
Recenze: Sama v Africe

19. listopadu od 17.00 a 19.30 hodin
Sammyho dobrodružství   70 Kč

20. listopadu od 17.00 a 19.30 hodin
21. listopadu od 17.00 a 19.30 hodin
Román pro muže   80 Kč

26. listopadu od 19.00 hodin
A tou nocí nevidím ani jedinou
hvězdu (FK)      70 Kč

            (členové klubu 50 Kč)

27. listopadu od 17.00 a 19.30 hodin
Tajemství mumie      70 Kč

28. listopadu od 17.00 a 19.30 hodin
Habermannův mlýn      75 Kč

3. prosince od 17.00 a 19.30 hodin
Největší z Čechů      70 Kč

4. prosince od 17.00 a 19.30 hodin
e Doors      70 Kč

5. prosince od 17.00 a 19.30 hodin
Bastardi      70 Kč

10. prosince od 17.00 a 19.30 hodin
Poslední vládce větru      70 Kč

11. prosince od 17.00 a 19.30 hodin
Resident Evil: Aerlife      70 Kč

12. prosince od 16.00 a 19.00 hodin
Pan nikdo      70 Kč

17. prosince od 19.00 hodin
Sen noci svatojánské (FK)      65 Kč

            (členové klubu 45 Kč)

18. prosince od 17.00 a 19.30 hodin
Ilusionista      70 Kč
  

19. prosince od 17.00 a 19.30 hodin
Sama v Africe      70 Kč

od 24. prosince 2010 do 6. ledna 2011
   KINO NEHRAJE

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ
21. listopadu Mikeš II.
28. listopadu Kamarád krteček
5. prosince Pohádky pod sněhem
19. prosince         Vánoční pásmo I.

Kino Radotín
Na Výšince 875/4

rezervace vstupenek: 257 910 322
kinoradotin@email.cz

Pokladna otevřena
1 hodinu před představením.
Změna programu vyhrazena!

Michal Viewegh – Biomanželka 
„Mojmírovo manželství s Hedvikou 

je moderní so verzí pradávného 
příběhu o Modrovousovi, který 
vraždí své ženy. Jistě jej znáte: 

nezkušená kráska se provdá za chlípné 
bohaté monstrum, které jí naoko 

poskytuje svobodu, ale ve skutečnosti 
zabíjí její přirozenou krásu, talent 

a nespoutanost“ říká dula, vypravěčka.
nakladatelství Druhé město

Louis De Bernieres – Generálova 
šťastná smrt

Nová sbírka vypráví o surreyské 
vesničce, kde se dáma mohla oblékat 
do pumpek jako chlap a brokovnicí 

střílet veverky, penzionovaný generál 
tam mohl chodit nahý a lidem třeba 

připadalo úplně normální svěřovat se 
pavoukovi, který žije v zahradní kůlně.

nakladatelství BB/art

Dagmar Šimková – Byly jsme tam taky
Vzpomínky mimořádně statečné 
ženy, která byla v 50.-60. letech 

20. století vězněná z politických důvodů.
nakladatelství M. Vadasová-Elšíková

Renata Laxová – Dopis Alexandrovi
Okupace: osmiletá Renata je zařazena 
do posledního Wintonova transportu 

68 dětí, který se ještě bezpečně 
dostává do Anglie, kde Renata  prožije 

sedm let v hostitelské rodině.
Vrací  se zpět, ale tady nastupují

k moci komunisté...
nakladatelství Barrister & Principal

Jaroslav Weigel, Kája Saudek 
(ilustrace) – Lips Tullian

Komiksový příběh nejobávanějšího 
náčelníka lupičů vycházel v 70. letech 

na pokračování v časopise Mladý 
svět. Lips Tullian byl historickou 

postavou, která posloužila Friedrichu 
Schillerovi jako reálná předloha Karla 

Moora z jeho slavných Loupežníků 
(1781) a Kájovi Saudkovi zase jako 

námět 59 stran komiksu, jehož scénář 
vytvořil Jaroslav Weigel.

nakladatelství Albatros Plus

Teisingerovi – Človíček a človíčka
Jak se asi žilo pravěkému Človíčkovi, 
když ještě číhali v pralesích pravěcí 

ještěři a praryby plavaly v prařekách? 
nakladatelství Albatros

Místní knihovna Radotín,
Loučanská 1406/1, tel: 234 128 460

e-mail: knihovnaradotin@seznam.cz
www.knihovna-radotin.cz.

do 27.  listopadu
Martin Manojlín – grafika a exlibris

výstavní síň Městského domu 
Zbraslav ve výpůjční době knihovny

15. listopadu
Koncert žáků ZUŠ

obřadní síň Městského domu 
Zbraslav od 18.30 hodin

16. listopadu
Noc na Karlštejně

zbraslavská inscenace
známého muzikálu

 Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

24. listopadu
Promítání pro seniory:
O západních Čechách

se Zdeňkem Beránkem
Klub KLASu od 15.00 hodin

24. listopadu
Adam stvořitel

komedie bratří Čapků
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

27. listopadu
Zbraslavské jarmarky

Zbraslavské náměstí 9.00-13.00 hodin

27. listopadu
Kaškova Zbraslav

nesoutěžní přehlídka aktovek
Divadlo J. Kašky

30. listopadu
Výročí aneb Řeknu, ale otoč se
situační komedie o manželství

a o všem, co s ním souvisí
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

5. prosince
Zbraslavský běh

terénní běh pro nejširší veřejnost
na Závisti

7. prosince
 Předvánoční setkání seniorů

sál ubytovny Barbora od 14.00 hodin

8. prosince
Výročí aneb Řeknu, ale otoč se
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

11. prosince
Zbraslavské jarmarky

Zbraslavské náměstí 9.00-13.00 hodin

15. prosince
Zbraslavské forbíny

s Rudolfem Křesťanem a učitelkou 
a cestovatelkou PhDr. Olgou 

Vilímkovou (předprodej od 24.11).
Divadlo J. Kašky od 19.00 hodin 

Změna programu vyhrazena!
Info: 257 111 801, 

kultura@zbraslav.cz
 www.mc-zbraslav.cz/kultura

24. listopadu
Prevence a léčba obezity

přednáška prim. MUDr. René Vlasáka
z Centra preventivní medicíny v Praze

vstupné 60 Kč, hlídání 40 Kč
rezervace nutná

17.00-18.30 hodin v Pexesu

25. listopadu
Cesta do ajska, Kambodži a Laosu

promítání Michaely Bernardové
o návštěvě kousku Asie 

s celou rodinou
vstupné 60 Kč, rezervace nutná

19.00-20.30 hodin v Pexesu

26. listopadu
Úprava digitální fotky

workshop pro školáky o PC grafice
14.30-16.00 hodin v Pexoklubovně

26. listopadu
Výroba adventních věnců

vstupné s materiálem na věnec 290 Kč,
svíčky dle výběru k dokoupení

hlídání zdarma, rezervace nutná
17.00-19.00 nebo 19.00-21.00 hodin

27. listopadu
Adventní Zbraslavské jarmarky

s tradičním i netradičním vánoční 
sortimentem, koledami a tvořením

více na www.zbraslavskejarmarky.cz
Zbraslavské náměstí 9.00-13.00 hodin

1. prosince
O látkových plenách

přednáška Dany Drašarové
17.00-18.30 hodin v Pexesu

3. prosince
Experimentální výtvarná tvorba
pro školáky s Danou Rovenskou

14.00-16.00 hodin v Pexoklubovně

8. prosince
Jak předcházet depresi?

přednáška PhDr. Jarmily Cierné
17.00-18.30 hodin v Pexesu

10. prosince
Vyrobte si vlastní animovaný film

workshop pro školáky
15.00-17.30 hodin v Pexoklubovně

11. prosince
Adventní Zbraslavské jarmarky

11. prosince
Tradiční předvánoční veselice

15.00-18.00 hodin v hotelu Barbora

rezervace na recepci: 721 518 248
více na www.pexeso.org

Zdi podchodu pod 
tratí byly 
18. října takto 
„očůrané“. Psí 

loužičku 
spláchne 
déšť, 
s těmi 
ostatními 
bude 
větší 
práce.

U stezky vedoucí 
po břehu Berounky 

přibyly nové lavičky 
a odpadkové koše. 

Vzhledem k tomu, že 
jsou to opravdu těžké 
betonové kousky, lze 

doufat, že tu budou 
dlouho sloužit.

Filmy z černého kontinentu se vyzna-
čují růžovými brýlemi sentimentálních 
vypravěčů a postkoloniálním pocitem 
viny. Zpravidla v nich je hlavní postavou 
krásná ušlechtilá žena, která propadne 
ošlehanému dobrodruhovi, nebo moudrý 
muž, který se za doprovodu tklivých me-
lodií zamiluje do dcery náčelníka a touží 
pomáhat domorodcům, aby byli šťastni 
až do smrti. Dle západních měřítek.

Francouzská režisérka Claire Denis 
ale nikdy neviděla Afriku skrz turis-
tické výjezdy na velbloudy a na slony. 
Ač je rodilou Pařížankou, dětství 
prožila v koloniální Africe, a tenhle 
nešťastný světadíl se pro ni stal i vel-
kým filmovým tématem.

Její africká odyssea je nekompro-
misní, drsná, syrová a surová, v ost-

rém protikladu ke všem romantickým 
ságám. Malé děti se tu mění před 
očima v krvelačné zabijáky ozbrojené 
mačetami, spirála násilí se roztáčí šo-
kující rychlostí. Během několika dnů 
spěje zobrazený svět v krutou anarchii 
bez pravidel.

Tenhle koprodukční snímek Francie 
a Kamerunu k sobě svedl dvě herecké 
legendy, Francouzku Isabelle Huppert 
(Pianistka) a Christophera Lamberta 
(Highlander). Příběh se odehrává 
v nejmenované africké zemi, kde prá-
vě vypukla občanská válka. Maria, 
tvrdohlavá běloška, odmítá opustit 
svou milovanou kávovou plantáž, 
a vyhnout se tak bezprostřednímu 
nebezpečí, které hrozí celé její rodině. 
Ignoruje francouzský megafon a pali-

čatě trvá na tom, že zůstane uprostřed 
minového pole – konfliktu oficiální 
africké armády a povstaleckých gard. 
Její manžel Andre (Lambert) její 
nezdolný (a sobecký) optimismus 
rozhodně nesdílí a pokouší se rodinu 
dostat do bezpečí. Jenže Maria je při-
pravena obětovat vše...

Sama v Africe (přiléhavější je origi-
nální název White Material) je sice na 
rozdíl od předchozích filmů režisérky 
k divákovi vstřícnější a má poměrně 
tradiční děj i hvězdy v hlavních ro-
lích, na ploše 102 minut je však divák 
konfrontován se světem, ve kterém 
není místo pro naději, lásku nebo hu-
manitu. Je to džungle, kde platí právo 
krutějšího, místo, kde se z lidí zcela 
přirozeně stávají zvířata s agresivními 
pudy, obludné lidské safari.

Mrazivost snímku navíc umocňu-
je lhostejně dokumentární kamera, 
která svým odstupem zůstává hluchá 
k utrpení a hrůzám na plátně, ani 
sama režisérka nikomu nestraní a s le-
dovým klidem servíruje onu krvavou 
řež. Jakoby ilustrovala slova geografa 
Kimblea, že nejtemnější věc na Africe 
je naše neznalost a ignorance. Sama 
v Africe rozhodně nechce být filmem 
pro zpestření dlouhých zimních veče-
rů, naopak, uvrhne své publikum do 
hluboké deprese rovníkového pekla. 
A není cesty zpět.

do 20. prosince
Prodejní výstava olejů radotínského 
výtvarníka Ferdinanda Löffelmanna

knihovna v otevíracích hodinách

21. -27. listopadu
Výstava Kruhu radotínských

výtvarníků v KS Radotín (viz str. 4)

25. listopadu
Koncert pěveckého oddělení ZUŠ 
modlitebna Českobratrské církve 

evangelické, Na Betonce v 17.00 hodin

28. listopadu
I. adventní koncert: Štěpán Rak

KS Radotín od 17.00 hodin

1. prosince
Žákovský koncert ZUŠ K. Slavického

KS Radotín od 18.00 hodin

4. prosince
Mikulášská besídka pro děti 

DS Gaudium (rodiče mohou dodat 
dárek pro nadílku při vstupu)
KS Radotín od 15.00 hodin

4. prosince
Oldřich Daněk - Zdaleka ne tak 

ošklivá, jak se původně zdálo
repríza představení DS Gaudium

KS Radotín od 19.00 hodin

5. prosince
II. adventní koncert:

sopranistka Markéta Mátlová
kostel sv. Petra a Pavla od 17.00 hodin

8. prosince
Předvánoční setkání seniorů

KS Radotín od 15.00 hodin
Koledy a vánoční i jiné hity z Křoví

KS Radotín od 19.00 hodin

11. prosince
7. Vánoční dílny (vstupné 80 Kč)

budova 2. stupně ZŠ  9.00-13.00 hodin

12. prosince
III. adventní koncert: Michaela

Stehlíková s doprovodem a Gaudium
KS Radotín od 17.00 hodin

15. prosince
Vánoční koncert ZUŠ K. Slavického

KS Radotín od 18.00 hodin

18. prosince
Vánoce pro děti s MŠ Petrklíč

Kulturní středisko Radotín
od 14.00 hodin

19. prosince
IV. adventní koncert:

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

info: www.ukoruny.net, praha16.eu


