
Recenze: Královská řeč

15. dubna
Radotínské farmářské trhy

náměstí Osvoboditelů 1372 mezi
nákupním centrem Berounka

(supermarketem Albert) a parkovištěm 
od 10.00 do 18.00 hodin

26. dubna-30. června 2011
Prodejní výstava obrazů

Johna Hetzela
vesměs inspirovaných jeho pobytem 

v Praze a v Radotíně
(vernisáž výstavy proběhne 27. dubna) 

Místní knihovna Radotín
v otevírací době knihovny

29. dubna
Radotínské farmářské trhy

náměstí Osvoboditelů 1372 mezi
nákupním centrem Berounka

(supermarketem Albert) a parkovištěm 
od 10.00 do 18.00 hodin

7. května
Záchranáři v akci

dopoledne s Integrovaným
záchranným systémem

parkoviště na náměstí Osvoboditelů
před nákupním centrem Berounka 

(supermarketem Albert)
od 9.00 do 13.00 hodin

7. května
Velké radotínské rodeo

o primátorský pohár
areál říčních lázní od 11.00 hodin

(více informací viz str. 1)

13. května
Radotínské farmářské trhy

náměstí Osvoboditelů 1372 mezi
nákupním centrem Berounka

(supermarketem Albert) a parkovištěm 
od 10.00 do 18.00 hodin

13.-14. května
Radotínská radost

festival ochotnického divadelnictví
velký sál Kulturního střediska

Radotín začátek 13. května 
v 19.00 hodin

(více informací viz str. 4)

Bližší informace:
Kulturní středisko Radotín
náměstí Osvoboditelů 44/15

telefon: 257 911 746, 725 606 259
e-mail: ksradotin@seznam.cz

www.ukoruny.net

15. dubna od 17.00 a 19.30 hodin
Fimfárum – Do třetice všeho 
dobrého                                             

16. dubna od 17.00 a 19.30 hodin 
Varieté                                       70 Kč

17. dubna od 17.00 a 19.30 hodin
Nevinnost                                  80 Kč

22. dubna od 19.00 hodin
Světla v soumraku (FK)         70 Kč
předfilm dokument Finská zima 
                          (členové RFK 70 Kč)

23. dubna od 16.00 a 19.00 hodin
Jíst, meditovat, milovat          70 Kč

24. dubna od 17.00 a 19.30 hodin
Antikrist                                   60 Kč

29. dubna od 17.00 a 19.30 hodin
Putování tučňáků                    70 Kč

30. dubna 17.00 a 19.30 hodin
Poznáš muže svých snů           70 Kč

1. května od 17.00 a 19.30 hodin
Hon na čarodějnice                 70 Kč

6. května od 17.00 a 19.30 hodin
Lovci draků                             60 Kč

7. května od 17.00 a 19.30 hodin
127 hodin                                  70 Kč

8. května od 17.00 a 19.30  hodin 
Profesionální manželka          70 Kč

13. května od 17.00 a 19.30 hodin
Hop                                            70 Kč

14. května od 17.00 a 19.30 hodin
Králova řeč                              80 Kč

15. května od 17.00 a 19.30 hodin
Fighter                                      75 Kč

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ
Neděle v 15.00 hodin               40 Kč
17. dubna Kamarádi z televize  III
24. dubna Kamarád krteček
1. května  Povídání o pejskovi 

a kočičce
8. května Nápady opičky Žofky
15. května Mach a Šebestová  
                    na prázdninách II

Geraldine Brooksová –
Stvořitelé a spasitelé

Román, inspirovaný skutečnými 
událostmi spojenými s nalezením 

tzv. Sarajevské hagady, líčí spletité 
putování iluminovaného židovského 

rukopisu napříč pěti staletími. 
nakladatelství Plus

Věra Nosková –
Přece by nám nelhali

Sbírka čtyřiceti jedna fejetonů, které 
autorka uveřejnila v letech 2006 až 
2010 v časopise Týdeník Rozhlas 

s černobílými fotografiemi
Jiřího Noska.

nakladatelství Věry Noskové

Radek Laudin –
Nejkrásnější filmová místa křížem 

krážem po Česku
Náměty na dalších třicet výletů po 

místech, kde se točily známé
české filmy.

nakladatelství Fragment

Petr Dvořáček – Místa české historie
Toulky po místech, kde se odehrály 

významné události našich dějin.
Kniha s bohatým obrazovým 

doprovodem, přináší zajímavosti 
o místech a událostech, které změnily 

osudy naší země. 
nakladatelství Rubico

Božena Němcová – Babička
Nejslavnější klasické dílo spisovatelky 

Boženy Němcové převyprávěné 
Petrem Prouzou tak, aby si jej mohli 

přečíst i malí čtenáři. Ilustracemi 
doplnil Antonín Šplíchal. 

edice První čtení
nakladatelství Fragment

Ester Stará – A pak se to stalo!
Deset pohádek s ilustracemi Martiny 
Matlovičové o drobnostech, o nichž 
děti nechtějí ani slyšet – nečesané 

vlasy, nemyté uši, neuklizené 
hračky, žalování – jenže pak se něco 

stalo! A tak pokud chtějí být malí 
neposluchové zase hezkými

a veselými dětmi,
musejí se honem polepšit. 
nakladatelství Albatros

Místní knihovna Zbraslav
U Malé řeky 3, Praha-Zbraslav

telelefon: 257 111 802-5
e-mail: knihovna@zbraslav.cz

do 28. dubna
Jaromír Dvořák – fotografie

Jan Tesař – obrazy a fotografie
výstavní síň Městského domu
ve výpůjční době knihovny

16. dubna
O princezně Zubejdě Solimánské

marionetová pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

16. dubna
Veselí pozůstalí 

country/folk kapela k poslechu i tanci
restaurace Lubor Zbraslav

od 18.00 hodin

17. dubna
Pašije

aneb Zrcadlo umučení a vzkříšení 
pána našeho Ježíše Krista

prostranství před kostelem sv. Jakuba 
od 15.00 hodin

19. dubna
Výročí

aneb Řeknu, ale otoč se
Situační komedie o manželství 

a o všem, co s ním souvisí
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

20. dubna
Společenské odpoledne pro seniory
sál hasičské zbrojnice od 15.00 hodin

24. dubna
Pašije

aneb Zrcadlo umučení a vzkříšení 
pána našeho Ježíše Krista

prostranství před kostelem sv. Jakuba 
od 15.00 hodin

23. dubna
Perníková chaloupka

marionetová pohádka pro nejmenší
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

7. května
Zbraslavská osma – jarní část

závod horských kol pro malé i velké
starty od 14.00 v Borovičkách

Změna programu vyhrazena!

Informace, rezervace:
kulturní oddělení ÚMČ 

Praha-Zbraslav, U Malé řeky 3
telefon: 257 111 801

e-mail: kultura@zbraslav.cz
www.mc-zbraslav.cz/kultura

15. dubna
Odlitky nožiček

výtvarná dílna 3D odlévání
pro rodiče s dětmi 0-3 roky, 

vstupné 250 Kč včetně materiálu, 
rezervace nutná

11.00-12.00 hodin

15. dubna
Vzduch je naše moře
workshop pro školáky

promítání a beseda o létání 
v Pexoklubovně s letcem-rogalistou 

Štěpánem Hazukou
vstupné 40 Kč, rezervace nutná

15.00-17.00 hodin

15. dubna
Velikonoční vazba na Váš stůl
Dílna aranžování velikonočních 
dekorací, vstupné 250 Kč včetně 
materiálu, herna pro děti zdarma

rezervace nutná
17.00-20.00 hodin

18. dubna
PC dovednosti

intenzivní praktický seminář pro 
mírně pokročilé na téma

„Krotíme excelovskou tabulku“ 
vstupné 200 Kč, rezervace nutná

18.30-20.30 hodin

21.-22. dubna
Předvelikonoční příměstský tábor

dvoudenní tábor pro děti od 6 let 
stravování (2x svačina a oběd) i výlet 

v ceně 1000 Kč/2 dny, maximální 
kapacita 10 dětí

přihlášky do 8. dubna
8.00-17.00 hodin

27. dubna
Expedice na pohoří Pamír 

v Tádžikistánu
komentované promítání o expedici

na Pamír s cestovatelem a horolezcem 
Pavlem Krupičkou, vstupné 50 Kč 

rezervace nutná
18.30-20.00 hodin

29. dubna
Čarodějnice – akce pro celou rodinu

velký slet a rej čarodějných bytostí 
doprovázený speciálním magickým 

programem, s sebou košťata i převleky
vstupné 30 Kč/osobu nad 3 roky

okruh Slunečního města
15.00-17.00 hodin

fungování Pexesa po prázdninách 2011 
ještě není jasné z důvodu výpovědi 

z Žabovřeské 1227
více na www.pexeso.org

rezervace na recepci: 721 518 248

Hooper natočil strhující konverzační 
drama o nepravděpodobném přátelství 
mezi anglickým králem a jeho austral-
ským logopedem, v němž servíruje ver-
bální ping-pong mezi nepřekonatelným 
králem Firthem, který konečně vyrostl 
z kůže pana Darcyho z Pýchy a před-
sudku, a neméně fantastickým Rushem 
v roli logopedického poradce.

Jiří VI. byl nucen po abdikaci své-
ho bratra kvůli sňatku s rozvedenou 
Američankou nastoupit na trůn a nést 
spolu se svou oddanou ženou (okouz-
lující a nezvykle uměřená Helena 
Bonham-Carter) tíhu královských po-
vinností a klasické otcovské trauma, 

přistěhovalec Logue má sice úspěšnou 
praxi v logopedii, ale v shakespea-
rovských společnostech ho odmítají 
kvůli přízvuku a věku. Na výsledku 
vzájemného souboje a spolupráce 
těchto outsiderů, v nichž se zkracho-
valý herec neortodoxně snaží rozvázat 
jazyk bojácnému princi, leží blaho celé 
Anglie, poslední pevnosti, která odo-
lala šílenému Hitlerovu tažení. 

I k samotnému scénáři se váže 
zajímavý příběh. Scenárista David 
Seidler byl sám jako dítě postižen 
zadrháváním, zřejmě kvůli traumatu 
spojenému s 2. světovou válkou a ho-
locaustem jeho rodiny. Jako dítě byl 

navíc inspirován tím, že král Jiří VI. 
tuto vadu musel překonat v těžkých 
dobách. Když se nakonec Seidler stal 
literátem, rozhodl se, že o panovníko-
vě boji s řečovými problémy napíše. 
Královna matka, manželka Jiřího VI., 
k tomu dala souhlas, ale nikoli za 
jejího života. A vzhledem ke známé 
dlouhověkosti britské královské rodi-
ny musel čekat desetiletí. V roce 2002 
více než stoletá Alžběta zemřela a Sei-
dler mohl pokračovat, aby si o téměř 
deset let později došel pro Oscara za 
původní scénář. Ostatně na úspěchu 
filmu mají jeho řízné a chytré dialogy 
lví podíl.

Hooperovi se totiž díky skvělému 
scénáři podařilo natočit komorní, ale 
navzdory historickým reáliím velmi 
současné a živé drama. V jakém jiném 
filmu uslyšíte vládnoucího monarchu 
spílat těmi nejhoršími výrazy? Zároveň 
zabrousil do vod sportovního filmu, 
v němž trenér svého svěřence připravu-
je na dostih sezony a učí ho, že člověk je 
sám sobě největším nepřítelem.

Kapka modré krve u postarší Akade-
mie rozhodně neuškodila, ale Králova 
řeč je výjimkou z řady cynicky vykal-
kulovaných oscarovek, na které zapo-
menete už další sezonu. A paradoxně, 
navzdory svému názvu, je to jeden 
z těch filmů, které vám vezmou řeč.

28. března 
v radotínské ulici
Na Betonce mezi 

domy čp. 1360 a 1361 
přeskočil oheň 

z potajmu založeného 
ohniště na vzrostlou 

zeleň, kterou výrazně 
poškodil.

Po dohodě 
vedoucího 
Městské policie 
hl. m. Prahy 
Davida Jandy se 
starostou Městské 
části Praha 16 
Mgr. Karlem 
Hanzlíkem je od 
30. března nově 
střežen v ranních 
hodinách více 

než problematický přechod u I. stupně základní školy 
v Loučanské ulici.

Kino Radotín, Na Výšince 4
Rezervace vstupenek je možná 

telefonicky na čísle 257 910 322 
nebo e-mailem na adrese: 

kinoradotin@email.cz
Pokladna otevřena hodinu před 

představením


