vodě. „Osvětlená a vyštěrkovaná pě-
šina je další součástí úprav. Ty budou 
pokračovat, jakmile se vyřeší majetko-
vé vztahy ke skleníkům, které nejsou 
v majetku městské části. V plánu je 

parková úprava prostoru navazující 
na Místo u řeky. Na jaře zde vysadíme 
další platany a instalujeme nové lavič-
ky,“ doplňuje starosta Hanzlík. „Celé 
nově revitalizované území významně 
rozšiřuje náměstí Svatého Petra a Pav-
la a nabízí rozsáhlejší možnosti pro 
naše kulturně společenské akce.“

Během listopadu byla Římskokato-
lickou farností Praha – Radotín re-
konstruována ohradní zeď kolem kos-
tela sv. Petra a Pavla. Vše proběhlo za 
významného přispění místní radnice, 
která na práce darovala 100 tisíc Kč. 
A tak tu jediným „strašákem“ zůstává 
provizorně podepřená lávka přes řeku 
Berounku, kterou by v budoucnu měla 
nahradit zcela nová konstrukce, jejíž 
projekt zajišťuje přímo hlavní město. 
„Snahou radotínské radnice je, v rám-
ci projekční přípravy nové mostovky 
a jednání s investorem akce hlavním 
městem Prahou, minimalizovat zása-
hy do Místa u řeky. V budoucnu zde 
určitě dojde ke kolizi dokončené akce 
s výstavbou nové lávky,“ říká starosta 
Hanzlík. Bohužel projekt Místo u řeky 
musel být z důvodu čerpání evrop-
ských fondů kompletně dokončen le-
tos na podzim a nebylo možné vyčkat, 
až se nový most začne stavět.

Novinky pod náměstím sv. Petra a Pavla Betlémské světlo v Radotíně
Ve středu 23. prosince odpoledne si 

můžete užít betlémského kouzla v ra-
dotínském kostele sv. Petra a Pavla. 
Radotínští skauti tady od 15 do 17 ho-
din pořádají akci, během níž si můžete 
poslechnout a zazpívat koledy, ochutnat 
vánoční cukroví nebo se podívat na tra-
diční živý betlém s malým Ježíškem, ale 
hlavně si odnést do svého domova malý 
plamínek, symbol Vánoc. 
Jak se betlémské světlo dostalo až ke 
skautům? 

Roku 1986 se v rakouské nadaci 
Světlo ve tmě rozhodli, za podpory 
letištní společnosti, vyslat do Betléma 
jedno zrakově postižené dítě s dopro-
vodem (snahou každého světla je pro-
zářit tmu). Přivezli plamínek z jeskyn-
ní kaple, z jeskyně, kde se narodil Ježíš 

Kristus. A tímto světlem obdarovali 
všechny své dárce. 

Myšlenka nezapadla v zapomnění. 
O té doby se každý rok vydávají do 
Betléma rakouští skauti a přivážejí lu-

cerny se světlem do Evropy. Do Vídně 
s lampami jedou skauti z Brna, kteří 
plamínek vlakem rozváží po České 
republice. 

Radotínští skauti jezdí pro betlémské 
světlo už sedm let těsně před 
Štědrým dnem do Katedrály 
svatého Víta, aby ho přivezli 
do radotínského kostela sv. 
Petra a Pavla. V Radotíně ho 
rozdávají všem, kteří chtějí 
mít doma trochu toho pravé-
ho betlémského kouzla.

Starší či nemohoucí ob-
čané si mohou objednat do-
nášku „Betlémského světla“ 
přímo domů. Kontaktujte, 
prosím, Evu Procházkovou, 
telefon 605 858 077.

Zdroj: www.betlemskesvetlo.cz
a Eva Procházková

Nové (i staré) novýma očima

povídky, reflexe dětství i časů zralej-
ších, četl herec František Kreuzmann. 
A ukázalo se, že umí skvěle pracovat 
nejen s hlasem, ale i se slovem na pa-
píře, kam vtěluje svou víru v to lepší 
v každém jednotlivém člověku. A to 

tak přesvědčivě, že ve své vlastní lepší 
já během jeho vyprávění uvěřil snad 
každý v sále. 

Úsměv na rtech a slzy v očích pak 
už jen „doladily“ koledy, které si mohli 
všichni zazpívat spolu s manželkou 
profesora Franka, sopranistkou Rena-
tou Jandovou.

Poslední letošní Čaj o třetí pro rado-
tínské seniory a seniorky v úterý 1. pro-
since byl rekordně navštívený – jakoby 
všichni návštěvníci předem věděli, jak 
moc se to odpoledne povede. 

Nabitý velký sál Koruny potěšil 
i starostu Karla Hanzlíka, který již 
tradičně „Čaj“ zahajoval. Jen k tomu 
podotkl, že příště již asi bude potřeba 
vystěhovat zvukaře.

Což by ale na druhou stranu byla 
škoda – už když starosta Hanzlík a je-
ho zástupce Miroslav Knotek všechny 
obcházeli s přáním krásného adventu 
a svátků a rozdávali kalendáře plné 
rad pro seniory, zněla krásná hud-
ba zpod rukou klavíristy Prof. Jana 
Franka. Ta pak všechny posluchače 
provázela i celým programem – tento-
krát jím bylo Vánoční rozjímání.  Své 

Vánoční ladění o čaji

Koledy si se sopranistkou R. Jandovou zazpívali všichni

Tak zní téma již třetí instalace v tzv. 
Radotínské věži v partnerském městě 
Burglengenfeld.

Fotografie, představující divákovi 
různá radotínská památná či jinak za-
jímavá místa, byly nahrazeny „něčím 
novým“: A tím je koupací biotop, který 
již u jedné skupiny návštěvníků z pů-
vabného bavorského města vzbudil při 
jejich zářijové návštěvě nadšení.

Nová výstavka byla instalována ve 
dvou vlnách iniciativou členů radotín-
ské Letopisecké komise a jejich přátel. 
První parta instalovala uvedené nové 
fotografie dne 17. listopadu; na letec-
kých fotkách, které pořídil Ing. Pavel 
Jirásek, je pak patrno i to „staré“. 

Pozměněný tým pak ve dnech 26. 
a 27. listopadu doladil některé detaily 
a hlavně a zejména připravil české 
Vánoce: tradiční stromek, betlém, 
drobnou dekoraci, cukroví a vánočky! 
Že obdobná výstavka před dvěma lety 

zůstala v paměti burglengefeldských 
přátel, svědčil v pátek 27. odpoledne 
slušný zájem místních občanů. Dostavil 

se i starosta města pan omas Gesche, 
který rovněž velice ocenil tradiční české 

vánoční produkty. Ještě před tím přijal 
členy druhé party na radnici a radní 
Ing. Petr Binhack se zapsal do pamětní 
knihy hostů. Přítomna byla i delegace 
z dalšího partnerského města, ze sas-
kého Johanngeorgenstadtu. Před ná-

vštěvou Radotínské 
vě ž e  p.  s t a ros t a 
stačil ještě zahájit 
t radiční vánoční 
trh, který se, také 
tradičně, těší po-
zornosti nejen ob-
čanů místních, ale 
i z okolních obcí. 

Skromná (insta-
lovat „neskromnou“ 
p o m ě r n ě  m a l é 
prostory neumož-
ňují), leč půvabná 
a působivá výstavka 
potěšila a jistě ještě 
potěší řadu místních 
občanů, kteří, jak již 

na místě prohlásili, se těší na další výlet 
k přátelům, do Radotína!

KAAN ve spolupráci s Místní kni-
hovnou Radotín připravil pro své 
členy i příznivce literární kvíz.

Soutěžní otázky mohou zájemci 
získat v tištěné podobě u pracov-
nic Místní knihovny Radotín bě-

hem její otevírací doby. 
Odpovědi budou přijímány v pa-

pírové podobě tamtéž, a to nejpoz-
ději do středy 23. prosince 2015 do 
12.00 hodin.

Vyhodnocení a vyhlášení vý-
sledků kvízu se uskuteční v pátek 
15. ledna 2016 od 10.30 hodin 
v knihovně. Výherci obdrží knižní 
odměnu.

Nejen zúčastněná divadla, ale 
i všechny diváky, kteří na některé 
z avizovaných představení dorazili, 
radotínský nesoutěžní festival divadla 
opět potěšil.

Tentokrát se již tradiční Radotín-
ská radost odehrála netradičně na 
podzim. A možná právě proto na ni 
zavítal nemalý počat divadlachtivých 
milovníků kultury. 
Mimořádně se také 
odehrála přesně ta 
představení, které 
p l a k á t y  p ř e d e m 
slibovaly. Většinou 
se totiž těsně před 
přehlídkou podaří 
a lespoň jednomu 
z klíčových herců či 
hudebníků si zlomit 
nějakou končetinu, 
nebo alespoň chytit 
zánět hlasivek. Ten-
tokrát se tedy dosta-
vili všichni – a hráli 
jako o život.

Možná, že k jejich obvyklé chuti 
dát do představení vše ještě přispěl 
úvodní kousek Tři prasátka a my čtyři 
v podání křovácké omladiny. Chuť si 
hrát je nakažlivá. Navíc dvě nedělní 
představení byla rovněž v podání na-

dějného mládí – tentokrát zase ze ZUŠ 
Štítného. A opět se na Radost vrátily 
i třebotovské Tři boty.

Ostatní soubory už byly dospělé, 
alespoň podle ročníků narození. 
Rozhodně – s výjimkou Gaudia, které 
tu mělo svou nejnovější pohádku Kni-
ha kouzel fuč – pro dospělé publikum 
hrály. Názvy jako Třetí do páru, Když 
se zhasne, Vlezte do mojí postele nebo 
Kurz efektivního rodičovství mluví 
samy za sebe.

Nechyběla ani hudba – zahájení fes-
tivalu a role patrona se ujal Jiří Hele-
kal společně se svou dcerou Kateřinou 
Mikoškovou, večerní setkání v klubu 
zas bylo ve znamení recitálu manželů 
Garbaczevských. 

Radost radostná

Literární kvíz 
KAAN

Vernisáž otevřela 22. kruhSkupina vznikla jako pocta Petru Ka-
landrovi. Hudební osobnost Miroslav 
Kuželka je zpěvák, textař, kytarista, or-
ganizátor hudebních aktivit, provozo-
vatel hudebního studia a v neposlední 
řadě leader současné a stále úspěšnější 
sestavy „Petr Kalandra Memory Band“. 

Nápad, připomenout hudební od-
kaz, který zde Petr za sebou nechal, 

vznikl v roce 2005 nedlouho poté, co 
se Míra sešel s několika hudebními 
přáteli a přišla řeč i na to, že právě 
„znovuobjevili“ Kalandrovu muziku. 
Pro Míru, který se znal s Petrem osob-

ně, to byla i malá výzva, kterou zane-
dlouho uchopil, a první varianta Petr 
Kalandra Revival Bandu byla na světě. 
Po pěti letech se sestava pod současným 
názvem Petr Kalandra Memory Band 
ustálila na složení Míra Kuželka - zpěv, 
kytara, Oldřich „Linda“ Šimků - sólová 
kytara, zpěv, Jan Petrásek - baskytara, 
zpěv, Igor Šikula - foukací harmonika, 

Richard Řeřicha - klá-
vesy a David Homola - 
bicí. 

Jejich koncerty jsou 
nabité hitovkami, ale 
i méně známými sklad-
bami z repertoáru Petra 
Kalandry, Marsyas nebo 
ASPM. Večer ve společ-
nosti této skupiny doká-
že přenést o několik let 
zpět, kdy všichni chtěli 
táhnout za zakázaný pro-
vaz, ale jiným směrem, 
než jim bylo určováno. 

Večer plný pohody a skvělých písní, 
které připomenou, že blues má 12 tak-
tů, které uměl každý spočítat, si může 
radotínské publikum vychutnat v pá-
tek 22. ledna 2016.

Petr Kalandra Memory Band v Koruně

V sobotu 21. listopadu, o páté hodině 
odpolední se slavnostní vernisáží ote-
vřel již 22. ročník výstavy tvůrců Kruhu 
radotínských výtvarníků. 

Úvodním slovem výstavu zahájil 
radotínský starosta Karel Hanzlík, 
který ve svém proslovu mimo jiné 
i poděkoval všem jejím organizá-

torům, kteří ji dlouhé roky obětavě 
připravují. Pak již byl čas věnovat se 
prohlídce toho, čím se letos tvůrci 
chtěli pochlubit. Pokud jste nestihli 
samu výstavu, můžete díla alespoň 
vzdáleně nahlédnout na snímcích ve 
fotogalerii na www.praha16.eu.


