
6. - 27. června
Brdská zákoutí a motýli v obrazech 

Věry Mačkové
Kulturní středisko „U Koruny“.
Vernisáž 6. června od 13 hodin.

Do 30. června
Světlo pro svět

Putovní výstava fotografií z Etiopie 
„Nahlížení za náš svět“ 

v Místní knihovně Radotín.

16. května
Radotínské pábení: 

Radotínská radost 2009
Festival amatérských divadelních 

souborů v Kulturním středisku. Pro-
gram: O princezně Zubejdě solimán-
ské - Zbraslavská kulturní společnost 

(od 14 hodin), Kočičí rebelie aneb 
tenkrát za komínem –  Divadelní 

spolek Gaudium (od 16 hodin), Když 
v Grombúlii - Tři boty (od 17.15 

hodin), O Meluzíně z Meluzánie - 
Knoflík (od 17.45 hodin),  Bláznův 
kabát – Divadelní spolek Gaudium 
(od 18.30 hodin), Knellerův letní 

tábor – ToTO divadlo (od 20 hodin). 
Vstupné: jednotlivé představení – 

15 Kč, celý festival 40 Kč. 

19. května
Běh naděje

Humanitární akce spojená s veřejnou 
sbírkou zaměřenou na podporu

výzkumu rakoviny. 
Start ve 12 a 14 hodin v říčních lázních.

27. května
Výlet pro seniory - Znojemsko

Slup, Louka, Znojmo, Sedlešovice.
Cena pro radotínské seniory 200 Kč,

pro mimoradotínské 740 Kč.
Prodej zájezdu 18. května ve 14 hodin 

v Kulturním středisku.

30. května
Radotínské pábení: 

Velký dětský den v lázních
Den plný soutěží a zábavy pro děti 
v  říčních lázních od 13.30 hodin. 

6. června
Radotínské pábení: Královský 
průvod z Prahy na Karlštejn

S programem před radotínskou radnicí 
v ul. Václava Balého od 14 hodin.

13. června
Radotínské pábení: Velké radotín-

ské rodeo o primátorský pohár
Od 11 hodin v říčních lázních. 

20. června
Radotínské pábení: Neckyáda

II. ročník soutěže ve splavování Be-
rounky na netradičních plavidlech.
Start ve 13 hodin v říčních lázních.

Bližší informace a přihlášky 
v Kulturním středisku Radotín, 

nám. Osvoboditelů 44/15,
tel.: 257 911 746, 604 146 163, 

e-mail: ksradotin@seznam.cz,
www.ukoruny.net.

Změna programu vyhrazena! 

15. května od 17 a 19.30 hodin
Růžový panter 2 70 Kč

16. května od 17 a 19.30 hodin
Valkýra 75 Kč

17. května od 17 a 19.30 hodin
Vévodkyně 75 Kč

22. května od 17 a 19.30 hodin
Bolt – pes pro každý případ 70 Kč

23. května od 17 a 19.30 hod.
Milionář z chatrče 80 Kč

24. května od 16 a 19 hod.
Podivuhodný případ
Benjamina Buttona 75 Kč

29. května od 17 a 19.30 hod.
Na půdě 70 Kč

30. května od 17 a 19.30 hod.
Kurýr 3 70 Kč

31. května od 17 a 19.30 hod.
Nouzový východ 70 Kč

5. června od 17 a 19.30 hod.
Marley a já 70 Kč

6. června od 16 a 19 hod. 
Strážci – Watchmen 75 Kč

7. června od 16 a 19 hod.
Odpor 75 Kč

12. června od 17 a 19.30 hod.
Příběh o Zoufálkovi 70 Kč

13. června od 17 a 19.30 hod.
Když se muž vrací domů 70 Kč

14. června od 17 a 19.30 hod.
Sedm životů 70 Kč

Dětská představení
17. května Krtek ve snu
31. května Povídání o pejskovi 
a kočičce

Neděle od 15 hodin. 
Vstupné 40 korun.
 

Rezervace vstupenek je možná te-
lefonicky na čísle 257 910 322 nebo 

e-mailem na adrese: kinorado-
tin@volny.cz. Rezervované vstupenky 

je nutno vyzvednout nejpozději
15 minut před začátkem představení, 
v opačném případě budou uvolněny 

do prodeje.

Kino Radotín,
Na Výšince 875/4,

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

Pokladna otevřena 
1 hodinu před představením.
Změna programu vyhrazena!

13. – 18. května
Výstava bonsají

Suiseki, ikebany, kaligrafie, 
okimono a fotografie Zdeňka omy. 

Zámek Zbraslav.

18. května 
Jarní koncert sborů

Bohuslav Martinů - Otvírání studá-
nek. Zámek Zbraslav od 19 hodin. 

Vstupné dobrovolné.
(Zbraslavský dětský sbor, Příbramský 

dětský sbor, Gaudium Cantorum 
při ZUŠ M. Podvalové a další).

21. – 24. května
Slavnosti Elišky Přemyslovny

Program:
21. května 

Stříbrný král – 
Divadlo J. Kašky od 19 hodin.

22. května 
Autorské čtení 

z knihy Příběhy českých knížat a králů,
kostel sv. Jakuba, od 11 hodin;

Koncert pro královnu – Pražské 
kytarové kvarteto, 

kostel sv. Havla od 19 hodin.
23. května 

Obrazy ze středověkého života – 
hudba, tanec a souboje rytířů, 

středověké tržiště prostranství na 
Slunečním městě od 11 do 17 hodin;

Průvod krále Václava II., 
jeho dcer, družiny a hudebníků, 

se vydá ve 14 hodin
 po Slunečním městě.

24. května
Slavnostní závěrečný koncert –

 ženský sbor ze Zbraslavi 
Frangula chorus, 

vystoupení tanečnic.
Zámek Zbraslav od 15 hodin.

Vstupné 100 Kč.

27. května 
Promítání s Vladimírem Lindnerem

Orlické hory 1. část. 
V  klubu KLASu od 15 hodin.

30. května
Dětský den

Hry a soutěže, ukázka současné 
i historické hasičské techniky, skákací 

atrakce, výcvik psů, ukázky práce 
hasičů, záchranné služby ASČR 

a Městské policie, občerstvení po 
celou dobu konání akce. V areálu 

ZŠ Nad Parkem od 13 do 17 hodin.

13. června 
Jíloviště - Zbraslav
XXVI. ročník jízdy 

na historických velocipedech.

Informace, rezervace, vstupenky:
Kulturní oddělení

ÚMČ Praha - Zbraslav,
U Malé řeky 3, tel: 257 111 801,
e-mail: kultura@zbraslav.cz,
www.mc-zbraslav.cz/kultura.
Změna programu vyhrazena!

Stephen King – Cujo
Přichází to velice nevinně, jako vždyc-
ky. Veliký přátelský pes pronásleduje 

divokého králíka, který spadne do 
skryté podzemní jeskyně, 

a rozvíří spící zlo krutější než smrt 
sama. Zděšený čtyřletý kluk vidí, jak se 
samovolně otvírají dveře jeho šatníku, 

a vykřikuje při pohledu do
démonických krhavých očí, které 
svítí ze tmy. Maineské městečko 

Castle Rock je v zajetí děsivé hrozby...
Vydalo nakladatelství Beta.

Donald Mac Caig - Rhett Butler  
Román vychází z díla Margaret Mit-

chellové. Vznikal dvanáct let 
a představuje významnou událost 
pro miliony čtenářů Jihu proti Se-

veru, jehož nadčasový příběh rozši-
řuje a doplňuje. Rhettovýma očima 
čtenář může vnímat další postavy: 

dceru dozorčího Belle Watlingovou, 
Rhettovu odvážnou 

a rozhodnou sestru Rosemary, syna 
osvobozeného otroka Tunise Bon-

neaua, Rhettovy kamarády z dětství, 
kteří mu rozuměli lépe než kdo jiný, 
a v neposlední řadě Jacka Ravanela, 

lamače ženských srdcí. 
Je tu samozřejmě také Scarlett - tvr-
dohlavá a vášnivá žena, jejíž život je 

propojen s Rhettovým. Je mu podob-
ná více, než by přiznala, a miluje ho 

silněji, než kdy pochopí.
Vydalo nakladatelství Ikar.

Olga Tokarczuková - Běguni
Děj románu není založen na osudech 

postav ani na příběhu, je postaven 
na kulturním fenoménu: cestování. 
Proč lidé cestují, proč nezůstávají na 
místě? Odkud se bere lidský nepokoj, 
potřeba přemísťovat se? Jsme všichni 

nomády, pro které je překonávání 
prostoru smyslem života? Autorka 
popisuje svět dnešních poutníků, 

kteří s sebou vozí svou cestovatelskou 
výbavu (miniaturní šampony, sklá-
dací zubní kartáčky, pantofle), své 

nemoci z časových posunů a vlastní 
jazyk. Návštěva tohoto světa je díky 
autorčinu vypravěčskému mistrov-

ství velkým zážitkem.
Vydalo nakladatelství Host.

         Mary Nortonová - Pidilidi 
Pro čtenáře od 8 let a k rodinnému 

čtení. Napínavé vyprávění o zvláštních 
bytůstkách - pidilidech, kteří žijí skrytě 

v domácnostech obyčejných lidí 
a půjčují si u nich vše, co potřebují 
k živobytí. Jakmile je však lidé při-

stihnou, musí půjčovníčci dům
opustit. Na jedné výpravě se otec 

Lusk přecenil a zpozoroval ho lidský 
chlapec, který ležel doma nemocný.

Vydalo nakladatelství Albatros.

Místní knihovna Radotín, 
Loučanská 1406/1,

telefon: 234 128 460,
e-mail: knihovnaradotin@seznam.cz, 

www.knihovna-radotin.cz.

16. května
Oslavte den matek

Pro všechny ženy – maminky, babičky 
a slečny přichystalo Pexeso den plný 
odpočinku a péče jen o Vás. Připra-

ven je rozmanitý program – 10 kurzů 
(drátkování, malování na hedvábí, 
břišní tance, relaxace, aranžování 

květin...). Hlídání dětí zajištěno. Od 
9 do 18 hodin v prostorách Pexesa 

a ZŠ. Vstupné 20 korun.

21. května
Co a jak číst dětem?

Kdy si začít s dětmi číst? Jak vybírat 
knížky? 

Jak s příběhem dále pracovat? Na 
tyto a další otázky se pokusíte na-
jít odpověď spolu s psycholožkou 

PhDr. Ivou Jungwirthovou. Rezerva-
ce nutná (telefon 721 518 248). 

Od 15.30 do 17.30 hodin v prostorách 
Pexesa. Vstupné 70 korun, 

možnost hlídání 30 Kč/dítě.

21. května
Den otevřených dveří 

v novém Pexesu
V rámci otevřených dveří proběhne 

malý charitativní jarmark. Hravé od-
poledne bude naplněno malováním 

na asfalt, kuličkami, skákáním gumy 
a zpíváním. Vstupné dobrovolné 

(bude použito na vybavení nových 
prostor). Akce se uskuteční od 15
do 19 hodin, ul. Žabovřeská 1227

(budova vedle školky OPUS). 

28. května
Jak dál po mateřské? 

Aneb úskalí návratu do práce a jak 
se na ně připravit. Jak se vzdělávat na 

MD? Co jsou to flexibilní pracovní 
úvazky? Na tyto a další otázky od-

poví Ing. Jana Studená, přednášející 
s bohatou praxí. Rezervace nutná 

(telefon 721 518 248). Od 10 do 11.30 
hodin v prostorách Pexesa. Vstupné 

150 Kč, hlídání 30 Kč/dítě.

28. května
Tvořivá dílna pro rodiče s dětmi  - 

malujeme mandaly
Práce s mandalou (kruhem) přináší 
zklidnění, uvolnění stresu a spouští 
vnitřní léčivé procesy. S lektorkou 

Mílou Lukášovou, budete vybarvovat 
vzory a proto nepotřebujete žádné 

výtvarné nadání, pouze chuť hrát si 
a zkoušet. Rezervace nutná

(telefon 721 518 248).
Od 15.30 do 17.30 hodin v prostorách 

Pexesa. Vstupné 100 korun.

4. června
Zbraslavské školky

Beseda, jíž se zúčastní nejen maminky, 
ale i zástupce MČ Praha – Zbraslav 
a ředitelka MŠ. Rezervace nutná (te-
lefon 721 518 248). Začátek v 17 hodin. 

Vstupné dobrovolné.
Rodinné centrum Pexeso, o.s. 

Kurzy se konají v budově 
ZŠ Vladislava Vančury, U Lékárny, 

Praha – Zbraslav.
Přihlášky a informace na 

www.pexeso.org.
Změna programu vyhrazena!

   Kdo je onen Benjamin Button, že si vy-
sloužil místo v názvu filmu? Slavný vy-
nálezce? Vědátor? Celebrita nové doby? 
Ne. Literární postava z povídky autora 
jazzového věku F. S. Fitzgeralda. 

Cesta Benjamina Buttona jde proti 
ručičkám času, pozpátku, on sám ale 
nikterak neční. Na konci 1. světové 
války našli malého Benjamina man-
želé černé pleti a tvora se ujali. Doktor 
konstatoval, že tahle zvláštní bytost 
velikosti novorozeněte je osmdesáti-
letý stařec. Zatímco všichni očekávali, 
že Benjamin bude stárnout dál a nako-
nec zemře, on mládl. Button je totiž 
nejen postavou, ale i filmem hollywo-
odským, se všemi klady a zápory, jež 
k továrně na sny a věčné mládí patří. 

K mysteriózní premise přidejme 
ozkoušené forrestgumpovské know-
-how pana scenáristy, trikové kejkle 
hollywoodských kouzelníků, zázračné 
dítě Davida Finchera, kterému filmy 
jako Klub rváčů nebo Sedm přinesly 
kultovní statut, a plejádu hereckých 
es a vznikne film, který věrně ilustruje 
zažitou představu, jak by měl vypadat 
onen „velký f i lm“, opus magnum. 

Z vizuálního hlediska a hledáčkem 
technických kategorií onu škatulku 
bezchybně naplňuje. Tohle je Film 
s velkým F, film coby grandiózní před-
stava o umění, humanitě a věčném 
poselství. Ve své podstatě průhledný, 
z hlediska emoční palety slzopudný 
příběh se točí pozpátku a ona změ-
něná dynamika se odráží i v rytmu 
vyprávění. 

Postava Brada Pitta - pod rouš-
kou proměn psychologicky plochá, 
muže bez vlastností, by mohla být 
zajímavým příspěvkem k filozofické 
diskusi o ne/smrtelnosti, ale veškerá 
pozornost je věnována směru, nikoli 
cestě nebo cíli. Proto také nepodma-
ňuje milostná linie navzdory brilantní 
Cate Blanchett a přesnému Pittovi. 
Podivuhodně vypiplaný a technicky 
dokonalý film nicméně tvoří zají-
mavou žánrovou mozaiku, ve které 
se mísí drama s fantasy a  romancí 
napříč věky. Davidu Fincherovi lze 
za jeho um aplaudovat vestoje. Zbývá 
jen doufat, že si pro další film vybere 
i skutečně podivuhodný příběh. 

Recenze: PODIVUHODNÝ PŘÍPAD BENJAMINA BUTTONA

Na základní škole v Loučanské ulici v Ra-
dotíně byla vybudována nová učebna zamě-
řená na dramatickou výchovu. Jak vznikala - 
od začátku, až do slavnostního otevření?

Začátkem tohoto školního roku bylo 
rozhodnuto, vyčleněno a ekonomickým 
hospodařením i ušetřeno na zřízení nové 
„Dramatické učebny“. Jako první bylo 
potřeba ve třídě, kterou využívala ke své 
činnosti především školní družina, provést 
několik úprav. Z družinové třídy bylo nutné 
vystěhovat všechen stávající nábytek, de-
montovat tabuli, poličky, věšáky a ostatní 
vybavení potřebné k provozu oddělení. 
Zejména bylo nutné opravit a přemalovat 
stěnu po demontáži tabule. Nejnákladnější 
a vlastně i nejdůležitější byl výběr koberce 
a jeho pokládka. Společně s firmou, která 
provádí pokládky koberců, jsme vybrali 
to nejkvalitnější, co nám daný rozpočet 
umožňoval. Bylo nutné dodržet i podmínky 
barevnosti, pevnosti a bezpečnosti – jak 
z hlediska prevence úrazů, tak i protipožár-
ní odolnosti. Přístup majitele firmy a ochota 
řemeslníků, kteří kromě pokládky podlahy 
také vymalovali a pověsili nové konzole nad 
okna pro závěsy na zatemnění, nás potěšily. 
Nákup nových regálů, úložných krabic, 
polštářů, závěsů a orffových nástrojů za-

jistili dle možností všichni, kdo se podíleli 
na vybudování nové učebny. S demontáží 
tabule, smontováním a ukotvením regálů 
ke stěně a upevněním opony pomáhal pan 
školník. S vybalením krabic a polštářů  zase 
pomohly děti z družiny. Ne vše ale bylo nut-
né kupovat nové. Použité starší židle byly 
opatřeny novým veselým nátěrem v čer-
vené, zelené a oranžové barvě. Doplnilo se 

Jak vznikala nová učebna dramatické výchovy?
pár šroubků, ostatní se dotáhly a povedlo 
se, jsou moc hezké. Nakonec jsme přilepili 
dekorativní zrcadla a mohlo se otevírat.
   Slavnostní předání „Dramatické učebny“ 
bylo zahájeno 19. února v odpoledních 
hodinách. Pozvánku k otevření přijali 
k naší radosti i starosta Městské části Pra-
ha 16 Mgr. Karel Hanzlík a jeho zástupce 
Mgr. Miroslav Knotek. Přestřižení pásky 

se svorně ujali pan 
starosta s ředitelem 
školy Mgr. Romanem 
Králem. O úvodní vy-
stoupení v nově upra-
vených prostorách se 
postarala dramatická 
skupina pod vedením  
Vendulky Matrasové 
s představením „Po 
s t o p á c h  S n ě ž n é h o 
muže“.
   Po několikaměsíčním 
úsi l í se vše zdárně 
podařilo a učebna je 
předána ke svému 
novému využití. Ať se 
v ní všem líbí a dobře 
pracuje.


