
Recenze:
Iron Man 2

8. září
Kazimír Lupinec - Sága rodu 

Rassini
černá komedie ze života (a smrti) 

italské mafie
v podání Divadla V:A.D. Kladno

Kulturní středisko Radotín
od 19.00 hodin

13. září
Doprodej zájezdu na 22. září 

– Destinnová, Třeboň
Kulturní středisko Radotín

od 10.00 hodin

18. září
Radotínský Burčákfest 2010 
Pořádá Městská část Praha 16

ve spolupráci
s Českým archívem vín. 

Vše vypukne ve 14 hodin před
radotínskou radnicí a v blízkém
okolí – v ulicích Václava Balého 

a Loučanská. 
Pro návštěvníky bude připraven 

k ochutnání mírně kvasící skvělý mošt
z hroznů od vinařů
zejména z Moravy.

Kurzy pořádané
Městskou částí Praha 16

Angličtina pro začátečníky
Pondělí 17.30-18.45 hodin

Zápis proběhne 13. září 2010
v 17.30 hodin

v Kulturním středisku Radotín

Pohybové kury
Kalanetika 1 – pondělí
18.00-19.00 hodin v ZŠ
Kalanetika 2 – pondělí
19.00-20.00 hodin v ZŠ

Info na telefonu: 728 048 045
Jóga – úterý 18.45-20.15 hodin v ZŠ

Zápis proběhne na první hodině 
v úterý 14. září 2010

od 19.00 hodin v ZŠ Loučanská

Kurzy společenského tance
Taneční pro dospělé  každých 14 dní

v pátek 19.30-22.00 hodin
Info na telefonu: 257 770 488

 Bližší informace: 
Kulturní středisko Radotín 
náměstí Osvoboditelů 44/15 
vedoucí Mgr. Dana Radová 

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

www.ukoruny.net

20. srpna od 17.00 a 19.30 hodin
Kuky se vrací                             70 Kč

21. srpna od 17.00 a 19.30 hodin
Mamma mia                              70 Kč

22. srpna od 17.00 a 19.30 hodin
Jarmareční bouda                     70 Kč

27. srpna od 19.00 hodin
Aguirre, hněv boží (FK)            70 Kč

               (členové FK 50 Kč)

28. srpna od 17.00 a 19.30 hodin
Ženy v pokušení                        75 Kč

29. srpna od 17.00 a 19.30 hodin
Bába / Druhé dějství                 70 Kč

3. září od 17.00 a 19.30 hodin
Iron man 2                                 70 Kč

4. září od 17.00 a 19.30 hodin
Princ z Persie: Písky času         75 Kč

5. září od 17.00 a 19.30 hodin
Český mír                                   70 Kč

10. září od 17.00 a 19.30 hodin
Jak vycvičit draka                     70 Kč

11. září od 17.00 a 19.30 hodin
Twilight sága: Zatmění              75 Kč

12. září od 17.00 a 19.30 hodin
Serge Gainsbourg: J t’aime       70 Kč

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ:
Neděle v 15.00 hodin                    40 Kč

 5. září  O Dorotce
12. září Mikeš vypráví pohádku

Rezervace vstupenek je možná
telefonicky na čísle 257 910 322

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

Kino Radotín,
Na Výšince 875/4,

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

Pokladna otevřena
1 hodinu před představením.
Změna programu vyhrazena!

Elizabeth Stroutová –
              Olive Kitteridgeová 

Městečko Crosby v Maine se může 
jevit jako zcela bezvýznamné. Pro 

učitelku na penzi však
představuje střed světa.
Román získal roku 2009

Pulitzerovu cenu.
Vydalo nakladatelství Jota

Regina Andrásová – Korneliina válka
Manžel, zapálený komunista, Kornelii 

Hajnou opustil hned na začátku 
okupace a ona zůstala na děti i statek 

sama. Přesto riskuje a zapojí se do 
pomoci pronásledovaným.

Vydalo nakladatelství Eroika

Philip Roth – Vzala jsem si komunistu
V počátcích své úspěšné rozhlasové 

kariéry se Ira Ringold ožení 
s půvabnou herečkou Eve Frameovou. 
Líbánky ukončí skandální výpověď, 
v níž ona svého manžela označí za 

„Američana, který dostává
příkazy z Moskvy“. 

Vydalo nakladatelství Mladá fronta

  Emanuel Ridi – S Italem v kuchyni 
Přes 70 vybraných italských receptů, 
doplněných o šťavnaté fotografie jídel 

a četné snímky z natáčení.
Vydalo nakladatelství Magazine

Lucie Kovaříková, Michal Jon            
               Cyklostezky Evropy  
Oba cyklocestovatelé nás provedou po 
30 nejznámějších cyklostezkách, které 
osobně v posledních letech projeli.
Vydalo nakladatelství Cykloknihy

Katja Reiderová – Medvědi,medvědi,  
copak nám povědí? 

Máma medvědice svému synovi 
vysvětluje, jak se dostane k medu, 
jak to, že velcí medvědí dokážou 

ulovit tolik ryb… – klíčová slova jsou 
nahrazena obrázky.

Vydalo nakladatelství ovt

Jacqueline Wilsonová – Zlaté srdce  
Tracy Beakerové  

V dětském domově se slaví svatý 
Valentýn, ale Tracy připadají všechny 

ty dárečky sentimentální a trapné. 
Než jí malý Péťa dá velmi drahocenný 

přívěsek po babičce - zlaté srdce...
Vydalo nakladatelství BB/art

16.-20. srpna
Letní příměstský tábor

aneb vydejme se keltskou stezkou
kreativní týden pro děti mezi 6 a 9 
lety plný pohybu a skvělých zážitků 

při putování po stopách Keltů
pondělí až pátek 8.00 až 17.00  hodin 

jídlo zajištěno 3x denně
Cena 2500 Kč, rezervace nutná

23.-27. srpna
Dětský klub-školička

Pondělí-pátek
8.30-12.30

školička pro děti 2-6 let bez 
přítomnosti rodičů v pondělí až pátek 

8.30 až 12.30  hodin, cena 310 Kč
za  dopoledne, rezervace nutná

Powerjóga
v případě, že se podaří zajistit 

lektorku, bude i Powerjóga - povede-li 
se, budou termíny upřesněny na 

stránkách

Žabovřeská 1227, Praha-Zbraslav
recepce.pexeso@seznam.cz

Recepce byla otevřena pouze do 
12. srpna,  e-mailová korespondence 

je během prázdnin vyřizována 
příležitostně.

více na www.pexeso.org

27. srpna
Pyro Music Laser Fest

odpoledne koncerty kapel Airfare, Děda 
Mládek Illegal Band, Xindl X, 5angels, 

Kryštof, večer čtyři ohňostroje a dvě 
laser show na téma

největších světových hitů
dostihové závodiště Velká Chuchle

od 15.00 hodin

19. září
Chuchelské posvícení

zábavné soutěže pro děti včetně 
populární bitvy týmů v prokousávání 
pravých povidlových posvícenských 
koláčů, sousedské setkání a posezení, 

tradiční posvícenské občerstvení
sportovní areál DTJ Velká Chuchle, 

K Vápence 23 od 14.00 do 18.00 hodin

IPředstavte si Leonarda Da Vinci elektro-
nického věku. S charisma a vizáží Roberta 
Downeyho a bankovním kontem Billa Gate-
se. Přidejte prostořeký jazyk, casanovské 
sukničkářství a pořádnou dávku patriotis-
mu. Stojí před Vámi Tony Stark, supehrdina 
nové éry, v celé své železné kráse.

V minulém díle jsme viděli, kterak se 
milionářský synek stal nejnovějším trum-
fem americké vojenské moci a porážel své 
nepřátele rozdílem třídy. Železo sice neko-
roduje, v pokračování se ale žádná idylka 
nekoná. Objeví se ruský zloduch jako vystři-
žený z časů studené války, který si v genialitě 
s Tonym v ničem nezadá, nebezpečná rudo-
vlasá krasavice v podání Scarlett Johansson 
s arzenálem fyzických i estetických zbraní 
i odvěký konkurent-slizoun. A největším 
nepřítelem Tonyho je jeho vlastní tělo.

Iron Man získal hybridní pohon, rockový 
nátěr vypalovaček skupiny AC/DC, z duše 
playboye zbyla jen fasáda pro bulvární 
média. Tradiční comicsové kořeny konfliktů 
ă la otec-syn-staré hříchy-rodinná pomsta 
sice nevymizely, ale když začnou být repli-
ky příliš automatické a předvídatelné, je tu 
kulomet hlášek sidekicka Dona Cheadla či 
roztomilé jiskření mezi Železným mužem 
a jeho ocelovou magnolií s tváří Gwyneth 
Paltrow. Starkovo druhé dobrodružství je 
překvapivě, na rozdíl od prvního dílu, který 
stál jen na bondovském charismatu Roberta 
Downeyho, konstruováno jako týmovka, 
kde Stark je pouze první mezi rovnými.

Film se nevyhýbá ani reflexi změněné si-
tuace mezinárodních vztahů, v níž ukazuje, 
že jedno mocenské centrum už pro udržení 
stávajícího řádu nestačí. Na komické postavě 
senátora bezpečnostního výboru a armád-
ních generálů nastiňuje pozice amerického 
vojenskoprůmyslového komplexu, ironizuje 
vlastenectví a strefuje se i do americké bez-
pečnostní a zahraniční politiky. Krize hrdi-
novy identity v pokračování, kde hrdina řeší 
dilema, jakým superhrdinou chce a může 
být, je zábavnější, ale i podnětnější film než 
lehkovážná a pomalejší jednička.

Fanoušci akčních scén ale zapláčou. Až 
na několik kratších soubojů je Iron Man 2 
spíš komediální konverzačka než nabušený 
testosteronový flák, ale kde jinde uvidíte 
duel fyzikálních géniů, z nichž jeden vypa-
dá jako zhýralá popstar na výsluní a druhý 
jako sardonický rocker nad hrobem? Iron 
Man 2 je navíc vzácným úkazem mezi akč-
ními comicsy: vzhledem k silným ženským 
rolím, atraktivnímu sexsymbolu v hlavní 
roli a všeprostupujícímu humoru je to 
comics, na který pánové bez obav mohou 
vzít svou něžnější polovičku. Pokud jim 
nebude vadit, že její pozornost cele upoutá 
pan Železňák.

V Lahovičkách roste pohoří
Zcela ilegálně, o to však intenzivněji. Na pozemky patřící Rekreační zóně 
Radotín, s.r.o. naváží od jara Agentura „City logistika“ zeminu vytěženou 
na nejrůznějších pražských stavbách. Okamžitě poté, co pracovnice odboru výstavby, dopravy a životního prostředí Úřadu MČ Praha 16 zjistily nepo-

volené práce, proběhlo zde první kontrolní šetře-
ní (23.4.2010), na jehož základě obdržel nájemce 
areálu výzvu k bezodkladnému zastavení prací, 
tedy navážení zeminy na pozemky v katastrál-
ním území Lahovice.
Čin byl klasifikován jako nepovolené terénní 
úpravy, k nimž nebylo vydáno příslušné územní 
rozhodnutí. Zástupci firmy se hájili tím, že jde 
o materiál odkoupený od firmy Skanska, jenž byl 
vytěžen z tunelu Blanka a bude zde deponován 
jen krátkodobě, neboť má být odvážen do Mělní-
ka na stavbu protipovodňových valů – takže jde 

vlastně o záslužný čin. Patrně z toho důvodu výzvy nebylo uposlechnuto. Pokuta, která z tohoto jednání vyplynula, rovněž není zaplacena, protože se 
Agentury City logistika odvolala. Další řízení o nařízení odstranění terénních úprav zůstalo též bez odezvy. 
V současné době jsou již v Lahovičkách na ploše více jak 10 000 m2 desítky tisíc m3 vytěžené horniny. Vzduchem se tu vznášejí oblaka prachu, ve 
dnech, kdy prší, vypadá přilehlá silnice jako krosová dráha... Ti, kdo bydlí 
poblíž, se ale hlavně mohou zcela právem obávat, že v okamžiku, kdy by přišla 
záplavová vlna, změní se ilegální skládka ve smrtící masu bahna a kamení.
Proto také starostka Zbraslavi PaedDr. Dagmar Kobylková podala trestní 
oznámení na neznámého pachatele s podezřením na spáchání trestného činu 
obecného ohrožení, neoprávněného nakládání s odpady a maření výkonu 
úředního rozhodnutí. Důvod tohoto postupu je jasný: území Lahovické nivy 
je přírodní protipovodňovou ochranou. V této aktivní průtočné zóně je od-
kládání jakéhokoliv materiálu nepřípustné a v rozporu s Povodňovým plá-
nem, neboť může být odplaven a způsobit ucpání průtočného profilu v další 
části toku Vltavy. Tím se v případě povodně objektivně zvyšuje obecné ohro-
žení obyvatel hl. m. Prahy.
Zbraslavská starostka také požádala o součinnost v této věci Policii ČR i  Měst-
skou policii hl. m. Prahy – konkrétně o nasazení pořádkových složek k zabrá-
nění vjezdu nákladních vozidel na předmětné pozemky takovým způsobem, 
aby bylo znemožněno v pokračování protiprávního jednání ze strany zájmové-
ho sdružení City Logistika. A výsledek? Happy end se prozatím nekoná, haldy 
rostou dál…

1. září
Mikulov, Lednice a burčák

jednodenní zájezd pro seniory:
Mikulov - jeskyně Na Turoldu,

Kozí vršek, město, Lednice - 
volno k prohlídce zámku, skleníku, 

minaretu apod. podle vlastního 
výběru, Velké Bílovice - 

zastávka na burčák

Brownfields, hnědá 
pole, tak se říká are-
álům použitým, po-

škozeným a nako-
nec opuštěným prů-
myslovou výrobou. 
Na taková místa se 

pak většinou stahují 
lidé bez domova, 

což se stalo i v pří-
padě území mezi 

radotínským Penny 
marketem a ulicí 

U Jankovky. Doba, 
kdy se tu mezi sme-

tím rozdělávaly ohníčky, je však již minulostí, prostor  je soukromím 
investorem kultivován a mění se na místo podobné parku. 


