
Torkil Damhaug – Slepá skvrna
Detektivní román, který lze zařadit 
do dnes oblíbeného žánru severská 
krimi. Napínavý příběh o tom, jak 
moc si krutost může člověka a jeho 

nitro podmanit a ovládnout tak
veškeré jeho chování.

nakladatelství Jota

Iveta Toušlová, Marek Podhorský, 
Josef Maršál – Toulavá kamera 13

Knižní podoba oblíbeného 
televizního pořadu zavede čtenáře 
na dalších padesát zajímavých míst 

a do jejich blízkého okolí.
nakladatelství Freytag & Berndt

Jiří Černý, Jaroslav Veis –
Obrázky z českých dějin

Knížka obrázkových seriálů 
tentokrát přibližuje malým 

i větším čtenářům novější dějiny 
od vzniku republiky v roce 1918 
do konce druhé světové války – 

s pomocí ilustrací
Barbary Šalamounové.
nakladatelství Albatros

Jennifer Berneová –
Kamil neumí lítat

Kamil neměl čas učit se na 
hodinách létání ladné výkruty 
s ostatními špačky, zobák měl 

totiž ponořený v knihách. Jenže 
pak nastal slavný den společného 
odletu. A jak si s tím knihomol 

Kamil poradil?
nakladatelství Albatros

Milan Valenta –
Půďáci ze staré školy

Pohádkový román o dvou 
strašidýlkách, která obývají půdu 

staré školy, a jejich kamarádce 
Johance, která přestože nosí 

naslouchadlo a je trošičku pomalá, 
protože má nemocné srdíčko, je 

tou nejlepší kamarádkou, jakou si 
jen půďáci Tomáš a Světlík umějí 
představit. A co všechno se jim 
přihodilo, to se dočtete v této 

neobyčejné knížce plné ilustrací
od Ivana Mračka.

nakladatelství Práh

Místní knihovna Zbraslav
U Malé řeky 3

Praha-Zbraslav
tel.: 257 111 802-5

e-mail: knihovna@zbraslav.cz

18. prosince 
Betlém, aneb převeliké klanění 

právě narozenému Jezulátku
vánoční představení na motivy

J.A. Pitínského – premiéra 
chuchelského ochotnického souboru 

vstup zdarma
nový kulturní stánek v bývalé dílně 
Fematu, Kazínská 8, od 18.00 hodin

25. prosince 
Pražská mobilní zvonohra 

Koncert na nám. Chuchelských 
bojovníků od 11.00 hodin

25. prosince
Betlém

nový malovaný betlém ku zhlédnutí
kulturní stánek v bývalé dílně 

Fematu, Kazínská 8,
11.00-13.00 hodin

více na www.chuchle.cz

17. prosince
Zbraslavské Vánoce

v Městském domě, Divadle J. Kašky 
a na prostranství před ním

od 14.30 hodin malý vánoční 
jarmark, výstava betlémů, 
občerstvení, videoprojekce

doprovodný program:
14.30  a 15.30 pohádka Jak pejsek 

s kočičkou slavili Vánoce
16.00 Vánoční koncert

17.00 Vánoční ohňostroj

24. prosince
Rybova Česká mše vánoční

4Seasons Chamber Orchestra,
sbor a sólisté

Kostel sv. Jakuba od 24.00 hodin

7. ledna
Budulínek a Červená Karkulka

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

14. ledna
O zlém vlku a nezbedných 

prasátkách
maňáskový muzikál

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

Změna programu vyhrazena!

Informace, rezervace: kulturní odd. 
ÚMČ Praha-Zbraslav, U Malé řeky 3
tel.: 257 111 801, kultura@zbraslav.cz

www.mc-zbraslav.cz/kultura

16. prosince
Komorní večer s Jiřím Srncem

aneb Živý dokument
setkání s nestorem černého 

divadla na moderovaném večeru 
prokládaném tanečně-hudebním 
a improvizačním vystoupením 

souboru, vstupné 150 Kč
více informací na začátku prosince 

na webu a vývěsních plochách
Divadlo J. Srnce 20.00-21.30 hodin

16. prosince
Nocování v Pexesu

pyžamový večírek pro děti 5-9leté, 
šance pro rodiče zajít si do kina, 

divadla…, když je o děti postaráno
vstupné 300 Kč včetně večeře 
a snídaně, rezervace nutná

od 18.00 hodin do rána

18. prosince
Neděle v pohybu – volejbal

pro každého, kdo si chce zahrát 
volejbal, vstupné 65 Kč, rezervace 

nutná 19.00-20.00 hodin, sraz
10 min. předem před Sokolovnou

21. prosince
Vánoční řádění a muzicírování
Pro ty, kdo si chtějí připomenout 

vánoční koledy a při kytaře si 
trochu zazpívat, zatancovat a zařádit 

s Míšou Gasior a při tom všem si 
vyrobit krásného anděla, zahřát 
se teplým a voňavým nápojem 

a vyměnit si s ostatními
vánoční cukroví

vhodné pro děti od 0 do 7 let
vstupné 30 Kč/osoba od 2 let 

rezervace nutná
v Pexesu 16.30-18.00 hodin

21. ledna
Začíná nám rodina

víkendový workshop předporodní 
přípravy se Zuzanou Štromerovou, 
ředitelkou Porodního domu U čápa

28. ledna
Plesotančírna

taneční večer pro dospělé

Klubovna pro školáky funguje 
v Pexesu každý den 
14.30-18.00 hodin

v pátek 14.00-17.00 hodin
vstupné zdarma

Rodinné centrum Pexeso, o.s.
ul. Žitavského 497 (zadní trakt 
polikliniky, ul. U Hudební školy) 

www.pexeso.org

Kultura
Velká Chuchle

do 19. prosince
Výstava Ing. arch. Dany Hrbkové

prodejní výstava přístupná
v otevírací době knihovny

15. prosince
Česká zima

komponovaný pořad lidové poezie 
Divadelního spolku Gaudium

Knihovna Radotín od 18.00 hodin

16. prosince
Vánoční zpívaná Š.O.K.

sešlost muzikantů bývalé kapely Š.O.K
Říční lázně Radotín od 18.00 hodin

18. prosince
IV. adventní koncert

vystoupení Smíšeného pěveckého 
sboru SUDOP, členů mužského 

pěveckého sboru Smetana
a Orchestru učitelů

ZUŠ K. Slavického, v němž zazní 
i Česká mše vánoční

od Jakuba J. Ryby
kostel sv. Petra a Pavla od 15.00 hodin

21. prosince
Vánoční koncert ZUŠ

Kulturní středisko Radotín
od 18.00 hodin

22. prosince
Zpívaná, jam session

sešlost muzikantů - další hudební 
nástroje vítány, Říční lázně Radotín

26. prosince
Koncert Pražské mobilní zvonohry
náměstíčko před budovou radotínské 
radnice v ul. V. Balého od 16.00 hodin

31. prosince
Půlnoční ohňostroj

u radotínské lávky přes Berounku
od 24.00 hodin

5. ledna
Zpívaná, jam session

další hudební nástroje vítány
Říční lázně Radotín od 20.00 hodin

11. ledna
Koncert učitelů ZUŠ

Kulturní středisko Radotín
od 18.00 hodin

14. ledna
Galakoncert strun

koncert houslového virtuóza
Jaroslava Svěceného a kytaristy 

Miloslava Klause
Kulturní středisko Radotín

od 19.00 hodin

více na www.praha16.eu

Věřím jen těm statistikám, které si 
sám zfalšuji, řekl kdysi Winston Chur-
chill. Základní premisa baseballového 
dramatu Moneyball zpochybňuje tra-
diční kolektivní moudrost fachmanů 
a jejich vzývané statistické metody od-
suzuje jako muzeální exponáty.

Hlavní protagonistou biografického 
sportovního dramatu je manažer basebal-
lového týmu Oakland Athletics Billy Beane 
(Brad Pitt). Po prohře týmu s New York 
Yankees a odchodu největších hvězd je na 
dně. Potkává ale spásu – nadšeného absol-
venta ekonomie na Yale (Jonah Hill), který 
přichází s novým, radikálním přístupem 
k baseballovým propočtům. Billy, bývalý 
baseballista a komplikovaná osobnost, nové 
metody na baseballové burze uvede do pra-
xe. Po první sérii porážek to vypadá jako 
propadák, generální manažer týmu (Phillip 
Seymour Hoffman) je v kritických chvílích 
podrží a nakonec se ukáže, že jde doslova 
o zlatou žílu – tým dosáhne rekordu ligy, 
20 výher za sebou. Zkrátka sportovní po-
hádka o vizionáři s kalkulačkou v hlavě.

Moneyball je v mnoha směrech v dnešním 

prefabrikovaném Hollywoodu zázračným 
úkazem. Pod scénářem (jenž je založen na 
předloze napsané podle skutečného příběhu) 
je podepsán jeden z nejlepších scenáristů 
současnosti Aaron Sorkin (Social Network), 
který vytvořil tak chytrý, ostrý a sofistikova-
ný konverzační mix, až za ním zbytek film 
pokulhává. Je znát, že režisér Miller místy ne-
dokázal držet krok tak, jak to famózně zvládl 
Fincher v Social Network, a homerun se tedy 
nekoná. Díky padnoucím hereckým výko-
nům a kulometným dialogům je ale i přes 
tohle škobrtnutí Moneyball horkým míčem 
v oscarovém boji. Chyťte ho, stojí za to.

Woody Allen pokračuje ve své Tour de 

Europe. Po Barceloně a Londýně dobývá 
neurotický génius znovu starý kontinent, 
tentokrát město lásky. Vydejte se na bohém-
skou cestu do minulosti a potykejte si s He-
mingwayem, Dalím nebo Carlou Bruni.

Půlnoc v Paříži, tak trochu jiná romantic-
ká komedie s rozkošným staromódním pod-
tónem, je jedním z nejlepších Allenových 
filmů posledního desetiletí. Jako by si autor 
uvědomoval nedostižnost romancí zlaté éry 

a pokusil se jim alespoň přiblížit.
Úspěšný hollywoodský scénárista Gil 

(Owen Wilson) přijíždí se svou krásnou, ale 
nesnesitelnou snoubenkou (Rachel McA-
dams) a jejími rodiči do hlavního města 
Francie. Gil touží zabít slepici, která mu 
snáší zlatá vejce (filmové scénáře), usadit 
se ve Francii a pracovat tu na svém tvůrčím 
snu (velký román), tak jako celé generace 
amerických autorů před ním. Bez vysvětlení 
(pro Allenovy filmy neplatí klasická pravidla 
a žánrová omezení) dostane šanci svoje 
nesmrtelné idoly jazzového věku potkat, 
když během jedné půlnoční procházky na-
skočí do projíždějícího veterána a magicky 
se přemístí do Paříže dvacátých let. Kromě 
svých literárních idolů jako je například 
Hemingway navíc pozná oslnivou múzu 
Adrianu (Marion Cotillard) a začne vážně 
uvažovat, že ve svém kouzelném retrosvětě 
zůstane nadobro.

A přestože se na konci dramatický ob-
louk bortí pod nánosem nostalgie a kome-
diální stránka je spíš šarmantní než vtipná, 
v době 3D blockbusterů je Půlnoc v Paříži 
kouzelným anachronismem. Ručně psaným 
milostným dopisem, který divák čte se stej-
nou láskou, s jakou ho Woody Allen pro své 
publikum psal.

Při vzpomínce na radost, 
kterou rozdává letní 
výstava Keramického 
studia Lochkov, se její 
organizátorky rozhodly 
vyzkoušet novinku: Vánoční 
bazárek s dílničkami. Ten 
proběhl v sobotu 3. prosince 
téměř v celé lochkovské 
školce. Souběžně s ním se 

v prostorách úřadu v suterénu uskutečnila také 
výstava betlémů z rukou místních tvůrců.

V nedělní noc 20. listopadu 
byl ze sídliště na náměstí 

Osvoboditelů ukraden 
stromek z loňské výsadby. 

Zloději ho podle stop odtáhli 
do ulice Prvomájová, kde 

ho patrně naložili do auta. 
Komu asi může udělat radost 
kradená pomrzačená sakura?

15.12. 18.00 Poupata
 20.30 Mission Impossible:  

Ghost protocol
16.12. 18.00 Méďa Béďa 3D
 20.30 Hranaři
17.12. 16.00 Pejskové milionáři

 18.00 Velké podmořské 
dobrodružství 3D

 20.30 Mission Impossible: 
Ghost protocol

18.12. 16.45 Louskáček - balet Bolšovo
 těatra Moskva 

20.12. 18.00 Poupata
 20.00 Turínský kůň
21.12. 18.00 Šťastný Nový rok
 20.30 Věc: Počátek
22.12.  18.00 Velké podmořské

dobrodružství 3D
 20.30 Lůno
23.12.  KINO NEHRAJE
24.12.  KINO NEHRAJE 
 

27.12. 18.00 Tintinova dobrodružství 3D
 20.30 Půlnoc v Paříží TIP
28.12. 18.00 Šťastný Nový rok
 20.30 Mission Impossible

Ghost protocol
29.12. 18.00 Velká vánoční jízda 3D
 20.00 Moneyball TIP
30.12. KINO NEHRAJE 
31.12. KINO NEHRAJE

3.1. 19.00 FK: Zpívání v dešti
4.1. 18.00 Alvin a Chipmunkové 3
 20.30 Věc: Počátek
5.1. 18.00 Le Havre
 20.30 Sherlock Holmes:
                        Hra stínů
6.1. 18.00 Alvin a Chipmunkové 3
 20.00 Moneyball TIP 
7.1. 16.00 Čertovské pohádky 
             18.00 Bláznivá, zatracená láska
 20.30 Sherlock Holmes: Hra stínů

10.1. 18.00 Velká vánoční jízda 3D
 20.30 Lurdy 
11.1. 18.00 Přizdis*áči
 20.00 Milování
12.1. 18.00 Sherlock Holmes: Hra stínů
 20.30 Mistrovský plán
13.1. 18.00 Garfield 3 Zvířecí

jednotka zasahuje 3D
 20.30 Labyrint
14.1. 16.00 Pohádka ze zátoky
 18.00 Přizdis*áči
 20.00 West Side Story -
                        projekt 100

Kino Radotín, Na Výšince 4
Telefon: 257 910 322

e-mail:kinoradotin@email.cz
aktuální program:

www.praha16.eu/kino


