
Recenze: Muž ve stínu

do 7. března
Výstava fotografií Vladimíra Douska

Místní knihovna Radotín
ve výpůjční době knihovny

16. února
Pódiová zkušenost

koncert mladších žáků Základní
umělecké školy Klementa Slavického

sál Kulturního střediska Radotín
od 18.00 hodin

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

v podání Divadelního spolku Gaudium
sál Kulturního střediska Radotín

od 19.00 hodin

26. února
Odpolední karneval pro děti

pořádají TJ Sokol Radotín a oddíl 
volejbalu RSK, vstupné 40 Kč

sokolovna od 14.00 hodin

26. února
Maškarní sportbál

TJ Sokol Radotín a oddílu volejbalu RSK
cena vstupenky 150 Kč, předprodej

od 10. února v trafice u autobusového 
terminálu

sokolovna od 20.00 hodin

2. března
Žákovský koncert

ZUŠ Klementa Slavického
sál Kulturního střediska Radotín

od 18.00 hodin

7. března
Autorské čtení Josefa Fraise

z právě dokončených pamětí Andělé 
s monokly, spojené s besedou

Místní knihovna Radotín
od 19.00 hodin

9. března
Koncert houslového oddělení

ZUŠ Klementa Slavického
 sál modlitebny Českobratrské církve 

evangelické v Radotíně v ulici
Na Betonce od 18.00 hodin 

9. března 
Koncert kytarového oddělení

ZUŠ Klementa Slavického
sál Kulturního střediska Radotín

od 18.00 hodin

12. března
Vítání jara (více str.4)

restaurace Pivní sanatorium
16.00-22.00 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

18. února od 17.00 a 19.30 hodin
Hannah Montana                      60 Kč

19. února od 17.00 a 19.30 hodin
Red                                              70 Kč

20. února od 16.00 a 19.00 hodin
Dívka, která kopla do vosího hnízda 
                                                     75 Kč

21. února od 10.00 hodin
Ženy v pokušení                         50 Kč
představení pro rodiče na mateřské 
a rodičovské dovolené (více viz str. 4)

25. února od 19.00 hodin
Erotikon (FK)                            70 Kč
PROJEKT 100

             (členové RFK 60 Kč)

26. února od 17.00 a 19.30 hodin
Vše pro dobro světa a Nošovic 
                                                     70 Kč

27. února od 17.00 a 19.30 hodin
Druhá strana mince                  70 Kč
PROJEKT 100  

4. března od 17.00 a 19.30 hodin
Letopisy Narnie: Plavba Jitřního 
poutníka                                     75 Kč

5. března od 17.00 a 19.30 hodin
Muž ve stínu                              70 Kč

6. března od 17.00 a 19.30 hodin
Vrah ve mně                               70 Kč

11. března od 17.00 a 19.30 hodin
Megamysl                                    70 Kč

12. března od 17.00 a 19.30 hodin
Imaginární lásky                        70 Kč

13. března od 17.00 a 19.30 hodin
Domů na Vánoce                        70 Kč

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ
Neděle v 15.00 hodin                40 Kč

27. února Kytice pohádek I
6. března Kamarádi z televize I 
13. března Krtek ve snu

Rezervace vstupenek je možná 
telefonicky na čísle 257 910 322 

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

Kino Radotín,
Na Výšince 875/4,
Pokladna otevřena

1 hodinu před představením.
Změna programu vyhrazena!

Augusto Cury – Prodavač snů
Uznávaný lékař, spisovatel a univerzit-
ní profesor Augusto Cury předkládá 
velký příběh, jenž se stává oslavou 

obyčejných lidí, kteří se nebojí jít za 
svým snem, přestože při hledání lásky 
sklízejí posměch a setkávají se s nepo-
chopením. Díky hluboké lidské moud-

rosti příběhu i osobitému humoru 
nadchla kniha už miliony čtenářů.

nakladatelství Knižní klub

Barbara Erskinová –
Dědictví minulosti

Děj svého nového románu postavila 
autorka opět na prolínání dvou velmi 
vzdálených časových rovin – v té his-
torické se vrací o dvě tisíciletí zpět, do 
Británie osídlované Římany v dobách 
počátku křesťanství a jeho střetů s ví-
rou keltských druidů. V té současné 
se mladá vikářka anglikánské církve 
potýká s předsudky svého okolí. Její 
neobvyklé léčitelské a vizionářské 

schopnosti ji zavedou do posvátného 
kraje plného tajemství...

nakladatelství Brána

Eva Palátová – Ola Lama
Zábavné a poutavé čtení o cestě pěti 

mladých cestovatelů, kteří se rozhodli 
projít Jižní Ameriku od rovníku až 
na jih k tučňákům.  Knihu doplňuje 

množství fotografií a map osmitisíco-
vé cesty s nápaditými ilustracemi.

nakladatelství Jota

Jakub Hladký – Zlata Adamovská
Autorizovaná kniha je pohledem

do Zlatina pracovního
i soukromého života.

nakladatelství Ethanum

John Woodward – Trénuj svůj
mozek a budeš génius

Kniha pro děti plná informací o moz-
ku a jeho fungování a nepřeberného 

množství podnětů, cvičení na paměť, 
pozornost a představivost, příkladů 
a jejich řešení, praktických situací 

a tvůrčích aktivit. 
nakladatelství Knižní klub

Karin Müllerová – Případ Caruso
Členové detektivní kanceláře Podko-
va řeší další případ. Tentokrát chtějí 

zjistit, co se vlastně přihodilo při 
autonehodě, po které zůstala jejich 

nová kamarádka upoutaná
na invalidní vozík. 

nakladatelství Mladá fronta

Místní knihovna Zbraslav
U Malé řeky 3, Praha-braslav

tel.: 257 111 802-5
e-mail: knihovna@zbraslav.cz
www.mc-zbraslav.cz/knihovna

16. února
Zbraslavské forbíny

hosty Karla Tejkala budou jazzový 
houslista Ed Vokurka a  jazzman

Josef Vejvoda, předprodej od 1.února
Divadlo J. Kašky od 19.00 hodin

19. února
O pejskovi a kočičce

maňásková pohádka pro nejmenší 
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

21. února – 24. března
Jindřich Mahelka - výstava z díla
vernisáž 19. února v 17.00 hodin
výstavní síň Městského domu ve

výpůjční době knihovny

26. února
O zlém vlku a nezbedných prasátkách

maňáskový muzikál
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

26. února
Ples Uraganu

tradiční skautský ples v sále hotelu
Barbora od 19.00 hodin

rezervace na telefonu 777 793 968

3. března
Koncert žáků ZUŠ

obřadní síň Městského domu
Zbraslav od 18.30 hodin

5. března
Kocour v botách

veselá maňásková pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

5. března
Maškarní bál ZKS

k tanci hraje Duo Mix, sál restaurace
U přístavu 19.30-2.00 hodin

12. března
Budulínek, Červená Karkulka

dvě maňáskové pohádky pro nejmenší 
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

15. března
Adam stvořitel

komedie bratří Čapků v podání ZKS
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

19. března
Benjamín a tisíc mořských ďasů 

kapitána Barnabáše
premiéra maňáskové pohádky

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

Informace, rezervace: kulturní od-
dělení ÚMČ Praha-Zbraslav

257 111 801, kultura@zbraslav.cz 
www.mc-zbraslav.cz/kultura
Změna programu vyhrazena!

16. února
Odlitky nožiček

výtvarná dílna s instruktáží 3D
odlévání pro rodiče s dětmi 0-3 roky, 
jejímž výsledkem bude 3D odlitek ru-
čičky nebo nožičky dítěte a schopnost 

si doma se sadou 3D Memories
vytvořit vlastní odlitek, vstupné 

250 Kč včetně materiálu,
rezervace nutná

17.00-18.00 hodin

17. února
Cestujeme do ajska, Kambodži

a  Laosu
komentované promítání Michaely 

Bernardové o návštěvě kousku Asie
s celou rodinou, o tom, nad

čím lze žasnout, co je možné překo-
nat, čemu se vyplácí vyhnout,

pro co je zajímavé jít do toho…
vstupné 50 Kč, rezervace nutná

19.00-20.30 hodin

24. února
Vysoká škola rodičovská –

Něžná náruč rodičů
Interaktivní přednáška Jany Fillové 
(absolventky akreditovaného kurzu) 
s praktickým nácvikem o tom, jak 

správně nosit, chovat a zvedat
0-12měsíční děťátko

vstupné 60 Kč, rezervace nutná
13.00-14.30 hodin

26. února
Pexeso orienťák pro celou rodinu
…aneb geocaching bez navigace 

víkendová akce pro malé i velké, jež 
láká dobrodružné hledání tajného 
hesla, vedoucího k pokladu, která 
bude ukončena nad horkým čajem 

a něčím na zub a slavnostní fanfárou, 
medailí pro vítěze a pozorností pro 
všechny zúčastněné v prostorách 

Pexesa, startovné 30 Kč/osoba od 3 let
14.00-15.30 hodin, start v Pexesu

26.února
Víkendová Zumba

víkendové cvičení s Michaelou Gasior 
pro milovnice Zumby

vstupné 90 Kč, rezervace nutná
9.30-11.00 hodin

Volná nedělní herna
nejen pro tatínky s dětmi

každou neděli od 9.00 do 12.00 hodin

Pexoklubovna pro školáky zdarma 
více na pexoklubovna.webnode.cz

každý pátek od 14.00 do 17.00 hodin

rezervace na recepci: 721 518 248
více na www.pexeso.org

Osobní „sběrný dvůr“ se někdo roz-
hodl zbudovat v Radotíně v parku na 
náměstí Osvoboditelů na břehu poto-
ka 19. ledna.

Mediální realita je neúprosná. Šesta-
sedmdesátiletý Roman Polanski, oscaro-
vý režisér polskožidovského původu, je 
znám jako psanec, který za údajné zneu-
žití nezletilé dívky nemůže do USA. Jako 
muž, jehož těhotná manželka Sharon 
Tate byla zavražděna sektou Charlese 
Mansona. A konečně jako člověk, který 
jel na filmový festival převzít prestižní 
cenu – a místo toho byl zatčen policií. 

Ve svém nejnovějším počinu, poli-
tickém thrilleru e Ghostwriter, se 
ale tahle kontroverzní figura znovu 
ukazuje jako nadmíru talentovaný re-
žisér, kterému nejsou cizí ani chame-
leonská žánrová salta. Poslední práce 
na tomto filmu dokonce dodělával ze 
švýcarského vězení.

Stříbrným lvem z letošního Berli-

nale ověnčený politický thriller při-
náší příběh ambiciózního spisovatele, 
který má za jiného autora dopsat me-
moáry britského expremiéra. Muž ve 
stínu vznikl podle literární předlohy 
e Ghost jednoho z nejúspěšnějších 
britských spisovatelů Roberta Harri-
se, který za něj dostal mezinárodní 
cenu za nejlepší thriller roku 2008. 
Jedním z důvodů, proč byla předloze 
i filmu věnována obrovská pozornost, 
je fakt, že obsahuje četné podobnosti 
s postavou kdysi milovaného, dnes 
nenáviděného Tonyho Blaira. Ostatně 
ani Bushova administrativa nezůstane 
ušetřena filmových pohlavků.

V centru dění stojí bezejmenný 
spisovatel (Ewan McGregor), které-
ho si jako „ghost writera“ – někoho, 

kdo poskytne svůj 
l i terá rn í  um, aby 
se pod ně podepsal 
někdo jiný – najme 
bývalý britský premiér 
Adam Lang (Pierce 
Brosnan) na sepsání 
sv ých pamět í .  Děj 
začíná nabírat nebez-
pečné obrátky krátce 
poté, co na opuštěnou 
zimní pláž známého 

Lochkov střeží Strážník roku

všechny běžné přestupky, od černých 
skládek, přes neposlušné pejskaře až po 
například agresivní chování občanů 
na úřadě. Sebevětší křikloun se totiž 
v tiché přítomnosti tohoto muže 
zákona neuvěřitelně zklidní.

Velkou roli hraje dohled jeho bdělého 
oka i ve snížení dopravních přestupků. 
Tam, kde by se běžně piráti silnic 
prohnali mezi domy závodní rychlostí, 
značka-neznačka, zkrotnou, jakmile 
spatří uniformu. Málokdo čeká, že 
v tak malé obci bude policista. Ale je tu. 
A je to znát.

Čestný odznak Strážník roku převzalo 
10. prosince 19 nejlepších členů sboru 
Městské policie hl. m. Prahy. Byl mezi nimi 
i Pavel Vančura z lochkovského okrsku. 

Proč právě on? Podle čeho se hodnotí, 
kdo je ten nejlepší?

Sám pan Vančura své „vítězství“ 
p ř i p i s u j e  s p o k o j e n o s t i  j e d n a k 
nadřízených tam v dáli – tedy velitele 
a policejního ředitele, kteří sem 
přicházejí jednou za měsíc, respektive 
jednou za rok, za druhé (a hlavně) 
spokojenosti velitelky nejbližší , 
tedy obce. V Lochkově, kde působí, 
znamená komunikace s představiteli 
městské části především každodenní 
schůzky s Evou Filipovou, zástup-
kyní starosty. Ve spolupráci s ní řeší 

amerického letoviska vyplaví moře 
mrtvolu jeho předchůdce v tomto 
projektu. A podobně jako v knihách 
Agathy Christie je každý v premié-
rově domácnosti vrcholně podezřelý 
– samotný Lang, jeho chytrá manžel-
ka Ruth (Olivia Williams) i milenka 
Aide (Samantha ze Sexu ve městě Kim 
Cattrall). Netrvá dlouho a „dělník 
slova“ si uvědomí, že přijetím finanč-
ně atraktivní práce učinil strašlivou 
chybu. Staré hříchy totiž mají dlouhé 
stíny. Mnohem delší, než si tenhle leh-
ce naivní stín představoval. 

Sám pisálek není ve filmu oslovován 
jménem a zůstává skryt rouškou ano-
nymity, vláčený bizarními okolnost-
mi. I divák-amatérský sherlock, jenž 
chce v Polanského filmu odkrývat zá-
hady a luštit šifry, musí počítat s celou 
sérií překážek a zádrhelů, falešných 
stop a matoucích dialogů. V bludišti 
pohřbených tajemství je tak snadné 
zabloudit.

Na jedné straně je Muž ve stínu 
elegantní a řemeslně perfektní detek-
tivka, na straně druhé politické drama 
s provokativními paralelami na sou-
časnou politiku. Polanského promyš-
lený mrazivý styl dokonce evokuje 
cosi z mistrovství režijního velikána 
Alfreda Hitchcocka. Dovedete si snad 
představit větší kompliment?


