
Rezervace vstupenek je možná
telefonicky nebo e-mailem.

Kino Radotín,
Na Výšince 875/4,

telefon: 257 910 322,
e-mail: kinoradotin@email.cz

Pokladna otevřena
1 hodinu před představením.
Změna programu vyhrazena!

Recenze: Jak se vaří dějiny

do 30. června
Výstava obrazů

radotínského rodáka Michala Chylíka 
plná houslové abstrakce

je přístupná v otevírací dobu knihovny:
po, st, čt: 9.00-12.00 a 13.00-18.00 hod.

od 20. dubna do 6. května
Jak se neztratit při návratu do práce
bezplatný kurz pro rodiče na MD/RD

a nezaměstnané rodiče s dětmi 
do 15 let s trvalým bydlištěm v Praze.
Během výuky je bezplatně zajištěno 

hlídání dětí v Rodinném
centru Korunka!

Informace a přihlášky: Jitka Šimková 
777 991 742,

jit.simkova@gmail.com
www.attavena.cz

Kulturní středisko Radotín vždy v út 
a ve čt 9.00-12.00 nebo 13.00-16.00 hod.

21. dubna
Hraje celá rodina

společné koncertování žáků Základní 
umělecké školy Klementa Slavického

s rodiči a dalšími příbuznými
Sál kulturního střediska Radotín

od 18.00 hodin

22.–25. dubna 2010
17. ročník Memoriálu Aleše Hřebeského

mezinárodní boxlakrosový turnaj
LCC Sokol Radotín,
Vykoukových 622/2

Vstupné: permanentka 100 Kč,
čtvrtek, pátek 30 Kč, sobota, neděle 

50 Kč, party 100 Kč

28. dubna
Potenciální oběti trestných činů

a jejich možná obrana
preventivní přednáška pořádaná 

zdarma pro občany
Městské části Praha 16

Útvarem situační prevence Městské 
policie hl. m. Prahy

Sál Kulturního střediska Radotín
od 17.00 hodin

29. dubna
Pěvecký koncert

Základní umělecké školy
Klementa Slavického

sál modlitebny Českobratrské církve 
evangelické, Na Betonce 14,

Praha-Radotín od 18.00 hodin

5. května
Letem skautským světem aneb
20 let od obnovení skautingu

v Radotíně
14.00-18.00 hodin: výstava fotografií, 

kronik, časopisů…
18.00-20.00 hodin: zábavný večer 

(divadélka, zpívání)
akce je vhodná i pro děti, vstup zdarma

Kulturní středisko Radotín

12. května
Koncert absolventů

Základní umělecké školy Klementa 
Slavického

Sál kulturního střediska Radotín
od 18.00 hodin

12. května
Moravský kras

jednodenní zájezd pro seniory: Kun-
štát na Moravě – keramická dílna, 

Boskovice – židovská čtvrť, Moravský 
kras – Sloupsko-sošůvské jeskyně 

a propast Macocha
Cena pro radotínské seniory 200 Kč, 
předprodej 3. května od 14.00 hodin 

v Kulturním středisku Radotín

14.-15. května
III. RADOTÍNSKÉ PÁBENÍ:

Radotínská radost
festival divadelních ochotnických 

souborů v domě U Koruny
(více viz str. 4)

začátek v 19.00 hodin

18. května
3. ročník Běhu naděje

(pokračování tradice Běhu T. Foxe)
pořádá ZŠ Radotín

v Radotíně – Lázních,
start v 11.00, 12.00 a ve 14.00 hodin

16. dubna od 17.00 a 19.30 hodin
Cesta na měsíc 3D   70 Kč

17. dubna od 17.00 a 19.30 hodin
Vlkodlak 70 Kč

18. dubna od 17.00 a 19.30 hodin
Jak se vaří dějiny 70 Kč

23. dubna od 17.00 a 19.30 hodin
Dešťová víla 75 Kč

24. dubna od 17.00 a 19.30 hodin
Imaginárium Dr. Parnasse 70 Kč

25. dubna od 16.00 a 19.00 hodin
Pouta 75 Kč

30. dubna od 19.00 hodin
Kámen mudrců  (FK) 70 Kč
 (členové FK 50 Kč)

1. května od 17.00 a 19.30 hodin
Morganovi 70 Kč

2. května od 17.00 a 19.30 hodin
Fame – cesta za slávou 70 Kč

7. a 8. května od 17.00
a 19.30 hodin
Doktor od jezera hrochů   80 Kč

9. května od 16.00 a 19.00 hodin
Bílá stuha 75 Kč

14. května od 17.00 a 19.30 hodin
Winx club – Výprava do
ztraceného království 
                                              

70 Kč

15. a 16. května od 17.00
a 19.30 hodin
Ženy v pokušení 80 Kč

DĚTSKÁ  PŘEDSTAVENÍ

Neděle v 15.00 hodin 40 Kč
18. dubna   Krtek a weekend
  2. května  Dášenka II
16. května  Krakonošovy pohádky II

Kyril Bonfiglioli:
Nemiř na mě tou věcí

První ze série neobyčejných příběhů 
bezostyšného obchodníka s uměním, 

zhýralého aristokrata, snoba 
a excentrika Mortdecaia. Autorovo 
kultovní dílo kombinuje cynický 

humor a zápletky jako vystřižené z té 
nejodvážnější parodie drsné školy.

nakladatelství Paseka

Carstev Dams, Michael Stolle:
Gestapo

Tajná státní policie, Die Geheime 
Staatspolizei – zkráceně Gestapo,
byla nejobávanějším nástrojem 
politického teroru ve Třetí říši. 
Autoři ve své knize zkoumají 

deklarované cíle i skutečné fungování 
Gestapa od sklonku Výmarské 
republiky, přes zločiny nacismu

v Německu i
v okupované Evropě až po

procesy s úředníky 
Gestapa po roce 1945.
nakladatelství Paseka

Lenka Koukolová-Pallotti:
Všechny chutě severní Indie

Vtipná a předsudků prostá vypravěč-
ka nepředstavuje tuto část Indie jen 
z pohledu běžného turisty, podařilo

se jí také neobvyklým způsobem 
proniknout do života běžných

Indů v rodinách!
nakladatelství Mladá fronta

Radek Laudin:
 Nejznámější pohádková místa

křížem krážem po Česku
Náměty na třicet výletů po stopách 
nejznámějších filmů pro děti včetně 

fotografií, mapek a informací
o zajímavých místech v okolí.

nakladatelství Fragment

Astrid Lindgrenová:
Zlodějíček Bubla

Bubla si v tramvaji vyhlédl hnědou 
aktovku, pevně přesvědčený, že je plná 
cenností – a zatím je tam pouhý blok 
se samými „klikyhákouny“. Jak málo 

stačilo, a nikdy bychom nepoznali 
báječnou Pipi Dlouhou punčochu!

nakladatelství Albatros

Místní knihovna Zbraslav
U Malé řeky 3, Praha-Zbraslav

telefon: 257 111 802-5
e-mail: knihovna@zbraslav.cz

17. dubna
Ostrov splněných přání

Kašpárkovo mořské dobrodružství
v marionetové pohádce

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

17. dubna
Q-RATS

koncert kapely složené z profi 
muzikantů – bicí: M. Peroutka 

(Olympic), baskytara: Maca, klávesy: 
Robin Finesilver a jejich hostů

Bar D.I.Y. Na hřišti 
(Pod Třešňovkou) od 20.00 hodin

22. dubna
Noc na Karlštejně

inscenace známého muzikálu 
v podání souboru ZKS

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

24. dubna
Perníková chaloupka

marionetová pohádka pro nejmenší
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

25. dubna
Koncert FRANGULA CHORUS

ženský komorní pěvecký sbor
ze Zbraslavi

Společenský sál hotelu Barbora
od 16.00 hodin

26. dubna
Koncert žáků ZUŠ

Obřadní síň Městského domu 
Zbraslav od 18.30 hodin

28. dubna
Z kronikářských zápisů

vybírá a čte František Kadleček
Knihovna Zbraslav od 17.00 hodin

6. května
Noc na Karštejně

inscenace známého muzikálu 
v podání souboru ZKS

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

Informace, rezervace, vstupenky:
kulturní oddělení ÚMČ 

Praha-Zbraslav
e-mail: kultura@zbraslav.cz

telefon: 257 111 801

21. dubna
Pochvala nebo trest – přednáška
Přijďte si poslechnout přednášku 

pedagožky Evy Kieralové, specialistky 
na problematiku efektivní výchovy. 
Dozvíte se, mimo jiné, jaké jsou tři 

základní složky výchovy dítěte a co se 
děje, když se některá z nich přeceňuje, 
i jak fungují mechanismy pochvaly 
a trestu. V případě zájmu bude po 

skončení přednášky možné vyložená 
témata probrat detailněji.

Vstupné 60 Kč, možnost hlídání
za 40 Kč/dítě.

Od 16.00 do 17.00 hodin
v prostorách Pexesa

30. dubna
Čarodějnice v Pexesu
akce pro celou rodinu

Pojďte s námi oslavit starý pohanský 
svátek a zúčastnit se tradičních 

Čarodějnic trošku jinak. Slet všech 
čarodějných bytostí s košťaty 

a v kostýmech se bude konat v 15.30 
na okruhu v Slunečním městě. Těšit 
se můžete na ježibabí průvod, spoustu 
tématických soutěží a malování na 
asfalt. Poté se odebereme do areálu 

Pexesa, kde bude rej pokračovat 
výrobou čarodějných lektvarů, 

malým kouzlením, grilováním vuřtů 
a přátelským posezením s douškem 
něčeho dobrého pro děti i rodiče. 
Okolo 18.00 hodin se rozloučíme 

a všichni odletíme na svých košťatech 
domů do svých postelí.
Vstupné 30 Kč za dítě.

Od 15.30 do 18.00 hodin, sraz na 
okruhu v Slunečním městě

2. května
Den matek

Milé maminky, ženy a všechny holky, 
co máte pocit, že by bylo alespoň 

jednou za rok moc fajn si udělat den 
jen pro sebe. Ušetříme Vám práci 
a v rámci oslavy našeho ženství 

a mateřství zorganizujeme takový 
vysněný den plný rukodělných, 

fitness či tanečních kurzů, přednášek 
a milých služeb či dárků. Stačí jen 
přijít a dopředu si v recepci Pexesa 
zarezervovat na vybraných kurzech 
místo. Vše je zdarma, hlídání dětí 

v době kurzů je samozřejmostí. 
Podrobný časový rozpis a obsah 

jednotlivých kurzů bude součástí 
samostatného plakátu. Akce je 

podpořena firmou NIKE. Od 17.00
do 19.00 hodin, v prostorách Pexesa

telefon: 721 518 248
Žabovřeská 1227, Praha-Zbraslav

více na www.pexeso.org

Říká se, že láska prochází žaludkem. 
V koprodukčním dokumentu košického 
rodáka Petra Kerekese prochází ale žalud-
kem vojáků válka. A do boje musí jít každý 
pěšák bez ohledu na stranu barikády řádně 
posílen. Na bitevní pole 20. století (počínaje 
2. světovou válkou až po Čečensko) se totiž 
díváme očima vojenských kuchařů. 

Skrze vzpomínky 106 lidí režisér nahlí-
ží pod pokličku polním kuchařům ze šesti 
evropských armádních konfliktů. Vyprá-
vění je postaveno na prolínání působi-
vých vzpomínek pamětníků a archivních 
záběrů, vtipné momenty střídají mrazivé 

záběry, labužnické recepty válečná vřava. 
Ať se ocitáme v Čečensku, na frontě ve 
Francii nebo v Československu, kuchtíci 
jsou jakýmsi nutným předvojem válečné 
operace, při které, stejně jako při útoku 
na nepřítele, je třeba použít vyvážené 
množství ingrediencí a správnou strate-
gii. Ozvlášťnujícím mementem je i de-
satero receptů, které jsou rozepsány pro 
celý regiment hladových vojenských krků. 
Představte si, že byste pekli chléb pro 18 
milionů Němců či kohouta na víně pro 
půlmilionu Francouzů. Často spolu na 
dálku za sporákem válčí obě strany kon-
fliktu – například německý kuchař, který 
za druhé světové války pekl pro německý 
Wehrmacht a jeho židovský kolega, který 
se po válce rozhodl zlikvidovat nacisty ot-
rávenými pecny, nebo znesváření Srbové 
a Chorvati v Jugoslávii.

Jako určitá paralela ke krvavé řežbě se 
ve filmu objevují drastické záběry porážky 
hospodářských zvířat – citlivější povahy 
asi krátkodobě opustí chuť na vepřové 
a hovězí. Jídlo je, navzdory svému vnitřní-
mu účelu, jen jakýmsi talířem, na kterém 
Kerekes servíruje dojemné a neuvěřitelné 
lidské příběhy z bojiště. 

Ačkoliv film Jak se vaří dějiny postrádá 
údernější zakončení a vzhledem k téměř 
devadesátiminutové stopáži by mu pro-
spěl větší spád a přísnější dramaturgie, 
nabízí gastroválečný guláš kopu inteli-
gentního humoru, sběračku životních 
mouder a špetku slaných slz. Guten Appe-
tit, Bon appétit, Dobr tek!

Už se mohly na nově 
upraveném břehu 
Berounky v Radotíně 
vesele zelenat - 
jenomže to by tudy 
26. března nesmělo 
táhnout „stádečko“ 
vandalů, kvůli kterým 
se deset nových 
stromků musí 
vykopat a nahradit 
jinými.
Ví někdo, komu přesně 

tu zeleň vadila? Kdo poskytne informaci vedoucí k usvědčení 
pachatele, obdrží od radotínské radnice odměnu ve výši 5 000 Kč.

Ve středu 17. března proběhlo 
zkušební stavění mobilního 

hrazení podél ulice Výpadové 
(úsek od ulice Šárovo kolo po 
ulici Výpadová). Tato zkouška 

byla součástí předání mobilních 
opatření Správě služeb

hl. m. Prahy, která zajišťuje 
jejich skladování, údržbu 

a výstavbu za povodně. Do 
konce června 2010 se plánuje 

také dobudování celého úseku
u radotínské základní školy.


