
Recenze: Muži, kteří nenávidí ženy 

22. září
 Byl jsem komediantem

vzpomínka na Jana Kašku 
Zbraslavského k 200. výročí narození

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

23. září
Quattro corde

koncert komorního smyčcového 
orchestru - program:

G. Ph.Telemann, A. Vivaldi,
E. Grieg, C. Stamitz

obřadní síň městského domu
od 18.00 hodin

24. – 26. září
Vejvodova Zbraslav

mezinárodní festival malých 
dechových hudeb

(více informací na straně 4)

30. září
Byl jsem komediantem

vzpomínka na Jana Kašku 
Zbraslavského k 200. výročí narození 

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

8. října
Rusalka

lyrická loutková pohádka s hudbou
A. Dvořáka

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

11. – 27. října
Výstava tapisérií Hany Kolesové
9. října od 17.00 hodin vernisáž 

s koncertem komorního souboru 
Quintetto con mandolino

Městský dům Zbraslav ve výpůjční 
době knihovny

9. října
Rusalka

lyrická loutková pohádka s hudbou
A. Dvořáka

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

10. října
Zbraslavská osma

závod horských kol pro malé i velké 
v Borovičkách

Informace poskytuje 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!

17. září od 17.00 a 19.30 hodin
Chlupatá odplata         70 Kč

18. září od 16.00 a 19.00 hodin
Sex ve městě 2         75 Kč

19. září od 16.00 a 19.00 hodin
Vejdi do prázdna         70 Kč

23. září od 15.30 a 18.00 hodin
Velké podmořské dobrodružství 3D 
                                                    90 Kč
24. září od l9.00 hodin
Pravidelní milenci (FK)         70 Kč
(členové FK 50 Kč)

25. září od 17.00 a 19.30 hodin
Solomon Kane         70 Kč

26. září od 16.00 a 19.00 hodin
Muži, kteří nenávidí ženy     75 Kč

1. října od 17.00 a 19.30 hodin
Toy story 3         70 Kč

2. října od 17.00 a 19.30 hodin
Dopisy pro Julii         70 Kč

3. října od 16.00 a 19.00 hodin
Baaria         70 Kč

8. října od 17.00 a 19.30 hodin
Kouzelná chůva a velký třesk    70 Kč

 9. října od 17.00 a 19.30 hodin
Bez soucitu         70 Kč

10. října od 17.00 a 19.30 hodin
Já taky         70 Kč

15. října od 17.00 a 19.30 hodin
Shrek – zvonec a konec         70 Kč

16. října od 17.00 a 19.30 hodin
22 výstřelů         70 Kč

17. října od 17.00 a 19.30 hodin
Bunny a býk         70 Kč

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ:

Neděle v 15.00 hodin 40 Kč

10. října Mikeš II
17. října Čert a Káča

Rezervace vstupenek je možná
telefonicky na čísle 257 910 322

nebo e-mailem na adrese:
kinoradotin@email.cz.

18. září
Zbraslavské jarmarky

(pokud se povedly ty první 11. září)
na Zbraslavském náměstí

od 8.00 hodin 
více informací viz str. 4

22. září
Domácnost a hračky bez chemie

přednáška Mgr. Jitky Strakové 
a Kamila Repeše ze sdružení Arnika 
pro toho, kdo tápe, když čte složení 

na obalech a neví, jaké materiály 
hraček mohou být zdraví škodlivé 

a jak vybírat zdraví neškodící 
kvalitní materiály a přípravky pro 

domácnost – přednášející provedou 
jednotlivými místnostmi domova 
a představí zdraví nebo životnímu 
prostředí škodlivé látky, s nimiž se 
lze zde setkat a nabídnou vhodné 

alternativy, nebude chybět ani 
prostor pro dotazy a diskuze

vstupné 30 Kč, rezervace na telefonu: 
721 518 248 nutná

v prostorách Pexesa od 18.00 hodin

2. října
Zbraslavské jarmarky

(pokud se povedly ty první 11. září)
na Zbraslavském náměstí

od 8.00 hodin
více informací viz str. 4

Malá ukázka z nabízených kurzů:
Cvičení rodičů s dětmi 2-5 měsíců, 

6-9 měsíců, 10-12 měsíců,
12-15 měsíců, 16-18 měsíců, 
19-21 měsíců, 22-25 měsíců

Dětský Klub PEXESA – školička pro 
děti bez rodičů

Sportovní hry pro děti 2-4leté s rodiči
Mix program - výtvarka, tanečky

a zpívání pro děti 2,5-4leté s rodiči
Streetdance pro holky i kluky 12-16 let

Výtvarný atelier pro dospívající
Pexo klubovna pro náctileté

pro dospělé a mládež od 16 let:
Grafika, úprava fotek a videa na PC

Taj-chi pro dospělé
Ateliér experimentální tvorby

pro dospělé
ale je toho daleko víc…

Žabovřeská 1227, Praha-Zbraslav
rezervace: 721 518 248

více na www.pexeso.org

Když švédský spisovatel Stieg Larsson 
v roce 2004 náhle zemřel, zanechav po 
sobě dosud nepublikovanou detektivní 
trilogii Millenium, nemohl tušit, že se 
z jeho knih vyklube bestseller. Stejně tak by 
ho patrně nenapadlo, že jeho literární po-
stavy opakovaně ožijí na filmovém plátně.

Švédská adaptace knihy se stala 
nejlépe vydělávajícím filmem ve švéd-
ské historii a byla i nejvýdělečnější 
evropskou produkcí roku 2009. Ova-
ce evropských i zámořských kritiků 
kopírovaly komerční úspěch. Nutno 
podotknout, že naprosto zaslouženě.

Detektivní zápletka si částečně hra-
je s retrospektivou. Před čtyřiceti lety 
Harriet Vanger zmizela z rodinného 
setkání na ostrově vlastněném moc-
ným klanem Vangerů. Její tělo nebylo 
nikdy nalezeno a její milující strýc 
věří, že se stala obětí vraha z rodinné-
ho kruhu. Zaměstná tedy finančního 
novináře Mikaela Blomkvista a poně-
kud problematickou mladou dívku, 
fenomenální počítačovou hackerku.

Hercule Poirot měl za zády Ha-
stingse, Sherlock Holmes se spoléhal 
na svého Watsona, Lisbeth Salander 
(v neopakovatelném podání Noomi 
Rapace) se ale vzorci geniální detektiv 
a přihlouplý pomocník vymyká. Ona je 
novináři naprosto rovnocennou part-
nerkou. Lisbeth je jakousi avantgardní 
postmoderní variací na detektivy staré 
školy, jen s tváří plnou piercingů, teto-
váním a duší zbrázděnou šrámy.

Dvojice zjistí, že Harrietino zmizení 
může mít souvislost s nevyřešenými 
sériovými vraždami před čtyřiceti lety 

a začne se zaplétat do osidel hrůzných 
tajemství Vangerovy rodiny. Vražda je 
jen špičkou ledovce, pod ní se skrývají 
činy jako vystřižené z Markýze de 
Sade. A jak známo, staré hříchy mají 
dlouhé stíny. Tak dlouhé, že při vyšet-
řování půjde o život.

Dánský režisér Niels Arden Oplev 
dost možná natočil film svého života - 
je plný thrillerového napětí, detektivní 
mozaika se mu nerozpadá pod rukama, 
ale staví ji kousek po kousku jako puz-
zle, nacistický fragment vedle kousku 
s podtextem náboženského fundamen-
talismu a sexuálního sadismu.

Násilné scény možná přinutí slabší 
povahy přivírat hrůzou oči, ale „Muži, 
kteří nenávidí ženy“ jsou temným fil-
mem o temných záležitostech, drsnou 
obžalobou mizogynní společnosti. 
A protože film zároveň zůstává zručně 
natočeným detektivním thrillerem, 
kde se místo zdlouhavých psychoana-
lytických sezení jedná, neztrácí ani na 
jedinou z celkových 152 minut tempo.

A i ctitel literární předlohy musí 
uznat, že jde o plnokrevnou adaptaci. 
Klíčovou postavou je jednoznačně 
klukovská hackerka Lisbeth, zejména 
díky kontrastu se starším, poněkud 
pasivním novinářem. Tahle směs 
dítěte, ženy a zvířete, geniálního 
mozku a absolutní nekontrovatelnosti, 
racionality a iracionality je také jed-
noznačným důvodem, proč švédský 
film, jehož hollywoodský remake už se 
chystá, v žádném případě nevynechat. 
Ať jste žena či muž, který ženy miluje.

V noci ze 7. na 8. srpna v Radotíně pár 
„statečných“ vybojovalo svou malou bitvu 

s odkazem skutečných hrdinů – pomníky 
padlým z druhé světo-
vé války padly za oběť 

alkoholu a čísi touze 
po destrukci. Někdo 

jiný pak musí pomníč-
ky opravit: pro ten, 

který byl věnován pa-
mátce Josefa Waldhau-
sera, bylo třeba vyrobit 
a osadit novou kamen-

nou desku, ta původní skončila rozmlácená na kousky.

Na novém sídlišti přibyly stromy. Prozatím jsou jejich ko-
runy celkem malé, ale časem by měly v letních měsících 

poskytovat stín těm, kdo se usa-
dí na některou z laviček – ať již 
u cest, nebo na dětských hřištích.
   Lavičky samotné by již zane-
dlouho měly nabídnout větší 
pohodlí. U hřišť zůstanou ty 
stávající, jen se dočkají renova-

ce, všechny ostatní 
dosluhující ale budou 
vystřídány novým mo-
biliářem, který je již 
instalován například 
u autobusového termi-
nálu.

do 30. září
Vlnitá zahrada Marcely Haspeklové

výstava fotografií
Místní knihovna Radotín
v otevírací době knihovny

18. září
II. Radotínský Burčákfest 2010

pořádá Městská část Praha 16
ve spolupráci s Českým archivem vín,

vše vypukne ve 14.00 hodin před
radotínskou radnicí a v blízkém okolí 
v ulicích Václava Balého a Loučanská,

pro návštěvníky bude připraven
k ochutnání mírně kvasící skvělý mošt

z hroznů od vinařů zejména
z Moravy

25. září
Jarní pohádky

divadelní představení pro děti
v podání DS Křoví

Kulturní středisko Radotín
od 15.00 hodin

2. října
Bezpečný podzim

zábavné odpoledne pro děti
od 13.00 hodin na Dopravním hřišti 

v areálu ZŠ Radotín
(více informací viz str. 12)

6.  října
Klavírní recitál ze skladeb 

Klementa Slavického
ke 100. výročí narození skladatele, 

účinkuje MgA. Barbora 
Krištofová-Sejáková

sál Kulturního střediska Radotín
od 18.00 hodin

9. - 10. října
XIII. Havelské posvícení
třináctý ročník tradičního 

radotínského staročeského jarmarku 
doprovázený bohatým kulturním 

programem pro děti i dospělé
(Více informací na straně 4.)

13. října
A tak tě prosím kníže

aneb Klauniáda pro dva pány, cibuli 
a špek od Karla Steigerwalda

sál Kulturního střediska Radotín
od 19.00 hodin

Během představení možné hlídání 
dětí – rezervace na telefonu:

257 911 746

18. října
Autorské čtení Ivana Krause

doprovázené živou hudbou z Křoví
Místní knihovna Radotín

od 19.00 hodin

Kurzy:
Jóga, kalanetika, angličtina, 
taneční pro mládež a dospělé

Více: www.ukoruny.net

Rodinné centrum Korunka ve 
spolupráci s KS U Koruny nabízí
Pondělí 9.30-10.30 hodin -  Zumba 

s možností hlídání dětí 
Úterý 9.30 - 12.25 hodin - Světýlka - 

cvičení pro  maminky s dětmi od 
2 měsíců do 3 let (3 skupiny budou 

rozděleny dle věku podle 
přihlášených dětí)

Středa 9.30 - 10.30 hodin - 
Powerjoga s možností hlídání dětí

Středa - Orientální tanec pro dívky- 
odpoledne, pro ženy - večer
více na  www.korunka.net

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

Haruki Murakami – O čem 
mluvím, když mluvím o běhání

Murakami běhá 25 let - každý den 
deset kilometrů, každý rok maraton. 
Titul knihy je variací na povídkovou 
sbírku O čem mluvím, když mluvím 

o lásce Raymonda Carvera. 
Nakladatelství Odeon

Chufo Lloréns – Dám ti tu zem
Láska, ctižádost, vášeň, nenávist. 

Úchvatný román španělského autora 
se odehrává v jedenáctém století, 
kdy se rodila moderní Barcelona. 

Martímu Barbanymu, který odešel 
z chudého prostředí, je právě 

devatenáct let, když tam vstupuje 
městskou bránou...

Nakladatelství Knižní klub

Mario Livio – Je Bůh matematik?
Popularizátor vědy Mario Livio 
nás přístupnou formou provádí 

světem matematického myšlení od 
Pythagora přes největší postavy 

dějin matematiky a fyziky
až po dnešek.

Nakladatelství Argo; Dokořán

Jan Lebeda  – Pohádky skřítka 
Medovníčka

Pod osamělým mohutným dubem 
uprostřed paseky si postavil svoji 

chaloupku malý mužíček - nenosil 
plnovous jako ostatní skřítkové 

a měl zdravé červené tváře, protože 
moc rád jedl med. Také byl kamarád 
se všemi včelkami v okolí a pomáhal 

i jiným zvířátkům, která to 
potřebovala. Bojoval se zlými sršni, 
odehnal zlodějky vosy i mravence, 

chtěl být muzikantem
a na chvilku byl i pilotem.

Nakladatelství Brána

Anne Rooney – Velká kniha
o počítačích

K čemu je dobrý počítač? Jak 
napsat email? Jak udělat krásnou 

a originální pozvánku nebo 
projekt do školy? Velká kniha plná 

praktických rad a návodů, jak 
s počítačem pracovat co nejlépe.

Nakladatelství Mladá fronta


