
Recenze: Hlavně nezávazně

16. června
Závěrečný koncert žáků Základní 

umělecké školy Klementa Slavického 
velký sál Kulturního střediska Radotín 

od 18.00 hodin  

18. června
Neckyáda

mezi říčními lázněmi a lávkou
od 13.00 hodin
(více viz str. 4)

24. června
Radotínské farmářské trhy

náměstí Osvoboditelů 1372 mezi 
nákupním centrem Berounka 

(supermarketem Albert) 
a parkovištěm

od 10.00 do 18.00 hodin

27. června
Pasování na čtenáře

pro žáky prvních tříd ZŠ Radotín 
pořádá ZŠ Radotín, Kulturní 

středisko a Místní knihovna Radotín
velký sál Kulturního střediska 

Radotín od 18.00 hodin

8. července
Radotínské farmářské trhy

od 10.00 do 18.00 hodin

11.-15. července
Putování do hor

příměstský tábor o.s. Petrklíč
více na www.petrklic.net

18.-22. července
Dinosauří narozeniny

příměstský tábor o.s. Petrklíč
více na www.petrklic.net

22. července
Radotínské farmářské trhy

od 10.00 do 18.00 hodin

25.-29. července
Sportovci roku 2011

příměstský tábor o.s. Petrklíč
více na www.petrklic.net

5. srpna
Radotínské farmářské trhy

od 10.00 do 18.00 hodin

Bližší informace:
Kulturní středisko Radotín
náměstí Osvoboditelů 44/15

Telefon: 257 91 746, 725 606 259
e-mail: ksradotin@seznam.cz

www.ukoruny.net

17. června od 17.00 a 19.30 hodin
Máma mezi marťany  70 Kč

18. června od 17.00 a 19.30 hodin 
Krásná Junie 70 Kč 

19. června od 17.00 a 19.30 hodin 
Lepší svět                                  70 Kč

20. června od 10.00 hodin
Mamma mia 50 Kč
představení pro rodiče s dětmi v rámci 
projektu Baby Bio Rado(s)tín 
promítání s tlumeným zvukem, 
částečným osvětlením a hlídanou 
hernou na pódiu pod plátnem

24. června od 19.00 hodin
Carmen (FK) 70 Kč
(členové klubu 50 Kč)

25. června od 17.00 a 19.30 hodin 
Hlavně nezávazně 70 Kč

26. června od 17.00 a 19.30 hodin 
Rekvalifikace 70 Kč

od 27. června do 31. srpna
se nehraje

z důvodu přestavby kina
na digitální projekci 

(více viz str. 1)

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

Robert Olen Butler – Peklo
Román jednoho z nejzajímavějších 
současných amerických prozaiků 
a držitele Pulitzerovy ceny zavede 
čtenáře na bezmála dantovskou 
cestu peklem – oproti Dantovu 

pochmurnému líčení však autor hýří 
inteligentním, štiplavým 
a dosti černým humorem. 

nakladatelství Plus

Sacha Sperling – Bludy z nudy
Čtrnáctiletý Saša, který pochází 
z bohaté rodiny a vyrostl v dobré 

pařížské čtvrti, prožívá věk, kdy se 
hraje o všechno, kdy člověk neví, 
k čemu tu je a co by chtěl dělat. 

Setkání s bláznivým Augustinem 
je signálem k činu – společně 

experimentují až na hranici smrti,
jen aby se přesvědčili, že žijí. 

nakladatelství Odeon

Pavel Kosatík – Česká inteligence
Jedenašedesát portrétů českých 
intelektuálů dvacátého století 

vycházelo od dubna 2009 do července 
2010 na pokračování v týdeníku 

Respekt. Autor přiblížil významné 
Čechy, kteří získali společenský vliv, 

ačkoli nedisponovali politickou mocí. 
nakladatelství Mladá fronta

Aleš Cibulka – Černobílé idoly i jiné
Kniha pro milovníky pamětnických 

filmů, která se věnuje nejen 
nejslavnějším, ale i těm méně slavným 
hercům a herečkám 30. let minulého 
století. Formou postřehů, historek či 
vzpomínek připomíná i ty, na něž se 

neusmálo štěstí a nedostali hlavní roli.
vydala Česká televize

Jaromír Gál, Miloš Zvěřina –Žížaláci
Knižní podoba oblíbeného 

televizního večerníčku. Dvanáct 
příběhů dvou Žížaláků, kteří svým 

žížaláckým řáděním neustále
ruší klid Kosáka.

vydala Česká televize

Miloš Kratochvíl – Kočkopes Kvído
Potřeštěný příběh holčičky Týny, 

žákyně druhé třídy, která by strašně 
ráda měla doma zvířátko. A protože 
rodiče nesouhlasí, alespoň si zvířecí 

kamarády namaluje. A tím to všechno 
začne. S ilustracemi Markéty Vydrové. 

nakladatelství Knižní klub

Místní knihovna Zbraslav
U Malé řeky 3, Praha-Zbraslav

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

www.mc-zbraslav.cz/knihovna

15. června – 29. září
Ilustrace k oblíbené knížce +

Hračky z vajíček
výstava dětských prací z výtvarné 

soutěže místní knihovny a oblíbené 
hračky z vajíček Kinder

výstavní síň Městského domu
ve výpůjční době knihovny

18. června
Zbraslavské jarmarky
od 8.00 do 12.00 hodin

na Zbraslavském náměstí
prodej kvalitních tuzemských po-

travin přímo od farmářů a výrobců, 
dobré pivo i příjemná

hudební produkce
 doprovodný program pro děti

v Městské zahradě: 10.00-12.00 hodin 
výroba lodiček z korku
11.00 hodin divadélko

www.zbraslavskejarmarky.cz

18. června
Awen – keltský rodinný den

výlet do obyčejů, kultury
a válečnictví starých Keltů

v areálu Základní školy Nad Parkem
od 11.00 do 19.00 hodin
(více informací viz str. 4)

18. června
Malá Zbraslav

výběrová představení na národní 
přehlídku jednoaktových her

Kaškova Zbraslav 2011
Divadlo Jana Kašky

25. června
Sportovní den

ke 100. výročí fotbalu na Zbraslavi
po celý den v areálu SK Zbraslav

2. července
Zbraslavské jarmarky
od 8.00 do 12.00 hodin

na Zbraslavském náměstí
www.zbraslavskejarmarky.cz

6. srpna
Zbraslavské jarmarky
od 8.00 do 12.00 hodin

na Zbraslavském náměstí
www.zbraslavskejarmarky.cz

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

15. června
Afrika pro děti

beseda pro děti s promítáním, 
doplněná o hry a aktivity se 

zaměřením na pohádkové příběhy 
Afriky, hudbu, malování, výrobu 

masek, hraček z odpadků, pomůcek 
pro děti z Keni a zkoušení 

každodenních činností Afričanů 
(nošení vody na hlavě,

oblékání apod.)
pořádáno s Centrem na rovinu 

v rámci sociálního projektu
Přes Překážky

vstup volný, 15.30-17.30 hodin

17. června
Atletické odpoledne s Jirkou 

Faflákem – PEXOKLUBOVNA
sraz v Pexesu ve 14.00 hodin, poté 

přesun na sportoviště, s sebou 
pohodlné oblečení a sportovní obuv, 

vstup zdarma

18. června
Slavnosti slunce

prezentace neziskových organizací, 
klubů, zájmových kroužků a

příspěvkových organizací s bohatým 
programem, prezentací účastníků, 
kavárnou, ale i posezením u ohně 

probíhá souběžně s městskými 
slavnostmi keltského rodinného dne 

AWEN v aule a zahradě 
ZŠ Vladislava Vančury (Nad Parkem)

od 14.00 do 18.00 hodin

20., 27. a 30. června
Masáže miminek
zážitkový cyklus

aromaterapeutických masáží
pro rodiče s miminky do cca

9 měsíců s Lenkou Kovářovou:
1. nožičky a bříško

2. hrudník, ručičky a obličej 3. záda
s sebou přebalovací podložku

vstup 200 Kč/cyklus (90 Kč/1 vstup)
rezervace nutná, 10.00-12.00 hodin

24. června
Pohádkový les

odpoledne na pohádkové stezce 
Břežanským údolím s plněním úkolů 
zadávaných pohádkovými bytostmi 
start v maskách pohádkových postav 

od restaurace U Chladů,
vstup 30 Kč/osobu

od 2 let, 15.00-18.00 hodin

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2011:
25.-29. července Indiánské léto
1.-5. srpna Cesta do středověku

více informací na www.pexeso.org

Život začínajících doktorů je peklo. 
A v  Americe peklo na druhou. Své o tom 
ví i Emma (oscarová labuť Natalie 
Portman), lékařka těsně před třicítkou, 
která tráví celé dny a noci sprintováním 
mezi pacienty. Přes obrovské pracovní 
vypětí jí ovšem přirozené fyzické po-
třeby zůstaly, ale protože na standardní 
vztah nemá čas, řeší to prakticky a uží-
vá si sexu zcela nezávazně.

To Adam (Ashton Kutcher, známý 
jako manžel Demi Moore), se kterým ji 
pojí vtipná vzpomínka na letní tábor, má 
bolestivější důvody. Přítelkyně, ukázko-
vá husička, mu utekla s jeho vlastním 
otcem, televizní kreaturou. Celibát je 
ovšem nemoderní, a tak se Adam roz-
hodne, že si bude užívat bez zbytečných 

citů. A protože Hlavně nezávazně obrací 
klasickou premisu, ta tvrdá a praktická 
osoba ve vztahu je tu Emma, zatímco 
Adam reaguje netradičně.

Nezávazný sex je podle všech ste-
reotypů považován za splnění všech 
mužských snů, ale tenhle film se snaží 
stereotypy bořit, takže když spontánní 
sex skončí, Adam se chce na rozdíl od 
Emmy tulit a objímat. Případně ji po-
zvat na rande, nosit jí květiny a vodit 
se za ruku. Jejich čistě sexuální pakt 
jde tudíž do kopru rychleji než izra-
elsko-palestinské vztahy. Nebo tím 
porušením pravidel všechno zajímavé 
teprve začíná?

Hlavně  nezávazně je dílem veterána 
rodinné zábavy Ivana Reitmana, rodáka 

ze slovenského Komárna, 
který do hollywoodské 
historie přispěl kome-
diemi jako Dave nebo 
Krotitelé duchů. V po-
slední době se o něm píše 
spíše jako o otci Jasona 
Reitmana a po režijní 
stránce spíše paběrkuje. 
Základ vtipu tkví v tom, 
že existuje milion roman-
tických komedií, kde se 
muž nechce vázat a žena 

jej nahání do vztahu, seč jí svůdný vý-
střih a mazané lichocení stačí. Hlavně 
nezávazně tohle železné paradigma 
obrátilo vzhůru nohama a ona chladná 
racionální bytost, sexuální predátorka, 
je tu křehká žena, která po muži poža-
duje zásadně pouze funkčnost jednoho 
orgánu. Jenže stále se pohybujeme 
v žánru romantické komedie, takže 
se nesmíte divit, když scénář udělá 
cimrmanovský úkrok stranou – a ona 
chladná bytost nakonec skončí přesně 
tak, jako její popelčí a princeznovské 
vzory padesát let zpět. 

Je tedy jasné, že nejde o žádnou 
žánrovou revoluci, ba ani veletoč. 
Chemie mezi Kutcherem a Portman 
dává zapomenout na hluchá místa 
a vcelku zábavné vedlejší postavy jako 
parodie na otce či neurotická kolegyně 
z práce pomáhají zakrýt fakt, že tahle 
komedie je sice příjemně zábavná, ale 
předvídatelná a banální. A pokud Vás 
nalákal plakát, tak vězte, že co se týče 
nahoty, je to zhruba podobné jako na 
něm – kopec vnadidel – a skutek utek.

Přesto jsou zde místa, kde vás vul-
gární hlášky ranařky Natalie Portman 
nebo štěněcí pohled jejího partnera 
hodí do kolen. Takže téhle nesourodé 
dvojici nakonec možná budete držet 
palce, aby „žili štastně až do smrti“. 
Nebo alespoň do dalšího vyvrcholení.

17.-18. června
Výstava a dílna

Keramického studia Lochkov
prodejní výstava keramiky, šperků 

a šitých hraček
dílny: plstění, výroba hliněnek 

a misek, zdobení sáčků na hliněnky, 
skládání krabiček, šití filcových broží
park u autobusové zastávky Lochkov 

pátek 15.00-18.00 hodin
sobota 11.00-17.00 hodin

V noci z 22. na 23. 
května mnoho lidí 
v Radotíně vzbudil 
policejní vrtulník. 
Ten s reflektorem 
pročesával část obce, 
kde byl lokalizován 
laserový zdroj, který 
oslnil pilota pravidelné 
letecké linky. 
(ilustrační foto)

Více než tři čtvrtiny 
hlavních radotín-
ských tahů bude 

mít nové povrchy 
vozovek. Přede-

vším díky pracím, 
které byly dohod-

nuty v rámci do-
končování okruhu, 

jsou opraveny ulice 
Pod Klapicí, 

K Cementárně, 
Pod Lochkovem, 

Výpadová a slepá Výpadová, Radotínská i Vrážská a Přeštínská.


