
Recenze: Super 8

22. října
Dlouhý, Široký a Bystrozraký

interaktivní pohádka Divadla Pro malý 
s hudbou a zpěvem

Kulturního středisko Radotín
od 15.00 hodin

22. října
Gentleman nebo gentlewoman?
komedie z divadelního prostředí 
divadelního souboru Černá ovce

Kulturní středisko Radotín 
od 19.00 hodin

26. října
Zájezd pro seniory: Znojemsko

26. října
Zdaleka ne tak ošklivá, 
jak se původně zdálo

obnovená premiéra hry Oldřicha Daňka 
v podání Divadelního spolku Gaudium

 Kulturní středisko Radotín
od 20.00 hodin

2. listopadu
Podzimní koncert žáků

ZUŠ Klementa Slavického
Kulturní středisko Radotín 

od 18.00 hodin

5. listopadu
Křoví dětem:

Královna Koloběžka I. 
Kulturní středisko Radotín od 15.00 hodin

5. listopadu
Pocta Antonínu Dvořákovi a nejen 

Rusalce (více informací na str. 4)
operní večer s Markétou Mátlovou

Kulturní středisko Radotín
od 19.00 hodin

9. listopadu
Hotel mezi dvěma světy

mysteriózní komedie o „životě“
mezi nebem a zemí

Kulturní středisko Radotín
od 19.00 hodin

10. listopadu
Koncert žáků pěveckého oddělení

ZUŠ Klementa Slavického
v modlitebně Českobratrské církve

evangelické v Radotíně od 18.00 hodin 

13.-19. listopadu
Kruh radotínských výtvarníků

Výstava ve velkém sále Kulturního 
střediska Radotín 

(více informací na str. 4)
Další informace: www.praha16.eu

Francis Scott Fitzgerald – Povídky 
jazzového věku

První úplné české vydání druhé 
Fitzgeraldovy povídkové sbírky z roku 

1922 obsahuje jedenáct fantaskních 
a parodických povídek, arabesek, črt 
a jednoaktovek, včetně proslaveného 
„Podivuhodného případu Benjamina 

Buttona“, pět povídek vychází 
v českém překladu vůbec poprvé.

nakladatelství Argo

Zora Beráková – Ozvěna
Historický román sleduje životní 
příběh hraběnky Berty Kinské, 

provdané Suttnerové, první 
ženy-nositelky Nobelovy ceny za mír.

nakladatelství Motto

Colum McCann – Zoli
Příběh volně inspirovaný osudem 

polské zpěvačky a básnířky Papuszy 
přibližuje osudy Romů v proměnách 

historických událostí 20. století 
v tehdejším Československu a přináší 

svědectví o konci jedné z kultur 
tvořící pestrou mozaiku předválečné 

a poválečné středoevropské 
společnosti.

nakladatelství Odeon

Ivona Březinová - Saxána 
a Lexikon kouzel

Knižní podoba stejnojmenného fi lmu. 
Příběh vypráví o Saxáně, dceři známé 

čarodějnice a zvěrolékaře Honzy. 
Jednou Saxána objeví na půdě starý 

deník a kouzelnou knihu, která ji 
zavede do Říše strašidel, kde spolu 
s rarachem Krakavousem zachrání 

svého dědečka.
nakladatelství Albatros

Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř – 
Když je pěkné počasí

Deset nejnovějších písniček a dvě 
operky: O Šípkové Růžence 

a O dvanácti měsíčkách s texty, notami 
a akordy a obrázky Vlasty Barákové.

nakladatelství Fragment

David Laňka – Pohádky pro dospělé 
děti a nedospělé dospělé

Deset krátkých pohádek, které svým 
stylem navazují na poetiku pohádek 

Oscara Wilda a Ludvíka Aškenazyho. 
Jednotlivé příběhy doplňují ilustrace 

Markéty Vydrové.
nakladatelství Triton

Místní knihovna Zbraslav
U Malé řeky 3

Praha-Zbraslav
tel.: 257 111 802-5

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

17. října-24. listopadu17. října-24. listopadu
Zbraslavský salon 2011

3. ročník výstavy, která představuje 
obrazy, grafi ku, sochy a fotografi e 
zbraslavských výtvarníků v galerii 

Městského domu.

22. října
Zvířátka a loupežníci

maňásková pohádka pro nejmenší
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

25. října
Cestovatelské promítání – Irsko II.

celovečerní diashow cestovatele 
a fotografa M. Loewa

Divadlo J. Kašky od 19.00 hodin

26. října
Promítání pro seniory – Blanensko

promítá Zdeněk Beránek
klub Klasu od 15.00 hodin

29. října
Benjamín a tisíc mořských ďasů

kapitána Barnabáše
dobrodružná maňásková pohádka 
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

29. října
Zbraslavské jarmarky

Zbraslavské náměstí 9.00-13.00 hodin

5. listopadu
O pejskovi a kočičce

maňásková pohádka pro nejmenší 
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

12. listopadu
Zbraslavské jarmarky

Zbraslavské náměstí 9.00-13.00 hodin

12. listopadu
Kocour v botách

veselá maňásková pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

Změna programu vyhrazena!

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

26. října26. října
Setkání celiaků

pro všechny, kdo mají doma dítě 
celiaka a chtějí se podělit o své 

zkušenosti a nebo je naopak načerpat - 
příležitost poznat lidi ze svého okolí, 

se kterými je možné toto sdílet
vstup zdarma

17.00-18.30 hodin v prostorách Pexesa

26.-27. října
Podzimní příměstský tábor 

pro školáky
nabízí dětem zajímavý program během 

podzimních školních prázdnin
cena 890 Kč/2 dny, v ceně celodenní 

stravování, lektorné, vstupné 
a dopravné na výlet

rezervace nutná
po oba dny 8.00-17.00 hodin

29. října
Zbraslavské jarmarky s divadélkem 

pod stromy a bleším trhem
prostor pro dobrý nákup, jídlo, pití 
i kus řeči se sousedy, tentokrát také 

s bleším trhem - možnost prodat, 
směnit, darovat cokoli, co už 

nepotřebujete a jinému udělá radost - 
knihy, květiny, keramiku... vstup volný

podrobnější informace na recepci 
Pexesa nebo na

www.zbraslavskejarmarky.cz 
Doprovodný program na náměstí: 

9.30-11.00 harmonikář Jindra Kelíšek
11.00 Divadélko Tate Lyumni 

Praha: „Hluboko v lese“ - loutkový 
divadloautomat: „Myslíte, že pohádku 

O perníkové chaloupce znáte? Že 
byste si poradili lépe než Jeníček 

s Mařenkou? Nuže, záleží jen na vás!“ 
Příspěvek 30 Kč/osobu od 2 let

9.00-11.00 dílna pro děti 
„Z pytlíku babky kořenářky“ 

a výroba krasohledů.
Projekt je podpořen 

MČ Praha - Zbraslav a grantem 
Revolvingového fondu MŽP

Zbraslavské náměstí 8.00-12.00 hodin 

10. listopadu
Tradiční Lampiónový průvod 

Zbraslaví
od 17.00 hodin

NOVÁ ADRESA:
Žitavského 497, Praha - Zbraslav 

(zadní trakt polikliniky, vchod 
z ulice U Hudební školy)

recepce telefon: 721 518 248
e-mail: recepce@pexeso.org

www.pexeso.org

Tři kontejnery 
na tříděný odpad  
v radotínské ulici 
Tachovská shořely 
22. září  na škvarek. 
Oheň se očividně 
rozšířil z nádoby na 
papír, kde se zcela 

určitě nevzňal 
samovolně.

Mostek přes drážní 
těleso v radotínské 

ulici Na Výšince 
trpělivě čekal na 

opravu už nějaký 
ten rok. Výrok 

statika však zněl 
jednoznačně: 

rekonstrukce nutná! 
Aby most nemusel 
být uzavřen, padlo 

rozhodnutí o investici, která činí přibližně 
1,5 milionu. Stavba byla dokončena a předána 

k užívání na začátku října.

rozhodnutí o investici, která činí přibližně 

Tři kontejnery 
na tříděný odpad  
v radotínské ulici 
Tachovská shořely 
22. září  na škvarek. 
Oheň se očividně 
rozšířil z nádoby na 
papír, kde se zcela 

určitě nevzňal 

Kino Radotín, Na Výšince 4
telefon: 257 910 322

e-mail: kinoradotin@email.cz
www.praha16.eu/kino

18.10. 18.00  Rodina je základ státu
20.30  Elitní zabijáci

19.10. 18.00  Nic proti ničemu
20.30  Banksy - Exit Through 
           the Gift Shop

20.10. 18.00   Super 8 viz recenze níže
20.30  Osamělost prvočísel

21.10. 18.00   Tři mušketýři 3D
20.30   Paranormal activity 3

22.10. 16.00   Past na kočky 2
 18.00   Tři mušketýři 3D
20.30   Nákaza USA

23.10. 16.45    GISELLE balet 3D
           (více informací na str. 4)(více informací na str. 4)

25.10. 10.00  Muži v naději Baby bio
 18.00  Green Lanther 3D
20.30  Win Win

26.10. 18.00  Osamělost prvočísel
20.30  Paranormal activity 3

27.10. 18.00  Alois Nebel
20.30  Moje krásná učitelka

28.10.  18.00    Jeskyně zapomenutých snů 3D
20.30  Goethe 

29.10. 16.00  Příběhy cvrčka a štěňátka
 18.00  Tři mušketýři 3D
20.30  Dluh

1.11.   18.00   Moje krásná učitelka
   20.30  Panenství FK (viz str. 4)

2.11.    18.00   Jeskyně zapomenutých snů 3D
   20.30  Dluh

3.11.   18.00   Spy kids 4D: Stroj času 4D
   20.30  I ženy mají své dny

4.11.   18.00   Spy kids 4D: Stroj času 4D
   20.30  Nezvratný osud 5 3D

5.11.   16.00   Dobrodružství na pasece I.
  18.00   Goethe
  20.30  I ženy mají své dny

8.11.   17.00   Nákaza
   19.30   Černá Venuše

9.11.   18.00   Spy kids 4D: Stroj času 4D
   20.30  I ženy mají své dny

10.11. 18.00   Arthur a souboj dvou světů
20.30  Anonym

11.11.  18.00   Lovci hlav
20.30   Šéfové na zabití

12.11. 16.00   Pohádky z lesa 2
18.00   Voda pro slony
20.30  Anonym

15.11. 18.00   Arthur a souboj dvou světů
20.30   Melancholia

16.11. 18.00   Thor 3D
20.30   Lovci hlav

Je horké léto roku 1979 a skupina 
nadšených kamarádů v zapadlém ma-
loměstě kdesi v Ohiu natáčí svůj první 
zombie fi lm. Při tajném nočním fi lmo-
vání se stanou svědky prapodivného 
vlakového neštěstí a brzy zjistí, že to 
možná nebyla nešťastná náhoda.

Navíc se v městečku ztrácejí sousedé 
a jejich čtyřnozí přátelé, armáda vydá-
vá notně podezřelé pokyny... A pak 
děti zjistí, že pravda je strašidelnější 
než jejich drastické fi lmové scénáře...

Většina režisérů točí pocty svým ze-
snulým idolům. J. J. Abrams měl svého 
režijního boha Stevena Spielberga pří-
mo na place jako producenta. Super 8 
(nazvaný podle fi lmového materiálu, 
na nějž děti točí svůj fi lm ve fi lmu) je 

bezelstná pocta těm nejlepším spiel-
bergovským sci-fi  kouskům jako E. T. 
mimozemšťan nebo Blízká setkání tře-
tího druhu. Vypráví o natáčení zombie 
fi lmu na pozadí příběhu nešťastného 
monstra a brilantně přepíná mezi 
dětským mikrosvětem a katastrofou, 
která se na něj řítí. S tajuplnou noční která se na něj řítí. S tajuplnou noční 
oblohou, dětmi jezdícími na kole po oblohou, dětmi jezdícími na kole po 
liduprázdných ulicích a retro vizuálem liduprázdných ulicích a retro vizuálem 
to téměř působí jako podepsané na to téměř působí jako podepsané na 
mládí vzpomínajícím Spielbergem. mládí vzpomínajícím Spielbergem. 

Fi lm samozřejmě nezapomíná Fi lm samozřejmě nezapomíná 
na bombastické akční sekvence, ale na bombastické akční sekvence, ale 
spektakulární akce je v něm jaksi spektakulární akce je v něm jaksi 
mimochodem, divák ji vnímá až skrze mimochodem, divák ji vnímá až skrze 
postavy. Scénář totiž konstruuje cha-postavy. Scénář totiž konstruuje cha-
raktery a jejich vzájemné vazby s tako-
vou láskou a péčí, že se o ně uprostřed 
výbuchů třesete strachy.

Abrams svoje hrdiny psal, jako kdyby Abrams svoje hrdiny psal, jako kdyby 
si vypůjčil své dávné si vypůjčil své dávné 
k a ma r ády.  Třeba k a ma r ády.  Třeba 
postavu Caryho, spe-postavu Caryho, spe-
cialisty na exploze, cialisty na exploze, 
známe všichni jako známe všichni jako 
kluka ze základky, co kluka ze základky, co 
v kapsách věčně nosil v kapsách věčně nosil 
sirky a dělbuchy. Do sirky a dělbuchy. Do 
fi lmařské party patří fi lmařské party patří 
i citlivý Joe, jeho ka-i citlivý Joe, jeho ka-
marád, adept na reži-marád, adept na reži-
séra, několik dalších séra, několik dalších 

chlapců a jedna osudová blondýnka. 
Alice (fenomenální Elle Fanning, z níž 
roste hvězda první velikosti) se jako 
hvězda fi lmu ocitá v centru pozornosti 
svých mladších kamarádů, a zároveň 
válčí s problematickým otcem. Joe 
(fantastický Joel Courtney) zase po 
matčině smrti trpí uzavřeností svého matčině smrti trpí uzavřeností svého 
otce, zástupce šerifa. Jejich sblížení žár-otce, zástupce šerifa. Jejich sblížení žár-
livě sleduje malý režisér Charles (Riley livě sleduje malý režisér Charles (Riley 
Griffi  ths), na němž fi lm ukazuje diktá-Griffi  ths), na němž fi lm ukazuje diktá-
torské sklony režisérů. Je to ten otravný torské sklony režisérů. Je to ten otravný 
tlustý chlapeček, který vám vyhodí do tlustý chlapeček, který vám vyhodí do 
povětří milovaný vláček, aby natočil povětří milovaný vláček, aby natočil 
majstrštyk, ale zároveň je znát, jak moc majstrštyk, ale zároveň je znát, jak moc 
je do fi lmového média zamilovaný.je do fi lmového média zamilovaný.

Stejně jako režisér a scenárista Stejně jako režisér a scenárista 
Abrams. V každém záběru je vidět 
jeho hravost a láska k tradičnímu fi l-
movému médiu. Je trochu paradoxní, 
že staré dobré časy vzývá jeden z nej-
progresivnějších režisérů Hollywoo-
du. Přesto je třeba přiznat, že Abrams 
nedosahuje hloubek a odstínů talentu 
svého velkého vzoru. Něco z té ma-
gické formule mu zatím chybí, natočil 
„jen“ parádní letní fi lm.

Ten představuje pop-artový stroj 
času, který vás magicky přenese do éry 
před bezduchými blockbustery, do doby, 
kdy malí chlapci dokázali přemoct velká 
monstra. A natočit velký fi lm.


