
k dispozici trdelník a další pochutiny. 
Bez kvalitních nápojů se to samozřejmě 
neobejde a děti si mohou zkusit, jaké to je 
se svézt v sedle živého koně! Stylová hudba 
doplní atmosféru a do oběda či přes oběd 
se jistě budou všichni dobře bavit!

Na závěr pak doplňme, že na počest Ho-
rymíra a jeho doprovodu bude slavnostní fan-
fárou zahájena jezdecká sezóna 2015!

Ano, bylo to již po dvacáté, co se v ra-
dotínské sokolovně pořádal Radotínský 
bál. Bylo to stejné jako v minulých le-
tech a zároveň i jiné.

Co bylo stejné? Asi počet návštěvní-
ků, více už se jich do sokolovny prostě 

nevejde. Stejná byla i jejich radost z tan-
ce, ke kterému jim po většinu večera 
opět hrála skupiny Smeč. Tentokrát ale 
jako by je uvítalo zcela jiné místo. Kul-
turistky z Koruny a lidé z technických 
služeb proměnili sokolovnu v opravdu 
slavnostně oděný taneční sál plný saté-
nu, svíček, květin a balónků.

Trochu jiné bylo i předtančení studen-
tů Gymnázia Oty Pavla – pojali je jako 

Do radotínské Koruny opět zavítá Di-
vadlo SoLiTEAter, jehož režisér a herec 
(amatérský) a advokát (profesionální) 
Libor Ulovec se představil před Vánoce-
mi na Klubové scéně Milana Peroutky 
strhujícím monodramatem Svou vlastní 
ženou, kde sehrál sám na třicet postav.

Právě za účelem přípravy inscena-
ce monodramatu „Svou vlastní že-
nou“ Libor Ulovec Divadlo SoLiTE-
Ater v roce 2008 založil. Vznikla tak 
divadelní platforma, která funguje 
na principu spolupráce výrazných 
individualit amatérského divadel-
nictví napříč soubory. Divadlo So-
LiTEAter se zaměřuje na divadelní 
představení určená pro malý počet 
herců a pravidelně je uvádí na scéně 
v útulných prostorách malostran-
ského divadla Kampa. Z případ-
ných výtěžků svých představení 
Divadlo SoLiTEAter přispívá nadaci 
Zdravotní klaun, jejímž hlavním 
posláním je podporovat psychic-
kou pohodu hospitalizovaných dětí 
a tím pomáhat k vylepšení jejich 
celkového zdravotního stavu…

A o čem budou hrát tentokrát v Ra-
dotíně? O léčitelství, o řemesle, které 

Březnový divadelní zážitek v Koruně!
se nedá vyučit, o duchovním úřadu 
bez zodpovědnosti, o povolání, které 
nemá od – do…

Léčitel je fascinu-
jící hra o hledání 
jistot, ztrátě i o na-
ději, původně na-
psaná formou čtyř 
po sobě jdoucích 
monologů. Vyprá-
ví příběh Francise 
(Franka) Hardyho, 
potulného léčitele, 
který se poté, co 
absolvoval úmorné 
štace ve Skotsku 
a Walesu, vrací do 
rodného Irska, aby 
zde načerpal nové 
síly. Doprovází jej 
manželka Grace, která jeho géniovi 
obětovala zázemí rodiny z vyšších 
vrstev a své společenské postavení, 
a šupácký, ošuntělý agent showbyzny-
su Teddy, který tuto dvojici na cestách 
nikdy neopouští, aniž by sám věděl 
proč. Prostřednictvím těchto po-
stav poznáváme rezonující metaforu 
vzájemných lidských pout a ochoty 

přijmout zodpovědnost za vlastní 
konání… Jak moc je člověk závislý 
na případném nezdaru, pokud je jeho 
talent prokletím i požehnáním? 

Za dobu své krátké existence již 
inscenace získala v režii Jaroslava 

Kodeše cenu za mužský herecký výkon 
(J. Dědourek) na Festivalu amatérského 
divadla Kladno 2014. Přijďte zkontrolo-
vat, zda oprávněně.

Divadlo SoLiTEAter: Brian Friel, 
Léčitel ve čtvrtek 19. března v Kul-
turním středisku Radotín v domě 
U Koruny

…letopisec končí! Toť holá skuteč-
nost: Se závěrem minulého volebního 
období ukončil na vlastní žádost pan 
Karel Dušánek členství v radotínské Le-
topisecké komisi (LPK). Neuvěřitelné; 
po předlouhých čtyřiceti letech!

Pan K. Dušánek, dále jen Karel, 
„nastoupil“ do LPK ke dni 21. října 
1974 – to mu bylo 43 let. To jen tak 
na okraj… Panečku, to bylo schůzí 
za ta léta! To bylo přednášek, studií, 
vlastivědných vycházek a jiných akcí! 
A Karel byl – skoro vždy – u toho! 
Skoro vždy u všeho… 

Krátce po vstupu do komise pře-
vzal ne vždy „pohodlnou“ funkci 
archiváře. Jak vzpomíná s humorem, 
„jenom“ osmkrát archiv stěhoval! 
LPK totiž v průběhu let „kočovala“ 
po různých objektech v Radotíně 
a archiv – a Karel – pochopitelně s ní. 
Nic však nemohlo otupit jeho dobrou 

náladu, vstřícný přístup k problémům 
a – přesto, že zde již dosti dlouho ne-

bydlí – lásku k Radotínu!
Jako důvod, proč chce skončit, 

uvedl, že už „nemá komisi co dát“! 
To jsme mu, pochopitelně, my 
ostatní letopisci „nevzali“! Karel 
se svými „úlovky“, jak pokud jde 
o nejrůznější pražské i mimopraž-
ské tiskoviny, filmy a pořady, kde 
je řeč o Radotínu a se svým všudy-
přítomným humorem, byl a byl by 
i nadále ohromným přínosem. Však 
také musel slíbit, že občas se objeví 
a občas něco přinese; jinak bychom 
ho snad ani „nepustili“ …

Jistě, všechno má svůj řád a vše má 
svůj konec. A tak je vhodné a nezbyt-
né vzít Karlovo rozhodnutí na vědomí 
s plným respektem k jeho osobě a – to 
hlavně – poděkovat. Poděkovat za 
všechno, co za ta léta pro komisi, 
pro Radotín a tedy pro nás všechny 
udělal … Tak Karle, hodně zdraví a sí-
ly do dalších Tvých aktivit!

Ing. Petr Binhack
radní, předseda Letopisecké komise

Skutečně zasloužilý…

Mnozí z radotínských občanů mají ještě 
na paměti loňský triumfální příjezd proslu-
lého vladyky Horymíra do Radotína. Není 
divu, že Radotín a jeho obyvatelé jsou sr-
deční záležitostí proslulého hrdiny. Při svém 
legendárním úprku před hněvem knížete 
Křesomysla zde se svým koněm Šemíkem 
našel tolik potřebný, byť krátký azyl.

A Horymír si spolu s každým, kdo bude 
chtít dorazit, tento historický okamžik 

opět připomene: V sobotu 28. února vyra-
zí se svojí věrnou družinou na slavnostní 
jízdu z Radotína do Neumětel a při té 
příležitosti pozdraví shromážděnou ve-
řejnost. Ta si, pravda, bude muset trochu 
přivstat, protože hrdina vyrazí z prostoru 
před radotínskou radnicí v 9.00 hodin, ale 
nikdo určitě nebude litovat. Ve stejnou 
hodinu bude na náměstí Sv. Petra a Pavla 
zahájena masopustní zabíjačka, budou 

Zahájení jezdecké sezóny a Horymír!

Horymírova slavnostní jízda z Ra-
dotína do Neumětel – 28. února 
v 9.00 hodin na náměstí Sv. Petra 
a Pavla

Tak už se těšíme opět na jaro. Proto 
již po deváté se o sobotě 14. března 
ve Štěrkové ulici v radotínské restau-
raci Pivní sanatorium uskuteční od 
17.00 hodin kulturně-společenská akce 
Vítání jara.

Hudební party, pořádaná za 
podpory Městské čás-
ti Prahy 16, je určena 
pro širokou veřejnost 
a při samotném zahá-
jení je vždy přítomen 
z á s t up c e  r ad n ic e , 
v loňském roce to byl 
osobně starosta Ka-
re Hanzlík a randní 
p r o  k u l t u r u  Pe t r 
Binhack.

A jak to bude tentokrát? I le-
tos dostane každá příchozí žena 
květinu a po slavnostním přípitku 
novému přicházejícímu jaru se už 
přítomní letos budou moci těšit na 
hudební laskominy.

Ja ko  pr v n í  v y s toupí  k ap e -
la „Hejtman“ se svým 30minutovým 

metalovým blokem. Poté se předve-
de jako každým rokem těleso v Pivním 
sanatoriu zrozené, a to Beer Sanatorium.

Hlavním magnetem bude letos 
známá mezinárodní jazz-rocková 
formace „e Q-Rats“ složená ze špič-
kových muzikantů, kteří doprovází 
i naše nejlepší zpěváky! Vystoupí cca 
od osmé večerní ve  složení: Robin 
Finesilver – klávesy a zpěv, Zdeněk 

„Charlie“ Blažek – 
kytara a zpěv, Vla-
dimír „Boryš“ Sec-
ký – saxofon a zpěv, 
Z deněk „Pospa“ 
Pospíšil – bicí, Pavel 
„Máca“ Macura – 
baskytara a zahrají 
světoznámé rockové 
melodie i jazzrock-
ové standardy.

„Takže je nač se těšit… tak přijďte to 
jaro do Sanatoria přivítat nejen dobrou 
hudbou, ale i s pohodovou náladou, 
jako se stalo pokaždé.“

Vítání jara 2015

„Nejen divadlem, hudbou či výstavami 
živa je kultura. Opomíjen by neměl být 
ani tanec,“ řekli si radotínské kulturistky. 
A protože od nápadu k realizaci u nich 
nikdy nebývá daleko, zrodily se korunní 
diskotéky. Ta nejbližší bude o MDŽ.

Ano, čtete dobře o MDŽ – o Mi-
mořádně Důvtipných Ženách. Ty 
v Koruně totiž hýbou kulturním dě-
ním. Jen na místa diskdžokejů pouští 
muže – na tepu večera budou i ten-
tokrát držet ruce DJ‘s Jarda a Pavel. 
Další jsou ovšem zváni na parket, bez 
nich by to přece nebylo ono.

A nač se těšit? Přislíbena je hudba 
k tanci i poslechu, scénky a scény na 
téma Ženy, Šátková šou (kdo přinese 
šátek, jiný si zase odnese), dobré vínko 
a nějaké to překvapení…

Vstupné je pro dámy i pány (prý 
v červeném, ale o striktně diskrimi-
nační pravidlo asi nepůjde) jednotně 
140 Kč. Tak se přijďte kultivovaně 
povlnit…

Červená diskotéka

Diskotéka MDŽ v režii Nevi-
ditelných modelek, s.r. velmi 
o. – v pátek 6. března od 19.00 ho-
din v Kulturním středisku Radotín 
v domě U Koruny

Klub aktivních a nestárnoucích se vy-
dal v samém závěru minulého roku, v so-
botu 27. prosince, na avizovaný pěší výlet 
na keltské oppidum Závist u Zbraslavi. 

Skupinka byla menší než původně 
ohlášená. Mnozí trpěli virózou a po-
stupně se odhlásili. Zdraví účastníci 
dojeli autobusem k mostu Závodu míru 
a výstup v příjemném tempu zvládli. 

Po návratu do Zbraslavi zbyl čas i sí-
ly na posezení v restauraci U Přístaviště. 

A pozor! Další výlety na zajímavá 
a krásná místa budou v průběhu roku 
2015 následovat. Na všechny, kteří bu-
dou mít zájem, se KAAN těší!

Pěší výlet KAAN na keltské
oppidum podruhé

Městská část Praha 16 opět přichystala pro radotínské seniory a seniorky sérii 
dotovaných zájezdů. Jejich předprodej se uskuteční v pondělí 23. března
od 8.00 hodin v Kulturním středisku Radotín v domě U Koruny.

Zájezdy JARO 2015
středa 22. 4. Tábor za časů husitů, vila Edvarda Beneše a Muzeum čokolády
středa 6. 5. zámek Jemniště a ekocentrum Čapí hnízdo
středa 20. 5. přerovský skanzen a lázně Poděbrady s plavbou 
středa 3. 6. Božena Němcová, Babiččino údolí a zámek Ratibořice

Předprodej – pondělí 23. března od 8.00 do 10.00 hodin, pravidla pro předprodej:
Jedna osoba může koupit na každý zájezd maximálně 2 místenky 
Jedna osoba může do pořadníku zapsat maximálně dvě osoby (tzn. sebe 
a někoho dalšího) 
Není možné si místo na zájezdu rezervovat před předprodejem telefonicky
či e-mailem

Předprodej jarních zájezdů 

Kladenské divadlo V.A.D  přiveze 
do radotínské Koruny svou absolutní 
novinku. A tentokrát se nebude vrtat do 
zubů, ale do (našeho vlastního) stáří…

Na počátku chtěl Kazimír Lupinec 

napsat hru z prostředí domova dů-
chodců, kam léta docházel za svou 
babičkou. Postupem času se ukázalo, 

že není potřeba nic moc vy-
mýšlet, že stačí do hry vložit 
skutečnost.

„O role ležících stařenek 
byl mezi herečkami nečeka-
ný zájem,“ říká Kazimír Lu-
pinec a pokračuje, „protože 
si všechny dobře spočítaly, 
že role, kdy mohou celou 
hru ležet na posteli, nepřijde 
dvakrát za život. Respektive 
přijde, ale podruhé už to 
nebude role.“ 

Zbrusu nová hra Kladenské divadlo V.A.D.: Upoko-
jenkyně ve čtvrtek 12. března od 
19.00 hodin v Kulturním středisku 
Radotín v domě U Koruny

Jaro přivítáme 14. března od 17.00 
hodin v Pivním sanatoriu, Štěrková 
549/15, Praha-Radotín.

pohybovou adaptaci Dobytí Tróje, u kte-
rého ale nechyběl ani vypravěč a živý or-
chestr. Dalšími předtanečníky byli i letos 
profesionálové, i letos skvělí. Ovšem pak 
tu tančil ještě jeden pár. A úžasně!

Ve dvou výstupech své taneční umě-
ní předvedl herec a zpěvák (a očividně 
i skvělý tanečník) Roman Vojtek s ta-
nečnicí Kristýnou Coufalovou. Sklidi-
li bouřlivý potlesk, čemuž se není moc 
co divit, choreografie i její ztvárnění 
byly vše jen ne nudné a Roman Vojtek 
je dokázal ještě trochu okořenit svým 
komediantstvím.

Poté se ještě vrátil na pódium – nej-
prve pomohl starostovi Karlovi Han-
zlíkovi vylosovat devět hlavních cen 
tomboly a poté je i předával. Možná 
ale nejvíc všechny nadchl následným 
pěveckým koktejlem namixovaným 
z muzikálových písniček, během ně-
hož stíhal i učit sál tanečním kreacím 
z Horečky sobotní noci.

Obtěžkáni zážitky, vším co kdo vypil 
a také vyhrál v přebohaté tombole (za 
což patří dík všem sponzorům), se pak 
mohli tanečníci i ti, kdo se tentokrát 
na parket neodhodlali, odebrat domů 
s pocitem fajn stráveného večera.

XX. bál tančil s Romanem Vojtkem


