14. května od 17.00 a 19.30 hodin
Winx club –
70 Kč
výprava do ztraceného království
do 31. května
Výstava fotografií z Peru
radotínského rodáka Pavla Siegla
je přístupná v otevírací dobu
Místní knihovny Radotín:
po, st, čt: 9.00-12.00
a 13.00-18.00 hodin
do 30. června
Prodejní výstava obrazů
Michala Chylíka
je přístupná v otevírací dobu
Místní knihovny Radotín:
po, st, čt: 9.00-12.00
a 13.00-18.00 hodin
19. května
Absolventský houslový koncert
žáků Základní umělecké školy
Klementa Slavického
sál Kulturního střediska Radotín
od 18.00 hodin
22. května
III. RADOTÍNSKÉ PÁBENÍ:
Velké radotínské rodeo
od 11.00 hodin
v areálu říčních lázní
více informací na straně 4

26. května
Klement Slavický
vystoupení Základní umělecké
školy Klementa Slavického
sál Kulturního střediska Radotín
od 18.00 hodin
30. května
III. RADOTÍNSKÉ PÁBENÍ:
Velký dětský den
od 13.30 do 18.30 hodin
v areálu říčních lázní
více informací na straně 4

15. a 16. května od 17.00 a 19.30 hodin
Ženy v pokušení
80 Kč
21. května od 17.00 a 19.30 hodin
Alenka v říši divů
75 Kč
22. května od 17.00 a 19.30 hodin
New Yorku, miluji tě
70 Kč
23. května od 17.00 a 19.30 hodin
Mamut
70 Kč
28. května od 19.00 hodin
Měsíc nad řekou (FK)

70 Kč

(členové FK 50 Kč)
29. května od 17.00 a 19.30 hodin
Nezapomeň na mě
75 Kč
30. května od 17.00 a 19.30 hodin
Květ pouště
70 Kč
4. června Od 17.00 a 19.30 hodin
Oko nad Prahou
70 Kč
5. června od 17.00 a 19.30 hodin
Nine
75 Kč
6. června od 17.00 a 19.30 hodin
Commitmens
70 Kč
11. června od 17.00 a 19.30 hodin
Percy Jackson: Zloděj blesku 70 Kč
12. června od 17.00 a 19.30 hodin
Přestupný rok
70 Kč
13. června od 17.00 a 19.30 hodin
Videokracie
70 Kč
DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ
Neděle v 15.00 hodin

40 Kč

16. května Krakonošovy pohádky II
23. května Vláček kolejáček
30. května S krtkem do pohádky

4. června
III. RADOTÍNSKÉ PÁBENÍ:
Rytířské klání
od 18.00 do 23.00 hodin
v areálu říčních lázní
více informací na straně 4

5. června
III. RADOTÍNSKÉ PÁBENÍ:
Královský průvod
od 14.00 hodin
před radnicí MČ Praha 16
více informací na straně 4

9. června
Slavnostní koncert
Základní umělecké školy
Klementa Slavického
sál Kulturního střediska Radotín
od 18.00 hodin
10. června
Koncert nejmenších
vystoupení žáků Základní umělecké
školy Klementa Slavického
sál Kulturního střediska Radotín
od 18.00 hodin
17. června
Koncert tanečního oboru
vystoupení žáků Základní umělecké
školy
Klementa Slavického
sál Kulturního střediska Radotín
od 18.00 hodin
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

Rezervace vstupenek je možná
telefonicky nebo e-mailem.
Kino Radotín,
Na Výšince 875/4,
telefon: 257 910 322,
e-mail: kinoradotin@email.cz
Pokladna otevřena
1 hodinu před představením.
Změna programu vyhrazena!

Nicholas Sparks - Milý Johne
Po třech letech u armády, kam
vstoupil spíš z bezradnosti, než z
přesvědčení, přijíždí John Tyree na
dovolenku do rodného městečka v
Severní Karolíně. Je mu třiadvacet
a sám cítí, že z něho výcvik, pobyt
na základně v Německu a nasazení
v Kosovu skutečně udělaly muže
a naučily ho zodpovědnosti.
Seznámení se studentkou speciální
pedagogiky Savannah znamená
další zvrat v jeho životě...
vydalo nakladatelství Ikar
Lynn Barberová - Škola života
Děj se odehrává v divokých
šedesátých letech minulého století
v Británii a hlavní hrdinkou je
mladá dívka Jenny, která vyrůstá
v průměrné britské rodině, a zdá se,
že jí čeká světlá budoucnost,
protože toho má v hlavě víc
než její vrstevnice.
vydalo nakladatelství Mladá fronta
Michal Viewegh, Petr Šabach,
Jaroslav Rudiš etc. –
Povídky o mužích
Příběhy zdaleka ne jenom pro muže
přináší šestadvacátý svazek oblíbené
edice Česká povídka. Muži chtějí
být milováni, chtějí milovat, rádi
by žili jinak, naplno, ale většinou
se objeví něco (nebo někdo), co jim
v tom brání. Ne všechny povídky
osmi autorů jsou o milostných
vztazích, jsou také o návratech a o
snaze udržet si dlouholetá přátelství.
vydalo nakladatelství Listen
Anna Votická - Zachráněna v
šanghajském ghettu
Unikátní vzpomínky paní Votické,
které se podařilo uprchnout před
nacismem a která našla záchranu
v Japonci spravovaném ghettu v
Šanghaji, kde pak ve výjimečném až
absurdním prostředí přežila válku.
vydalo nakladatelství P3K
omas Brezina - Případ pro Tebe
a Klub Tygrů: Pirátský poklad
Kamarádi Biggi, Luk a Patrik
pomáhají při vyklízení domu
zemřelého podivína Artura
Paparizziho, aby si vydělali nějaké
peníze na nový počítač.
Pro čtenáře od 9 let
vydalo nakladatelství Fragment

do 23. května
Urbanistická soutěž Sluneční město
výstava zúčastněných návrhů
výstavní síň Městského domu
ve výpůjční době knihovny
17. května
Koncert žáků ZUŠ
obřadní síň Městského domu
Zbraslav od 18.30 hodin
19. května
Adam stvořitel
premiéra komedie bratří Čapků
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

20. května
Za hudbou středověké Evropy
Divadlo J. Kašky od 19 hodin
21. května
Noc na Karlštejně
divadelní představení
Městská zahrada od 19.30 hodin
22. května
Obrazy ze středověkého života
Sluneční město 10.00-19.00 hodin
Královský průvod vyjde ve 13.00
23. května
Zádušní mše za Elišku Přemyslovnu
kostel sv. Jakuba v 9.30 hodin
Klávesový koncert Jaroslava Tůmy
obřadní síň od 17.00 hodin
23. května
Předškolácké řádění
od 13.00 na zahradě MŠ
Matjuchinova
26. května
Trojčlenka - tři aktovky A. Christie
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
29. května až 24. června
Dialogy C+S
výstava M. Prekopa a F. Tomíka
výstavní síň Městského domu
ve výpůjční době knihovny
1. června
Koncert žáků ZUŠ
obřadní síň Městského domu
Zbraslav od 18.30 hodin
5. června
Dětský den
areál ZŠ Nad Parkem od 14.00 hodin
12. června
Jíloviště-Zbraslav
jízda na historických velocipédech

5. června
Oslavy 120. výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů
od 10.00 hodin
v parku Městské části
Praha - Lochkov
více informací na straně 4
18.-19. června
Výstava keramického studia Lochkov
18. června od 15.00 do 18.00 hodin
19. června od 10.00 do 18.00 hodin
v parku Městské části
Praha - Lochkov

19. května
Autopatie –
alternativní způsob léčby dětí
přednáška Mgr. Jiřího Čehovského,
majitele nakladatelství Alternativa a
autora řady knih vydaných
i v zahraničí, homeopata
s třicetiletou praxí, který vede
školení Homeopatické akademie
Autopatie je nová metoda
svépomocného léčení chronických
potíží dětí, která spočívá v jemném
ovlivňování organismu, založeném
na homeopatickém principu –
více informací na www.autopatie.cz
od 16.30 do 17.30 hodin
v prostorách Pexesa
vstupné 70 Kč na osobu
možnost hlídání za 40 Kč/dítě
nutná rezervace
26. května
Matky nejsou materiál ke spotřebě
aneb nenechte se vyčerpat a
„vyhodit“
beseda
přednáší Helena Blaženínová,
pracovnice Armády spásy, která
s Vámi probere, jak to udělat,
abyste se po mateřské necítila úplně
„vycucnutá“, jak si zachovat své já
a jak zachovat kladný partnerský vztah
od 16.30 do 17.30 hodin
v prostorách Pexesa
vstupné 40 Kč na osobu,
dobrovolníci zdarma
nutná rezervace
Žabovřeská 1227,
Praha-Zbraslav rezervace na
telefonu 721 518 248
více na www.pexeso.org

Recenze: New Yorku, miluji tě!
New York, New York. Město, které nikdy
nespí. Betonová džungle. Lidská zoo. Hold
mu vzdali Frank Sinatra i U2, natočilo se
o něm (a v něm) tisíce filmů. Metropole,
která 11. září 2001 tragicky přišla o dvě věže
a bezstarostnou atmosféru středu zeměkoule.
Do jeho manhattanských bulvárů a zastrčených uliček se vydala i jedenáctka známých
režisérů, aby přispěla svým střípkem do multikulturní mozaiky filmových povídek.
Stejně jako první díl povídkového projektu věnovaný francouzské metropoli Paris
je t´aime přitom snoubí půvabné turistické
obrázky s hravými příběhy a nevšedními
pointami. Ale zatímco filmová Paříž (další
cyklus bude rámován šikmookou perspektivou Hongkongu) byla jaksi magicky snová,
většina tvůrců v New York, I love you sází
na překvapivý zvrat a hvězdné herecké
obsazení.
New York se představuje jako město
letmých setkání, místo, kde se z epizodické
náhody stává poetická, jak píše Milan Kundera, kde se z kolemjdoucích stávají přátelé

na jednu noc. Tvůrci nás zavádí mezi pestrobarevnou směsku lidí, z nichž každý odněkud přišel a všichni mají nějaký přízvuk,
který rezonuje v každé části jinak. Poznáte
bohaté a chudé, elitu a imigranty i sexuální
napětí v povídce s Bradley Cooperem.
Jedna povídka vás rozesměje půtkami
okouzlujícího filmového starouška Eliho
Wallacha a jeho přísné manželky, další
rozpláče, když dohromady svede mladou
a starou generaci Hollywodu: hvězdu
z Transformers Shia LeBeoufa a Julii Christie. A vzápětí vás místo srdce zabolí mozkové závity, když se budete snažit rozlousknout
nějaký ten scenáristický oříšek jako v příběhu jedné fotografie v peněžence.
Nebo se necháte rozněžnit dívenkou
z parku, co má tisíc otázek a na svět se dívá
na rozdíl od dospělých jako na dobrodružné místo, které je třeba prozkoumat. Tento
segment je režisérským debutem princezny
ze Star Wars Natalie Portman. Jako spojnice
mezi fragmenty působí snílkovská dívka
s videokamerou, jež mezi jednotlivými
částmi lehkonoze poletuje
jako zvědavý motýl na cestě
mezi Central Parkem a Chinatown.
Možná se vám nezalíbí
každé zákoutí New Yorku,
ale p okud si do Velkého
jablka kousnete, něco z té
pestré škály chutí vám určitě zachutná.
P.S. Můj nejmilejší příběh
se zčásti odehrává na stromě.
Jaký bude ten Váš?

Na rohu radotínských
ulic V Parníku a
Věštínská se nově
zelená parčík! Fotografie
byla pořízena v den
výsadby, nyní a za měsíc
už zcela určitě přibude
listí a na odpočinkovou
plochu uprostřed
dvě lavičky.
V noci z 23. na 24.
května „vyzdobilo“
jedno z aut firmy
Švestka radotínské ulice
řádnými nánosy betonu
převáženého z mobilní
betonárny v Lahovicích.

Případ šetřila
Policie ČR,
Městská policie
hl. m. Prahy pak
kontrolovala,
zda bylo veškeré
znečištění včas
odstraněno.

