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16. a 17. října 17 a 19.30 hodi

Recenze: DVOJÍ HRA OK a KO Prahy 16

Haruki Murakami –
Sputnik, má láska

Haruki Murakami patří mezi nej-
významnější japonské spisovatele 
současnosti. V říjnu 2006 mu byla 

v Praze udělena Cena Franze Kay. 
Jeho díla byla přeložena do šestatři-
ceti jazyků. Tento zatím poslední 

u nás vydaný román je románovou 
kronikou neopětované touhy, jakousi 

melancholickou love story.
Vydalo nakladatelství Odeon

Zdeněk Mahler – Krajan
Historik Zdeněk Mahler ve své nové 
knize mapuje život a dílo skladatele 
Gustava Mahlera, světově uznávané-
ho umělce z Vysočiny, který se z Čech 

vydal za slávou světového dirigenta 
a skladatele. Kniha se stala inspirací 
pro sedmidílný seriál, který na pod-

zim uvede Česká televize.
Vydalo nakladatelství Slávky Kopecké

Petr David, Vladimír Soukup –
Za strašidly do měst a městeček
Páté volné pokračování netradič-

ních výletů pro rodiče i děti  přináší 
dalších padesát tipů na výpravy 

za strašidly. Tentokrát po českých, 
moravských a slezských městech 

a městečkách a jejich nejbližším okolí. 
Stejně jako v předešlých rodinných 

putováních  jsou i v této knížce popi-
sy míst i výletních tras, výběr zajíma-
vostí i soubor důležitých informací. 
Nechybí fotografie, obrázky strašidel 

ani mapky jednotlivých míst.
Vydalo nakladatelství Ikar

Eliza Piotrowská – Franta, Helča, 
Mrňous a trojský kůň

Příběh Frantíka, Helči a Mrňouse ne-
můžete číst stránku za stránkou, je to 
totiž hrací knížka pro malé detektivy. 
Pořadí stránek tady není zrovna moc 
důležité, pro správné čtení příběhu 

je třeba projít labyrintem a skákat ze 
stránky na stránku, rozšifrovat ob-
rázky a hlavně mít mnoho detektiv-
ních nápadů. Pokud je vám více než 
5 let, neváhejte a pusťte se do luštění 

tohoto příběhu.
Vydalo nakladatelství Albatros

Místní knihovna Zbraslav
U Malé řeky 3

tel.: 257 111 802-5
e-mail: knihovna@zbraslav.cz
www.mc-zbraslav.cz/knihovna

Na odstřel                       70 Kč

25. října od 17 a 19.30 hodin
Hodinu nevíš                       70 Kč

30. října od 17 a 19.30 hodin
Dobře placená procházka       70 Kč

31. října od 17 a 19.30 hodin
Dvojí hra                       70 Kč

1. listopadu od 17 a 19.30 hodin
Prach času                       70 Kč

6. listopadu od 17 a 19.30 hodin
Operace Dunaj                       75 Kč

7. listopadu

KINO  NEHRAJE
8. listopadu od 17 a 19.30 hodin
Rozervaná objetí                       75 Kč

13. listopadu od 17 a 19.30 hodin
G. I. Joe                                       70 Kč

14. listopadu od 17 a 19.30 hodin
Vicky Cristina Barcelona          70 Kč

15. listopadu od 17 a 19.30 hodin
Klíček                                       70 Kč

Dětská představení
25. října  Krakonoš a strašidlo
1. listopadu Perníkový dědek
8. listopadu Cirkus Hurvínek
15. listopadu Smolíček

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!

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

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

23. října od 17 a 19.30 hodin
Home                                       70 Kč

24. října od 17 a 19.30 hodin

17. října
Havelská drakiáda

Dětské odpoledne od 14.00 hodin
v Borovičkách: hry, lanové aktivity.

17. října
Budulínek, Červená Karkulka

Dvě maňáskové pohádky pro nejmenší.
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

Od 17. října do 21. listopadu
Zbraslavský salon 2009

2. ročník výstavy, která představuje 
obrazy, grafiku, sochy a fotografie
zbraslavských výtvarných umělců

všech věkových kategorií.
Výstavní síň Městského domu Zbraslav.

20. října
Cestovatelské promítání – Mongolsko

Celovečerní diashow cestovatele 
a fotografa Martina Loewa.

Divadlo J. Kašky od 19.00 hodin
Předprodej vstupenek od 5. října.

22. října
Slavnostní koncert

pedagogů ZUŠ a jejich hostů.
Zámek Zbraslav od 18.30 hodin

24. října
Zvířátka a loupežníci

Maňásková pohádka pro nejmenší.
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

31. října
Burza dětského oblečení 0 - 7 let

v prostorách PEXESa. 
Rezervace prodejního místa
na tel.: 721 518 248 nutná.

31. října
Kocour v botách

Veselá maňásková pohádka.
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

7. listopadu
O zlém vlku a nezbedných prasátkách

Maňáskový muzikál.
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

7. listopadu
Hasičský bál

ke 130. výročí založení
Sboru dobrovolných hasičů Zbraslav.
Sál ubytovny Barbora od 20.00 hodin 

14. listopadu
Šíleně prolhaná princezna
Veselá činoherní pohádka.

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

Informace, rezervace: 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!

Kulturní středisko Radotín
a Rodinné centrum Korunka, o.s. 
otevírají v průběhu podzimu 2009 
následující pravidelné kurzy pro 

dospělé a rodiče s dětmi.

Pro rodiče s dětmi:
Hudební dopoledne pro děti

i jejich rodiče
(den bude stanoven podle zájmu o kurz)

Světýlka pro děti narozené v období
1/2006 - 12/2007

(středa, 9.00 – 9.45 hodin)
Světýlka pro děti narozené v období

1/2008 – 6/2008
(středa, 10.05 – 10.50 hodin)

Světýlka pro děti narozené v období
7/2008 – 2/2009

(středa, 11.10 – 11.55 hodin)
Světýlka pro děti narozené v období

3/2009 – 9/2009
(středa, 12.15 – 13.00 hodin)

Pro dospělé:
Orientální tanec pro ženy

s možností hlídání dětí
(pondělí, 11.00 - 12.00 hodin)

Orientální tanec pro ženy
každého věku

(středa 19.00 – 20.00 hodin – začátečnice,
20.00 – 21.00 hodin – pokročilé)

Powerjóga s možností hlídání dětí
Kurz bude začínat v listopadu

Cvičení maminek po porodu –
s dětmi do cca 7 měsíců

(středa, 14.00 – 15.30 hodin, nutná re-
zervace u lektorky na tel.: 606 821 579)

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 hodin

a 19.00 - 20.15 hodin)
2000 Kč/rok

Jóga
(úterý 18.45) 2000 Kč/rok

Taneční pro dospělou společnost
(jedenkrát za čtrnáct dní pátek 19.30 

hodin) 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!

   Jsou filmy, které vám dávají na výběr. 
Sami se rozhodnete, jestli se soustředíte 
na komediální strunu, poddáte se ro-
mantickému brnkání nebo se vydáte 
na thrillerovou pouť s mrazením v zá-
dech. Dvojí hra (Duplicity) se svým 
zrádným žánrovým koktejlem takovou 
možnost nabízí. Děj je zasazen do 
žraločího prostředí farmaceutických 
firem, kde se na mrtvoly, nezákonné 
podpásovky a výdaje na průmyslovou 
špionáž nehledí.

Mezi konkurenty na tomto mino-
vém poli poletují dva agenti/ milenci/ 
parťáci/ podrazáci (ano, stále se jedná 

pouze o dvě osoby) a začíná nejen 
klasická válka pohlaví, ale i zatraceně 
špinavý boj o milionové kšey. Kdo 
s koho na ostří nože.

Základním prvkem filmu je nedůvě-
ra. Postava manipuluje postavu, aniž 
by věděla, že je sama manipulována 
neméně obratně jinou, autor lže divá-
kovi, který mu na konci nevěří ani nos 
mezi očima, neustálé vracečky a pa-
ralelní vyprávění komplikují zážitek 
a vyžadují od publika koncentraci, což 
je v kontrastu s lehkovážným, až fri-
volním laděním. Vznikla neortodoxní 
romantická komedie s poťouchlým 

nábojem, hravostí Dannyho parťáků 
a sofistikovanými vyprávěcími me-
chanismy Tonyho Gilroye, kterému 
tenhle poněkud svévolný styl vodění 
za nos baštím i s navijákem.

Žádná scenáristická hra na schová-
vanou ale nemůže beztrestně projít bez 
brilantního obsazení. A zde měl režisér, 
který se proslavil coby scenárista špiona 
Jasona Bournea, mimořádně šťastnou 
ruku. Z mateřské dovolené se vrátila 
Pretty Woman Julia Roberts, která ani 
s přibývajícími vráskami neztratila nic 
ze své hvězdné aureoly. Pozice partnera 
znovu připadla Clivu Owenovi, jenž jí 
svým charismatickým, byť poněkud 
nevýrazným britským herectvím zdat-
ně sekunduje.

Mezi dvojicí navíc pulsuje znatelné 
sexuální i konkurenční napětí. Dvě 
šedé eminence v pozadí, Tom Wil-
kinson a Paul Giamatti, dodávají zá-
porákům oslizlý šarm a ztvárňují svá 
korporátní monstra s půvabem líné 
anakondy, co se už-už chystá pozřít 
svou oběť, ale protože je její touha hrát 
silnější než volání žaludku, číhá na ten 
správný moment.

A taková je Dvojí hra - obojetná 
a v nejlepším smyslu podvratná. Proč 
byste se na ni měli vydat a nechat s se-
bou smýkat po šílené horské dráze? 
Odpověď je prostá. Je to dospělácká 
verze Toma a Jerryho - sice nevíte, 
komu fandit, a zrada střídá zradu, ale 
zábava, zábava je to parádní.

Pěšinu od radotínského pé-
tanquového hřiště k Berounce 
„vylepšila“ černá skládka. 
Kdosi potřeboval odložit 
hromadu hnijících jablek 
co nejdál od své vlastní za-
hrady a veřejné prostranství 
mu patrně připadalo jako 
nejvhodnější odkladiště za-
páchajícího odpadu, ačkoli se 
tu tak všem ostatním postaral 
o nejen estetický, ale přede-
vším hygienický problém.

Poslední den v září byla dokon-
čena celková rekonstrukce Sta-
rochuchelské ulice, která zapo-

čala 1. července tohoto roku.
Od 1. října jsou tedy zrušena 

veškerá dopravní omezení, 
odvozená od této opravy. Nový 
povrch nyní souvisle navazuje 
na rekonstruovanou vozovku 

ulice V Dolích. Současně
s jízdní dráhou byly

opraveny i chodníky.

Do 30. listopadu
Prodejní výstava obrazů

Ivany Somogyové
Výstava olejomaleb je přístupná 

v místní knihovně Radotín
v otvírací době.

Do 26. října
Výstava obrazů Petra Velebila
Kulturní středisko „U Koruny“

V pondělí, v úterý, ve čtvrtek a v so-
botu od 13.00 do 18.00 hodin

7. listopadu
Představení divadelního spolku 

Gaudium: Co je žena
Žákovská poezie z 12. století.

2. část: Škola žen
Boccacciovské variace na Školu žen

Kulturní středisko „U Koruny“
od 18.00 hodin

21. října
Koncert učitelů Základní umělecké 

školy Kl. Slavického
Kulturní středisko „U Koruny“

od 18.00 hodin
30.října – 1. listopadu

První pomoc a řešení krizových 
situací ve městě a přírodě

Během víkendového kurzu si projdou 
rodiče se svými dětmi (od 6 let) 

simulované krizové situace,
naučí se jim předcházet a řešit je. 

5. listopadu
Koncert pěveckého oddělení

Základní umělecké školy 
Kl. Slavického

Kulturní středisko „U Koruny“
od 18.00 hodin

11. listopadu
Pódiová zkušenost Základní umě-

lecké školy Kl. Slavického
Kulturní středisko „U Koruny“

od 18.00 hodin
14. a 15. listopadu

Evžen Oněgin
Divadelní představení studentů

gymnázia Oty Pavla
Kulturní středisko „U Koruny“

od 14.00 a 18.00 hodin po oba dny
28. a 29.listopadu
Rodinné mapy

Dílna, na které se vytváří rodokmen 
s fotkami a prožívají se příběhy jed-
notlivých členů rodiny. Získá se tak 
pocit sounáležitosti a jedinečnosti 

vlastní malé příbuzenské skupinky.
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.


