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• Román pro ženy
• Venkovský učitel
• Postřižiny
• Bobule

Kinobus
Film v pohybu

Od 16. do 19. července
vám budeme promítat 

v Říčních lázních Radotín.

Začínáme po setmění mezi

21 a 21.15 hodin.

Promítané filmy

Do 27. června
Brdská zákoutí a motýli

v obrazech Věry Mačkové
Kulturní středisko „U Koruny“.
Otevírací doba: pondělí, středa 

9 - 12 hodin, 13 - 17 hodin; 
čtvrtek, neděle 13 - 17 hodin 

(za účasti autorky).

18. června
Závěrečný koncert

ZUŠ Klementa Slavického. 
Začátek v 18 hodin v Kulturním 

středisku „U Koruny“. 

20. června
II. Radotínská neckyáda

Druhý ročník soutěže ve splavování 
Berounky na netradičních

plavidlech. Závodu se může zúčast-
nit každý, komu nechybí odvaha,
patřičná dávka recese a humoru 

a dostaví se na start
s improvizovaným a amatérsky

vyrobeným prostředkem konstruo-
vaným pro splavení Berounky. 

Start ve 13 hodin v Říčních lázních. 
Doprovodný program s večerním 
vyhlášením vítězů. Informace po-

skytne Ing. Milan Bouzek,
tel.: 602 180 253, 

e-mail: milan.bouzek@p16.mepnet.cz 
nebo Miloslava Černá, e-mail: 

miloslava.cerna@p16.mepnet.cz.

16. – 19. července
Kinobus – film v pohybu

Máte rádi české filmy?
Užijte si je v netradičním letním 

kině – představení začínají
po setmění, mezi 21 a 21.15 hodin.

v Říčních lázních Radotín.
Filmy: Bobule, Venkovský učitel, 

Román pro ženy a Postřižiny.
V místě si budete moci zakoupit 

občerstvení. Vstup zdarma!

2. září
Výlet pro seniory - Horní Lužice

(Löbau, Ostritz, Žitava, Ojbyn)
Cena pro radotínské seniory 200 

korun, pro mimoradotínské 490 Kč. 
Prodej zájezdu 24. srpna ve 14 hodin 

v Kulturním středisku.

10. – 11. října 
XII. Havelské posvícení

Kulturní středisko přijímá
nejpozději do 15. července 2009 

přihlášky k účasti stánkařů
na Havelském posvícení. 

Kontaktní on-line formulář naleznete 
na adrese www.ukoruny.net

v odkazu „Havelské posvícení“.

Bližší informace a přihlášky 
v Kulturním středisku Radotín, 

nám. Osvoboditelů 44/15,
tel.: 257 911 746, 604 146 163, 

e-mail: ksradotin@seznam.cz,
www.ukoruny.net.

Změna programu vyhrazena! 

19. června od 17 a 19.30 hodin
El Paso 70  Kč

20. června od 17 a 19.30 hodin
Normal 75 Kč

21.  června od 17 a 19.30 hodin
Babička 70 Kč

26. června od 17 a 19.30 hodin
Monstra vs. Vetřelci 70 Kč

27. června od 17 a 19.30 hodin
Po svatbě 70 Kč

28. června od 16 a 19 hodin
Der Baader Meinhof 
Komplex 75 Kč

3. července od 17 a 19.30 hodin
Občan Havel přikuluje 75 Kč

4. července od 17 a 19.30 hodin
Proměny 70 Kč

5. července od 17 a 19.30 hodin
Mlčení Lorny 70 Kč

10. července od 17 a 19.30 hodin
Válka nevěst 70 Kč

11. července od 17 a 19.30 hodin
Krvavý Valentýn 70 Kč

12. července od 17 a 19.30 hodin
Duel Frost/Nixon 70 Kč

17. července od 17 a 19.30 hodin
Sex Drive 70 Kč

18. července od 17 a 19.30 hodin
Pochyby 70 Kč

19. července od 16 a 19 hodin
Andělé a démoni 75 Kč

24. července od 17 a 19.30 hodin
Happy – go – Lucky 70 Kč

25. července od 17 a 19.30 hodin
S.S.D. – Spojení nenavázáno 70 Kč

26. července od 17 a 19.30 hodin
Milk 75 Kč

Kino Radotín,
Na Výšince 875/4,

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

Pokladna otevřena 
1 hodinu před představením.
Změna programu vyhrazena!

Do 15. července
KLAS – z naší činnosti

Výstavní síň Městského domu. 
Otevřeno ve výpůjční době knihovny.

16. června
Koncert žáků 

Základní umělecké školy
V Královském sále
Zámku Zbraslav.

Začátek v 18.15 hodin.

17. června
Školní akademie

V Černém divadle Jiřího Srnce 
(bývalé zbraslavské kino). 

Začátek v 18 hodin.

18. června
Archeologie

Přednáška archeoložky Drahomíry 
Malykové doplněná o příběhy z praxe. 

Začátek v 19 hodin 
v prostorách Pexesa. 

Rezervace nutná. 

19. června
Rusalka

Lyrická loutková pohádka 
J. Kvapila s hudbou
Antonína Dvořáka. 

Divadlo J. Kašky od 20 hodin.

20. června
Slavnost Slunce

Den zbraslavských neziskovek – 
hry, soutěže, výtvarné dílny, kulturní 

program, občerstvení. 
V areálu Základní školy Nad Parkem, 

začátek ve 14 hodin.

22. června
Koncert žáků 

Základní umělecké školy
Husův sbor Zbraslav. 
Začátek v 19 hodin.

24. června
Závěrečný koncert 

Žáků Základní umělecké školy
Zbraslav v Královském sále

Zámku Zbraslav. 
Začátek v 18.15 hodin.

25. června
Školní rozloučení s Pexesem

Opékání buřtů, muzicírování, to vše 
v prostoru ZOO v Břežanském údolí. 
Začátek akce v 16 hodin, předpoklá-

daný konec v 18 hodin.
 

Informace, rezervace, vstupenky:
Kulturní oddělení

ÚMČ Praha - Zbraslav,
U Malé řeky 3, tel: 257 111 801,

e-mail: kultura@zbraslav.cz
www.mc-zbraslav.cz/kultura.
Změna programu vyhrazena!

Orhan Pamuk - Sníh
Román tureckého nositele Nobelovy 

ceny za literaturu zavádí čtenáře 
do provinčního městečka Kars ztra-
ceného v horách na východě Turecka 

a odříznutého na několik dní od 
světa vánicí. Hlavní hrdina, básník 
a politický exulant Ka, se tam vydá-
vá, aby napsal reportáž o záhadných 

sebevraždách muslimských dívek 
a zároveň se znovu setkal se svou 
láskou z mládí. Tato pozoruhodná 

alegorie moderní turecké společnosti 
vyvolala v Turecku bouřlivé diskuze 
o nebezpečně rostoucí propasti mezi 

sekularisty a islamisty.
Vydalo nakladatelství Argo.

Fernando Morais - Mág
S podtitulem Paulo Coelho – podi-

vuhodný příběh jednoho z nejčteněj-
ších autorů na světě vychází kniha 
významného brazilského novináře 

a scenáristy pojednávající 
o osobnosti a životní cestě tohoto 

světově uznávaného brazilského spi-
sovatele. Bez předsudků i bez příkras 
líčí klíčové zkušenosti, které budou-
cího spisovatele formovaly – vztahy 
s rodiči, pobyty v psychiatrických 

léčebnách, rozmanité sexuální zku-
šenosti, inklinaci k satanismu, střet 
s mocí, znovuobjevení víry i tvůrčí 

úspěchy jak v oblasti hudby, tak 
později i literatury. Stejně věcně 

i zasvěceně autor čtenáře seznamuje 
s Coelhovým každodenním životem, 

pracovními i jinými návyky 
a vztahy se spolupracovníky 

i dalšími lidmi.
Knihu, která nabízí klíč k hlubšímu 
pochopení Coelhova díla, vydává 

nakladatelství Argo.

Alena Ježková – 
33 moravských legend

Po úspěšných pražských a českých 
legendách vycházejí další neméně 

kouzelné legendy moravské. 
33 moravských legend přináší pověsti 

o moravském králi Ječmínkovi 
z Chropyně, zbojníku Ondrášovi 

z Lysé hory, ptáčníku Velenovi z Bo-
skovic či Meluzíně ze zámku Velké 
Losiny. Některá vyprávění půvabně 

vysvětlují vznik velkých měst: Opava 
má prý jméno od páva a Český Těšín 

založili bratři, co se na sebe těšili. 
Málokdo ví, že s hradem Děvičky je 

spojen příběh tatarské princezny
a se zámkem Mikulov zas příběh 

tureckého paši.
Stejně tak jako předešlé knihy legend 

i tuto vydává nakladatelství Práh.

Místní knihovna Zbraslav,
U Malé řeky 3,

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

18. června
Archeologie – 

přednáška
Zajímá vás, o čem je archeologie? 

Čím se zabývá? 
Jak nám v současnosti 

zasahuje do života? 
Přijďte si poslechnout přednášku 

archeoložky Drahomíry Malykové 
doplněnou o příběhy z praxe. 

Vstupné 70 Kč,
rezervace nutná

(telefon: 721 518 248). 
Od 19 do 20.30 hodin 
v prostorách Pexesa.

24. června
Táta nemá konkurenci - 

přednáška
Být otcem nemá příliš vysokou

prestiž, je to ale velmi cenné 
a dokonce uspokojující. 

Věnovat se dětem je nejen dobré 
pro ně, ale je to projevem něčeho,

co je ukryto v nás i přesto,
že to muži ne vždy snadno vyjadřují. 

Jak být dobrým otcem se dozvíte 
od Ing. Pavla Rause. 

Vstupné 70 Kč, 
rezervace nutná

(telefon: 721 518 248). 
Od 19 do 20.30 hodin 
v prostorách Pexesa.

24. června 
Brigáda v nových prostorách

Nové prostory najdete na adrese: 
Žabovřeská 1227, Praha – Zbraslav.

Přijďte pomoci! 
Pracovat společně budeme 

od 15.30 do 19 hodin. 
Více informací poskytne 

Lenka Klímová, tel.: 721 863 129, 
e-mail: lenka.klimova@pexeso.org.

25. června
Školní rozloučení s Pexesem

Rozlučme se společně 
se školním rokem. 

Tradičně v prostoru ZOO
v Břežanském údolí. 

Vezměte si něco na opečení na ohni 
(buřty pro děti zajištěny) 

a popř. i nějaký hudební nástroj. 
Budeme se společně bavit a zpívat!

Začátek akce v 16 hodin,
předpokládaný konec v 18 hodin.

Rodinné centrum Pexeso, o. s.
Kurzy se konají v budově

ZŠ Vladislava Vančury, U Lékárny, 
Praha – Zbraslav. 

Přihlášky a informace
na www.pexeso.org.

Změna programu vyhrazena!

Nixona, a nemůžete strávit týdny 
v knihovně a archivech, zajděte na 
Duel Frost/Nixon. Už jen proto, že 
Frank Langella, představitel expre-
zidenta, Nixona nehraje. On jím 
skutečně je, do nejmenších detailů 

a jemných mi-
mikry, celým 
f i lmem pluje 
c o b y  j e h o 
reinkarnace. 
H o w a r d o v o 
p o s e l s t v í 
z Oválné pra-
c o v n y  p a t ř í 
k nejzajíma-
vějším poči-
nům na poli 
p o l i t i c k é h o 
d r a m a t u  z a 
p o s l e d n í c h 

pár let. Kdo by byl řekl, že střet 
politických pravidel a mediálního 
vesmíru s sebou přinese takový vel-
ký třesk?

Richard Nixon, jediný americký 
prezident, který kdy rezignoval na 
svůj úřad, se za svou politickou ka-
riéru zúčastnil celé řady domácích 
i politických válek. Poslední bitva ho 
nečeká s oponenty, ani sovětskými 
nepřáteli z Kremlu, výzvou mu je tele-
vizní souboj s britským moderátorem 
Davidem Frostem (přesný Martin 
Sheen, který exceloval coby Tony Blair 
v Královně). O čest, o slávu, o pozici 
v čítankách, o interpretaci dějin.
   Režie tohoto docudramatu (drama 
na základě skutečných událostí sní-
mané polodokumentárním stylem) 
se ujal zkušený oskarový harcovník 
Ron Howard (Čistá duše, Apollo 13), 
který si po kriticky odsouzené Šifře 
mistra Leonarda náramně spravil 
reputaci. Z politické debaty totiž do-
kázal vytvořit prominentní boxerský 
ring, v němž se na háky zprava a zle-
va nehledí. Fascinující intelektuální 

knokauty, verbální přestřelky a emo-
cionální manipulace dělají z nudné 
dějinné události prvotřídní a strhují-
cí příběh muže, který měl moc vlád-

nout světu a kvůli zbytečné chybě 
ztratil vše, na čem mu záleželo.

Pokud toužíte vědět, jak to bylo 
s Watergate a jaký člověk se skrýval 
za veřejným obrazem podmračeného 


