15.11.

do 19. listopadu
Kruh radotínských výtvarníků
prodejní výstava výtvarných děl
Kulturní středisko Radotín
10.00-18.00 hodin
20. listopadu
Andělé ze zapomenuté skříňky
vánoční příběh Divadla Žlutý kopec o tom,
jak adventní andělé jdou vykonat své úkoly
Kulturní středisko Radotín
od 14.00 hodin
23. listopadu
Pódiová zkušenost
vystoupení studentů Základní umělecké
školy Klementa Slavického
Kulturní středisko Radotín
od 18.00 hodin
26. listopadu
Faustova svatba,
aneb jak je důležité míti stoličku
divadelní představení DS Gaudium
Kulturní středisko Radotín
od 19.00 hodin
27. listopadu
I. adventní koncert: Štěpán Rak
Kulturní středisko Radotín
od 17.00 hodin

18.00 Artur a souboj dvou světů
20.30 Melancholia
16.11. 18.00 Dům košaté lásky
20.30 Lovci hlav
17.11. 18.00 Žraloci na s(o)uši
20.30 Nechápu, jak to dokážeš
18.11. 18.00 Žraloci na s(o)uši
20.30 Twilight sága:
Rozbřesk 1. část
19.11. 18.00 or 3D TIP
16.00 Broučci – Broučkovi
tajnosti
20.30 Twilight sága:
Rozbřesk 1. část
20.11. 16.45 Madame Butterfly opera
Metropolitní opera
New York
22.11.
23.11.

24.11.
25.11.
26.11.

30. listopadu
Zájezd pro seniory: Advent ve Vídni
3. prosince
Setkání před Betlémem
divadelní představení Víti Marčíka pro
celou rodinu, poté mikulášská nadílka
s divadelním spolkem Gaudium
Kulturní středisko Radotín
od 15.00 hodin
4. prosince
II. adventní koncert: M. Mátlová
modlitebna Českobratrské církve
evangelické v Radotíně Na Betonce
od 17.00 hodin
6. prosince
Čaj o třetí
předvánoční setkání seniorů.
Kulturní středisko Radotín
od 15.00 hodin
7. prosince
Žákovský koncert ZUŠ
vystoupení studentů Základní umělecké
školy Klementa Slavického
Kulturní středisko Radotín
od 18.00 hodin
10. prosince
Faustova svatba,
aneb jak je důležité míti stoličku
divadelní představení DS Gaudium
Kulturní středisko Radotín
od 19.00 hodin
11. prosince
III. adventní koncert: Gaudium
Kulturní středisko Radotín
od 17.00 hodin
14. prosince
Koncert tanečního oboru ZUŠ
vystoupení studentů Základní umělecké
školy Klementa Slavického
Kulturního střediska Radotín
od 18.00 hodin
Další informace: www.praha16.eu

Recenze: or
Být, či nebýt, ptal se zoufalý dánský kralevic Hamlet. Bít, či zabít, ptá se arogantní následník trůnu z fantaskní říše Asgardu, or,
nabitý adrenalinem a touhou rozcupovat
mrazivé obry na ledové kostičky. Co spolu
tahle princátka mají společného?
Inu, oba je v jejich zápolení s osudem
režíroval Kenneth Branagh, intelektuálům
známý coby britský národní poklad z shakespearovské společnosti a dětem jako narcistní profesor Lockhart z Harryho Pottera. Jak
si ale tenhle ostrovní arťák poradil s marvelovskou comicsovou látkou? Brilantně v duchu zásady rozděl a panuj. Příběh ora
je rozetnut do dvou světů. Mýtický temný

18.00 Twilight sága:
Rozbřesk 1. část
20.30 Zvuk hluku
10.00 Baby Bio:
Moje krásná učitelka
18.00 Nechápu, jak to dokážeš
20.30 Jmenuji se Oliver Tate
18.00 Válka bohů 3D
20.30 Vendeta
18.00 Lillipop monster
20.30 Drive
16.00 Lišák Renart
18.00 Válka bohů 3D
20.30 Vendeta

29.11.

18.00 Doba ledová 3: úsvit dinosaurů
20.30 Drive
30.11. 18.00 Válka bohů 3D
20.30 Lillipop monster
1.12. 18.00 Kocour v botách 3D
20.30 Hitler v Hollywoodu
2.12. 18.00 Kocour v botách
20.30 Mistrovský plán
3.12. 16.00 Pohádka ze zátoky
18.00 Tintinova dobrodružství 3D
20.30 Avatar 3D

6.12.

18.00 Kocour v botách 3D
20.30 Jezinky a bezinky FK (viz strana 4)
7.12.
18.00 Velké podmořské
dobrodružství 3D
20.30 Snadný prachy
8.12. 18.00 Micimutr
20.30 Rumový deník
9.12. 18.00 Doba ledová 3: úsvit
dinosaurů 3D
20.00 Avatar 3D
10.12. 16.00 Mikeš o Vánocích
18.00 Legenda o sových
strážcích 3D
20.30 Rumový deník

Taj-ťün Hejzlarová, Josef Hejzlar –
Na Řece
Hrdinkou a vypravěčkou je tehdy pětiletá
dívka Skořicová, jedna z dcer z bohaté
rodiny Li. Kronika, odehrávající
se na zlomu dvou epoch: na jedné
straně tisíciletá tradice, na druhé straně
vliv „moderní doby“ – mladé ženy už
nerespektují své otce či starší,
berou život do vlastních rukou.
A někde poblíž nepozorovaně zuří
válka – a dá o sobě krutě vědět.
nakladatelství Knižní klub

16. listopadu
Společenské odpoledne pro seniory
sál hasičské zbrojnice
od 15.00 hodin
19. listopadu
Šíleně prolhaná princezna
veselá činoherní pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
23. listopadu
Zbraslavské forbíny – múzy rodu Vejvodů
hosty Karla Tejkala budou skladatel,
dirigent, bubeník Josef Vejvoda a jeho
dcera, herečka Zuzana Vejvodová
Divadlo J. Kašky od 19.00 hodin

Umberto Eco – Pražský hřbitov
Ve svém bytě v nevábné pařížské čtvrti se
v březnu 1897 probouzí starší muž a snaží
se rozpomenout, kdo vlastně je. Metodou
doktora Freuda, se kterým párkrát pojedl,
si začíná vybavovat vlastní minulost
italského a později francouzského
policejního konfidenta, autora fi ktivního
konspiračního plánu, který pak v rukou
jiných začal žít vlastním životem. Téměř
všechny postavy (např. Alexandre Dumas)
jsou historické, neméně skutečný je
i hrdinou sepsaný pamflet.
nakladatelství Argo

25. listopadu
Putování černým divadlem
retrospektivní výběr scén z 50leté historie
Černého divadla Jiřího Srnce
Divadlo Jiřího Srnce od 18.00 hodin

Mario Vargas Llosa – Keltův sen
Roger Casement, skutečná historická
postava, byl jako britský konzul vyslán
do Konga a posléze do Amazonie
s pověřením napsat zprávu o skutečném
stavu kaučukových plantáží. Jeho zpráva
obletěla svět a přispěla ke zlepšení
pracovních podmínek. Kvůli své
angažovanosti v boji za irskou nezávislost
však byl Casement posléze Brity
zadržen a popraven.
nakladatelství Garamond

27. listopadu
Kaškova Zbraslav
národní přehlídka aktovek a krátkých
jevištních útvarů v Divadle J. Kašky

Zdeněk Svěrák – Nové povídky
Soubor povídek Zdeňka Svěráka na
nejrůznější téma s jeho typickou
hravostí a humorem.
nakladatelství Fragment
Anna Strunecká, Jiří Patočka –
Doba jedová
Kniha nabízí poutavé čtení o škodlivých
látkách v potravinách, nápojích,
kosmetice, lécích a potravinových
doplňcích. Značná pozornost je věnována
možným rizikům očkování, jež v současné
době vyvolávají zvýšený zájem veřejnosti.
nakladatelství Triton

13.12. 18.00 Tintinova dobrodružství 3D
20.30 Hranaři
14.12. 18.00 Micimutr
20.30 Šťastný nový rok
15.12. 18.00 Poupata
20.30 Mission impossible:
Ghost protocol

Kama Sywor Kamanda –
Africké pohádky
29 pohádek světoznámého konžského
spisovatele přibližuje malým čtenářům
Afriku jako svět velkých zázraků.
nakladatelství Brio

Kino Radotín, Na Výšince 4
Telefon: 257 910 322
e-mail: kinoradotin@email.cz
aktuální program:
www.praha16.eu/kino

Eduard Petiška – Anička a flétnička
Veselé vyprávění s půvabnými ilustracemi
Heleny Zmatlíkové je určeno k předčítání
i k nácviku prvního samostatného čtení.
nakladatelství Knižní klub

Asgard je jako vystřižený z antických tragédií. Nechybí vášeň, zrada, souboje o trůn,
freudovské motivy a zákulisní pletichy na
pozadí dechberoucích scenérií. Pozemská
výseč příběhu zase operuje na důsledně
lehké komediální základně.
Božský norský válečník or (Chris
Hemsworth) je královský syn, nezodpovědný cholerik s magickým kladivem Mjolnir.
Má úlisného bratra Lokiho, což je kříženec
mezi Jagem a Voldemortem, a stárnoucího
otce Odina, kterému nechybí válečnické
ostruhy ani moudrost, s níž šéfuje všem
devíti světům. or má k dispozici bandu
sidekicků, kteří mu hlídají záda, když nějaký z jeho plánů vybouchne. Ten poslední
katastrofálním způsobem, takže ho otec
zbaví superschopností a vyhodí ho i s kladivem na Zem, která je
synonymem pekla. or
je jako každý neřád klikař,
takže se nad ním hned
sklání překrásná Natalie
Portman v roli zarputilé
astrofyzičky Jane. Nejprve ji
norský meteorit zajímá jako
vědecký objekt, ale když
si sundá tričko, přestane
ze sebe sypat fyzikální
konstanty a začne kmitat
řasami. Někde cestou zjistí,
že mezidruhová setkání

produkují i slušnou chemii, a věci se začnou komplikovat.
A Branagh umí smiřovat oboje a perfektně kočíruje ora v paralelních světech.
Omračující vizuál a epické momenty vévodí
fantaskní části, na Zemi hraje prim humor,
paranoia a zábavná bezmocnost mocných.
Nejzásadnějším přínosem je ale práce s charaktery. Tam, kde by mnoho jiných pojalo
postavy jako papírové ploštice, docílil toho,
že postavy mají třetí rozměr i hlubší motivace. Slabou stránkou je kvalita akčních scén.
Kamera tempo soubojů nestíhá, což zamrzí
zejména v okamžicích, kdy blonďatá vrba
mlátička za mocného řevu utíká a vidíme
jen detail na vypracovaný lýtkový sval.
or ale rozhodně není jen reklama na
nejbližší posilovnu. Branagh z něj vytesal comicsáka s necomicsově vrstevnatou osobností,
vesmírného coolturistu s mozkem a vtipem,
který si svůj úděl nezvolil, ale statečně se s ním
pere. Je jiný než ostatní. Navíc ani vedlejší postavy tu nejsou jen tak do počtu.
Přes všechnu chválu je ale třeba přiznat,
že od ora se zásadní comicsové (r)evoluce nedočkáte. Pravidla žánru nemění ani
si s nimi nepohrává, je to „jen“ povedená
představovačka jednoho kladivobijce, což na
popcornový spektákl rozhodně není málo.
Kdo by to byl řekl, že Kenneth Branagh
do toho umí takhle bušit?!

26. listopadu
Zbraslavské jarmarky
farmářský trh na Zbraslavském náměstí
od 9.00 do 13.00 hodin
26. listopadu
Královna Koloběžka 1.
známá pohádka podle J. Wericha
hraje DS Křoví
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

3. prosince
Čertův švagr
marionetová pohádka +
mikulášská návštěva
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
3. prosince
Mikulášský bál
Zbraslavské kulturní společnosti
sál restaurace U Přístavu
od 19.30 hodin
4. prosince
Zbraslavský běh
terénní běh pro nejširší veřejnost
na Závisti
8. prosince
Noc na Karlštejně
iInscenace známého muzikálu
v podání souboru ZKS
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
10. prosince
Perníková chaloupka
marionetová pohádka pro nejmenší
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
10. prosince
Zbraslavské jarmarky
farmářský trh na Zbraslavském náměstí
od 9.00 do 13.00 hodin
17. prosince
Zbraslavské Vánoce
městský dům, Divadlo J. Kašky
a prostranství před ním od 14.30 hodin
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

20. listopadu
Neděle v pohybu – volejbal
pro toho, kdo si chce zahrát...
vstupné 65 Kč, rezervace nutná
19.00-20.00 hodin, sraz 10 minut předem
před Sokolovnou
23. listopadu
Tvořivá dílna: Adventní věnce
tvorba věnce či jiné vánoční dekorace
v nejnovějších trendech a barevných
kompozicích s floristkou Jitkou Emlerovou
vstupné 290 Kč včetně materiálu svíčky
dle výběru k dokoupení
herna pro děti souběžně a zdarma
k dispozici, 17.30-19.00 hodin
25. listopadu
Přednáška: Nehlaď toho pejska
co dělat při setkání dítěte s cizím psem,
jak se zachovat při kontaktu vlastního psa
s dětmi - odpoví Jana Drvotová ze sdružení
“Psi pro život”
vstupné 150 Kč, rezervace nutná do
10. listopadu v rámci VŠ rodičovská
9.30-11.00 a 16.00-17.30 hodin
25. listopadu
Nocování v Pexesu
pyžamový večírek pro děti 5-9leté
šance pro rodiče zajít si do kina, do
divadla…, když o děti bude
dobře postaráno
vstupné 300 Kč včetně večeře a snídaně,
rezervace nutná
od 18.00 hodin do rána
25. listopadu
Znovuotevření Divadla J. Srnce na
Zbraslavi s divadelním představením
retrospektivní výběr scén z několika
původních černodivadelních inscenací
a poodhalení základních principů a
kouzel černého divadla
více na www.blacktheatresrnec.cz
18.00-20.30 hodin
26. listopadu
Adventní zbraslavské jarmarky
Zbraslavské náměstí 9.00-13.00 hodin
(více informací viz str. 8)
30. listopadu
Setkání rodičů dětí autistického spektra
(dětský autismus, Aspergerův syndrom...)
pro všechny, kdo mají doma dítě
s danou diagnózou či dítě s nápadnými
projevy autistického chování a chtějí se
podělit o své zkušenosti a nebo je naopak
načerpat - příležitost poznat lidi ze svého
okolí, se kterými je možné toto sdílet či
způsob, jak najít cestu k někomu s touto
diagnózou ve své blízkosti
vstup zdarma
17.00-18.00 hodin v prostorách Pexesa
Pexoklubovna
přijít může každý člověk školního věku
každý pátek 14.00-17.00 hodin
vstup vždy zdarma
Najdete nás: Praha-Zbraslav,
Žitavského 497 (zadní trakt polikliniky,
vchod z ulice U Hudební školy)

Z lokality u duňky na
Zděři v Radotíně zmizelo
rozsáhlé „hnojiště“.
Tato zpráva je OK jen
potud, pokud si ti, kdo
sem byli zvyklí vyvážet
pravidelně i odpad ze
zahrad, uvědomí, že
je třeba s ním zajet
o kus dál. Materiál ke
kompostování patří do sběrného dvora, nebo k některému
z cyklicky přistavovaných kontejnerů na
V radotínské oblasti
Na Pískách v místě
proti hřbitovu směřují
mnozí pod koruny
stromů ne kvůli
rekreaci, ale proto,
aby zde budovali
černou skládku.
Na fotografii je stav
k 13. říjnu.

