17. dubna od 17 a 19.30 hodin
Slepé lásky
70 Kč
Do 30. června
Dana Hrbková – obrazy
Místní knihovna Radotín,
Loučanská 1406/1. Otevřeno vždy
v pondělí, středu a čtvrtek od
9 do 18 hodin s výjimkou polední
přestávky mezi 12. a 13. hodinou.
18. dubna
Kočičí rebelie
Divadelní představení spolku
Gaudium.
Kulturní středisko „U Koruny“,
začátek v 15 hodin.
21. dubna
Den otevřených dveří
ve sportovní hale Radotín
Od 15 do 20 hodin
v radotínské sportovní hale.
Sraz účastníků přímo u haly
(ul. U Starého stadionu).
23. – 26. dubna
Memoriál Aleše Hřebeského
16. ročník mezinárodního turnaje
v lakrosu.
Info na www.lcc-radotin.cz.
23. dubna
Koncert pěveckého oddělení
Koncert ZUŠ Klementa Slavického.
Kulturní středisko „U Koruny“.
Začátek v 18 hodin.
25. dubna
Den otevřených dveří
od 9 do 13 hodin v ZŠ Radotín.
Info na www.skola-radotin.cz.
29. dubna
Třídní koncert – housle
Koncert ZUŠ Klementa Slavického.
Kulturní středisko „U Koruny“.
Začátek v 18 hodin.
6. května
Výlet pro seniory – Český ráj
Staré Hrady, Jičín, Troskovice,
Sobotka. Cena pro radotínské seniory
200 Kč. Pro mimoradotínské 510 Kč.
Prodej zájezdu se uskuteční 27. dubna
v 10 hodin v Kulturním středisku.
27. května
Výlet pro seniory- Znojemsko
Slup, Louka, Znojmo, Sedlešovice.
Cena pro radotínské seniory 200 Kč,
pro mimoradotínské 740 Kč.
Prodej zájezdu se uskuteční 18. května
v 10 hodin v Kulturním středisku.
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!

Byla jednou jedna mladá urozená
krasavice, kterou si vyvolil nejbohatší starý mládenec s modrou krví své
doby. Byl o dost starší, potřeboval ji
pouze kvůli mužskému dědici a posléze
ji začal podvádět s vdanou paničkou.
Zní to jako skutečný příběh pohádkové Lady Di, jejíž svatbu a pohřeb
sledoval celý západní svět? Ale kdeže.
Tohle se stalo její předchůdkyni, pokrevně spřízněné Georgianě Cavendish před několika staletími.
Vévodkyně není prvním snímkem,
jenž se zabýval duší žen v době, kdy

18. dubna od 16 a 19 hodin
Výměna
19. dubna od 16 a 19 hodin
Austrálie

75 Kč
75 Kč

24. dubna od 17 a 19.30 hodin
Mezi zdmi
70 Kč
25. dubna od 17 a 19.30 hodin
Den, kdy se zastavila země 70 Kč
26. dubna od 17 a 19.30 hodin
Che Guevara - revoluce
70 Kč
1. května od 17 a 19.30 hodin
Pohádky na dobrou noc
70 Kč
2. května od 17 a 19.30 hodin
Saw 2
70 Kč
3. května od 17 a 19.30 hodin
Sestra
70 Kč
8. května od 17 a 19.30 hodin
9. května od 17 a 19.30 hodin
10. května od 17 a 19.30 hodin
Líbáš jako Bůh
80 Kč
15. května od 17 a 19.30 hodin
Růžový panter 2
70 Kč
16. května od 17 a 19.30 hodin
Valkýra
75 Kč
17. května od 17 a 19.30 hodin
Vévodkyně
75 Kč

Dětská představení
26. dubna Dobrodružství na pasece II
3. května Pane, pojďte si hrát
10. května Z devatera pohádek
17. května Krtek ve snu
Neděle od 15 hodin.
Vstupné 40 korun.
Rezervace vstupenek je možná telefonicky na čísle 257 910 322 nebo
e-mailem kinoradotin@volny.cz
Rezervované vstupenky je nutno vyzvednout nejpozději 15 minut před
začátkem představení,
v opačném případě budou uvolněny
do prodeje.
Kino Radotín,
Na Výšince 875/4,
telefon: 257 910 322,
e-mail: kinoradotin@volny.cz.
Pokladna otevřena
1 hodinu před představením.
Změna programu vyhrazena!
se u nich zkoumalo pouze věno
a plodnost. Sofia Coppola natočila
před dvěma lety portrét francouzské
Marie Antoinetty, s rockovými riffy,
fontánami šampaňského a opulentně marnotratným stylem života na
dvoře. Režisér Saul Dibb se ale vydal
jinou cestou. Po cestě za osudem jedné pro(v)dané dívky kráčel tradičněji
a s typickým anglickým odstupem,
věrně adaptujíc knižní předlohu.
Není ale třeba bát se kašírované dějepravné nudy. Dřeň zůstává
stejná - hledání svobody v okovech
manželství, povinnost předat genetickou informaci dle metody: zavřete oči
a myslete na Anglii,
dvorské intriky, milostný trojúhelník,
manžel, který projevuje city zásadně
psům a dívka, která
má navzdory sešněrovaným korzetům
volnou duši. Pří liš
volnou na pozvolna se probouzející
18. století.
Nádherně oduševnělá Keira Knightley

18. dubna
Kocour v botách
Maňásková pohádka.
Divadlo J. Kašky od 15 hodin.
21. dubna
Koncert žáků ZUŠ
Obřadní síň Městského domu
Zbraslav.
Začátek v 18.30 hodin.
24. – 26. dubna
Loutkářský festival
K 25. výročí souboru Rolnička.
Řada pohádkových představení,
divadelní pouť.
Program:
Pátek 24. dubna
19.00 hod. - slavnostní zahájení
festivalu, Rusalka (J. Kvapil,
A. Dvořák). Činoherní provedení
známé pohádky, hraje Rolnička.
Sobota 25. dubna
9.30 hod. – Perníková chaloupka
(P. Slunečko). Hraje divadlo Jiskra
z Prahy 8 - Kobylis.
11.00 hod. – Kašpárek chodí pěšky
(J. Ipser, D. Weisová, R. Zemenová).
Hraje divadelní soubor
Čmukaři z Turnova.
14.00 hod. – Zvědavé slůně
(N. Casianová). Hraje divadelní
soubor Kováček z Prahy.
15.30 hod. – Pletené pohádky
(J. Ipser, D. Weisová, R. Zemenová).
Hrají Čmukaři.
17.00 hod. – O perníkové chaloupce
(J. Šilhán, J. Chmelík).
Hraje pražskohradecký
divadelní soubor Julie.
Představení se konají
v Divadle J. Kašky.
Neděle 26. dubna
14.00 hod. – Divadelní pouť
V Městské zahradě účinkují
v krátkých vystoupeních loutkáři
z radotínského souboru Gaudium,
loutkáři z Jiskry
a z domácí Rolničky.
18.00 hod. - zakončení festivalu.
Vstupné volné (a dobrovolné).
9. května
Zbraslavská osma –
jarní část
22. ročník závodu horských kol
pro malé i velké v Borovičkách.
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!
vdechla své nešťastné, politicky angažované a uctívané modle Georgianě
veselý dívčí půvab Elizabeth z Pýchy
a předsudku i tragický osud Celie
z Pokání - a desítky podob mezi nimi.
Zatímco režie a scénář emoce spíše
tlumí, mimikry její tváře umožňují
divákovi souznít s jejím zoufalstvím
i podivným odevzdáním. Je-li tenhle
zručně, ale nikterak vynalézavě natočený historický memoár čtivý a oživlý, pak především díky ní. Ani její
manžel, necitelný vévoda z Devonshiru, jehož brilantně ztvárnil Ralph
Fiennes, není odsouzen k jednorozměrné figurce padoucha. V řídkých
okamžicích smíření se z monstra
stává nešťastný muž, který je sevřen
povinnostmi svého rodu podobně
jako jeho žena.
Jenže jak je z historického rámu
známo, jen muž se mohl naplno realizovat ve veřejném životě a ovlivňovat
chod dějin, vždyť trvalo ještě více než
sto let, než první ženy získaly volební
právo. Působí ale téměř ironicky, kolik paralel mezi princeznou Dianou
a vévodkyní Georgianou objevíte
mezi řádky. Historie se opakuje.

Muriel Barberyová –
S elegancí ježka
Jeden z nejúspěšnějších francouzských románů posledních let
vypráví prostý a dojemný příběh
o setkání a míjení,
o slepotě a vidění, o pomíjivosti
a věčnosti. Příběh, odehrávající se
v jednom pařížském domě, je vyprávěn dvěma vypravěčkami. Pětačtyřicetiletou domovnicí, která se pokouší
před svým okolím skrýt svoji
posedlost filozofií a literaturou,
a dvanáctiletou, nadmíru nadanou,
inteligentní dívkou, která se rozhodla
v den svých třináctých narozenin
spáchat sebevraždu.
Předtím však pátrá po nějakém
krásném okamžiku, po něčem,
kvůli čemu stojí za to žít.
Román vydalo nakladatelství Host.
Jan César –
Na cestě po České republice
Beletristické zpracování úspěšného
pořadu České televize Na cestě po
České republice. Autor čtenáře
provede po čtrnácti krajích naší
země, po nejzajímavějších místech
Čech, Moravy a Slezska, po turisticky
vyhledávaných lokalitách i zapadlých
koutech, které však rozhodně stojí za
zhlédnutí. Kniha je bohatě ilustrována černobílými i barevnými
fotografiemi.
V edici Cestopisy vydalo
nakladatelství Jota.
Alice Sherwoodová –
Kuchařka pro alergiky
Kniha přináší více než 100 receptů,
které umožní celé rodině pochutnat
si na dobrém jídle, i když je někdo
z jejich členů postižen potravinovou
alergií. Jednotlivé pokrmy lze upravit
na verzi bez lepku, bez mléka,
bez vajec nebo bez ořechů.
Chutná jídla pro alergiky na celý den
vydalo nakladatelství Ikar.
omas Brezina –
Případ pro tebe a Klub Tygrů
Případ pro tebe a Klub Tygrů je název
nové edice, kterou pro děti připravilo
nakladatelství Fragment. Kamarádi
Biggy, Patrik a Luk založili Klub Tygrů, klub, kterému nic neunikne
a vyřeší každou záhadu. Vydejte se
i vy spolu s nimi po stopě pokladu
ukrytém v tajemném Chrámu hromů,
nebo jim pomozte najít vzácného koně,
který záhadně zmizel. Při pátrání vám
pomůže speciální detektivní lupa.
Místní knihovna Zbraslav,
U Malé řeky 3,
telefon: 257 111 802 – 5,
e-mail: knihovna@zbraslav.cz,
www.mc-zbraslav.cz/knihovna.

23. dubna
Kurz první pomoci
Nevíte, jak se zachovat při dopravní
nehodě nebo když na sebe dítě
vylije hrnek kafe?
Praktické nácviky první pomoci vás
naučí, jak si poradit
v krizových situacích.
Vše si budete moci vyzkoušet.
Kurz vede zkušená záchranářka
Bc. Ladislava Kalašová.
Rezervace nutná na telefonu
721 518 248.
Kurz se uskuteční
v prostorách Kouzelné zahrady u Pexesa
od 9.30 do 10.30 hodin.
Po skončení následuje
volná herna do 11 hodin.
Vstupné 70 korun.
23. dubna
Keramické odpoledne pro rodiče
s dětmi
Keramická dílna určená pro děti
v doprovodu rodičů.
Vyrobte si společně keramického
draka ze světlé a tmavé hlíny pod
vedením zručné výtvarnice Lenky
Nebeské, DiS.
Od 16 do 17.30 hodin v Pexesu.
Vstupné 120 korun za rodinu
(včetně materiálu).
Herna pro neposedy k dispozici.
30. dubna
Povídání v herně –
Bachovy květové terapie
V rámci volné herny vás Lenka
Červená seznámí s účinky Bachových
květových esencí, které jemně ošetřují
různé duševní stavy dětí i dospělých.
Je vaše dítě vystrašené, agresivní,
méně se koncertuje,
čeká vás očkování?
Ve všech těchto i mnoho dalších
situacích mohou Bachovy esence
pomoci získat vašemu dítěti
emocionální rovnováhu a pozitivní
postoj v každodenním životě.
Od 9.30 do 10.30 hodin v Pexesu.
Vstupné 20 korun.
7. května
Přednáška: Mozkový jogging
Od 19 hodin v prostorách Pexesa.
14. května
Jaké je to být sklářem?
Od 15 hodin v Pexesu si budete moci
vyzkoušet, jak se fouká sklo.
16. května
Den matek
Akce, na které budou hýčkány
maminky.
Rozmanitý program na celý den zdarma.
Od 10 do 17 hodin v Pexesu.
Rodinné centrum Pexeso, o.s.
Kurzy se konají v budově
ZŠ, U Lékárny, Praha – Zbraslav.
Přihlášky a informace
na www.pexeso.org.
Změna programu vyhrazena!

OK a KO Prahy 16
Obecně prospěšné stavby v našem regionu (výstavba protipovodňových
opatření, silniční okruh
kolem Prahy, uzavírka
železničního přejezdu Na
Betonce v Radotíně a řada dalších lokálních uzavírek a omezení) přináší
i mnoho negativ - nárůst
dopravy a velké zatí-

žení komunikací. Na snímku
vlevo záběr z radotínského náměstí Osvoboditelů,
nahoře Zbraslav - ulice
K Přehradám při nájezdu na
most Závodu míru. Nelze
však jednoznačně říct, zda
jde o stavy přímo z rubriky
KO nebo OK, toto rozhodnutí ponecháváme tentokrát na čtenářově úvaze.

