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Korunka má za sebou první rok

Havelské posvícení...
široka daleka. Mají se také na co těšit. 
Celé posvícení jako každý rok otevírá 
v sobotu v devět hodin Bohoslužba 
slova v kostele sv. Petra a Pavla. Po 
ní už startuje bohatý hudební a dra-

matický program. V sobotu se na vel-
kém pódiu u I. stupně základní školy 
postupně vystřídají kapely Old Fa-
shion Trio s populárními skladbami, 
Tandem Plus hrající instrumentálně 
filmové melodie a rytmické populární 
skladby, Třehusk s převážně staropraž-

skými a lidovými písničkami, Š.O.K., 
Jonathan Gaudet a Jaromír Hula, Bílá 
nemoc a večer v osm hodin vše završí 
koncert skupiny POSTE RESTANTE. 
V neděli se k  Old Fashion Triu a Tře-
husku přidají BEER SANATORIUM, 
Dyk je to jedno a Qjeten, se kterými 
se na pódium bude střídat skupina 

historického šermu 
„Rotyka“. 

Dr u hé pód iu m 
nabídne pohádková 
představení Divadla 
vysmáto a Nevěsty, 
vystoupení na chů-
dách Divadla Krab, 
představ í se tu 
studenti gymnázia 
i žáci místní základ-
ní umělecké školy, 
vystoupí divadelní 
spolek  Gaud iu m 
organizovaný pod 
občanským sdruže-
ním Jeden strom.

Jarmark provoní vzduch teplými dob-
rotami, kořením a horkou medovinou 
a nabídne výrobky tradičních řemesel; 
keramiku, bižuterii, batikované a malo-
vané oděvy, kousky z kůže i proutí.

Na nudu či smutek tady určitě 
nezbude čas.

Chuchelské posvícení
Ve Velké Chuchli se chystá posvíce-

ní na neděli 20. září 2009. Zahájení 
je plánováno na druhou hodinu od-
polední ve sportovním areálu místní 
Dělnické tělovýchovné jednoty.

Zdejší posvícení, kte-
ré DTJ Velká Chuchle 
o d  d o by  o b n ove n í  
svých aktivit každo-
ročně pořádá, tu nava-
zuje na starou tradici 
posvícení konaných 
kolem svátku Narození 
Panny Marie, v němž 
byl v ysvěcen kostel 
v Malé Chuchli.

A co se pro děti 
a dospělé z Malé a Vel-
ké Chuchle chystá? 
Tr ad ič ně  to  budou 
sportovní a zábavné 
soutěže s  od měnou 
pro každého dětského 
účastníka, skákací hrad 
i soutěž v prokousávání 
se pravými posvícen-
sk ý mi koláč i  a  do-
cela určitě i příjemné 
posezení. Novinkou 
je výstava „CHUCH-
L E  N A  T A R Ý C H 
POHLEDNICÍCH“, ta 

tu v tělocvičně bude zahájena už v pá-
tek. Představí na více jak stu starých 
pohlednic sto let starou podobu Malé 
a Velké Chuchle. Areál DTJ najdete 
V ulici K Vápence, číslo 208/23.

V budově kulturního střediska 
U Koruny v Radotíně probíhá od září 
loňského roku celá řada aktivit pro děti 
a rodinu pod hlavičkou občanského 
sdružení Korunka.

Korunka o.s. je relativně mladým 
a malým sdružením. Vznikla teprve 
loni a cílem pro rok 2008 bylo formová-
ní organizace a spuštění prvních pravi-
delných kurzů. V současnosti se vedení 
Korunky věnují tři dobrovolnící, pod-
poření řadou lektorů a spolupracov-
níků na konkrétních akcích. Korunka 
získala materiální zázemí v kulturním 
středisku Radotín, kde provozuje dobře 
vybavenou hernu, a stala 
se členem Sítě mateřských 
center.

Programová náplň se 
dělí do dvou oblastí - 
kurzy pro rodiče s dětmi 
a akce pro dospělé. Podle 
věku a zájmu dětí probí-
hají kurzy s názvy Tvo-
řivé dopoledne, Světýlka 
(nejmenší děti), Broučci 
a berušky (děti do čtyř let). 
Rodiče využívají i nabídku 
setkávání v rámci Volné 
herny, která se otevírá podle aktuál-
ního zájmu.
   Pro dospělé nabízí Korunka kurzy 
Orientální tanec, Powerjogu, Těho-
tenský kruh, Mateřský kruh, Hudební 
podvečer a Mužské bubnování.

V sezóně 2009/2010 budou kurzy 

Na železniční den pojede vlak i z Radotína
Na Pražském železničním dni v so-

botu 21.9.2009 chtějí České dráhy, a.s. 
představit historickou i moderní tvář 
železniční dopravy. 
   Pro každou z nich byla vybrána jedna 
vlaková souprava. Do Radotína zajede 
z Prahy pantografická elektrická jed-
notka řady 471, která tu nebude zas až 
tak horkou novinkou. Jezdí tudy totiž 
na pravidelných linkách. Strojvůdce si 
zde ovšem přejde na opačné stanoviště 
a doveze cestující na Smíchovské ná-
draží, kde si budou moci přestoupit na 
parní vlak s lokomotivou z roku 1917. 
   Na Smíchovském nádraží bude mít  
v odpoledních hodinách také zastávku 
vyhlídková historická souprava mířící 
po trase „Pražského semmeringu“ na 
Zličín. Kromě toho si v Praze Braníku 
bude možné mezi 10.00 a 16.00 hodin 

v doprovodu strojvedoucích prohléd-
nout vystavené současné lokomotivy, 
a kdo se bude chtít podívat do jinak 
uzavřené dopravní kanceláře ve stani-
ci Praha hlavní nádraží, bude k tomu 

mít příležitost při 
jedné z exkurzí 
(v  9.00, 10.00, 
11.00, 12.00 a 13.00 
hod .) ,  př i jde - l i  
včas na 1. nástu-
piště u východu 
z  pros t ře d n í ho 
podchodu. Zají-
mavá je i možnost 
projet  přes t zv. 
„Most inteligence“, 
který jinak využívá 
výhradně nákladní 
doprava.

   V době uzávěrky nebyly ještě známy 
jízdní řády souprav, v tuto chvíli jsou 
však již stanoveny. Dozvíte se je na 
www.parnijizdy.ic.cz nebo na tel.: 
972 228 853, 972 228 855.

dobu byla součástí akce sbírková po-
kladnička Dlouhodobé celonárodní 
sbírky České televize a Nadace rozvoje 
občanské společnosti Pomozte dě-

tem, která podporuje znevýhodněné 
a ohrožené děti do 18 let žijící v České 
republice. Vzhledem k tomu, že se po 
všechny dny promítalo zdarma, mohla 
alespoň část z ušetřených peněz skon-
čit u potřebných. I když do přispění 
samozřejmě nikdo nikoho nenutil.

Bylo to příjemné, ale už je to za 
námi. Snad přijede Kinobus i příští 
rok, v DP už vědí, že u nás ho vždy 
rádi uvítáme.

pouhých 15 optimistů, na Postřižiny, 
přes opravdu nevlídně se tvářící oblo-
hu, přišlo 80 lidí.

29. srpna na chuchelském závodiš-
ti měl Román pro ženy větší štěstí, 
zhlédlo ho (celý) 39 diváků, den nato 
jich Postřižiny potěšily 52 a nejúspěš-
nější tu byl Venkovský učitel se 104 
návštěvníky.

Rozdíl v návštěvě v Chuchli a Ra-
dotíně byl trochu ovlivněn i tím, že 
první den s Kinobusem se v rado-
tínských Říčních lázních křtilo nové 
vydání knihy 110 výletů s Dopravním 
podnikem, a tak byl tento večer i malou 
slavností. Svůj vliv tu patrně má ale i to, 
že tohle promítací místo leží na cyklis-
tické magistrále kolem Berounky.
   Na závěr je třeba dodat, že uplynulá 
letní jízda Kinobusu byla potěšitelná 
ještě z jednoho důvodu - po celou 

V Radotíně a ve Velké Chuchli pro-
mítal Kinobus. A našlo se nemálo těch, 
které tato opravdu příjemná forma pro-
pagace Dopravního podniku potěšila 
příjemným večerem. Ti všichni určitě 
ocenili snahu DP nebýt stále jen oním 
„dovozcem za zaměstnáním“ a přivézt 
Pražanům i trochu té zábavy.

U každé akce pod širým nebem závi-
sí návštěvnost jednotlivých představení 
samozřejmě hlavně na počasí. U kina 
to platí víc, než třeba u divadla či kon-
certu, ty si leckdo rád zhlédne i vestoje 
a pod deštníkem. K filmu si chce člověk 
sednout a nestojí o to, aby mu pršelo za 
límec. První promítací den v Radotíně, 
17. července, bylo jasno, a tak přišlo na 
Bobule 270 diváků, o den později jich 
vinou deště Venkovský učitel přilákal 
jen stovku, a na Román pro ženy, pro 
počasí nedopromítaný, se vypravilo 

Busem jedem, kino vezem

Vejvodova Zbraslav se zas rozezníDechové hudby, mažoretky a jejich 
publikum se sejdou na XIV. ročníku 
mezinárodního festivalu malých decho-
vých orchestrů Vejvodova Zbraslav ve 
dnech 25. – 27.9.2009. 

Program bude zahájen v pátek ve 
čtyři hodiny odpoledne ve Slunečním 
parku, o hodinu později se rozezní 
dechovou hudbou i Davle, Radotín, 
Jíloviště, Vrané nad Vltavou a Klínec. 
Hlavní program se soustředí na sa-
motné zbraslavské náměstí, kde první 
orchestr vystoupí v 18.15, poslední pak 
ve 21.15, o den později tu začnou před-
stavení už v 10.30. 
   Sobotní soutěž orchestrů bude pro-
bíhat v Černém divadle Jiřího Srnce 
od 9.30, i když někdo si možná raději 
počká až na odpolední mažoretkovou 

show nachystanou na druhou hodinu 
na hřiště TJ Sokol Zbraslav, případně 

na slavnostní průvod orchestrů s ma-
žoretkami, který  po půl čtvrté projde 

ulicí U Národní galerie 
na Zbraslavské náměstí, 
kde chystají společné 
vystoupení. Přímo po 
něm už má následovat 
vyhlášení výsledků sou-
těže a koncert Vejvodo-
vy kapely.

V neděli se festival 
se Zbraslaví rozloučí 
malým matiné nachys-
taným na náměstí od 
deseti dopoledne.

Čí že to nese jméno zbraslavské divadlo
Ten, kdo divadlo zná, odpoví: Jana 

Kašky. A možná také dodá, že to byl 
známý herec. Ovšem věděl by o něm 
i něco víc? Je pravdou, že 20. srpna 
uplynulo už 199 let od narození tohoto 
pána, ale i dnes stojí jeho osoba určitě za 
pozornost.

Zbraslavský rodák Jan Kaška toho 
dokázal do svého devětapadesátiletého 
života vtěsnat docela dost. Hrál, byl šé-

fem garderóby v Prozatímním divadle, 
psal zasněné eseje oslavující krásy české 
krajiny, v časopise Květy otevřel vůbec 
první módní okénko, překládal z něm-
činy, francouzštiny i angličtiny. Sám 
přitom asi cítil, že by lidé veškeré dra-
matické kusy z  překladatelského pera 
známého komika mohli automaticky 

pokládat za komedie, takže je raději po-
depisoval jménem J. K. Zbraslavský. Ke 
své rodné obci, v níž se i vyučil krejčím, 
si totiž udržel úzký vztah po celý život 
a umístil sem i děj některých svých di-
vadelních her. 
   A jak se krejčí dostal k divadlu? Přes 
hudbu. Už na Zbraslavi chodil vyhrávat 
s kapelou pana učitele, a když odešel 
jako krejčovský tovaryš do Prahy na 
Malou Stranu, stal se tu v domě unů 
členem amatérského orchestru domácí-
ho divadla. Pak už stačil jen záskok za 
nemocného kolegu herce a nový talent 
byl objeven. Přes statování ve Stavov-
ském divadle, současně s účinkováním 
v amatérské kajetánské divadelní spo-
lečnosti, neměl pak při svém nadání 
daleko ke stálému angažmá. Jeho 
komické postavy, z nichž některé mu 
psal přítel J. K. Tyl přímo na tělo, se prý 
nesmazatelně vryly do paměti diváků.
   Kaškovo herecké umění se zachovalo 

jen v popisech současníků, nemůže 
nám ho připomenout žádný obrazový 
či zvukový záznam, ale odkaz, který 
zanechal nejen modernímu komedi-
álnímu projevu, je dostatečně trvalý. 
Koneckonců to dokazuje i skutečnost, 
že zbraslavští ochotníci pojmenovali své 
divadlo právě po „starém komedianto-
vi“, za něhož sám sebe označoval.

Seznam nejbližších akcí:
od 17. září zápis do kurzů
30.10. - 1.11. První pomoc ve městě
28 - 29.11 Rodinné mapy
   O své činnosti informuje Korunka 
na nástěnkách (naproti obchodní-
mu domu Berounka a v Kulturním 
středisku) a na webu
www.korunka.net.

obnoveny v podobném rozsahu, při-
budou i některé inovativní akce. Chys-

tá se i malá společenská kampaň. Je 
obtížné zbavit se nálepky „mateřského 
centra“. Rodičovství je společný pro-
jekt obou rodičů. Otcovství je zajisté 
méně frekventované slovo, než mateř-
ství, není ale důvod se ho bát. V centru 
pro rodinu rádi uvidí více mužů.

Z á měr  podpoř i l a  i  R ad a  MČ 
Praha 16, která vyhověla žádosti 
o grant na víkendové kurzy pro celou 
rodinu. Vybrána byla dvě témata, která 
jsou atraktivní pro matky i otce: Prv-
ní pomoc ve městě a Rodinné mapy 
(cesta k rodinnému odkazu předků). 
Kurzy budou dvoudenní, podařilo se 
zajistit výborné lektory. Díky těmto 
a následujícím akcím se určitě podaří 
Korunku vybudovat jako centrum pro 
celou rodinu.


