19. prosince od 17 a 19.30 hodin
Mamma mia!
75 Kč
Do 31. prosince
Veselé kachlíky a jiné obrázky
Marie Jahodářové
Místní knihovna Radotín,
Loučanská 1406/1.
Otevřeno vždy v pondělí, středu
a čtvrtek od 9 do 18 hodin s výjimkou
polední přestávky
mezi 12. a 13. hodinou.
15. prosince
Čtení o Vánocích,
vážně i nevážně z per českých autorů
Místní knihovna Radotín,
Loučanská 1406/1, Praha - Radotín.
Začátek v 19 hodin.
17. prosince
Vánoční setkání
Milé předvánoční posezení
s radotínskými seniory.
Kulturní středisko,
začátek ve 13 hodin.
18. prosince
Vánoční koncert
Základní umělecké školy
Klementa Slavického.
Kulturní středisko Radotín,
začátek v 18 hodin.
21. prosince
Čtvrtý adventní koncert
Adventní písně a skladby starých
mistrů v kostele sv. Petra a Pavla.
Účinkují žáci hudebního oboru
a učitelé Základní umělecké školy
Klementa Slavického.
Začátek v 17 hodin.
24. prosince
Půlnoční mše svatá
V kostele sv. Petra a Pavla
v Praze - Radotíně.
Začátek ve 24 hodin.
26. prosince
Koncert pražské mobilní zvonohry
V prostoru náměstí
mezi radnicí
a kostelem sv. Petra a Pavla
v ul. Václava Balého.
Začátek v 16 hodin.
Svíčku s sebou!
31. prosince
Půlnoční ohňostroj
Radotínská lávka pro pěší
nad řekou Berounkou.
Přijďte se rozloučit s rokem 2008
a přivítat nový 2009!
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.ksradotin.webnode.cz.
Změna programu vyhrazena!

Zákon o radosti
Spisovatel, scénárista, laureát Ceny Karla
Čapka, bývalý předseda Českého PEN Klubu,
v 50. letech 20. století tzv. mukl – „Mwuž určený k likvidaci“… Tak tohle vše a nejen to je Jiří
Stránský. Člověk, který se ve čtvrtek 27. listopadu dopoledne stal na téměř dvě a půl hodiny hostem radotínské základní školy. Stalo se
tak v rámci projektu Příběhy bezpráví.
Po krátkém uvítání hosta ředitelem
radotínské základní školy jsme zasedli
s našimi deváťáky ke sledování dokumentárního filmu Muž, který přecenil českou
duši – Útěky Josefa Brykse. Pohnutý
životní příběh vojenského pilota, vězně
dvou totalit (nacistické a komunistické),
ale především čestného a opravdového člověka, se snad dotkl každého z přítomných.
Prostřednictvím vyprávění dosud žijících
spolubojovníků ze II. světové války, spoluvězňů z nacistických i komunistických
lágrů a v neposlední řadě ze vzpomínek
jeho manželky jsme mohli nahlédnout do
života tohoto vzácného Čecha, statečného
vlastence. Podle jeho slavného útěku z pevnosti Sagan byl dokonce natočen v cizině
film. Josef Bryks je též nositelem vysokého

20. prosince od 17 a 19.30 hodin
21. prosince od 17 a 19.30 hodin
Nestyda
85 Kč
22. prosince 2008 – 1. ledna 2009
KINO NEHRAJE
2. ledna od 17 a 19.30 hodin
Kozí příběh
70 Kč

3. ledna od 17 a 19.30 hodin
96 hodin
70 Kč
Režie: Pierre Morel
Co může být horšího pro otce, než
sedět s mobilem u ucha, když víte,
že na druhém konci je vaše dcera,
která byla právě unesena. A toto je
jen hrůzná představa, která se pro
Bryana (Liam Neeson), bývalého
tajného agenta, stala skutečností.
A Bryan má jen několik málo
hodin, aby svou dceru Kim získal
od gangu, který se živí obchodováním s mladými ženami, zpět. První
velký problém, se kterým se Bryan
musí vypořádat, je skutečnost, že on
je v Los Angeles a Kim byla unesena
do Paříže...
Hrají: Liam Neeson, Maggie Grace,
Leland Orser, Jon Gries.
4. ledna od 17 a 19.30 hodin
Sirotčinec

70 Kč

9. ledna od 17 a 19.30 hodin
Láska on-line

70 Kč

10. ledna od 17 a 19.30 hodin
Nadine
70 Kč
11. ledna od 17 a 19.30 hodin
Wanted
70 Kč
16. ledna od 17 a 19.30 hodin
Madagaskar 2
70 Kč
17. ledna od 17 a 19.30 hodin
18. ledna od 17 a 19.30 hodin
Anglické jahody
80 Kč

Dětská představení

21. prosince Hvězda betlémská IV
4. ledna Královna Koloběžka
11. ledna Sametka
18. ledna Mikeš II
Neděle od 15 hodin.
Vstupné 40 korun.
Kino Radotín,
Na Výšince 875/4,
telefon: 257 910 322,
e-mail: kinoradotin@volny.cz
Pokladna otevřena
1 hodinu před představením.
Změna programu vyhrazena!
britského vyznamenání. Takové osobnosti
se však po únoru 1948 komunistům do
jejich mocenských plánů nehodily, proto
končily ve vykonstruovaných procesech
v nejtěžších kriminálech. Komunisté
z nich měli takový strach, že častokrát ani
nevydali příbuzným zesnulých či popravených vězňů tělo k důstojnému rozloučení,
mnohdy o jejich smrti informovali až po
několika letech. Tak se stalo i v případě
Josefa Brykse, který v roce 1957 umírá
v jednom z jáchymovských lágrů…
Ale vraťme se k našemu hostovi. I on si
v padesátých letech prožil své. Při besedě,
která následovala bezprostředně po filmu,
se ukázalo, že pan Stránský prošel celkem
čtrnácti lágry. V odpovědích na otázky
žáků i učitelů vypráví o svém zatčení těsně
před maturitní zkouškou, o jednom „obyčejném“ dni v takovém lágru, o fárání do
uranového dolu, o zdařilých i nepovedených útěcích spoluvězňů, o ubohých charakterech věznitelů na jedné straně a o nesmírném vnitřním duchovním bohatství
muklů, kteří ho naučili mimo jiné zbavit
se nenávisti a zloby. Zvláště pak vzpomíná
na básníka Jana Zahradníčka, který se, tak
jako mnoho dalších z opravdové elity národa tehdy vězněné, stal na několik let jeho

Do 22. prosince
Výstava betlémů
Výstavní síň Městského domu
Zbraslav ve výpůjční době
knihovny a při akcích.
15. prosince
Předvánoční setkání seniorů
pořádá KLAS
v sále ubytovny Barbora od 14 hodin.
15. a 16. prosince
Stříbrný král
Historická komedie o Václavu II.
v podání souboru ZKS.
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin.
19. prosince
Country bál
Hraje country kapela BALZÁM.
Sál restaurace U Přístavu
od 20 hodin.
Vstupné 50 Kč.
20. prosince
Zbraslavské Vánoce
Koledy, vánoční hudba, občerstvení,
videoprojekce, ohňostroj.
Městský dům a prostranství před ním
od 14.30 hodin.
(Divadelní představení pro děti
od 14.30 a 15.30 hodin,
hudební program od 16 hodin,
cca v 16.45 hodin
vánoční ohňostroj.)
21. prosince
Vánoční koncert
ženského komorního sboru
Frangula Chorus.
Husův sbor od 16 hodin.
21. prosince
Roráty
pod vedením Michaela Pospíšila
a skupiny Ritornello v kostele
sv. Havla od 18.30 hodin.
10. ledna
O princezně Zubejdě Solimánské
Marionetová pohádka.
Divadlo J. Kašky od 15 hodin.
17. ledna
Reprezentační ples školy
v sálu hotelu Barbora
od 19 do 24 hodin.
Předprodej od 5. ledna u hospodářek
v obou školních budovách.
Informace, rezervace, vstupenky:
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!
„univerzitním profesorem“.
Proč toto všechno? Proč se „hrabat“ v minulosti? Jiří Stránský, jak sám říká, nemá
s minulostí potíže, on se z ní vypíše. Za
všechna jeho díla stačí zmínit Zdivočelou
zemi. Ale co naše děti, pro které je toto nedávné období našich novodobých dějin neznámé skoro jako třicetiletá válka? Nejde
zde o nějaké msty či buzení nenávisti, jde
o to nazvat věci pravým jménem, znát svoji
národní minulost a vzít si z ní ponaučení.
A to je myslím i snaha celého projektu společnosti Člověk v tísni, Příběhy bezpráví.
I když téma dopoledního setkání nebylo
zrovna optimistické, Jiří Stránský dovedl
přítomné potěšit nejen svým mistrovským
projevem.
V závěru besedy pak zanechal všem,
mladším i starším, pěkné poselství - „Zákon o radosti“. Princip je jednoduchý. Snažit se někomu ze svých blízkých, když to
jen trochu jde, udělat čímkoli radost. Třeba
otevřít mamince dveře, když jde s obědem
a má plné ruce, poslat přátelům jen tak esemesku, i když od nich nic nepotřebuji, dát
malý dárek i jindy než o Vánocích apod.
A rozdaná radost se pak mnohonásobně
vrací. Že to nejde? Zkusme to!

Tomáš Zmeškal Milostný dopis klínovým písmem
Prozaická autorova prvotina je velkým českým románem o druhé polovině dvacátého století. Neobyčejně
sugestivně ukazuje, jak zrůdná může
být doba, která dovoluje vyřizovat si
osobní účty prostřednictvím státní
perzekuce, jak dalece dokázal stát
vstupovat do soukromého života
a rozvracet vše, čeho se dotkl, kolik
síly si žádal i malý odpor proti němu.
Román nabízí čtivý a nepodbízivý čtenářský zážitek, při němž nechybí ani
humor. Vydalo nakladatelství Torst.
Jiří Šulc - Operace Bruneval
Po svém literárním debutu Dva proti
říši, vydává autor další knihu z období druhé světové války. Podobně
jako v předešlém románu i tentokrát
využil svých vynikajících znalostí
historických faktů. Vznikl tak napínavý špionážní román o jedné méně
známé válečné operaci,
která vstoupila do dějin
2. světové války jako Bruneval Raid.
Jiří Šulc popisuje jak okolnosti, které
operaci předcházely, tak vlastní akci,
a současně přidává napínavý fiktivní
příběh německého agenta v Británii.
Stejně jako předešlá kniha i tato
vychází v nakladatelství Knižní klub.
Jaroslav Kmenta - Kmotr Mrázek II
Volné pokračování příběhu o vládci
českého podsvětí Františku Mrázkovi, jehož zabil nájemný vrah v roce
2006, nese podnázev Krakatice. Stejně jako v předešlé knize i tentokrát
autor při psaní čerpal z autentických
dokumentů, výpovědí a odposlechů.
Kniha vůbec poprvé do nejmenších
detailů odhaluje, jak prorostl organizovaný zločin do vysoké politiky.
Vydalo nakladatelství Kmenta.
Jiří Havel, Věra Faltová Barbánek a já!
Kdo by neznal Barbánka, malého žlutého psíka, a jeho kamaráda Honzu.
I když se s nimi děti již řadu let setkávají na stránkách časopisu
Sluníčko, jistě neuškodí přečíst si
jejich patálie pěkně pohromadě.
Knížka je navíc rozdělena do čtyř
ročních období a kromě komiksů
zde najdete ještě hromadu zbrusu
nových zábavných básniček, textů
a hříček. Knížku vydává nakladatelství Mladá fronta.
V době vánočních svátků
od 23. do 31. prosince 2008
bude knihovna uzavřena.
Místní knihovna Zbraslav,
U Malé řeky 3,
Praha – Zbraslav,
telefon: 257 111 802 – 5,
e-mail: knihovna@zbraslav.cz,
www.mc-zbraslav.cz/knihovna.

Kurzy se konají v budově
ZŠ, U Lékárny, Praha – Zbraslav.
Přihlášky a informace
na www.pexeso.org.
18. prosince
Minikurz první pomoci dětem III.
Na téma
„Nejčastější akutní stavy u dětí“,
tj. dušení, febrilní křeče,
laryngitida a další.
V prostorách Pexesa od 9 do 9.45 hodin.
Po skončení pokračuje volná herna.
Vstupné 20 korun.
21. prosince
Vánoční jam session
Přijďte si zpestřit čekání na Ježíška
společným zpíváním se zimní a vánoční tématikou. Písničky, básničky,
hry za doprovodu kytary Míši Gasior.
Vlastní hudební nástroj vítán.
Aula ZŠ Nad Parkem,
začátek v 16 hodin.
Vstupné 30 korun.
11. ledna
Čteme dětem
s Pexesem s Petrou Černockou
V Městském domě Zbraslav
od 14.30 do 17.30 hod. Vstupné 30 korun.

Kurzy se konají
v Kulturním středisku,
nám. Osvoboditelů 44/15,
Praha – Radotín.
Přihlášky a informace
na www.korunka.net.
Kurzy tvoření pro rodiče s dětmi
18. prosince
Andělíčci
Přijďte si vyrobit andělíčka z různých
materiálů – z ovčího rouna, včelího vosku, otisky prstovými barvami na papír.
Začátek v 16.15 hodin. Kurzovné 100 Kč
(včetně materiálu, čaje a kávy).
Tvoření pro dospělé každého věku
20. prosince
Andělíčci – plstění pomocí jehly
Při této technice se vlákna ovčího
rouna spojují pomocí
speciální ostré jehly.
Začátek ve 14 hodin. Kurzovné 250 Kč
(včetně materiálu, čaje a kávy).
V plánu jsou i tyto kurzy (máte-li
zájem, kontaktujte Markétu
Křístkovou, telefon 604 146 163,
e-mail: ksradotin@seznam.cz):
Světýlka (hrátky a cvičení pro děti
od dvou měsíců do tří let),
Výtvarná dílnička (pro maminky
s dětmi), Hudební dílnička (hrátky
s hudbou pro celou rodinu), Těhotenské setkávání (cvičení, tanec, relaxace
a sdílení pro těhotné ženy), Mateřské
setkávání (cvičení, tanec, relaxace
a sdílení pro maminky s miminky),
Orientální tance (tanec a relaxace pro
ženy a dívky od 12 let),
Ženský kruh (cvičení, tanec, relaxace
a sdílení pro ženy každého věku),
Bubnovací kruh (kolektivní rytmická
improvizace pro všechny).

