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Po tì�ké havárii se øidièi obou bourajících vozù probudí vedle sebe v nemocnici. �Posly�te,
nevidìli jsme se u� nìkde? �Kdybychom se vidìli pane, tak ... (viz tajenka)!�

Úroveň: těžkáÚroveň: lehká

jméno...............................................  adresa..........................................................................
tel. spojení........................................            ..........................................................................

V případě, že se chcete zúčastnit 
slosování o věcné ceny, zašlete 
nebo doneste vyluštěné sudoku na 
adresu redakce: V. Balého 23, 153 00 
Praha-Radotín. Na obálku napište 
heslo SUDOKU, kontaktní adresu 
nebo telefonní číslo a přiložte lehčí 
i těžší variantu sudoku s vyplněným 
jménem, adresou a tel. spojením. 
Do slosování budou zařazeni pouze 
úspěšní luštitelé. Výherci si svoji výhru 
mohou převzít na adrese redakce. 
Správná řešení zasílejte do redakce 
nejpozději do 30.5.2016

Řešení z minulého čísla

Karla Suchopárková
Felberova 268

Radotín

Václav Husák
Na Benátkách 461/7

Radotín
Evžen Zollmann

Elišky Přemyslovny 390
Zbraslav

Konec školního roku se pomalu, ale 
jistě blíží, a proto je nejvyšší čas dětem 
vybrat vhodný program, který je bude 
bavit! Přihlaste své ratolesti na pří-
městský jazykový tábor, oblíbenou ak-
tivitu, která dětem zpříjemní léto. Čeká 
na ně každodenní kombinace výletů, 
poznávání, zábavných a vzdělávacích 
her, do které je vhodně začleněna výuka 
angličtiny nebo němčiny. 

Cílem příměstských táborů zamě-
řených na cizí jazyky je dětem ukázat, 
že i jejich nauka může být zábavná. 
Tyto tábory zároveň slibují rodičům 
maximální dozor, především díky 
zkušeným lektorům, kteří mají něko-
likaleté zkušenosti. Jazyková agentura 
Channel Crossings sídlící v Radotíně 
nabízí příměstské tábory s angličtinou 
a němčinou pro děti od 6 let, včetně 
intenzivního progra-
mu pro starší žáky, 
kteří si chtějí přes 
prázdniny oprášit své 
znalosti a vstoupit do 
nového školního roku 
sebevědoměji. 
Přes den na táboře, 
večer doma...

Ve l k o u  v ý h o d u 
příměstských táborů 
vidí rodiče v tom, že 
ráno odvedou děti na 
tábor a ty následně 
mají celodenní program, který za-
hrnuje každoročně oblíbené aktivity 
jako například návštěvu mini ZOO, 
výlet do Dinoparku, přípravu vlastní 
pizzy a hry, soutěže či kvízy spojené 
s dvouhodinovou výukou anglického 
nebo německého jazyka. Večer už děti 
tráví opět ve svých domovech, tedy 
v prostředí, které je jim blízké a kde 
mohou každý den sdílet s rodinou své 
zážitky z celého dne. 
Nabídkou pro děti Channel Cros-
sings nekončí!

Jazyková škola Channel Crossings 
myslí i na dospělé, a proto připravila 
na léto řadu kurzů, které probíhají 

nejen večer, ale i během dne. Své zna-
losti můžete zdokonalovat v anglic-
kém, německém, francouzském nebo 
španělském jazyce. Záleží jen na Vás, 
zda si vyberete kurz na celé prázdniny 
nebo intenzivnější výuku. „V nabídce 
nechybí ani oblíbené konverzace nebo 
kurz poslední záchrany zvaný pří-
prava na reparát. Opět nabízíme také 
nalejvárny němčiny a angličtiny, ve 
kterých si zopakujete danou jazyko-
vou úroveň,“ uvádí Eva Sommerová, 
marketingová manažerka Channel 
Crossings.  

„Pro studenty, kteří si chtějí zlepšit 
obchodní angličtinu, jsme připravili 
odborné kurzy zaměřené na tuto pro-
blematiku. V rámci hodin je možné si 
procvičit konverzaci po telefonu, kore-
spondenci, základy prezentačních do-

vedností, komunikaci při přijímacím 
pohovoru či vedení schůzek – a to vše 
v angličtině. Hodiny jsou postaveny 
na interaktivitě, což usnadňuje osvoje-
ní cizí řeči a snižuje ostych v reálných 
situacích,“ upřesňuje.

Bližší informace o posledních vol-
ných místech v příměstských táborech 
najdete na www.chc.cz/primestskytabor
a  de t a i ly  k  roz v rhu najde te  na  
www.chc.cz/rozvrh. 

Léto ve znamení zábavného vzdělávání

Channel Crossings, Vrážská 238,  Praha 5
tel.: 210 215 350,

e-mail: radotin@chc.cz
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Slavná kniha Rudyarda Kiplinga 
patří dodnes k povinné četbě a výbavě 
dětských knihoven. V roce 1967 podle 
ní vznikl v produkci studia Disney 
slavný animovaný film protkaný pís-
ničkami. O bezmála půl století později 
se příběhy z džungle do kina vrací, 
tentokrát v trochu dospělejší a velko-
lepější podobě. Pod taktovkou režiséra 
a herce Jona Favreaua (Iron Man) 
vypadá novinka jako úchvatný hraný 
velkofilm, který si nejlépe užijete ve 
3D. Při bližším ohledání ovšem dospě-
lí zjistí, že opravdovým hercem je pou-
ze človíček Mauglí, chlapec odchova-
ný vlčí smečkou a vojensky přísným 
jaguárem Baghírou. Všechna zvířata, 
a dokonce i džungle, která je posled-
ním, neviditelným hercem filmu, jsou 
složené z jedniček a nul. Snímek vzni-
kal v hollywoodských studiích, kde se 
debutující indický chlapec Neel Sethi 
musel orientovat podle pokynů reži-
séra. Všechno kolem něj totiž vzniklo 
až mnohem později, uvnitř výkonných 
počítačů a fantazii animátorů. 

Tenhle drobný detail by vás ovšem 
od návštěvy kina neměl odradit. Tech-
nologie už totiž dosáhla tak daleko, že 
se nechají ošálit nejen děti, kterým je 
schematický příběh určen především, 
ale také mnozí dospělí. A důležité je, 
že přes všechny digitální čáry máry se 
v Knize džunglí stále skrývá příběh, 
jehož poselství inspiruje i dlouhá léta 
po Kiplingově smrti. Příběh malého 
chlapce, na kterého v džungli čekají 
mnohá nebezpečí, ale jehož dobré 
srdce a bystrá mysl mu umožní ke 
zvířatům promlouvat nejen společ-
nou řečí, nýbrž i statečnými činy. Kdo 
předlohu četl, ten ví, že Mauglí je sice 
hlavní postavou, ale rozhodně ne jedi-
nou hvězdou. Je tu i dobrácký medvěd 
Balú, úlisný had Ká, moudrý vlk Akéla 
a v neposlední řadě zákeřný a lstivý 
tygr Šer Chán, jehož se celá džungle 
bojí. Právě on má na Mauglího nejvíc 
spadeno. Bojí se ho nejen jako dítěte, 

z něhož vyroste silný a zvířatům ne-
bezpečný člověk. Bojí se i jeho schop-
nosti ovládnout zářící rudou květinu. 
Tak totiž zvířata přezdívají ohni, který 
vidí za hranicí džungle v lidských 
vesnicích. Rudá květina je nebezpečná 
a má moc džungli pohltit do své žhavé 
náruče. Některá zvířata se jí děsí, jiná 
by ji chtěla ovládnout. Mauglí brzy po-
chopí, že džungle má kromě psaných 
pravidel i ta nepsaná. 

Děj filmu je sám o sobě jednoduchý, 
plný jasně definovaných lekcí, které 
pochopí i děti školou povinné. Snímek 
je ostatně přístupný všem, tak, aby na 
něj mohly vyrazit především rodiny, 
a promítá se v kvalitním českém da-
bingu. I v originálním znění mluví 
zvířata slavní herci jako Bill Murray, 
Scarlett Johansson nebo Ben Kingsley, 
kteří navíc digitálním šelmám a sav-
cům propůjčili svou nezaměnitelnou 
mimiku. A jejich hlasivky dostaly 
pořádně zabrat i během několika pís-
niček, které se tu objeví. I v češtině 
mají svůj šarm a vtip - jsou odkazem 
na původní animovanou verzi z roku 
1967, která se stala oblíbenou klasi-
kou. Hraný snímek je oproti ní trochu 
osudovější a temnější. Na síle získal 
hlavně ústřední záporák Šer Chán, 
jehož motivace jsou tu oproti knize 
i první adaptaci lépe vysvětleny, a pří-
jemným zpestřením je i Mauglího se-
tkání s králem Louiem, vládcem opic, 
který má se zatoulaným človíčkem své 
vlastní plány.

V samotném finále se snímek mír-
ně odchýlí od předlohy, snad i proto, 
aby mohl pokračovat ve vyprávění 
v mnoha dalších filmech. Ostatně i Ki-
pling napsal Druhou knihu džunglí. 
A vzhledem k obřímu úspěchu sním-
ku po celém světě se snad dočkáme 
i její filmové obdoby. Dobrých příběhů 
totiž nikdy není dost. Tenhle navíc 
ohromuje i svým technickým zpraco-
váním. Walt Disney, který odešel na 
onen svět přesně před padesáti lety, by 
byl na své studio hrdý. 

KNIHA DŽUNGLÍ

V Kině RADOTÍN se bude pořádat 
ke „svátku“ našich nejmenších v neděli 
29. května 2016 Dětský den.

Udělejte dětem radost a zařiďte jim 
nezapomenutelný den dětí. Ať jsou to 
opravdu malé děti nebo o trochu větší 
výrostci, kluci nebo holky, pro každé 
z nich máme na dětský den připraveno 
nějaké promítání.
Pro nejmenší (2-3 roky) v 9.30 hodin 
POŠŤÁK PAT – vstupné 30 Kč
Milé děti, připoutejte se, nová dobro-
družství pošťáka Pata začínají! V malé 
vesničce Greendale pracuje přátelský 
pošťák Pat. Je moc hodný a starostlivý. 
Každému rád pomůže a umí si se vším 
poradit. Všichni netrpělivě čekají na 
jeho červené poštovní autíčko. 

Pro větší (4-6 let) v 11.00 hodin 
MALÝ DRÁČEK – vstupné 40 Kč
Dráček Kokosáček a jeho kamarád 
Oskar se narodili na Dračím ostro-
vě, ale jsou jiní než ostatní. Koko-
sáček je létající drak, který nelítá, 
a Oskar je masožravec, který se stal 
vegetariánem. Společně s vynalézavou 
dikobrazicí Matildou musí zachránit 
ostrov před nebezpečnou sopkou.
Pro větší (6-8 let) ve 14.00 hodin 
MALÝ PRINC – vstupné 50 Kč
celovečerní animovaná adaptace slav-
ného díla Antoine de Saint-Exupéryho 
o přátelství, lásce a skutečném štěstí. 
Pro starší (7-12 let) v 16.00 hodin 
ŘACHANDA – vstupné 60 Kč
Pohádka o jedné rozmazlené princez-
ně a dvou kamarádech, kteří se neživí 

Navštívit všechna zajímavá místa 
světa není v silách jednoho člověka. 
Nyní je to přece jen o něco jednodušší. 
Díky moderní technologii si můžete 
v kině vychutnat unikátní dokumenty 
z těch nejznámějších uměleckých gale-
rií, muzeí a měst. V červnu se můžete 
ve svém kině vypravit do historického 

Říma a prohlédnout si fascinující mís-
ta, na kterých se utvářely dějiny. Na-
čerpejte energii sakrálních památek 
a vychutnejte si jedinečnou atmosféru 
a genia loci těchto nenapodobitelných 
míst přímo z pohodlí svého kina.

PAPEŽSKÉ BAZILIKY D

Kino Radotín zve diváky v sobotu 
4. června 2016 v 17.30 hodin na 
fascinující návštěvu Říma. Vstupné 
250 Kč (ZTP, senioři a studenti 200 Kč).

Při příležitosti konání nejdůležitěj-
ší kulturní události roku EXPO 2015 
v Miláně se uskutečnila i unikátní 
výstava “Leonardo 1452 - 1519”, na 
které byla k vidění nejzajímavější díla 
Leonarda da Vinci. Expozice byla 
výsledkem šestileté práce odborníků, 
kterou si teď můžete díky využití 
moderních filmařských technologií 
vychutnat i ve svém kině. Výstava 
přestavuje nejznámější díla Leonarda 
da Vinci, detailně si tak budete moct 
v kině prohlédnout nejen jeho obra-
zy, ale také rukopisy, přírodopisné 
nákresy, utopické projekty, anato-
mické kresby a mytické výjevy. Na 
závěr dokumentu se vydáte na cestu 
po samotném Miláně, městě, které 
Leonarda inspirovalo a utvářelo jako 
malíře, vědce, inženýra, spisovatele 
i architekta. To vše v nejlepší obra-
zové i zvukové kvalitě, díky které si 
vychutnáte každý detail a budete mít 
pocit, jako byste byli přímo v Miláně 
a v centru dění.

Kino Radotín zve diváky v sobotu 
21. května 2016 v 17.30 hodin na 
fascinující výstavu. Vstupné 250 Kč 
(ZTP, senioři a studenti 200 Kč).

vždycky úplně poctivě. Když se tahle 
trojice ocitne v kouzelném Černém 
lese, kde žijí podivné lesní bytosti, kte-
rým vládne Paní lesa, naučí se od nich 
to, co je nedokázali naučit lidé. 
Pro děti bude nachystáno speciální 
promítání se sníženým vstupným 
(platí i pro dospělý doprovod). 
Každý dětský návštěvník dostane od 
pracovníků kina dárek (omalovánky).
Pokud bude mít někdo zájem, je 
možno si prohlédnout i promítací 
kabinu.

LEONARDO DA VINCI:
GENIUS V MILÁNĚ
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