17. února
Žákovský koncert
vystoupení žáků
Základní umělecké školy
Klementa Slavického
sál Kulturního střediska Radotín
od 18.00 hodin
20. února
Maškarní sport bál
pořádá Sokol Radotín a RSK Volejbal
k tanci zahraje Globus Band
Sokolovna Radotín – od 14.00 hodin
odpolední karneval pro děti, vstupné
40 Kč, od 20.00 hodin samotný sport
bál, jednotná cena vstupenky 150 Kč
Předprodej od počátku února v trafice
u autobusového terminálu
24. února
Koncert tanečního oboru
vystoupení žáků Základní umělecké
školy Klementa Slavického
sál Kulturního střediska Radotín
od 18.00 hodin
25. února
Ochrana a zabezpečení bytů, domů
a rekreačních objektů
preventivní přednáška pořádaná pro
občany Městské části Praha 16
Městskou policií hl. m. Prahy
sál Kulturního střediska Radotín
od 17.00 hodin
13. března
Vítání jara v Pivním Sanatoriu
Tradiční Staropramenpárty s hudbou,
tancem a dobrým pivem
Přijďte se pobavit s přáteli a opět přivítat jaro! Po slavnostním zahájení
starostou MČ Praha 16 Mgr. Karlem
Hanzlíkem obdrží každá přišedší
žena květinu a počne hudební zábava,
hudebním večerem všechny provede
BEER SANATORIUM s hosty. Takže
přijďte včas a zajistěte si místo!
od 16.00 hodin v Pivním Sanatoriu
16. března
Čaj o třetí
pro radotínské seniory pořádá
Městská část Praha 16, připraven
bude bohatý program i občerstvení
sál Kulturního střediska Radotín
od 15.00 hodin
17. března
Žákovský koncert
vystoupení žáků Základní umělecké
školy Klementa Slavického
Sál Kulturního střediska Radotín
od 18.00 hodin

19. února od 17.00 a 19.30 hodin
Mikulášovy patálie
70 Kč
20. února od 17.00 a 19.30 hodin
Zemský ráj to na pohled
75 Kč
21. února od 17.00 a 19.30 hodin
Na velikosti záleží
70 Kč
26. února od 18.00 hodin
Člověk bez osudu (FK)
70 Kč
(členové FK 50 Kč)

27. února od 17.00 a 19.30 hodin
Sherlock Holmes
70 Kč
28. února od 17.00 a 19.30 hodin
Import/Export
70 Kč
5. března od 17.00 a 19.30 hodin
Alvin a chipmunkové 2
70 Kč
6. března od 17.00 a 19.30 hodin
Galimatyáš
70 Kč
7. března od 16.00 a 19.00 hodin
Prorok
70 Kč
12. března od 17.00 a 19.30 hodin
Planeta 51
70 Kč
13. března od 17.00 a 19.30 hodin
Hlad
70 Kč
14. března od 17.00 a 19.30 hodin
Ať vejde ten pravý
70 Kč

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ
21. února Brundibáři
28. února Cvrček a spol.
14. března Dobrodružství na pasece I

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!

Recenze: Sherlock Holmes
Je údělem velkých literárních postav, že
romány s nimi čte jen hrstka lidí, ale přesnou
představu o nich má takřka každý. Sherlock
Holmes je zaškatulkován coby geniální páprda s lulkou, odpočívající v křesle po boku
věrného, leč poněkud zaostalého doktora
Watsona. Anglický režisér Guy Ritchie, kterého filmový fanoušek zná díky kultovním
filmům jako Podfu(c)k a veřejnost coby
exmanžela Madonny, se ale rozhodl jít proti
konvencím a zobrazil nejslavnějšího detektiva na světě jako akčního hrdinu.
Sherlock, soukromé očko se závislostí na
morfiu a noční hře na housle, působí v této

adaptaci jako jakýsi kříženec mezi Rockym
a rozpustilým darebákem Tomem Sawyerem.
Jen má víc mozkových buněk než oni dva
dohromady. A je nestydatě přitažlivý. Onen
těžkopádný gentlemanský duch staré dobré
Anglie reprezentuje se ctí doktor Watson
(skvostný Jude Law), zatímco Holmes se bez

zábran věnuje experimentům s mouchami
a svým zhoubným vášním, mezi něž patří
i ona jediná osudová žena, všemi mastmi
mazaná zločinkyně Irene Adler (viktoriánsky svůdná Rachel McAdams).
Je ale nejvyšší čas prozradit, do jakého případu se náš detektiv pustil. Film totiž není
přepisem Doyleových románů, inspiroval
se comicsem. Jedná se o klasický případ
nadpřirozené konspirace, kterému vévodí
zázračné schopnosti, černá magie, tajná
bratrstva a protistátní aktivity. Zkrátka věci,
nad kterými král rozumu ohrnuje nos.
Sherlock Holmes tentokrát nesedí jen

v Baker Street, ale pobíhá od čerta k ďáblu,
a kamera spolu s ním sleduje úchvatné
záběry Londýna na prahu průmyslové
revoluce, s rozestavěným Tower Bridge, starými továrnami a barvitými uličkami, kde
se skrývá chátra i odpovědi na Holmesovy
otázky.

Mario Puzo – Sedm katů z Mnichova
Podruhé, po debutové Temné aréně,
se zde autor legendárního Kmotra
vrací do poválečného Německa, kde
se bývalý kapitán americké rozvědky
chystá pomstít svým mučitelům
z řad gestapa.
Vydalo nakladatelství Knižní klub
Jiří Hanibal – Velmož tří králů
Jindřich z Lipé, renesanční člověk,
statečný voják, ale především jeden
z nejmocnějších šlechticů království
a také muž, který se osudově
zamiloval do vdovy po českém králi
Elišky Rejčky, významně ovlivnil
osudy českého království. Spolu s ním
sleduje autor osudy českých zemí
v pohnuté době rychle se střídajících
panovníků na českém trůně:
Václava II., Rudolfa Habsburského
a Jana Lucemburského
Vydalo nakladatelství Knižní klub
Gerhard Haase-Hindenberg –
Děvče z města mrtvých
Šťastnou shodou okolností se Gerhard
Haase-Hindenberg při jedné studijní
návštěvě Káhiry setkal v tradičním
islámském městě mrtvých Imam
Al-Shafíi s dívkou Monou, která zde
spolu se sedmi mladšími sourozenci
vyrostla. Své pocity a myšlenky
svěřovala deníku, na jehož základě
a s pomocí obsáhlých rozhovorů
a intenzivního pátrání přímo na
místě vznikla kniha, která líčí nejen
životní příběh Mony, ale odkrývá
i tabuizovaný svět města mrtvých,
myšlení a cítění jeho obyvatel.
Vydalo nakladatelství Ikar
Christa Pöppelmannová –
Mušketýři a záhada zlatého kordu
Další z řady detektivních příběhů pro
malé školáky se tentokrát odehrává
v první polovině 17. století. V tehdejší
Svaté říši římské zuří třicetiletá válka
a ve Francii vládne mocný kardinál
Richelieu. Moritz doprovází svého
otce do Paříže, zde však musí jeho
otec čelit křivému obvinění z krádeže
králova zlatého slavnostního kordu. Je
na Moritzovi a jeho nové kamarádce
Cornne, aby zloděje vypátrali.
Vydalo nakladatelství Olympia
Místní knihovna Zbraslav
U Malé řeky 3
tel.: 257 111 802-5
e-mail: knihovna@zbraslav.cz
www.mc-zbraslav.cz/knihovna
Roli úhlavního nepřítele si vzal na svá
bedra charismatický Mark Strong a předvádí přesně tu směs mesiášské arogance a aristokratického despoty, kterou chceme u pána
zla vidět. Dalším nahrávačem je vrchní
inspektor Scotland Yardu Lestrade, poněkud
komická policejní postavička, bez které by
ale postava génia nefungovala. V kontrastu
s ním je zkrátka náš hrdina nebezpečně
cool. A co víc, Holmes se tentokrát pochlapil a hláškuje téměř s willisovskou kadencí,
jeho škodolibý smysl pro humor a cit pro
narážky posouvají detektivní eskapády na
komediální kolej. Napomáhá tomu i třeskutá chemie mezi Holmesem a Watsonem,
mezi nimiž to jiskří jako mezi dráty vysokého napětí, a právě jejich pošťuchování dělá
pátrání tak zábavné.
Nejsilnější Ritchieho devizou se ale
ukázal být Američan Robert Downey Jr,
proslulý jako představitel Iron Mana. Jeho
britský přízvuk je bezchybný, charisma
bezkonkurenční a postavě z 19. století vtiskl
jakousi lehkost tím, že mu z kabátu vyprášil
zastaralé předsudky a mýty. Holmes je v jeho podání moderní, neustále v pohybu, až
neuroticky aktivní a navrací se k literárním
kořenům, například v geniální scéně, v níž
plánuje scénář boxerského zápasu. A právě
kontrast mezi rozmazleným arogantním
děckem a logickou brilancí jeho šedých
buněk je odzbrojující. Ne nadarmo získal
Downey před několika týdny Zlatý Glóbus
za nejlepší herecký výkon roku.
Pokud jste čtenáři, tak je návštěva kina
povinností, a pokud nejste - tak vlastně
taky. Tahle povinnost je totiž čirá zábava
pro mužské i ženském publikum. Jen nezapomeňte na nejslavnější radu samotného
Sherlocka Holmese: nevymýšlejte teorii,
dokud nemáte fakta.

17. února
Promítání pro seniory – Amerika II.
přednáší pan Zdeněk Beránek
Klub KLASU od 15.00 hodin
17. února
Trojčlenka
tři aktovky A. Christie
v podání souboru ZKS
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
19. února
Punk-rockový koncert
hrají Friends for Friends, Evellyn,
Sandboys, ylidomire
Bar D.I.Y. Na Hřišti od 20.00 hodin
20. února
Kašpárkova strašidla
veselá marionetová pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

Akce pro celou rodinu:
7. února
Po stopách Yettiho
malý orientační závod pro malé i velké
děti, ba i rodiče, obohacený o úkoly
a otázky z přírodovědy
od 15.00 do 17.00 hodin, start i cíl
v šatně Pexesa, vstupné 30 Kč/dítě
17. února
Povídání na téma – Stateční rodiče
s Klárou Brázdovou z občanského
sdružení HoSt (více na ww.hostcz.org),
koordinátorkou projektu pomoci
rodinám, žijících v podmínkách, které
nejsou procházkou růžovým sadem
od 17.00 do 18.00 hodin v Pexesu
vstupné dobrovolné, rezervace nutná

20. února
Kočičí ples
ples skautského střediska Uragan
sál sokolovny Zbraslav
od 20.00 hodin
Předprodej: uragan.ples@seznam.cz
nebo 777 793 968

24. února
Na cestách s Pexesem – po Islandu
s Jirkou Lehejčkem poslední divočinou
v Evropě i každodenním
životem Islanďanů
od 19.00 do 20.30 hodin v Pexesu
vstupné 70 Kč, rezervace nutná

20. února
Stříkačka
koncert zbraslavské country kapely
Bar D.I.Y. Na Hřišti od 20.00 hodin

Hledáme spolupracovníky
a pomocnice do tvůrčí skupiny
info na telefonu: 776 259 922

24. února
Zbraslavské forbíny
Karel Tejkal st. a hosté: režisér Karel
Weinlich a redaktorka
Eva Křížová – Kutinová
Divadlo J. Kašky od 19.00 hodin
Předprodej od 8. února
23. února
Víkend
hru Ivana Krause hraje
Divadelní společnost Křoví
Divadlo Jana Kašky od 19.30 hodin
25. února
Koncert žáků ZUŠ
Obřadní síň Městského domu
Zbraslav od 18.30 hodin
27. února
Ostrov splněných přání
Kašpárkovo mořské dobrodružství
v marionetové pohádce
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
6. března
Budulínek, Červená Karkulka
maňáskové pohádky pro nejmenší
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
13. března
Zvířátka a loupežníci
maňásková pohádka pro nejmenší
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

Kurzy od února:
Pro děti s rodiči: cvičení pro děti
(3 měsíce až 3 roky), dětský klub
(1-5 let), keramika a výtvarka pro
děti (3-5 let), muzicírování (2-6 let),
výtvarka, zpívání a muzicírování
(2,5-4 let), sportovní hry (2-6 let),
kroužek pokustonů a kutilů (5-8 let)
Pro děti: sportovní a míčové hry
(5-7 let), tanečky (3-6 let), divadelní
studio (4-6 let), angličtina hrou
(4-6 let), letečtí modeláři (6-8 let),
streetdance pro mládež (14-18 let),
žonglování (8-15 let), nově kurz
animace (7-9 let), reportáže
a tvůrčí psaní (8-10 let)
Pro dospělé: pilates s dopoledním
hlídáním, pilates večerní, powerjoga
i pro muže, jóga pro těhotné i dospělé,
aby záda nebolela - zdravotní cvičení,
bosu cvičení, břišní tance, salsa pro
ženy, scénický tanec, nově PC kurz,
zumba s hlídáním, atelier malby
a divadelní studio.
Vyzkoušejte 1. lekci zdarma!
Pexeso, o.s.
Žabovřeská 1227, Praha–Zbraslav
www.pexeso.org

Cestu k novému radotínskému hřbitovu
kdosi „ozdobil“ černou
skládkou pneumatik,
které naházel na soukromý pozemek, jehož
majitel má tím pádem
o starost víc. Kdo
poskytne informaci
vedoucí k usvědčení
pachatele, obdrží od
radotínské radnice odměnu ve výši 5 000 Kč.

Díky spolupráci s úřadem práce a financím od
EU pomáhají od konce
ledna s úklidem radotínských ulic čtyři muži
vedení v evidenci zájemců o práci. Jejich pracovní úvazky jsou prozatím
termínované do 31. října,
pokud se osvědčí, možná,
že některý z nich zde
získá práci natrvalo.

