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Solidární obchod? Co je to? Pravděpodobně 
jste o něčem takovém ještě neslyšeli. Není divu, 
vždyť v České republice žádný takový obchod 
zatím neexistuje. První se bude otevírat v ra-
dotínském evangelickém kostele Na Betonce 14.

Co to tedy vlastně je? „Solidární obchod je 
charitativní výdejna velmi levných potravin. 
Lidé ve složité finanční situaci, kteří pobírají 
dávky v hmotné nouzi nebo jsou jinak pro-
kazatelně ve složité sociální situaci, obdrží 
za nízký poplatek kupony, za které nakoupí 
potraviny se slevou 80-90 %. Některé položky 
budou zcela zdarma. Potraviny budou částeč-
ně pocházet z kostelních sbírek, dále budeme 
rozdělovat jídlo získané darem od Potravinové 
banky a dalších drobných dárců a sponzorů.

Například v říjnu nám přispěje farmář 
Jan Miller z Holubic čerstvě sklizenými kva-
litními bramborami, které budou k dispozici 
pouze za 1Kč/1kg.

Jak sám název napovídá, solidární ob-

Solidární obchod otevírá v říjnu
chod je založený na solidaritě. Na solidaritě 
těch, kdo mají nadbytek, s těmi, kteří mají 
nedostatek.  

Pokud byste mohli darovat potraviny (na-
příklad část nadúrody ovoce ze zahrady, nebo 
těstoviny, obilniny, luštěniny, trvanlivé mléko, 
dětskou sušenou stravu apod.), můžete své 
dary nosit každý čtvrtek v době úředních 
hodin, od 15.00 do 17.00 hodin, v kostele.

První výdej potravin začne ve čtvrtek 
16. října od 15.00 do 17.00 hodin. Dále 
bude, ve stejných hodinách, otevřeno 
2x měsíčně, vždy 1. a 2. čtvrtek v měsíci. 
Experimentální provoz potrvá do konce 
roku 2014 a dále podle možností, které 
nám umožní objem darů.

Budeme vděčni za jakoukoliv nezkaženou 
potravinu, třeba i jen za jedno balení mou-
ky, malé balení vajec, 1 kg jablek ze zahrádky 
nebo třeba za nespotřebované jogurty z vaší 
ledničky 2 dny před expirací!

Všem solidárním přátelům a dárcům 
předem děkujeme!“ říká Petr Špirko, evan-
gelický farář.

Radotínský evangelický kostel 
Na Betonce 14

Pro velký úspěch dubnového předsta-
vení Testosteron zajistili v Koruně jeho 
reprízu – pro všechny, co mají rádi velmi 
drsný humor, Karla Gotta i nekorektní 
vtipy. A to opravdu již poslední. Divadlu 
Point totiž končí autorská práva.

Sedm chlapů, sedm povah, sedm 
nátur, sedm rozdílných hladin tes-
tosteronu. Avšak jeden stejný cíl. 
Stejná radost a stejná bolest. Muži 
o ženách a také sami o sobě v drsné 
komedii, která si ani na svatební hosti-
ně nebere servítky.

Tato velmi svižná a zábavná situační 
komedie polského autora sleduje snahu 
sedmi zcela odlišných mužů pochopit, 
v čem tkví jejich živočišná podstata. 

Jsou odsouzeni k tomu být náchylní 
k násilí? Jsou odsouzeni k tomu být 
citově negramotní a jako takoví nikdy 
nepochopit podstatu ženy? V dialo-
zích se střetávají i zcela protichůdné 
pohledy na ženy a na partnerské vzta-

hy; zat ímco jeden 
se cítí alfa-samcem 
zplozeným k plození, 
druhý je biolog a vidí 
vše vědecky, což je 
pro třetího, čerstvě 
ženatého otce malé 
holčičky, zase příliš 
skeptické. Skutečně 
je rozdíl mezi těmito 
muži přímo úměrný 
poměru jejich hla-
diny testosteronu? 

Nebo si prostě jako moudrý homo 
sapiens můžeme vybrat?

Upozornění: Během představení 
se na jevišti kouří a mluví sprostě. 
Přístupné od 15 let! Nic pro jemnější 
povahy!

Klub otrlého diváka

Divadlo POINT Prostějov, A. Sara-
monowicz: Testosteron – 18. října 
od 19.00 hodin v Koruně
rezervacekskoruna@centrum.cz

Pomalu jsme po spirále času opět 
došli k okamžiku, kdy se v radotínské 
Koruně sejdou místní tvůrci, aby před-
vedli svá díla.

Výstava, na které se kaž-
doročně představují umělci 
sdružení v Kruhu radotín-
ských výtvarníků, zde bude 
ve velkém sále probíhat od 
soboty 15. do neděle 23. lis-
topadu. 

Jako vždy, je i tentokrát 
výstava prodejní (i když 
ne vše, co bude k vidění, 
bude možné i zakoupit). 
Kruh bude mít připraven 

informativní katalog a určitě bude 
z čeho vybírat.

Takže pro ty, kdo budou mít zájem: 
veškerá díla je možné si zde prohléd-
nout (a některá i zakoupit) po celý 
týden vždy mezi desátou hodinou 
dopolední a šestou večerní.

Výstava Kruhu

Již druhý ročník Týdne seniorů probě-
hl mezi pondělkem 8. září a pátkem 12. 
září. Pro radotínské dříve narozené jej 
připravila Městská část Praha 16 ve spo-
lupráci s Kulturním střediskem Radotín 
a Klubem Aktivních A Nestárnoucích. 
Paleta nabídnutých programů byla do-
statečně pestrá, aby si z ní mohli vybrat 
všichni, kdo budou mít zájem. A několi-
krát nabídla opravdové lahůdky.

Hned úvodní přednáška promova-
ného geologa Štěpána Raka o historii 
Radotína a jeho okolí vepsané do ka-
mene při jeho vzniku (toho kamene), 
byla nesmírně zajímavá. I pro předná-
šejícího, který, jsa poprvé v suterénu 
Koruny, si se zájmem prošel kamenný 
„archiv“ zazděný do zdejších základů.

O den později tamtéž proběhla 
výtvarná dílna, při které se zájemci 
(v tomto případě výhradně zájem-
kyně) učili zpracování papírových 
proužků do tzv. „candy bags“ 
náramků. Ovšem největší nával za-
znamenal ten den odpoledne velký sál 
Koruny. Na Čaj o třetí totiž tentokrát 
dorazil legendární herec a zpěvák Jo-

sef Zíma. Kolena už prý má náhradní, 
ale jeho hlas dosud žádnou náhradu 
rozhodně nepotřebuje. 

Středa patřila setkání s další pa-
mětnicí herecké branže - herečka 
Zdenka Procházková vzpomínala na 
svého manžela, herce Karla Högera, 
a na další velikány divadla a filmu. 

Na Pohádky staré Prahy  sice příliš 
babiček a dědečků nedorazilo, děti se 
ale bavily dobře. Komponovaný pořad 
Aby duše ani tělo nebolelo s ukázka-
mi rehabilitačního cvičení lektorky 
Hanky Hladovcové a povídáním 
s farářem Petrem Špirkem o zdravém 
soužití s vlastním tělem i duší se 
odehrálo v komorním prostředí Klu-
bové scény Milana Peroutky a bylo to 
příjemné povídání u jednoho stolu. 
Následovala ho kinokavárna s fil-
mem Farářův konec.
Setkání s radotínským starostou 
Mgr. Karlem Hanzlíkem „Vaše sta-
rosti na starostovu hlavu“: Chce to 
určitou osobní statečnost, aby člověk 
řekl své připomínky starostovi přímo 
do očí, a tak ani tady nebylo úplně plno. 

Ale na živý rozhovor návštěva stačila. 
Další ročník bude sice až za rok, 

ale do té doby proběhne akcí ještě 
plno, není třeba se bát. Co je ovšem 
nutné – sledovat jejich nabídku – ať 
už zde v novinách, na vývěskách či na 
www.praha16.eu.

Týden seniorů je za námi

Na Čaj o třetí tentokrát zavítal 
dokonce Josef Zíma


