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Jezinky a bezinky klubově

Madam Butterfl y

Mikulášský vlak

Adventní koncerty nebudou chybět ani letos

Modrý domeček v Řevnicích na ná-
městí zná v okolí téměř každý. Většině 
se při tomto jméně vybaví obraz pří-
jemné kavárny, kde není nutno nikam 
spěchat, kde mají děti svůj vlastní hrací 
kout a hlavně, kde se vaří výborná 
káva. Méně lidí však ví, jaká dlouhá 
cesta k této oáze klidu vedla a kdo 
všechno za jejím vznikem stojí.

Občanské sdružení Náruč, které 
Modrý domeček provozuje, bylo za-
loženo v roce 2000 jako poradenská 
organizace lidem s postiženými dětmi 
praktickou lékařkou a homeopatkou 
MUDr. Vladimírou Hejmovou. 

Od roku 2003 sdružení provozuje 
Denní stacionář v Dobřichovicích, kte-
rý vzdělává děti a mládež s mentálním, 
tělesným i kombinovaným postižením 
a poskytuje jim terapeutickou činnost. 
Dnes navštěvuje pravidelně stacionář 
8 klientů. Obtížné hledání pracov-
ního uplatnění klientů ze stacionáře, 
kteří zde dokončili základní vzdělání, 
vedlo k logickému kroku v roce 2007. 
Tehdy vznikla chráněná dílna Modrý 
domeček, která poskytuje sociální re-
habilitaci i chráněné pracovní místo 
nejen jeho klientům. Zaměstnanci zde 
pracují v chráněné kavárně, žehlírně, 
víceúčelové galerii, ale obstarávají i ko-
pírovací a úklidové služby.

„Cílem naší organizace je podpora 
vzdělání, pracovního uplatnění a sa-
mostatného života 
z n e v ý h o d n ě n ý c h 
skupin občanů v re-
gionu Dolní Beroun-
ka a jejich začlenění 
do života v obci,“ 
říká ředitelka Zuzana 
Dudá ková . „Právě 
proto se snažíme, aby 
se Modrý domeček 
stal místem setkává-
ní místní komunity. 
K a ž d ý  m ě s í c  z d e 
organizujeme mini-
málně dvě vernisáže různých výstav 
jak v prostorách galerie, tak kavárny. 
Pořádáme různé besedy, plesy, bene-
fi ční akce, presentujeme se na trzích 
a workshopech sociálních fi rem. Dny 

Podpořte zdravotně znevýhodněné spoluobčany, kteří žijí spolu s vámi v regionu dolní Berounky
V předvánočním čase OS Náruč připravilo možnost přispět na provoz denního stacionáře a chráněné dílny koupí vá-
nočních přání. Celkem pět motivů, které nakreslili vaši zdravotně znevýhodnění spoluobčané a darem vytiskla tiskárna 
Repro-servis z Velké Chuchle (www.repro-servis.cz), je možné zakoupit přes e-shop www.os-naruc.webnode.cz. Ten byl 
počátkem listopadu spuštěn za pomoci společnosti Webnode. V budoucnu na tomto e-shopu budou i výrobky z chráněné 
dílny respektive výtvarného ateliéru Náruč. 
Tyto originální vánoční přání se objeví i na vybraných vánočních trzích, u drobných prodejců, kteří je nezištně budou 
prodávat ve svých provozovnách (seznam viz www.os-naruc.cz), přímo v denním stacionáři v Dobřichovicích, Pražská 
345 či v kavárně Modrý domeček v Řevnicích na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 3.
Akce Denního stacionáře Náruč  
Pražská 345, Dobřichovice
16. listopadu 16.00-18.00 hodin
Zdobení perníčků
Pomozte nám zdobit perníčky, abychom je mohli následně prodávat na vánočních trzích v našem regionu.
Všechny potřeby, upečené perníčky i lahodné pití budou k dispozici.
23 – 25. listopadu 16.00-18.00 hodin
Výroba adventních věnců
Přijďte se seznámit s Denním stacionářem Náruč, vytvořit si něco pro radost a připravit se na Adventní čas. Zároveň tím 
podpoříte Stacionář a jeho činnost, Zveme všechny ve dnech 23., 24. a 25. listopadu na vlastnoruční výrobu adventních věnců, 
které bychom následně prodávali na vánočních trzích. Veškerý materiál na výrobu dle vlastního výběru bude k dispozici.

otevřených dveří a aktivity spojené se 
setkáváním veřejnosti probíhají samo-

zřejmě i v našem stacionáři,“ dodává. 
Záslužná práce tohoto sdružení je 

bohužel nezisková a zcela odkázána na 
příspěvky z grantů, nebo od jednotli-
vých dárců. 

Všudypřítomný obchodní kvas nedá 
lidem přehlédnout, že se zase blíží čas 
vánoční. Aby doba adventní v Radotí-
ně nebyla jen o tom, zavedla Městská 
část Praha 16 jednu velmi příjemnou 
tradici – adventní koncerty s dobrovol-
ným vstupným a standardně kvalitním 
programem.

A protože již jde opravdu o tradici, 
bude tradiční i pořadí, v němž o čty-
řech adventních nedělích vystoupí 
známí interpreti:

Koncert první, opět v domě U Ko-
runy 27. listopadu od 17.00 hodin ro-

zezní „Vánočním rozjímáním” kyta-
rový mág prof. Štěpán Rak. Nabídne 
hudbu starých českých mistrů, koledy 
a chválu čaje.

Druhou neděli adventní 4. prosince 
od 17.00 hodin vystoupí sopranistka 
Markéta Mátlová s doprovodem. Po-
zor! Tentokrát to bude v modlitebně 
Českobratrské církve evangelické 
v Radotíně v ulici Na Betonce. 

Třetí adventní neděli 11. prosince 
opět od 17.00 hodin se Kulturní stře-
disko Radotín rozezní cyklem Starých 
španělských lidových písní autora Fe-
derica García Lorcy v podání Micha-
ely Stehlíkové (violoncello) a Patrika 
Czuczora (kytara). Verše o Praze bu-
dou plynout z úst herců Divadelního 

spolku Gaudium. 
Uslyšíme poezii 
Miroslava Floria-
na, Vítězslava Ne-
zva la, Jaroslava 
Seiferta a dalších.

Vš e  t r ad i č ně 
završí 18. prosince 
od 15.00 hodin 
v kostele sv. Petra 
a  P a v l a  R y b o -
v a  Č e s k á  m š e 
vánoční a výběr 
ze staročeských 
rorátů přednesené 
smíšeným pěvec-

kým sborem SUDOP, členy Pěveckého
sdružení pražských učitelů a Orchest-
rem učitelů ZUŠ Klementa Slavického 
v Praze-Radotíně.

Předlohou pro tento Caprův fi lm byl 
broadwayský divadelní trhák Josepha 
Kesselringa z roku 1941.

Hra byla nesčíslněkrát nastudová-
na českými divadly pod názvem Je-
zinky a bezinky, a tak je toto pojmeno-
vání u nás užíváno i u Caprova fi lmu, 
ačkoli překlad jeho názvu Arsenic and 
Old Lace je Arzenik a staré dámy.

Jde o opravdu bláznivou kome-
dii, což je znát už ze samotného 
děje: uznávaný spisovatel Mortimer 

V neděli na představení z metropo-
litní opery? Proč ne! Vízum ani letenka 
není třeba, Kino Radotín nabízí tento 
zážitek ze špičkového záznamu.

Známé operní dílo Giacoma Puc-
ciniho Madama Butterfl y se předvede 
pod dirigentskou taktovkou Patricka 
Summerse, režie se ujal světoznámý 

režisér Antony Minghella (přinejmen-
ším jeho Anglický pacient se vryl 
do paměti mnohých diváků). V roli 
japonské dívky Cio-Cio-San zazáří 
sopranistka Patricia Racette, tenorista 
Marcello Giordani se ujal role jejího 
proradného milého, námořního dů-
stojníka Pinkertona.

Představení je přichystané na 20. lis-
topadu od 16.45 hodin. Vzhledem k je-
ho délce (220 minut) budou jednotlivá 
dějství oddělena přestávkou.

Summerse, režie se ujal světoznámý 

režisér Antony Minghella (přinejmen-

Vstupenky lze zakoupit jen v pří-
mém prodeji v pokladně kina nebo 
přes internet na www.praha16.cz/kino.

Kino Radotín, Na Výšince 4
telefon: 257 910 322
e-mail: kinoradotin@email.cz
www.praha16.eu/kino

Brewster je proslulý svým odporem 
k manželství. Přesto však jednoho dne 
přijede do Brooklynu ke svým dvěma 
roztomilým tetičkám jako čerstvý že-
náč, spolu s novomanželkou Elaine. 
Překvapeně tu zjistí, že tetičky Abby 
a Martha, jinak dobrácké staré panny, 
mají jeden nepěkný zvyk: zabíjejí je-
dem osamělé starší chudé muže a ještě 
to považují za dobročinnost. A to není 
ani zdaleka jediná šílenost, která se 
v rodině Brewsterových projevuje...

Co fi lm nabízí, to je snůška absurdní 
situací, bizarní humor plný vražd a in-
teligentní slovní komika. Jeden příklad 
za všechny:
,,Mortimere! Tvůj bratr mě chtěl uškr-
tit!“ ,,Počkej Elaine, neslyším telefon, je 
to důležitý hovor.“

Hudba, s hudbou, o hudbě...

Pro víkend 15. až 16. října věnovaný 
plně 14. Havelskému posvícení slibova-
la Městská část Praha 16 hodně, hodně, 
hodně zábavy. A bylo jí opravdu tolik, 
že nikdo ani při nejlepší vůli nemohl 
stihnout vše. 

Projít si v klidu trh znamenalo, že 
člověk rezignoval na některý z nesčí-
slných kulturních programů, které 
plnily nejen obě připravená pódia, ale 
i přilehlé ulice. Ale i ten, kdo zapo-
mněl na trh, by zase musel mít křídla, 
aby stihl létat od představení k před-
stavení, protože přeplněnými ulička-
mi to tak rychle nešlo. Ani na chůdách 
ptačích jezdců Divadla Studna.

Děti nadchla nejen pouť rozložená na 
parkovišti u Výpadové ulice, ale i mož-
nost pochovat si některého z dravců ze 
záchranné stanice, hlavně na sovu, výra 
a výrečka se stála fronta. A divadélek 
pro malé tu bylo také dost a dost. 

Takže jaké to bylo? Hrály se po-
hádky, zněla hudba, jídla i pití bylo 
do sytosti, přijela pouť, na večerním 
koncertě Vildy Čoka se strhla i krátká 

rvačka - prostě pravé české posvícení, 
jak má být.

Odpoledne ani večer se do Kulturního 
střediska Radotín už nic nevejde, ale tro-
chu „okének“ tam zbývá o dopoledních. 
To vedoucí, Mgr. Daně Radové, asi neda-
lo spát, a tak se zrodil další projet – hu-
dební vzdělávání pro školy i školky.

A protože tahle dáma nemá daleko 
od slov k činům (občas ani není jas-
né, co bylo dřív), premiéra už stačila 
proběhnout. 

V páteční dopoledne 21. října se 
stovka dětí z radotínské školky zúčast-
nila skupinového bubnování Drum 

Circle pod vedením českého indiána 
Petra Šušora. Nejdříve se děti sezna-
movaly s různými rytmy i bubny, 
perkusními nástroji, chrastítky...  Bylo 
jasné, že každé z dětí má v sobě ryt-
mus, jen ho potřebuje naladit na ostat-
ní. A to se zkušenému Petru Šušorovi 
ve velmi krátké době podařilo. Při 
závěrečné bubenické šou se rytmicky 
otřásal snad celý dům U Koruny a ra-
dost dětí i vyučujících byla slyšet širo-
ko daleko. Další skupinové bubnování 
je připraveno pro občanské sdružení 
Petrklíč i ZŠ Radotín.

Základní školu ale také čeká v lednu 
výchovný koncert „Světem hudby vážně 
i nevážně“. Soubor Musica festiva di 
Praga ve složení soprán, housle, hoboj 
a kytara na něm dětem ukáže, že i na 
klasické nástroje mohou být inter-
pretovány skladby, které jsou známé 
spíše z fi lmů, pohádek nebo muzikálů, 
a objasní jim, jakou funkci měla hudba 
v jednotlivých vývojových etapách.

České dráhy, a.s. ve spolupráci s Do-
mem dětí a mládeže Prahy 5 připravily 
pro malé i velké zájemce tradiční jízdy 
parního vlaku s Mikulášem, které se 
v roce 2011 uskuteční v sobotu a v ne-
děli 3. a 4. prosince.

Během jízdy dostanou všechny 
hodné děti od Mikuláše malý dárek. 
Pro ty zlobivé má čert připraveno 
uhlí z lokomotivy.  Parní vlak bude 
vždy po oba dny vyjíždět z nádraží 
Praha- Braník a projede postupně ně-
kolik tras po pražských tratích. Hned 
první jízda má zastávku i v Radotíně, 
mašinka sem přisupí v 10.54 a odje-
de v 11.01 hodin, aby stihla dorazit 
v 11.30 hodin do Braníka. Na sobotu 
je navíc připravena večerní jízda noční 

osvětlenou Prahou po „Pražském 
semmeringu“ zakončená v Braníku 
ohňostrojem, na tu je však třeba vyrá-
žet ze stanice Praha-Smíchov.

V čele parního vlaku vyjede parní 
lokomotiva řady 475.179 (Šlechtična), 
která poveze historickou soupravu 
sestavenou z vozů 2. a 3. třídy včetně 
bufetového vozu, ve kterém lze získat 
i pamětní list a příležitostné razítko. 
Jízdné pro dospělé osoby je v sobo-
tu stanoveno na 180 Kč, v neděli na 
160 Kč. Jízdenka pro děti od 6 do 15 let 
je za polovic, místenka stojí 20 Kč. Děti 
do 6 let se přepravují zdarma bez náro-
ku na místo k sezení.

Předprodej jízdenek s místenkou 
denně 8.00-18.00 hodin:
Masarykovo nádraží - tel.: 972 246 161,
nádraží Praha Braník - tel.: 725 859 426

ZŠ přijme učitelku
Základní škola Praha - Radotín přijme od 1. prosince 2011 

učitelku (učitele) 1. stupně do 3. třídy s programem
Začít spolu. Požadovaným vzděláním pro toto místo je 

Pedagogická fakulta, učitelství 1. stupně.

Jedná se o zástup za mateřskou dovolenou.

Kontakt: ředitel školy Mgr. Zdeněk Stříhavka - tel.: 227 031 053

Kulturní středisko Radotín srdečně 
zve všechny příznivce houslového vir-
tuosa Jaroslava Svěceného na jeho no-
voroční koncert, který se koná v sobotu 
9. ledna 2012 od 19.00 hodin.

Vstupenky v dárkové vánoční 
úpravě  zakoupíte v domě U Koruny, 
telefon: 257 911 746

V Radotíně zase
bude hrát Svěcený


