
Recenze: Správci osudu

Kino Radotín, Na Výšince 4
Rezervace vstupenek je možná 
telefonicky na čísle 257 910 322 

nebo e-mailem na adrese: 
kinoradotin@email.cz

Pokladna otevřena hodinu před 
představením

Martin Suter – Kuchař
Maravan, mladý tamilský uprchlík, 

krájí zeleninu a myje nádobí ve 
švýcarské restauraci. Na rodné

Srí Lance byl ovšem specialistou 
na ájurvédskou kuchyni. Jednou 

mu jeho kolegyně Andrea nabídne, 
aby společně založili agenturu na 

přípravu afrodiziakálních večeří…
Na konci knihy dodatek s recepty.

nakladatelství Jota

Scarlett omasová –
Náš tragický vesmír

Inteligentní a úchvatná kniha 
překypující nápady vypráví o tom,

jak se tvoří a ničí přátelství,
jak můžeme přepsat svou budoucnost 
a jak nás mohou příběhy zachránit.

nakladatelství Host

Egon Hostovský – Nezvěstný 
Román se špionážní zápletkou ve 
stylu Grahama Greena zobrazující 
odcizenost člověka ve společnosti 

ovládané totalitní ideologií. Hlavním 
hrdinou je židovský intelektuál Erik 

Brunner, tápající mezi strachem 
z nového režimu a podvědomou 

touho podvolit se mu.
nakladatelství Mladá fronta

Mark Logue a Peter Conradi – 
Králova řeč

Nesmělý Albert, vévoda z Yorku,
je mladší syn britské panovnické 

rodiny, Lionel Logue zase 
neortodoxní logoped z Austrálie. 
Dohromady je svedlo vévodovo 

koktání, které fatálním způsobem 
poznamenávalo jeho veřejné 

projevy - a výsledkem je jeden 
z nejpozoruhodnějších příběhů první 

poloviny 20. století.
nakladatelství Mladá fronta

Jiří Němeček – 4 pošťácké příběhy
Čtyřlístek prožívá práci pošťáků

před několika stoletími, v současnosti 
a také v blízké – kosmické – 

budoucnosti.
nakladatelství Čtyřlístek

Tove Janssonová – Muminek: 
kompletní kreslené stripy

Vítejte v čarovném, imaginárním 
světě muminího údolí plném 

líbezných snílků, popudlivých 
intrikánů a tvořivých neumětelů 

hledajících lásku, slávu a bohatství.
 nakladatelství Argo

16. května 
Once      50 Kč
představení pro rodiče s dětmi 
v rámci projektu 
Baby Bio Rado(s)tín - speciální 
projekce se sníženou hladinou zvuku 
a částečným osvětlením
(více informací na www.petrklic.net)

20. května od 17.00 a 19.30 hodin
Rango 70 Kč

21. května od 17.00 a 19.30 hodin
Opravdová kuráž 75 Kč

22. května od 17.00 a 19.30 hodin
Odcházení 70 Kč

27. května od  19.00  hodin
Puškvorec  (FK) 70 Kč
PROJEKT 100 (členové klubu 60 Kč)

28. května od 17.00 a 19.30 hodin
Hezké vstávání 70 Kč

29. května od 17.00 a 19.30 hodin
Černá labuť 80 Kč

3. června od 17.00 a 19.30 hodin
Čertova nevěsta 75 Kč

4. června od 17.00 a 19.30 hodin
Láska a jiné závislosti 70 Kč

5. června od 17.00 a 19.30 hodin
3(Drei) 70 Kč

10. června od 17.00 a 19.30 hodin
Autopohádky 70 Kč

11. června od 17.00 a 19.30 hodin
Správci osudu 70 Kč

12. června od 17.00 a 19.30 hodin
Mr. Nice 70 Kč

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ
Neděle v 15 hodin 40 Kč

15. května Mach a Šebestová na 
prázdninách II  

22. května Krtek filmová hvězda
29. května Mach a Šebestová na 

prázdninách III  

do 30. června 2011
Prodejní výstava obrazů Johna 

Hetzela
vesměs inspirovaných jeho pobytem 

v Praze a v Radotíně
Místní knihovna Radotín 
v otevírací době knihovny

17. května
10. ročník Běhu naděje

start v 11.00, 12.00 a ve 14.00 hodin
v říčních lázních 

25. května 
Zájezd pro seniory:

Český Krumlov a grafitové doly
 

27. května
Radotínské farmářské trhy

náměstí Osvoboditelů 1372 mezi 
nákupním centrem Berounka 

(supermarketem Albert) 
a parkovištěm

od 10.00 do 18.00 hodin

27. května
Noc kostelů

» kostel sv. Petra a Pavla
» kostel farního sboru České církve 

evangelické
od 18.00 hodin
(více viz str. 4)

28. května
Velký dětský den

areál říčních lázní od 13.30 hodin
(více viz str. 4)

4. června
Královský průvod

před radnicí v ulici Václava Balého
13.45 až 22.00 hodin

(více viz str. 4)

8. června 
Zájezd pro seniory:

Kutná Hora a zámek Kačina

10. června
Radotínské farmářské trhy

náměstí Osvoboditelů 1372 mezi 
nákupním centrem Berounka 

(supermarketem Albert) 
a parkovištěm od 10.00 do 18.00 hodin

Bližší informace:
Kulturní středisko Radotín
náměstí Osvoboditelů 44/15

telefon: 257 911 746, 725 606 259
e-mail: ksradotin@seznam.cz

www.ukoruny.net

9. května – 2. června
PEOPLE-metr 2011

mezinárodní výstava současné 
figurální tvorby českých, maďarských, 
polských a slovenských výtvarníků
vernisáž 7. května od 18.00 hodin

výstavní síň Městského domu 
Zbraslav

16. května
Koncert žáků ZUŠ

obřadní síň Městského domu Zbraslav 
od 18.30 hodin

21. května
Předškolácké řádění

skákací hrad, soutěže, výtvarné dílny, 
bazárek, občerstvení

 zahrada MŠ Matjuchinova
 od 13.00 do 17.00 hodin

25. května
Promítání pro seniory – Krkonoše

přednáší pan Zdeněk Beránek
klub KLASu od 15.00 hodin

27. května
Noc kostelů
Husův sbor

klášterní kaple Pražského Jezulátka
kostel sv. Jakuba

od 17.00 hodin (více na  str. 4)

28. května
Zbraslavské jarmarky
od 8.00 do 12.00 hodin

28. května
Dětský den

hry a soutěže, divadla, skákací 
atrakce, ukázky výcviku psů, ukázky 
práce hasičů, záchranné služby ASČR

a Městské policie, občerstvení
areál ZŠ Nad Parkem od 14.00 hodin

30. května
Zbraslavík

velké finále pěvecké soutěže žáků ZŠ 
aula ZŠ Nad Parkem od 18.00 hodin

11. června
Jíloviště – Zbraslav

XXVIII. ročník jízdy na historických 
velocipedech

Změna programu vyhrazena!

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

28. května
Zbraslavské jarmarky

přijďte opět s celou rodinou na dobrý 
nákup, jídlo, pití i kus řeči se sousedy, 

těšit se můžete na přebohaté jarní
výpěstky výhradně českých farmářů, 

dobré pivo aj.
pro děti semínková dílna a divadélko

další trhy každých 14 dní
Zbraslavské náměstí

8.00-12.00 hodin 

25. května
Jak se připravit na pohovor

v angličtině
seminář vedený v angličtině 

s lektorkou Terezou Warmanovou 
osvěží slovní zásobu a podá 

informace,
co na pohovoru čekat a na co se 

připravit – akce je pořádána v rámci
VŠ rodičovské

vstupné 150 Kč, hlídání 50 Kč
rezervace nutná

v prostorách Pexesa
17.00-18.30 hodin

1. června
Akademie Pexesa

odpoledne pro celé rodiny s ukázkami 
činnosti kroužků

v divadle Jiřího Srnce 
od 15.00 do 18.00 hodin

(slavnostní předávání diplomů
17.00-18.30 hodin)

Pro školáky v pexoklubovně:

20. května
Batikování s Danielou Peroutovou
dílna, kde bude možné si originálně 

přetvořit jakýkoliv kus oblečení
nebo cokoli z textilu, 

co si kdo přinese s sebou
14.00-17.00 hodin, vstupné zdarma

27. května
Jarní víceboj s Jirkou Faflákem

turnaj v lehkých sportech (pétanque, 
páka, šipky, střelba na koš, kroket, 

plivání do dálky aj.)
startovné 10 Kč, 14.30-17.00 hodin  
(registrace, výdej startovních čísel 

a rozcvička 14.00-14.30 hodin
vyhlášení a oslava cca v 17.00 hodin)

Fungování Pexesa po prázdninách 2011 
ještě není jasné z důvodu výpovědi 
z Žabovřeské 1227 – děkujeme za 

podporu a nápady na facebooku či na
e-mailu: pexeso@pexeso.org

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

Jakou roli v našich životech hraje náhoda? 
Jsou naše volby předurčeny jakýmsi stvořite-
lovým computerem? Je svobodná vůle mýtus? 
Existuje ta jediná pravá láska? A je láska to, co 
přepisuje hranice a vítězí nad správci osudu? 
Tak tyhle otázky klade fascinující romantický 
sci-fi thriller podle povídky Philipa K. Dicka 
od debutujícího režiséra George Nolffiho.

Správci osudu ukazují svět, v němž si 
s reálnými životy smrtelníků laškovně 
pohrávají mocní pánové v klobouku, kteří 
drží evoluci lidstva na krátkém vodítku. 
Kdykoli nezasahují, lidstvo se žene směrem 
k jisté sebezáhubě: holoucaust, kubánská 
raketová krize.

Nadějného politika Davida (přesný Matt 
Damon) potkáváme v den, který mu může 
změnit život. Kandidát do amerického Se-
nátu se už za chvíli dozví volební výsledky. 
V nervózním čekání, kdy na toaletách pilu-
je řeč poraženého, ho potká láska na první 

pohled, krásná Elise (křehká Emily Blunt). 
Že by cena útěchy? To by ale nesměl ztratit 
její telefon. David se však nevzdává naděje, 
že svou osudovou krásku ještě spatří. 

Když už nedoufá v to, že by ji mohl ještě 
někdy potkat, narazí na ni náhodou v au-
tobusu. Jenže je tu všemocná organizace 
Správců osudu s jejich chobotnicovitými 
chapadly - a rozhodně nedovolí, aby jim 
tihle dva zamilovaní smrtelníci kazili 
jejich boží plány. David je předurčen jako 
budoucí pán Oválné pracovny Bílého 
domu, ale právě známost s Elise jeho plán 
narušuje - a to se správcům hrubě nelíbí, 
protože odchylka v životním plánu plodí 
situace, se kterými se neumí vyrovnat. 
A tak je velmi zlomyslně a vynalézavě 
maří. Můžete tedy utéct vlastnímu osudu? 
Existuje jiná cesta z bludiště, než je ta pře-
dem nalinkovaná? 

George Nollfi, scenárista Bourneova ulti-
máta, natočil science fiction, 
která vzdoruje zákonům 
fyziky, a le zároveň si 
příjemně pohrává s filozo-
fickými koncepty předur-
čenosti a svobodné vůle, 
zkoumá souboj chladného 
mozkového trustu vše-
mocných pánů v klobou-
cích a tepajícího lidského 
srdce. Dokonce se místy 
blíží k rouhání, když se sna-
ží dokázat, že láska přemůže 
i Prozřetelnost. Po řemeslné 

stránce překvapuje Nolffi zručným a  efekt-
ním stylem, v jeho podání je Manhattan 
živý futuristický ostrov, v němž se mezi 
dechberoucími mrakodrapy rozhoduje 
o moci a bezmoci. Zároveň je to bludiště 
otevřených dveří, ze kterého je nemožné 
uniknout.

Správce osudu charakterizují i subtil-
ní vtípky, chytré dialogy, svižná narace 
a vizuální pastva pro oči. Nejdůležitější je 
ale ona hravost, podvratnost a vzpurnost, 
se kterou se figurky na šachovnici zdrá-
hají odevzdat své cesty do rukou svých 
velitelů. Pomáhá tomu hlavně bezchybná 
souhra Matta Damona (který ukázal, že 
kamenná bourneovská tvář umí i jemnější 
zranitelnější polohy) a krásné Emily Blunt, 
jejíž tvář se pro hrdinu i diváka stává neza-
pomenutelnou. A přestože je film zatížen 
problémy lidského bytí, působí díky této 
dvojici neobyčejně lehounce. 

Aby chvály nebylo málo, atmosféra z oné 
dobrodružné honby proti proudu osudu 
evokuje hitchcockovský spektákl Na sever 
severozápadní linkou. Nolffi samozřejmě 
nedosahuje hitchcockovských výšek a hlou-
bek a místy přejde přes logický bludný 
kámen, ale z každého tahu na plátně je cítit, 
kdo je tady pánem osudu. Jak známo, je 
nesmírně obtížné a vzácné, aby se povedlo 
skloubit romanci a sci-fi do fungujícího 
celku. Žánrové mixy často končí zkaže-
ným žaludkem diváka, který v dobré víře 
zkonzumoval nechutný pejskokočičkovský 
dort. Když už se to jednou za čas v té hol-
lywoodské troubě povede, podvolte se svým 
správcům osudu a vyrazte do kina.

Pan Petr Šrůta, učitel na 
Soukromém gymnasiu Jo-
sefa Škvoreckého, dostal při 
letošním maturitním plese 
od svých žáků neobvyklý 
dárek: poukaz s názvem 
„Pojmenuj Hvězdu“. V ro-
dině začalo přemýšlení 

a dohadování, až nakonec zvítězil návrh Radotínská 
hvězda. Kde je? Když se na noční obloze nad jižním obzorem objeví 
hlava nejdelšího existujícího souhvězdí, tak někde pod uchem Hydry 
lze tušit Radotínskou hvězdu. Pan Šrůta k tomu říká: „Nechť je od 
nynějška i Vaší, tedy vlastně nás všech Radotínských.“

Jehly a stříkačky, které 
Městská policii našla
při dubnovém sběru 

v Malé Chuchli...

...mimo jiné i na dětském hřišti.


