
Recenze: Social Network

15. ledna
Beseda a autogramiáda s tvůrci 

filmu Občanský průkaz
hosty budou Petr Šabach, Petr 
Jarchovský a Vladimír Barák –

po večerním představení (od 19.00 
hodin) v Kině Radotín 

15. ledna
Myslivecký ples

pořádá Myslivecké sdružení Radotín
v Sokolovně Radotín

od 20.00 do 3.00 hodin,
vstupné 150 Kč

22. ledna
Maškarní bál pro děti

na téma Draci, dračice a jiné 
pohádkové bytosti

a Čtyři pohádky o drakovi
v podání Divadelního spolku 

Gaudium
velký sál Kulturního střediska 

Radotín od 15.00 hodin

22. ledna
Zdeněk Jirotka – Saturnin

v podání ochotnického divadelního 
spolku Netopýr z Týnce nad Sázavou

velký sál Kulturního střediska 
Radotín od 19.00 hodin

5. února
Zlatá rybka

divadlo pro děti
v podání Pepina von Dracek

velký sál Kulturního střediska 
Radotín od 15.00 hodin

12. února
15. radotínský bál

pořádá Městská část Praha 16
v Sokolovně Radotín,

k tanci zahraje hudební skupina Smeč
Vstupenky bude možné zakoupit 
v Kulturním středisku „U Koruny“ 
vždy v pondělí a ve středu od 8.00 
do 12.00 hodin a od 13.00 do 18.00 

hodin, cena vstupenky  je 130 Kč, 
místenky 20 Kč, v den bálu lze lístky 

zakoupit přímo v Sokolovně

19. února
Oldřich Daněk – Zdaleka ne tak 
ošklivá, jak se původně zdálo…

v podání Divadelního spolku 
Gaudium

velký sál Kulturního střediska 
Radotín od 19.00 hodin

Bližší informace:
Kulturní středisko Radotín
náměstí Osvoboditelů 44/15

telefon: 257 911 746, 725 606 259
e-mail: ksradotin@seznam.cz

www.ukoruny.net

14. ledna od 17.00 a 19.30 hodin
Kuky se vrací                            60 Kč

15. ledna od 16.00 a 19.00 hodin
16. ledna od 16.00 a 19.00 hodin
Občanský průkaz                     80 Kč

21. ledna od 18.00 hodin
22. ledna od 15.00 a 18.00 hodin
Harry Potter a relikvie smrti - část 1. 
                                                           75 Kč
23. ledna od 17.00 a 19.30 hodin
Dívka, která si hrála s ohněm    75 Kč

28. ledna od 19.00 hodin
Další rok (FK)                           70 Kč
Projekt 100 (členové FK 60 Kč)

29. ledna od 17.00 a 19.30 hodin
Rejkjavík                                   70 Kč
   
30. ledna od 17.00 a 19.30 hodin
Ondine                                      70 Kč

4. února od 17.00 a 19.30 hodin
Kouzelný kolotoč                     60 Kč

5. února od 17.00 a 19.30 hodin
Tacho                                         70 Kč

6. února od 17.00 a 19.30 hodin
Submarino                                70 Kč

11. února od 17.00 a 19.30 hodin
Rodinka                                     75 Kč

12. února od 17.00 a 19.30 hodin
e Runaways                           70 Kč

13. února od 17.00 a 19.30 hodin
e Social Network                  70 Kč

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ
neděle v 15.00 hodin, vstupné 40 Kč

23. ledna Broučci – A byla zima
30. ledna Mach a Šebestová k tabuli
 (celovečerní pásmo)
6. února Kamarádi z televize II. 
13. února Krakonošovy pohádky II. 

Rezervace vstupenek je možná
telefonicky na čísle 257 910 322

nebo e-mailem na adrese:
kinoradotin@email.cz.

Kino Radotín,
Na Výšince 875/4,

Pokladna otevřena
1 hodinu před představením.
Změna programu vyhrazena!

John Irving – Poslední noc
na Klikaté řece

Úzkostný dvanáctiletý chlapec 
si splete přítelkyni místního 

konstábla s medvědem... V příběhu 
překlenujícím pět desetiletí

je vykresleno poslední půlstoletí ve 
Spojených státech jako

„živá replika okresu Coos, kde se 
smrtelným nenávistem obvykle 

nechával volný průběh“.
Nakladatelství Odeon

Markéta Baňková –
Straka v říši entropie 

Kniha bajek pro dospělé i děti. 
Zvířata v nich luští záhady existence 

a fungování světa. Zjistíme, proč 
se hroch udrží na vodní hladině 
i proč někteří samci nepohrdnou 

samičkou z igelitu. Proč nemá smysl 
bojovat proti nepořádku a jak zatočit 

s jezevcem notorikem. Jak může 
notorik pád ze schodů omluvit 

zakřivením časoprostoru a že i myši 
mají určitý názor na kvantovou 

neurčitost. Kniha humornou formou 
přibližuje klasické fyzikální zákony, 

které pochopí malé děti, ale dotýká se 
i náročných témat fyziky moderní doby.

Nakladatelství Petr Prchal

Katharina Hagen –
Chuť jablečných jadýrek

Po Berthině smrti zdědí Iris její dům. 
Ocitne se tak znovu po mnoha letech 
ve starém domě své babičky a ocitá se 
ve světě, který nepodléhá běhu času, 
kde se červený rybíz přes noc mění 

v bílý a připravuje se z něj marmeláda 
slz, kde stromy kvetou dvakrát do 

roka, vesnice mizí a ženám
od prstů srší jiskřičky.
Nakladatelství Host

Václav Větvička –
Poutník okouzlený rodnou zemí 
Autorovou inspirací byla oblíbená 
trasa cestovních kanceláří, zvaná 

Zámky na Loiře. Proč se ale trmácet 
do daleka, když si můžete dopřát 

něco podobného, navíc originálního: 
Zámky na Mrlině.

Nakladatelství Vašut

František Nepil –
Štuclinka a Zachumlánek

Zimní příběh o dvou šikovných 
dětech, které si dokáží samy poradit, 
když kmotřínek, který se o ně stará, 

nečekaně onemocní, protože mu 
došel česnek, a musí do nemocnice...

Nakladatelství Knižní klub

do 10. února
Salon Prahy 9 

výstava představující výtvarnou 
tvorbu autorů z Prahy 9

výstavní síň Městského domu
ve výpůjční době knihovny 

  
15. ledna

Budulínek, Červená Karkulka 
dvě maňáskové pohádky pro 

nejmenší
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

  
15. ledna

Reprezentační ples školy 
předprodej u hospodářek v obou 

školních budovách
sál hotelu Barbora

od 19.00 do 24.00 hodin
  

22. ledna
Kašpárkova strašidla 

veselá marionetová pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

  
26. ledna
Výročí 

aneb Řeknu, ale otoč se.
situační komedie o manželství

a o všem, co s ním souvisí
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin 

  
29. ledna

Kašpárek na cestách 
tři veselé Kašpárkovy příhody 

v marionetové pohádce
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

5. února
Ostrov splněných přání  

Kašpárkovo mořské dobrodružství
v marionetové pohádce

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
 

12. února
 Zvířátka a loupežníci

maňásková pohádka pro nejmenší
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

Změna programu vyhrazena!

Informace, rezervace: 
kulturní oddělení Úřadu městské 

části Praha-Zbraslav
U Malé řeky 3

Telefon: 257 111 801
kultura@zbraslav.cz

www.mc-zbraslav.cz/kultura

do 31. ledna
Nedělní volné herny

nejen pro tatínky s dětmi
9.00-12.00 hodin, vstup 1. dítě 30,

2. 20, 3. 0  Kč, dospělý doprovod zdarma

úterky od 18. ledna do 22. března
Kurz efektivního rodičovství

témata výchovy, dětského zlobení, 
sourozeneckých vztahů, alternativy 

k trestům a pozitivní motivaci, 
dětské i rodičovské sebehodnoty… 
cena 2200 Kč/9 setkání, rezervace 

nutná, 18.30-21.30 hodin

19. ledna
Cestujeme do Rumunska

audiovizuální show z krajiny hor 
a Dunajské delty přírodovědce

M. Krajíčka, vstup 60 Kč, rezervace 
nutná 19.00-20.30 hodin

21. ledna
Sebeobrana pro školáky

workshop – malé povídání 
o bojových uměních a nácvik 

sebeobrany a bezpečného chování, 
vstup 50 Kč, rezervace nutná

15.00-17.00 hodin

21-23. ledna
Divadelní workshop pro dospělé

nastudování hry Tulení žena od Sue 
Glover zakončené představením 

24. ledna od 19 hodin, vstup 500 Kč
rezervace nutná, pá 17.00-20.00

so 9.00-20.00, ne 13.00-20.00 hodin

22. ledna
1. plesotančírna Pexesa

kapela a repro ze starých vinylů
 malá výuka tance, tombola, profi 

catering, vstup 120 Kč
předprodej v Pexesu a pak na místě

20.00-01.00 hodin v sále hotelu Barbora

26. ledna
Přednáška o partnerských vztazích
vstup 60 Kč, hlídání 50 Kč, rezervace 

nutná, 17.00-18.30 hodin

28. ledna
Výtvarné experimentování pro školáky

neobvyklé způsoby výtvarného 
tvoření, které se ve škole neučí, vstup 

zdarma, rezervace nutná
15.00-17.00 hodin

hledáme lektory powerjogy a pilates 
info: lenka.klimova@pexeso.org

Rezervace: 721 518 248
Žabovřeská 1227, Praha-Zbraslav

více na www.pexeso.org

Žijeme ve světě online. Pokud jste 
čekali analytickou sondu do tajného 
světa sociálních sítí nebo společenský 
komentář k tomu, jak soukromí mizí 
rychleji než deštné pralesy v Amazonii, 
budete překvapeni. Social Network 
není laboratorní zprávou o tom, jak 
internetové generaci změnil život fe-
nomén sítě, která je nazývána „třídní 
sraz každý večer“ a  dělí své světoobča-
ny do dvou kategorií ‒ exhibicionistů 
a voyeurů. 

„Ten film o facebooku“ totiž vůbec 
není o Facebooku. Vypráví o mladí-
kovi, který podobně jako Alexander 

Makedonský vytáhl na tažení a 
(nikoli v daleké Persii, ale z bezpečí 
svého počítače) stvořil virtuální svět 

přátel a konexí, tagů, zdí a statusů, 
v němž se stal nakonec absolutním 
monarchou. A protože mu dialogy 
píše nejlepší scenárista současného 
Hollywoodu Aaron Sorkin, tvůrce 
West Wing či Studia 60, a na režijní 
sesličce sedí geniální chameleon 
David Fincher, vznikla jedna z nej-
lepších dramedií posledních let. Co 
k tomu přispívá?

Sofistikovaný a vyspělý humor 
Sorkina, který s jemnou ironií měst-
ského intelektuála nemilosrdně črtá 
charaktery z elitní univerzity i práv-
nické zákulisí, absolutní koncetrace 

Finchera, jenž 
každým tahem 
post i huje at-
mosféru a tep 
prchající doby 
a maličkostmi, 
jako například 
r y t mem mu-
ziky, dosahuje 
s t r h u j í c í h o 
t e m p a ,  p e r -
fektní casting 
p o n ě k u d 
aut i s t ického 
E i s e n b e r g a 

i světáckého Timberlakea.
Charaktery nejsou uzavřeny v tra-

dičních karikujících škatulkách, ale 

volně dýchají a posunují příběh jed-
noho (ukradeného) nápadu takovou 
rychlostí, že se těm všem komickým 
narážkám a chytrým nápadům ne-
stíháte obdivovat. Ale nemá smysl 
pitvat jednotlivé úspěšné díly filmové 
mozaiky, v případě Social Network 
stoprocentně platí, že celek je víc než 
suma částí.

Dvě hodiny strávené v kině v člo-
věku ještě hodně dní po projekci 
rezonují nebývalou silou a intenzitou. 
Stále vidí šifry, které neumí rozluštit, 
vzpomíná na detaily, které ho vytr-
hují z klidu spokojené konzumace 
filmového zážitku, neustále ho udržují 
v onom neklidu, který pudí diváka na 
opakovanou projekci.

Social Network má navíc to štěstí, 
že není generačním filmem o obrov-
ské proměně světa online, ve kterém 
stále větší částí svých bytostí žijeme, 
ale nadčasovým snímkem, který 
nezapadne ani v budoucnu, kdy sa-
motný Facebook bude klinicky mrtvý 
a z Zuckerberga se stane starý podi-
vínský miliardář, který byl kdysi ve 
správný čas na správném místě.

Ačkoli jsem nikdy neměla účet na 
všemocném bigbrotherovském Face-
booku, Zuckerbergovi jsem vděčná, 
že inicioval jedno z nejúžasnějších 
tvůrčích partnerství mezi Aaronem 
Sorkinem a Davidem Fincherem. Slá-
va jejich filmovému dítěti.

V noci z 8. na 
9. prosince 2010 firma 

Prostor prohrnula 
Strážovskou ulici 
v Radotíně tak, že 

chodcům zbyla jen 
vozovka. Technické 

služby Praha – Radotín 
pak měly s následky 
nevítané „výpomoci“ 

nemálo práce.

Nově nastavený systém zimní údržby komunikací změnil 
Zderazskou ulici s příchodem zimy v ledový tobogán. Díky 
rychlému jednání radotínské radnice s Technickou správou 
komunikací hl. m. Prahy, zástupcem CHKO a odborem 

životního prostředí 
se podařilo dojednat 
výjimku a na 
vozovku opět smí 
chemický posyp. 
Zderazská je znovu 
sjízdná – fotografie je 
pořízena 27. prosince 
chvíli poté, co po 
celodopoledním 
sněžení vysvitlo slunce.


