
Recenze: Architekt odpadu OK a KO Prahy 16

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!

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

22. – 28. listopadu
Kruh radotínských výtvarníků

Společná výstava, vernisáž proběhne 
21. listopadu od 17 hodin

Kulturní středisko „U Koruny“
29. listopadu

První adventní koncert
Kytarista prof. Štěpán Rak zahraje 

hudbu starých českých mistrů, 
vánoční písně a koledy i čajové 

variaceKulturní středisko „U Koruny“
od 17.00 hodin

5. prosince
Mikulášská

pořádá divadelní spolek Gaudium
(rodiče mohou dodat dárek pro 

nadílku od  Mikuláše při vstupu) 
Součástí programu bude pohádka 

Stříbrovlásek.
Kulturní středisko „U Koruny“

od 15.00 hodin
6. prosince

Jemenské dny
přednášky, promítání, výstava, 

kulturní program – pořádá o.s. Velbloud
Kulturní středisko „U Koruny“

od 9.00 hodin
6. prosince

Druhý adventní koncert
Sopranistka Markéta Mátlová 

s doprovodem vystoupí od 17.00 hodin
v kostele sv. Petra a Pavla

7. prosince
„Večer s knížkou“

Čtení radotínské rodačky, členky 
Divadla v Dlouhé Nadi Vicenové 

z knížky Jaroslavy Pokorné 
„Maminka není doma“ v Místní 

knihovně Radotín
od 19.00 hodin

12. prosince
6. Vánoční dílny

pořádá ZŠ Radotín od 9.00
do 13.00 hodin, vstupné 80 Kč

13. prosince
Třetí adventní koncert

posluchači Pražské konzervatoře
Kulturní středisko „U Koruny“

od 17.00 hodin

20. prosince
Čtvrtý adventní koncert

Smíšený pěvecký sbor SUDOP
kostel sv. Petra a Pavla od 15.00 hodin

19. listopadu od 18 hodin
Mimořádné představení
Letopisecké komise Radotín
k 17. listopadu 40 Kč

20. listopadu od 17 a 19.30 hodin
G – force 70 Kč

21. a 22. listopadu od 16 a 19 hodin
JÁNOŠÍK pravdivá historie 80 Kč 
 

27. listopadu od 17 a 19.30 hodin
Muži v říji 75 Kč 
 
28. listopadu od 17 a 19.30 hodin
Kněžna Libuše 70 Kč

29. listopadu od 17 a 19.30 hodin 
Noc oživlých mrtvol 3D 75 Kč

4. prosince od 17 a 19.30 hodin  
Architekt odpadu 70 Kč

5. prosince od 17 a 19.30 hodin  
Lištičky 70 Kč

6. prosince od 17 a 19.30 hodin  
Valčík s Bašírem 70 Kč

11. prosince od 17 a 19.30 hodin  
Mary a Max 70 Kč

12. prosince od 17 a 19.30 hodin 
Sin nombre 70 Kč

13. prosince od 17 a 19.30 hodin 
Protektor 75 Kč

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ

25. listopadu Broučkova rodina II
 6. prosince   Vánoční pásmo IV
13. prosince   Pohádky pod sněhem

Michal Viewegh – Povídky o lásce
Sbírka šestnácti povídek o nejrůzněj-
ších podobách lásky, které pozoruje 
Viewegh nejen s porozuměním, ale 
také s ironickým nadhledem, takže 

občasný smutek provází humor 
slovní i situační.

Vydalo nakladatelství Druhé město

František Emmert –
Sametová revoluce

Kniha obsahuje 38 vyjímatelných 
faksimilií vzácných historických do-
kumentů. V tomto Muzeu v knize se 
dočtete: jak vypadala situace v Čes-
koslovensku před rokem 1989, jaké 

události předcházely 17. listopadu, jak 
probíhala sametová revoluce den 
po dni, kdo byli jejími aktéry.Jiří 

Kabát
Vydalo nakladatelství Computer Press

Lan Pham i – Bílej kůň, žlutej drak
Jsem Češka. Narodila jsem se tady.
A nejspíš tu i umřu, konstatuje de-
vatenáctiletá autorka. Ale vzápětí 

dodává: Jsem Vietnamka.
Pro všechny. Navždy. Mezi těmito 

póly také osciluje ve svém
autobiograficky laděném díle. 

Vydalo nakladatelství Knižní klub

pro děti:
Joann Sfar – Malý princ; podle

knihy Antoina de Saint-Exupéryho
Kniha vzbudila ve světě oprávněnou 

pozornost a letos získal cenu pro 
nejlepší dětský komiks

na komiksovém festivalu
ve francouzském Angouleme.

Poznejte Malého prince ze zcela jiné 
perspektivy! Budete překvapeni, co 
vše lze v tomto díle ještě objevovat!

STÁLE POKRAČUJÍ NAŠE KURZY 
POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI 

PRO ZAČÁTEČNÍKY! 
Organizujeme je každý první čtvrtek 
v měsíci, vždy mezi 9 a 12 hodinou. 

Zájemci si mohou práci s internetem 
zdarma vyzkoušet, poradí a pomůže 
jim pracovnice knihovny. Pro veřej-

nost máme k dispozici šest PC
připojených na internet.

Místní knihovna Radotín,
Loučanská 1406/1,

telefon: 234 128 460,
e-mail: knihovnaradotin@seznam.cz

www.knihovna-radotin.cz.

18. listopadu
Promítání pro seniory

Jižní Moravu uvádí pan Z. Beránek.
Klub KLASU od 15.00 hodin

21.  listopadu
Dětský karneval

kouzelník, dětská diskotéka, soutěže
sál sokolovny od 15.00 hodin 

21.  listopadu
Velký „říjnový“ ples v maskách i bez! 

sál sokolovny od 19.30 hodin
Předprodej vstupenek od 4.listopadu

26. listopadu
Trojčlenka

Tři aktovky A. Christie
v podání souboru ZKS. 

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

27. listopadu
Adventní věnce a dekorace
Tvořivá dílna od 16.00 hodin

v prostorách Pexesa
Rezervace prodejního místa na tel. 

721 518 248 nutná.

28. listopadu 
Kaškova Zbraslav

Amatérská národní přehlídka
jednoaktovek 

Divadlo J. Kašky od 12.55 hodin

3. prosince 
Zbraslavské forbíny

Karel Tejkal st. a jeho hosté vzpomí-
nají na spisovatele Františka Nepila  

Divadlo J. Kašky od 19.00 hodin

5. prosince 
Čertův švagr

Marionetová pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

6. prosince 
Zbraslavský běh 

27. ročník terénního běhu pro
nejširší veřejnost na Závisti

9. prosince
Předvánoční setkání seniorů

sál ubytovny Barbora od 14.00 hodin

10. prosince
Adventní koncert žáků zuš zbraslav 

Zámek Zbraslav 18.15 hodin

12. prosince
O princezně Zubejdě solimánské

Marionetová pohádka
 Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

Informace, rezervace: Kulturní 
oddělení ÚMČ Praha-Zbraslav,

U Malé řeky 3, tel 257111801, 
e-mail: kultura@zbraslav.cz
www.mc-zbraslav.cz/kultura
Změna programu vyhrazena!

Počátkem října prováděli hasiči
hl. m. Prahy ozdravný průřez stromů 
v ulici Na Betonce v Praze-Radotíně. 
Preventivním odstraněním suchých 

větví zajistili bezpečný průchod 
a průjezd komunikací ještě před 

začátkem „vichrnné“ sezóny.

Automat na jízdenky umístěný 
ve Vrážské ulici v Praze-Radotíně 
je opět mimo provoz a znovu ze 
stejného důvodu jako v minulých 
případech – vinou žvýkačky, kterou 
do něj někdo napěchoval. Celkem 
pochopitelně Dopravní podnik hl. m. 
Prahy nechce zbytečně investovat do 
jeho dalších oprav, takže je na delší 
dobu o jedno místo, kde lze zakoupit 
lístky, méně. Což v době, kdy stoupla 
cena SMS jízdenek, nepotěší.

potrava, dům, v němž se nevyskytují 
žádné nákladné technologie, který 
recykluje odpad a má vlastní zdroje 
energie. A teď si k tomu přidejte, že 
tato kouzelná chaloupka na kuřích 
nožkách může být postavena kde-
koli, kýmkoli, jen z věcí, který už 
společnost nepotřebuje.

Před třemi desítkami let byl 
postaven první – a od té doby jeho 
stvořitel Reynolds bojuje v No-
vém Mexiku s administrativními 
překážkami, úředním šimlem 
i obecným nevědomím, aby svůj 
inovativní koncept zpřístupnil veřej-
nosti. Po dobu tří let štáb sledoval 
inspirativní boj jednotlivce za svůj 

Svět patří průkopníkům. I když na 
počátku svého snažení vypadají jako 
excentričtí snílci a první pokusné vlaš-
tovky nedoletí k cíli, nakonec přijde 
okamžik, kdy celá planeta obdivuje 
vizionářský průlom do oblasti, kam 
ještě lidská noha nevkročila. Americký 
architekt Michael Reynolds je jeden 
z nich – a právě o něm byl natočen 
fascinující, mnoha cenami ověnčený 
dokumentární snímek, který na ploše 
86 minut představuje revoluci v oblasti 
trvale udržitelného bydlení: soběstačné 
domy.

Představte si dům, jenž se sám 
vyhřívá, který se postará o zásoby 
vody a ve kterém se pěstuje vlastní 

velký sen. Film ozvláštňuje realistic-
ké vedení kamery, muzikální složka 
i záběry z oblastí postižené tsunami, 
kam se Reynolds se svým projektem 
vydal. 

Sám Reynolds působí na diváka 
jako velmi charismatický, nevyčer-
patelně energický hippík, jen je škoda, 
že režisér se vydal poněkud jedno-
strannou cestou – vytvořil oslavnou 
ódu na malého člověka v kontrastu 
s velkým zlým státem, ale neposkytl 
slovo protistraně, takže tento nízko-
rozpočtový snímek působí spíš jako 
hagiografie. Nic to ovšem nemění na 
skutečnosti, že stavět domy z plecho-
vek od piva, pet lahví, skleněných ná-
dob nebo třeba starých pneumatik je 
svým způsobem geniální a je takřka 
zaručené, že se na odpad před vaším 
domem budete dívat úplně novýma 
očima. Základním leitmotivem ale 
přesto zůstává svoboda vyčnívat, být 
nenormální, neobyčejný, šílený. Svo-
boda dívat se na svět jinak.

Volná herna
je v Kulturním středisku „U Koruny“ 
otevřena každý čtvrtek od 15.30 do 

18.00 hodin a každý pátek od 9.00 do 
11.45 hodin.

28.11. - 29.11.
Rodinné mapy

Víkendový  kurz pro celou rodinu

Více informací na www.korunka.net 
nebo na telefonu 604 146 163

7. prosince
Adventní tvoření

od 15,00 hodin
Mikulášská nadílka

spojená s představením Stříbrovlásek 
divadelního spolku Gaudium

od 17.00 hodin
Společná výroba dárečků, ozdob 
a drobností podbarvená vůní vá-

nočních perníčků bude korunována 
pohádkou o Stříbrovláskovi spojenou 

s Mikulášskou nadílkou ( pro děti 
docházející do školky Jednoho stro-

mu bude nadílka přichystána, rodiče 
ostatních dětí prosíme o přinesení 

vlastní nadílky v podepsaném sáčku).

11.prosince
Divadelní představení

Andělíček Toníček
Divadlo Buchty a loutky

od 10.00 hodin

Centrum OS JEDEN STROM
Dolnočernošická 443, Lipence

jedenstrom@volny.cz
Bližší informace o činnosti sdružení 

naleznete na www. jedenstrom.cz

8. prosince
Den otevřených dveří

v radotínském gymnáziu
Gymnázium Oty Pavla

v Praze 5-Radotíně 
od 16 do 18 hodin 

Budou podávány kompletní 
informace o studiu
i přijímacím řízení.

 Srdečně zveme všechny zájemce 
o studium. Ve školním roce 2010/2011 

bude otevřena jedna třída čtyřleté-
ho studia pro žáky z devátých tříd 
a jedna třída šestiletého studia pro 

žáky ze sedmých tříd.

Gymnázium Oty Pavla
Loučanská 520, Praha 5-Radotín
Více informací na www.gop.cz


