
OK a KO Prahy 16

17. září, 17.30 – 20.30 hod.
Seminář v KS Radotín

Jak jednat s dětmi nebo s dospělými, 
kteří dávají najevo negativní pocity

a chovají se nerozumně
Pořádá Společnost pro mozkově

kompatibilní vzdělávání.

19. září
Radotínský Burčákfest 2009

Pořádá Městská část Praha 16 ve spo-
lupráci s Českým archívem vín.

Vše vypukne ve 14 hodin před rado-
tínskou 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.
K poslechu zahraje Petr Hasman a je-

ho SENIOR DIXIELAND,
Cimbálová muzika VONIČKA

a kapela CITY BAND.

23. září
Výlet pro seniory – Zahrada Čech
Cena pro radotínské seniory 200 Kč,

pro mimoradotínské 490 Kč
Prodej zájezdu v pondělí 14. září

ve 14 hodin v Kulturním středisku.

25. září
Vejvodova Zbraslav v Radotíně

Koncert malého dechového orchestru
Týnečanka od 17 hodin
na nám. Osvoboditelů

(u obchodního centra Albert).

10. – 11. října
XII. Havelské posvícení

Dvanáctý ročník tradičního radotín-
ského staročeského jarmarku dopro-
vázený bohatým kulturním progra-

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

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.

Do 30. listopadu
Prodejní výstava obrazů

Ivany Somogyové
Výstava olejomaleb je přístupná 

v knihovně Radotín v otvírací době 
knihovny

18. září od 17 a 19.30 hodin
Doba ledová 3:
Úsvit dinosaurů                      70 Kč

19. září od 17 a 19.30 hodin
Případ nevěrné Kláry      75 Kč

20. září od 16 a 19 hodin
Gomora                                      75 Kč

25. září od 18 hodin
26. září od 16 a 19  hodin
Harry Potter a princ dvojí krve 
                                                     75 Kč

27. září od 17 a 19.30 hodin
La Bohéme                       70Kč

2. října od 17 a 19.30 hodin
Kletba měsíčního údolí       70Kč

3. a 4. října od 17 a 19.30 hodin
Jménem krále                       80Kč

9. října od 17 a 19.30 hodin
Vzhůru do oblak                       70Kč

10. října od 17 a 19.30 hodin
Coco Chanel                               75 Kč

11. října od 17 a 19.30 hodin
Pokoj v duši                      70 Kč

16. a 17. října od 17 a 19.30 hodin
Veni, vidi, vici                       75Kč

18. října od 16 a 19 hodin
Krvavé pobřeží                       75Kč

Dětská představení
27. září O Dorotce
4. října Káťa a Škubánek
11. října O Malence
Neděle od 15 hodin. 
Vstupné 40 korun.

Rezervace vstupenek je možná
telefonicky na čísle 257 910 322 

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

Kino Radotín,
Na Výšince 875/4,

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

Pokladna otevřena 
1 hodinu před představením.
Změna programu vyhrazena!

Stephenie Meyerová - Hostitel
Netradiční variace na téma rozdvo-
jené osobnosti, příběh o vytrvalosti 

lásky a hlavně samotné podstatě 
toho, co dělá člověka člověkem.

Vydalo nakladatelství Tatran

Stephen King - Za soumraku
Sbírka třinácti hororových povídek. 
Mistr žánru vás v nich přenese do 
svých nejtemnějších nočních můr, 

do míst, která jsou vám sice důvěrně 
známá, ale nikdy byste se na nich 
nechtěli ocitnout ve stejné situaci 

jako hrdinové povídek.
Vydalo nakladatelství Beta - Pavel 

Dobrovský

Reva Mannová - Rabínova dcera
Autorka odkrývá nepřístupný a těž-
ko pochopitelný svět ortodoxního 

židovství. Její pronikavý vhled do ro-
dinných rituálů svázaných přísnými 
předpisy je zasvěcený a fascinující. 

Reva Mannová, vnučka vrchního ra-
bína státu Izrael a dcera vysoce váže-
ného londýnského rabína se vzepřela 
výchově, opustila rodinu, vrhla se do 

víru sexu a drog.
A objevila svou cestu.

Vydalo nakladatelství Jota

Bernard Cornwell - Azincourt
Cornwellův román popisuje okolnos-
ti, které vedly k jedné z nejdůležitěj-
ších a také nejkrvavějších bitev stole-
té války mezi Anglií a Francií, i bitvu 
samotnou. Jindřich V. zde na hlavu 
porazil mnohem početnější vojsko 

francouzského krále Karla VI., když 
nově využil bojových schopností 

svých lučištníků. Téma bitvy u Azin-
courtu později básnicky zpracoval 

William Shakespeare
ve hře Jindřich V.

Vydalo nakladatelství BB art

Neil Gaiman - Koralina
Dívka Koralina se nastěhuje s rodiči 
do nového domu. Tam jednoho dne 
otevře dveře - a najde průchod do 
jiného bytu v jiném domě, který se 
tomu jejich podobá jako vejce vejci. 

Současně je ale úplně jiný ...
Vydalo nakladatelství Polarit

Místní knihovna Radotín,
Loučanská 1406/1,

telefon: 234 128 460,
e-mail:

knihovnaradotin@seznam.cz,
www.knihovna-radotin.cz.

Do 2. října
Zbraslavské náměstí –

proměny v čase
výstava o historii, současnosti a bu-
doucnosti Zbraslavského náměstí. 
Výstavní síň Městského domu ve 

výpůjční době knihovny.
22.9. v 17.30 hodin - Setkání s autory 

projektu rekonstrukce 
Zbraslavského náměstí.

16. září
Grilování, turnaj v pétangue

Společenské odpoledne pro seniory na 
zahradě klubu KLASu od 14.00 hodin

25. – 26. září
Vejvodova Zbraslav 2009

XIV. ročník mezinárodního festivalu 
malých dechových hudeb.

4. října
O zbraslavskou loutku

Taneční soutěž  pro dětské, juniorské 
i dospělé taneční páry od 8.30 do 15 

hodin v sále Sokola Zbraslav.
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!

Zápisy do kurzů pro děti, mládež
i dospěléprobíhají celé září,

první lekce zdarma.
NOVĚ pro děti

Žonglování
Železniční a letecké modelářství

Kroužek pokustonství
Hrátky se zvířátky – poznáváme přírodu

Kroužek středověk
Dětský pěvecký sbor s hrou na flétnu

Sportovky pro děti od 2 do 6 let

NOVĚ pro dospělé a mládež
» Angličtina pro dospělé

s doprovodným programem pro děti
» Kurzy excelu a wordu

» Klub maminek po porodu
a před porodem

» Salsa pro ženy a páry
» Scénický tanec pro ženy
» Výtvarný ateliér kresby

a malby pro dospělé
» Cvičení po porodu do formy

» Cvičení na bosu míčích

Kulturní středisko Radotín a Rodin-
né centrum Korunka, o.s. otevírají
od září 2009 následující pravidelné 
kurzy pro dospělé a rodiče s dětmi.

Pro rodiče s dětmi:
Tvořivé dopoledne pro děti i jejich 

rodiče

Světýlka pro děti 2 až 6 měsíců

Světýlka pro děti 7 až 12 měsíců

Světýlka pro děti 13 až 18 měsíců

Světýlka pro děti 18 až 30 měsíců

Broučci a berušky pro děti 1,5 až 2,5 
roku

Broučci a berušky pro děti 2,5 až 4,5 
roku

Pro dospělé:
Orientální tanec pro ženy

s možností hlídání dětí

Orientální tanec pro ženy každého věku

Powerjóga s možností hlídání dětí

Mateřské setkávání

Těhotenské setkávání

Stálé kurzy Kulturního střediska 
pro dospělé:

Kalanetika
(pondělí od 18.00 a od 19.00 hod.)

1100 Kč/rok

Angličtina
(pondělí 17.30 - 18.45 a 19.00 - 20.15)

2000 Kč/rok

Jóga
(úterý 19.45) 2000 Kč/rok

Taneční pro dospělou společnost
(jedenkrát za čtrnáct dní pátek 19.30)

2500 Kč/rok/celý pár
Zahájení 23.10.

Kurzy se konají
v Kulturním středisku Radotín,

nám. Osvoboditelů 44/15.
Přihlášky a informace na

www.korunka.net
nebo na telefonu 604 146 163.
Změna programu vyhrazena!

Rodinné centrum Pexeso, o.s. 
Žabovřeská 1227,  Praha – Zbraslav.

Přihlášky a informace
na www.pexeso.org.

Změna programu vyhrazena!

V dětství jsou přelomové dva mo-
menty: chvíle, kdy fantazie vykouzlí 
to nejúžasnější dobrodružství, a oka-
mžik, kdy najdete imaginárního či 
skutečného kamaráda, který s vámi 
onen sen o cestě kolem světa a ještě 
mnohem dál sdílí. Pak dítě vyroste 
a onen sen se odkládá na neurčito, 
tu za splátku hypotéky, tu za vyzve-
dávání dítěte z kroužku florbalu. 
V království animátorů z firmy Pixar, 
odkud připlul Nemo, Úžasňákovi nebo 
naposledy robůtek Wall-E, však platí 
jiná pravidla: u počítačů tu sedí dětské 
duše v těle dospělých a vymýšlejí pří-
běhy, jež diváky slijí v jeden nadšený 
celek bez rozdílu věku. A nyní udělali 
odvážný úkrok stranou. Vlastně spíše 
balonkový úlet - do divočiny.

   Hrdinou nového animáku Vzhůru 
do oblak totiž není roztomilá rybička, 
ale 78letý Carl, jemuž nedávno zemře-
la milovaná manželka Ellie (příběh je-
jich lásky je bezeslovně vyprávěn tak 
působivě, že slabší povahy sáhnou po 
kapesníku hned v první půlhodince 
stopáže). Před domem mu stojí de-
moliční četa, na dveře klepou zřízenci 
z domova důchodců  a podle všeho už 
ho čeká jen teplá strava třikrát denně 
a studené prostředí odložených seni-
orů. Jenže Carl dluží své drahé Ellie 
i sám sobě poslední velkou odyseu, 
takže pod křídlem noci nafoukne 
miliony balonků a vydá se ve svém 
gravitaci vzdorujícím domečku na 
strastiplnou pouť k tajemnému vodo-
pádu kdesi v Jižní Americe.

Na palubu heliového zázraku 
ovšem proklouzne černý pasažér, 
malý skautík-teoretik, jenž má se 
starým pánem společnou osamělost 
a touhu po dobrodružství s vel-
kým D. Do party se k nim posléze 
přidá ještě citově deprivovaný hafík 
a ptačí matka samoživitelka - a švan-
da může začít. Olá, divoký svět volá! 
   Z konfrontace starého a mladého, 
jako je souboj hypermoderní GPS 
versus obstarožní kompas, film vy-
tříská spoustu vtípků, mluvící fauna 
v džungli funguje jako úsměvné 
lákadlo pro ty nejmenší, ale mezi 
humornými přestřelkami je Vzhůru 
do oblak dojemné a ve své výpovědi 
o stáří, lásce a osamění podivu-
hodně přímé. Největší zásluhu na 
tom má starosvětská hudba, která 
navzdory existenci mrakodrapů 

a televize vrací film do éry 
dávno minulé, v níž každé 
animační kouz lo působí 
o to silněji. Rozesměje vás 
k slzám. A o minutu později 
rozpláče.
   Vzhůru do oblak je jakýmsi 
šťouchnutím do žeber - na 
velké objevy a odvážné pou-
tě není nikdy pozdě.  Chlapci 
z Pixaru nám zkrátka vzka-
zují: vezměte za ruku svou 
Ellie a vydejte se někam, 
kam lidská noha ještě ne-
vkročila.

Recenze: VZHŮRU DO OBLAK

   V srpnu byly nainstalovány v ulicích 
Strážovská, K Cementárně, Karlická 
a Výpadová ukazatele rychlosti. Tak 

jako v jiných městských částech, 
i Radotíně se od nich očekává 

hlavně podpora bdělosti řidiče. 
V těchto místech leckdo jede, aniž si 
to uvědomuje, příliš rychle a tabule 

zobrazující jeho aktuální rychlost ho 
na to upozorní. Přístroje obsahují 

i statistický modul, který sbírá 
informace o zobrazené rychlosti, 
četnosti průjezdů vozidel atd. Na 

základě těchto údajů bude případně 
možné požádat Policii ČR o provedení 

Zejména v důsledku přívalových srážek 
dochází v poslední době k vyplavování 
nemovitostí a pozemků v níže položených 
částech Radotína, například v ulicích 
U Jankovky a K Přívozu. Proto bude 
během 4. čtvrtletí tohoto roku provozovatel 
splaškové kanalizace, společnost Pražské 
vodovody a kanalizace a.s. (PVK), 
provádět průzkum kanalizace. Vzhledem 
k tomu, že napojení svodu dešťových 
vod z pozemků a nemovitostí do veřejné 
splaškové kanalizace se posuzuje jako 
neoprávněné vypouštění vod, měli by si 
všichni ve vlastním zájmu zkontrolovat, 
kam od nich odtéká dešťová voda. PVK 

bude zjištěné neoprávněné vypouštění klasifikovat jako nedodržení smluvních 
podmínek smlouvy o odvádění odpadních vod a Úřadem MČ Praha 16 bude 
sankcionováno ve smyslu platných zákonů.


