16. září
Radotínské farmářské trhy
náměstí Osvoboditelů mezi nákupním
centrem Berounka (supermarketem
Albert) a parkovištěm
10.00-18.00 hodin
17. září
Radotínské Burčákobraní
třetí ročník oblíbeného festivalu
pěnivého vinného moku
před radnicí v ulici Václava Balého
21. září
Zájezd pro seniory: jižní Čechy
24. září
Divadlo pro děti: O Panence
V podání studentů DAMU
Kulturní středisko Radotín
od 15.00 hodin
24. září
Divadlo V.A.D.: Rozpaky zubaře
Svatopluka Nováka
Kulturní středisko Radotín
od 19.00 hodin
30. září
Radotínské farmářské trhy
náměstí Osvoboditelů mezi nákupním
centrem Berounka (supermarketem
Albert) a parkovištěm
10.00-18.00 hodin
1. října
Bezpečný podzim
Zábavné odpoledne na dětském
dopravním hřišti (více viz str. 4)
1. října
Výlet pro rodiče s dětmi: Kozí farma
a brusírna perel
4. října
Čaj o třetí
setkání radotínských seniorů
Kulturní středisko Radotín
od 15.00 hodin
5. října
Zájezd pro seniory:
Mariánské Lázně
14. října
Radotínské farmářské trhy
náměstí Osvoboditelů mezi nákupním
centrem Berounka (supermarketem
Albert) a parkovištěm 10.00-18.00
hodin
15.-16. října
Havelské posvícení
XIV. ročník tradičního staročeského
jarmarku s bohatým kulturním
programem (více viz str. 4)
více na: www.praha16.eu

15.9. 18.00 Saxána a lexikon kouzel
15.9. 20.30 Nebojte se tmy
16.9. 18.00 Auta 2 3D
16.9. 20.30 Barbar Conan 3D
17.9. 15.00 Medvídek Pú
17.9. 18.00 Saxána a lexikon kouzel
17.9. 20.30 Nebojte se tmy
20.9. 10.00 Saxána a lexikon kouzel
(promítání pro rodiče s dětmi)
20.9. 18.00 Saxána a lexikon kouzel
20.9. 20.30 Kůže, kterou nosím
21.9. 17.30 Harry Potter a relikvie
smrti - část 2 3D
21.9. 20.30 Jana Eyrová
22.9. 18.00 Auta 2 3D
22.9. 20.30 Noc žraloka 3D
23.9. 17.30 Harry Potter a relikvie
smrti - část 2 3D
23.9. 20.30 Kovbojové a vetřelci
24.9. 15.00 Pohádky z lesa 1
24.9. 18.00 Kung fu panda 3D
24.9. 20.00 Piráti z Karibiku: na
vlnách podivna 3D
27.9. 18.00 Šmoulové 3D
27.9. 20.30 Pina 3D
28.9. 18.00 Jana Eyrová
28.9. 20.30 Noc žraloka 3D
29.9. 18.00 Šmoulové 3D
29.9. 20.30 Pina 3D
30.9. 18.00 Kung fu panda 3D
30.9. 20.00 Piráti z Karibiku: na
vlnách podivna 3D
1.10. 18.00 Mozartova sestra
1.10. 20.30 Alois Nebel
4.10. 17.00 Transformers 3 3D
4.10. 20.30 Zvětšenina (FK)
5.10. 18.00 Alois Nebel
5.10. 20.30 Mozartova sestra
6.10. 18.00 Jeden den
6.10. 20.30 Mortem
7.10. 17.00 Transformers 3 3D
7.10. 20.30 Lidice
8.10. 18.00 Zrození planety opic
8.10. 20.30 Elitní zabijáci
11.10. 18.00 Green lantern 3D
11.10. 20.30 Jeden den
12.10. 18.00 Zrození planety opic
12.10. 20.30 Obhájce
13.10. 18.00 Viditelný svět
13.10. 20.30 Johnny English se vrací
14.10. 18.00 Happy, happy
14.10. 20.30 Rodina základ státu
15.10. 18.00 Johnny English se vrací
15.10. 20.30 Nezvratný osud 5 3D
Kino Radotín, Na Výšince 4
telefon: 257 910 322
www.praha16.eu/kino

Werner Biermann – Léto 1939
Léto roku 1939 bylo mimořádně teplé
a lidé v celé Evropě chtěli na chvíli
zapomenout na každodenní starosti
a na sváry ve velké politice.
Ve skutečnosti to však
byl tanec na vulkánu...
nakladatelství Mladá fronta
Rjú Murakami – Nekonečná, téměř
průzračná modř
Oceňovaná próza popisuje život
mládeže v japonském městečku
ovlivněném přilehlou americkou
základnou.
nakladatelství Argo
Pavla Jazairiová – Podél cest
Ve sbírce povídek známá novinářka
mapuje vyhrocené konflikty, v nichž
se ocitají lidé hledající klíčové
hodnoty svých životů.
nakladatelství Radioservis
Jussi Adle-Olsen – Žena v kleci
Komisař Morck je po traumatické
události přeložen do oddělení Q,
kde se má zabývat nevyřešenými
případy. Případ mladé političky,
jež před pěti lety beze stop zmizela,
v něm probudí detektivní instinkty.
Je možné, že žena je stále ještě naživu,
že ji někdo na neznámém
místě vězní a týrá?
Nakladatelství Host
Gordon Reece – Myši
Shelley a její matka snášely
otcovu šikanu dost dlouho.
Pohodu venkovské samoty, kam se
odstěhovaly, však naruší lupič – a v tu
chvíli se v Shelley něco zlomí - odteď
už ona ani její matka nebudou
„šedými myškami“...
nakladatelství Jota
Susa Hämmerle – Místo, které
znám. Zubní ordinace
Obrázky, jednoduchý příběh, se
kterým se děti mohou ztotožnit,
i řada úkolů je pomohou připravit na
situace, do kterých se mohou dostat.
nakladatelství Grada
René Goscinny, Jean-Jacques Sempé
– Malý Mikuláš
Dosud nepublikované příběhy
s novými akvarely
Jeana-Jacquese Sempého.
nakladatelství Albatros
Marc Dominic – Velká škola kouzel
Kniha je rozdělena do šesti kapitol:
Kouzlení bez rekvizit, Kouzla
s penězi, Zábava u stolu, Karetní
triky, Kouzlení s rekvizitami
a Lehčí než vzduch.
nakladatelství Rebo

Recenze: Harry Potter a relikvie smrti - část 2
Harry Potter, čaroděj, kterého kdysi
na počátku devadesátých let vykouzlila ze své fantazie britská spisovatelka
J. K. Rowling a s nímž naše generace
dvacátníků prakticky vyrostla, se naposledy vrací do Bradavic.

ského režimu čisté kouzelnické rasy
se skrývají na partyzánský způsob
v hlubokých hvozdech a rozpadlých
chalupách. Poslední nadějí je právě
Harry, chlapec, který v dětství zázračně přežil Voldemorrtovo řádění

Tentokrát nikoli jako poslušný
žák, ale jako vůdce povstání proti
Voldemortovi, či, jak říkají bojácnější
duše, proti Vy-víte-komu. Temné síly
ovládly kouzelnický svět i bradavickou školu a zbylí odpůrci diktátor-

a který v sobě drží naději a možná
i klíč k vítězství dobra. Proto se
svými přáteli, šprtkou Hermionou
a rebelským Ronem, hledá viteály
(kousky Voldemortovy duše zakleté
v různých předmětech) a pátrá po

všemocných relik v iích smrti.
Ponořte se naposledy do světa
kouzel, hábitů a hůlek, do světa, ve
kterém několik slov může znamenat
záhubu celé říše. Tentokrát stejně
jako chlapec s jizvou budete potřebovat brýle, protože finále ságy vás zavede do fantaskního království 3D.
Harry Potter (Daniel Radcliffe) vyrostl, příběh se završil, ale jeho filmová
podoba maličko zakrněla. Finále kouzelnické ságy bylo předurčeno k válce
světů, k ostrému střetu mezi liberálním
viděním života a učením o nadvládě
rasy, ale nakonec to spíše připomíná
akční pyrotechnickou přehlídku provázenou trojrozměrnou bitvou o polorozbořený hrad. Poslední filmový díl
ale přesto zdobí několik dechberoucích
scén – loupež za bílého dne v Gringottovic bance za pomocí nebezpečného
draka, ohnivá Komnata nejvyšší potřeby nebo třeba epická část bitvy o Bradavice, do níž se kromě Harryho přátel
zapojí i hliněné sochy vojáků.
Přesa hy a v rst v y z m i nu lých
dvou dílů ale kamsi zmizely, příběh
chlapce, který přežil, a jeho Nemesis
Voldemorta se scvrkl v prostinkou
pohádku a přímočarý souboj dobra

17. září
Zbraslavské jarmarky
farmářský trh s živou muzikou,
tvořivými dílnami a workshopy pro
děti i dospělé
Zbraslavské náměstí,
8.00-12.00 hodin

23. - 25. září
Vejvodova Zbraslav
XVI. ročník mezinárodního festivalu
malých dechových hudeb
23. září
Městské hudba a Majorettes
Kynšperk nad Ohří
Sluneční park od 16.00 hodin
Veselá sedma v Davli, Zručská
desítka v Jílovišti, Dechový orchestr
ZUŠ Přeštice ve Vraném n. Vltavou
od 17.00 hodin
Městské hudba a Majorettes
Kynšperk nad Ohří v Klínci
od 17.30 hodin
24. září
soutěž orchestrů
Divadlo Jiřího Srnce
10.00-12.00 hodin
veřejná vystoupení ve stanu
na náměstí 11.00-13.30 hodin
mažoretková show
Zbraslavské náměstí od 14.00 hodin
slavnostní průvod orchestrů
s mažoretkami ulicí U Národní
galerie na Zbraslavské náměstí
od 15.30 hodin
po skončení průvodu společný
koncert všech zúčastněných orchestrů
a mažoretkových skupin na náměstí
koncert „Vejvodovy kapely“
Zbraslavské náměstí od 17.00 hodin
festivalová veselice od 19.00 hodin
25. září
matiné ve stanu na
Zbraslavském náměstí
Velký dechový orchestr České
Budějovice od 10.00 hodin
PRA-LIN-KA Praha od 11.00 hodin
Informace, rezervace:
kulturní oddělení Úřadu městské
části Praha – Zbraslav, U Malé řeky 3
telefon: 257 111 801
e-mail: kultura@zbraslav.cz
www.mc-zbraslav.cz/kultura

a zla. Ačkoliv se režisér David Yates
snažil o epické završení Harryho osudu, s přísadami od scenáristy Klovese
by ani nejmocnější čaroděj Brumbál
zázračný lektvar nev y tvořil. Obzvláště zamrzí odfláknutá koncovka
klíčového hráče posledního dílu, Severuse Snapea, rytíře smutné postavy
a vlastně nejzajímavější postavy celého
potterovského vesmíru.
Relikvie smrti patří minulosti, sledujeme vnitřní svět Harryho Pottera,
namísto famrpálu a hravých parádiček z dílen trikových kouzelníků
zaostřujeme na vzpomínky, přání,
myšlenky, obavy. Místy tahle sonda

Kurzy vypsané na I. pololetí 2011/12
Pro děti do 6 let
cvičení a masáže miminek do 6 měs.
cvičení pro děti 6-8, 9-11, 12-14, 15-17,
18-20 měsíců s rodiči
sportovní hry pro děti 2-4leté,
4-5leté s rodiči
fit a základy aerobiku pro děti 5-6leté
cvičení a muzicírování pro děti
2-2,5leté s rodiči
tanečky pro děti 3,5-4,5leté
bez přítomnosti rodičů
grafomotorika pro předškoláky
angličtina pro děti 2-3leté
s rodilým mluvčím
angličtina hrou pro děti 4-5leté,
5-6leté, angličtina v pohybu pro 3-4leté
muzicírování pro děti 2-4leté s rodiči
flétna - veselé pískání pro děti 4-6leté
v doprovodu rodičů
klavír - individuální výuka
pro děti od 5-ti let
mix-výtvarka, zpívání a muzicírování
pro děti 3,5-6leté s rodiči
výtvarka pro děti 3,5-5leté s rodiči
Dětský klub bez přítomnosti rodičů
volná herna pro rodiče s dětmi
Pro děti od 6 do 16 let
atletika pro děti 6-8leté
fit a základy aerobiku
pro děti 7-8leté
orienťák pro školáky 8-10leté
modern streetdance pro 10-14leté
tanec moderní a baletní pro děti 6-7leté
zumba pro školačky a školáky 9-12leté
angličtina pro prvňáky
s rodilým mluvčím
klavír - individuální výuka
pro děti od 6ti let
keramická dílna pro 6-8leté, 9-11leté
keramický ateliér pro 12-16leté
výtvarný ateliér pro 6-7leté, 9-16leté
animace pro mládež 10-16 let
dramaťák pro školáky 6-12leté
pokustoni a kutilové pro děti 6-8leté
matematická přípravka na maturitu
a přijímačky na VŠ
žonglování pro děti a mládež 7-13 let
pexo klubovna pro školáky a mládež
Kurzy pro dospělé
aby záda nebolela, afrotance pro ženy,
břišní tance pro ženy, Čineng Či Kung,
joga pro těhotné, Kickbox, powerjoga
s možností hlídání dětí, powerjoga jen
pro muže, pilates s možností hlídání
dětí, sebeobrana pro ženy, tanec pro
ženy - lady dance, zumba s možností
hlídání dětí, ateliér kresby a malby,
keramika
NOVÁ ADRESA:
Žitavského 497 (zadní trakt
polikliniky), Praha-Zbraslav
www.pexeso.org
zaplouvá do nečekaně depresivních
hlubin, ale příběh je naštěstí přes
svou tragickou osudovost odlehčen
i nenásilným humorem a ironickými poznámkami. Když se objevily
závěrečné titulky, přála jsem si jediné: obraceč času, jaký kdysi mívala
Hermiona, aby stíhala svůj nekonečný rozvrh, a začít s Harrym znovu
od prvního shledání v Zobí ulici. Ale
jako mudlovi mi to není nic platné,
dětství s posledním zahoukáním bradavického expresu skončilo. Takže
mne omluvte, jdu si do knihovničky
pro svůj oblíbený díl Harryho.

