15. prosince
Vánoční koncert žáků Základní
umělecké školy Klementa Slavického
velký sál Kulturního střediska
Radotín od 19.00 hodin
15. prosince
Vánoce s Gaudiem
setkání s lidovou zimní poezií
v podání členů Gaudia
s hudebním doprovodem
Místní knihovna
Radotín od 19.00 hodin
16. prosince
Koncert tanečního oboru žáků
Základní umělecké školy
Klementa Slavického
velký sál Kulturního střediska
Radotín od 19.00 hodin
19. prosince
IV. adventní koncert
pořádaný v rámci V. cyklu
nedělních předvánočních koncertů
Rybovu Českou mši vánoční a výběr
ze staročeských rorátů přednese
Smíšený pěvecký sbor SUDOP
za doprovodu Orchestru učitelů
ZUŠ Klementa Slavického
v Praze-Radotíně
Kostel sv. Petra a Pavla
od 15.00 hodin
26. prosince
Koncert Pražské mobilní zvonohry
před radnicí Městské části Praha 16
v ulici Václava Balého od 16.00 hodin
31. prosince
Silvestrovský půlnoční ohňostroj
u lávky přes Berounku od 24.00 hodin
8. ledna
Anča a Pepík
loutkový komix divadla
Buchty a loutky
velký sál Kulturního střediska
Radotín od 15.00 hodin

17. prosince od 19.00 hodin
Sen noci svatojánské (FK) 65 Kč
S dokumentárním patnáctiminutovým
filmem Loutky Jiřího Trnky
(členové klubu 45 Kč)
18. prosince od 17.00 a 19.30 hodin
Ilusionista
70 Kč
19. prosince od 17.00 a 19.30 hodin
Sama v Africe
70 Kč

od 24. prosince 2010
do 6. ledna 2011
KINO NEHRAJE

7. ledna od 17.00 a 19.30 hodin
Já, padouch
70 Kč
8. ledna od 17.00 a 19.30 hodin
Machete
70 Kč
9. ledna od 17.00 a 19.30 hodin
Legenda o létajícím Cyprianovi
70 Kč
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
více informací k sobotnímu večernímu
představení tohoto filmu spojenému
s besedou s tvůrci najdete na straně 4

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ
neděle v 15.00 hodin, vstupné 40 Kč
19. prosince
9. ledna
30. ledna

Vánoční pásmo I.
Kamarádi z televize IV.
Mach a Šebestová
k tabuli

12. ledna
Koncert žáků Základní umělecké
školy Klementa Slavického
k novému roku
velký sál Kulturního střediska
Radotín od 18.00 hodin

Rezervace vstupenek je možná
telefonicky na čísle 257 910 322
nebo e-mailem na adrese:
kinoradotin@email.cz.

Bližší informace:
Kulturní středisko Radotín
náměstí Osvoboditelů 44/15
telefon: 257 911 746, 725 606 259
e-mail: ksradotin@seznam.cz
www.ukoruny.net

Kino Radotín,
Na Výšince 875/4,
Pokladna otevřena
1 hodinu před představením.
Změna programu vyhrazena!

Recenze: Já padouch
Kam ten svět spěje... Klaďasové
a vzorňáci po vzoru Mirka Dušína
jsou už na odpis i v animácích pro
batolata. Hlavní (anti)hrdina je totiž
docela syčák.
Jmenuje se Gru, má pod sebou
celou armádu malých zlotřilých služebníků a v rukávu velikášský plán:
ukrást Měsíc a stát se tak nejmocnějším záporákem planety. Záhy se
ukáže, že s jeho sociopatickou osobností to nebude tak horké a divákovi

je nenápadně pod nos strkán jako
malý nepochopený nerd*, psychicky
týraný odpudivou matkou. Jakoby
američtí tvůrci znali jenom Freuda
a jeho oidipovský komplex.

Grua poznáme v okamžiku, kdy
jeho kariéru největšího záporáka
ohrožuje nováček mezi superlumpy
Vector, kterému se právě podařil
husarský kousek – uloupil velkou
egyptskou pyramidu. Z druhé strany
na něj tlačí nenasytný bankovní upír,
který mu odmítá další půjčky a žádá
splacení starých dluhů.
Ke svému monstróznímu cíli však
nadpozemskou shodou okolností
(a prozaickou vůlí scenáristy) po-

třebuje kromě pytle dolarů tři malé
holčičky ze sirotčince, domu hrůzy
s ukrutnou ředitelkou. Takže je
adoptuje, netušíc, že tyhle sestřičky
samy o sobě vydají za světový jaderný

Rudolf Křesťan – Co jsem si
nadrobil aneb Sypání ptáčkům
Výběr 75 nových úsměvných fejetonů
ilustrovaný Magdalenou Křesťanovou.
nakladatelství Alexej Šťastný
Madeleine Albrightová –
Tajná řeč broží
Bohatě ilustrovaná memoárová
kniha dává nahlédnout do
soukromí Madeleine Albrightové
prostřednictvím broží, které
nosila – laciných za pár korun vedle
značkových šperků i rodinného
stříbra. Je tu mnoho zajímavých
a často humorných příběhů
o špercích, světové politice
a životě jedné
z nejuznávanějších
amerických diplomatek.
nakladatelství Práh
Ivo Paulík a Jaroslav Burian –
77 výletů s dětmi po Moravě
Kniha přináší tipy nejen na turisticky
zaměřené výlety, ale i na poznávací,
sportovní nebo ty obohacené
o kulturní zážitky. Nabízí trasy,
které vedou jak po horách, tak
i po městech, jsou vhodné nejen pro
pěší turistiku, ale i pro jízdu
na kole nebo s kočárkem.
nakladatelství Knižní klub
Miroslav Kačor a kolektiv –
Zlatý věk české loutkové animace
Kniha čtivou a poutavou formou
přibližuje více než šedesátiletou
historii českého a československého
loutkového filmu. Obsahuje kromě
životopisů a filmografií předních
tvůrců také množství zajímavých
informací ze zákulisí
přípravy i natáčení.
nakladatelství Mladá fronta
a Animation People
Jarmila Marešová – Bajky
Autorka pro malé čtenáře vybrala,
převyprávěla a ilustracemi
doprovodila jedenáct nejznámějších
ezopových bajek. Kniha je pojata
jako čtení malovaných slov, kdy děti
hravou formou rozvíjejí s pomocí
rodičů svoji slovní zásobu a naučí
se reprodukovat vyprávěný text.
nakladatelství Axióma
Místní knihovna Zbraslav
U Malé řeky 3, Praha-Zbraslav
tel.: 257 111 802-5
e-mail: knihovna@zbraslav.cz

arzenál. Začne se točit frenetický
kolotoč nápadů, legrace a napínavých
dobrodružství. Ale žádná ušišlaná
roztomilost a srdceryvné plačtivé
dojáky. Naopak, téměř to vypadá, že
pánové z Universalu ukradli vrchního komika od Pixarů. Vznikla z toho
chytře napsaná komedie, která staví
na chemii mezi rošťákem s měkkým
srdcem a dívenkami, které si jej
obtočí kolem svého nevinného andílkovského prstíku. Celé je to nějak
povědomé. Proč?
Já, padouch je totiž zlobivé dvojče Úžasňákových. Má v sobě tu
nezbednou duši, zlomyslné vtípky,
konverzační přestřelky, ďábelsky pomrkává na dospělé publikum (Banka
zla – dříve Lehmann brothers) a na
rozdíl od jiných utahaných kusů plných patosu má i nevídaný spád. Pokud vás vaše ratolest nutí k návštěvě
kina a vy nemáte náladu na další
porci banálních zpívajících zvířátek
a teenagery v hábitech, Já, padouch
je ta nejlepší volba. Ostatně, kde
jinde dítě uvidí, že vědátor nemusí
být nudný pantáta s jogurtovými
brýlemi, ale pořádný řízek vesmírného kalibru?
*člověk úzce zaměřený na jednu oblast
lidské činnosti, který tak nezvládá
sociální vztahy s většinou ostatní populace (zdroj: Wikipedie)

6.-30. prosince
Výstava betlémů
výstavní síň Městského domu ve
výpůjční době knihovny
15. prosince
Zbraslavské forbíny
hosty Karla Tejkala tentokrát budou
spisovatel a fejetonista Rudolf Křesťan
a učitelka a cestovatelka PhDr. Olga
Vilímková
Divadlo J. Kašky od 19.00 hodin
předprodej od 24. listopadu
18. prosince
Zbraslavské Vánoce
Městský dům, Divadlo J. Kašky
a prostranství před ním od 14.30 hodin
Jak Pejsek s kočičkou slavili Vánoce
od 14.30 a 15.30 hodin
koncert Pražské mobilní zvonohry
od 16.00 hodin
vánoční koncert sboru ZUŠ
a skupiny Sirény od 16.30 hodin
vánoční ohňostroj od 17.00 hodin
po dobu akce malý vánoční jarmark,
výstava betlémů, občerstvení,
videoprojekce
8. ledna
Kocour v botách
veselá maňásková pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
13. 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
15. ledna
Budulínek, Červená Karkulka
dvě maňáskové pohádky
pro nejmenší
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
15. ledna
Reprezentační ples školy
v sálu hotelu Barbora od 19.00 do
24.00 hodin
předprodej u hospodářek v obou
školních budovách
Změna programu vyhrazena!
Informace, rezervace:
kulturní odd. ÚMČ Praha-Zbraslav
U Malé řeky 3, tel 257 111 801
kultura@zbraslav.cz
www.mc-zbraslav.cz/kultura

15. prosince
Vlastnoručně ušitá panenka
výtvarná dílna s paní Blankou
Dymáčkovou z dílny Ignis: u
vlastnoručně vyrobené panenky
můžeme ovlivnit mnohé, co u
koupené nelze, např. její vzhled,
můžeme si sami zvolit materiál a
velmi důležitý je také „energetický“
náboj, který do panenky vložíme
svou prací, svým soustředěním
a svou láskou k dítěti
vstupné včetně materiálu 150 Kč,
hlídání dítěte 50 Kč, rezervace nutná
17.00-19.00 hodin v prostorách Pexesa
19. prosince
Nedělní volná herna
Od 9.00 do 12.00 hodin je rodičům
a dětem k dispozici celé Pexeso
vstupné 30 Kč/1. dítě, 20 Kč/2. dítě
a 10 Kč/3. dítě

Pexeso bude
od 23. prosince 2010
do 2. ledna 2011 zavřeno
Přejeme krásné vánoční svátky!
rezervace na telefonním čísle
recepce: 721 518 248
Žabovřeská 1227, Praha-Zbraslav
více na www.pexeso.org

Rodinné centrum Korunka, o.s.
od ledna nabízí následující kurzy:
Úterý
9.30 - 12.25 hodin
Světýlka
cvičení pro
maminky s dětmi
od 2měsíců do 3 let (3 skupiny
budou rozděleny dle věku podle
přihlášených dětí)
Středa
9.30 hodin
Powerjoga
s možností hlídání dětí
Úterý
19.00 a 20.00 hodin
Orientální tanec
Na kurzy je nutno se předem
přihlásit na: www.korunka.net

Je bílo!
A dobře
známá krajina
se změnila
v pohádkové
království
(Berounka u ústí
Radotínského
potoka,
3.12.2010).

Je bílo!
A Technické
služby
Praha – Radotín
se při odklízení
sněhové nadílky
nezastaví
(náměstí
Osvoboditelů,
3.12.2010).

