
Recenze: Harry Potter a Princ dvojí krve

2. září
Výlet pro seniory – Horní Lužice

Löbau, Ostritz, Žitava, Ojbyn
Cena pro radotínské seniory 200 Kč,

pro mimoradotínské 490 Kč.
Prodej zájezdu 24. srpna ve 14 hodin 

v Kulturním středisku.

23. září
Výlet pro seniory – Zahrada Čech
Cena pro radotínské seniory 200 Kč,

pro mimoradotínské 490 Kč.
Prodej zájezdu 14. září ve 14 hodin 

v Kulturním středisku.

25. září
Vejvodova Zbraslav v Radotíně

Koncert malého dechového orchestru 
od 17 hodin na nám. Osvoboditelů 

(u obchodního centra Albert). 

10. – 11. října
XII. Havelské posvícení

Tradiční posvícenská akce v Radotíně.

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.

5. září 
Zbraslav – Jíloviště

42. ročník mezinárodního závodu 
historických vozidel. Dopoledne vý-

stava vozidel na Zbraslavském náměs-
tí, ve 13 hodin start jízdy do vrchu.

25. – 26. září
Vejvodova Zbraslav 2009

XIV. ročník mezinárodního festivalu 
malých dechových hudeb.

Informace poskytuje Kulturní
oddělení ÚMČ Praha - Zbraslav,
U Malé řeky 3, tel: 257 111 801,

e-mail:kultura@zbraslav.cz
www.mc-zbraslav.cz/kultura.
Změna programu vyhrazena!

Až do 3. září KINO RADOTÍN
NEHRAJE

4. září od 17 a 19.30 hodin
Noc v muzeu 2 70 Kč

5. září od 17 a 19.30 hodin
Gran Torino 75 Kč

6. září od 17 a 19.30 hodin
Paříž 36 70 Kč

11. září od 17 a 19.30 hodin
Hannah Montana 75 Kč

12. září od 16 a 19 hodin
Transformers:  
Pomsta poražených 70 Kč

13. září od 17 a 19.30 hodin
Nedodržený slib 75 Kč

18. září od 17 a 19.30 hodin
Doba ledová 3: 
Úsvit dinosaurů 75 Kč

19. září od 17 a 19.30 hodin
Případ nevěrné Kláry 75 Kč

20. září od 16 a 19 hodin
Gomora 75 Kč

25. září od 18 hodin
26. září od 16 a 19 hodin
Harry Potter 
a Princ dvojí krve 75 Kč

Dětská představení
6. září Perníková chaloupka
13. září Rusalka Hupsalka 

Neděle od 15 hodin. 
Vstupné 40 korun.
 

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!

Conn Iggulden - Vlk plání
Působivý historický román je 
úvodním dílem série o životě 

Čingischána a jeho potomků. Věrně 
zachycuje drsný život mladého 

Temüdžina, kterému 
se podařilo sloučit doposud válčící 

mongolské kmenů a stát se Čingisem.
Vydalo nakladatelství 

Millennium Publishing s.r.o

Nadine Williamsová – 
Láska ve Francii

Jak nalézt lásku v každém věku 
aneb důležitá je cesta, nikoliv cíl. 
Nadine je po dvou nevydařených 
manželstvích rozhodnuta, že už 

nikdy nedopustí, aby nějaký muž 
ovládal její život. Olivier zase truchlí 

nad smrtí své ženy.
Ani jeden z nich není připraven 
na lásku, jejich přátelství však 
nabere překvapivý směr. Jen je 

třeba najít pojítko, které by je drželo 
pohromadě. Ona totiž vyrůstala 

v Austrálii, zatímco on je typický 
Francouz. Přežije jejich vztah cestu 

napříč Francií a situace plné 
kulturní i citové zátěže?

Vydalo nakladatelství Olympia.

Petr Šabach - Škoda lásky 
Povídkový soubor, který volně 

spojuje hudební tematika, 
představuje jakési panoptikum 
všech těch „místních Elvisů“ 

a bigbeatových skupin, jež skončily 
dřív, než se stačily dohodnout na 

jménu, jakož i celou řadu svérázných 
outsiderů, kteří už po mnoho 

hudebních generací sní svůj mlhavý 
sen o slávě. Autor nás zavádí nejen 

do svých rodných Dejvic a na blízkou 
Hanspaulku, ale i do Smetanovy 
Litomyšle anebo do jedné zcela 

zapadlé pohraniční vísky.
Vydalo nakladatelství Paseka.

Helena Brožíková - Terezka 
a kaštanový skřítek 

V pohádkovém příběhu se malá 
Terezka setkává se skřítkem 

Kaštalínkem, kterému zlý čaroděj 
Marcipán ukradl noty z písničky. 
Proto se s ním Terezka vypraví za 
Marcipánem do popletené země. 

Vydalo nakladatelství Matik.

Místní knihovna Radotín, 
Loučanská 1406/1,

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

www.knihovna-radotin.cz.

Rodinné centrum Pexeso se 
o prázdninách přestěhovalo do 

nových prostor v ulici Žabovřeská 
1227 na Zbraslavi 

(vedle školky OPUS).
V současné době probíhá rekonstrukce

a zařizování tohoto působiště.
Volná herna ale bude pravděpodobně 

otevřena ještě v průběhu srpna - 
pro konkrétní termín otevření 

sledujte webové stránky 
www.pexeso.org.

Zápisy do kurzů pro děti i dospělé 
bude probíhat od 7. do 11. září.

A z jakých nových kurzů pro děti 
můžete vybírat?

Žonglování
Železniční modelářství
Kroužek pokustonství

Hrátky se zvířátky
Kroužek středověk

Dětský pěvecký sbor se hrou na flétnu
Sportovky pro děti od 2 do 6 let

Pro dospělé a dospívající jsou 
připraveny tyto nové kurzy:
 Angličtina s doprovodným 

programem pro děti
Kurzy excelu a wordu

Klub maminek po porodu 
a před porodem
Lambaaerobic
Salsa pro ženy

Scénický tanec pro ženy
Výtvarný ateliér

Cvičení po porodu do formy

Dále pokračují:
Muzicírování pro děti od 2 do 6 let

Tanečky pro děti od 3 do 7 let
Cvičení pro děti od 3 měsíců

do 2 let s rodiči
Výtvarka pro děti od 3 do 6 let

Keramická dílna pro děti od 3 do 5 let
Zdravotní cvičení

(aby záda dospěláky nebolela)
Powerjóga a jóga 

pro dospělé i dospívající
Pilates a břišní tance pro dospěláky

Rodinné centrum Pexeso, o.s. 
Kurzy se od září 2009 konají

již v „novém“ Pexesu,
Žabovřeská 1227,
 Praha – Zbraslav.

Přihlášky a informace na 
www.pexeso.org.

Změna programu vyhrazena!

Večerní sova všem čarodějům a ostat-
ním kouzelným tvorům: mudlovi, brit-
skému režiséru Davidu Yatesovi, byla 
znovu udělena cena za černou filmovou 
magii. V adaptaci šesté kapitoly dobro-
družství čaroděje s kulatými obroučkami 
potvrzuje, že když se spojí opojné vizuál-
ní kejklířství plné novinových průletů, 
vertigoefektů a čarovných destrukcí těch 
nejkrásnějších koutů Londýna a působi-
vé filmové vyprávění, není tak důležité, 
že scenáristicky jde jen o předehru k vel-
kému závěrečnému dějství. 

Harry Potter se pošesté vrátil do 
školních škamen a válka mezi pánem 
Zla a světlými silami, která se krutě 
rozhořela v předchozím díle Féni-
xův řád, vzplála naplno a ohrožuje 

i nedotknutelné stěny Bradavického 
hradu. Sám Harry si prošel bolestnými 
ztrátami svých milovaných a poslední 
dospělou oporou je podivínský ředitel 
a mocný černokněžnický guru Brum-
bál, který mu je nejen přítelem a rád-
cem, ale i průvodcem na cestě do tem-
né mysli Toma Raddlea, jenž se později 
stal ukrutným Lordem Voldemortem. 
   Půdorys filmu tedy tvoří výlety do 
minulosti a romantické mnohoúhelní-
ky. Zatímco v předchozích dílech byly 
milostné nitky spřádány jaksi mimo-
chodem ve vedlejším plánu, v šestce 
se teenagerské emoce probudí naplno 
- nouze proto není o polibky, žárlivé 
scény, lektvary lásky a velká vyzná-
ní a sval srdeční tentokrát dostane 

zabrat u všech hlavních 
postav. Verbální komika, 
nonverbální romantika 
a silný tah na branku 
zkrátka dají zapomenout, 
že se přímý střet nekoná. 
Je jen škoda, že k prostři-
hání hustých literárních 
lesů madam Joanne K. 
Rowlingové nebyl přizván 
někdo lepší než rutinér 
Kloves, protože čarovné 
viteály a Voldemortovo 
dětství, tedy klíčové mo-
menty série, jsou upoza-
děny na úkor zbytečných 
scén a nejvděčnější posta-
vy jako Lenka Střelenka 
a zlověstný Severus Snape 
mají málo prostoru. Mini-

málně pro nás, fanoušky knižní verze, 
tím film oproti pětce ztrácí cenné body, 
ale Yates dokáže odfláknutou práci vy-
rovnat - brilantně si poradil s nováčky 
(mezi kterými exceluje Jim Broadbent 
coby profesor Křiklan - sběrač trofejí 
a samozřejmě Cormac - parádně sliz-
ký konkurent Rona ve famfrpálové 
brance i v lásce), výborně zvládl pře-
pínat kontrasty mezi shakespearovskou 
temnotou a osudovostí (postava Draca 
Malfoye je opravdu hamletovská) a ko-
mediálními cukrbliky, v nichž svou 
otravnou šišlavostí vyčnívá Levandule 
a kouzelný svět je v Yatesově perspek-
tivě více než jen arénou, kde po sobě 
divní lidé metají zaklínadla. Je skutečně 
kouzelný a kouzelně skutečný. 
   Představitelé Rona, Hermiony a Har-
ryho prošli pod Yatesovou taktovkou 
velkou hereckou školou a na rozdíl od 
dětských let se jim daří formovat více-
rozměrné postavy, které konečně pro-
nikají za škatulky rebel – šprtka - vtipá-
lek. Vzhledem k slabšímu nadabování 
hlavní postavy (zejména „zfetovaný“ 
Kotek působí jako kletba Cruciatus) je 
však pro starší ročníky lepší volit titul-
kovanou verzi. Trumfovým kouzlem je 
v Princi dvojí krve hudba, která temné 
momenty vybarvuje do thrillerových 
podtónů a v bránicolamných úsecích je 
komickým společníkem. Harry Potter, 
chlapec, který byl vyvolen, aby s hůl-
kou v ruce a přáteli po boku bojoval na 
straně Dobra, si na vás přichystal přivo-
lávací kouzlo. Nenechte se pobízet a na-
sedněte na filmové koště, v čarodějném 
světě je drahá každá minuta.

Kulturní středisko Radotín 
a Rodinné centrum Korunka, o.s. 

pořádají 
od září 2009 následující pravidelné 
kurzy pro dospělé a rodiče s dětmi.

Pro rodiče s dětmi: 
Tvořivé odpoledne

pro děti i jejich rodiče
(pondělí 9 - 10.30 hodin), cena 1200 Kč

Světýlka pro děti 2 až 6 měsíců
(čtvrtek 9.30 - 10.15 hodin), cena 650 Kč

Světýlka pro děti 7 až 12 měsíců
(středa 10.30 - 11.15 hodin), cena 650 Kč

Světýlka pro děti 13 až 18 měsíců
(středa 11.30 - 12.15 hodin), cena 650 Kč

Světýlka pro děti 18 až 30 měsíců
(čtvrtek 10.30 - 11.15 hodin), cena 650 Kč

Broučci a berušky
pro děti 1,5 až 2,5 roku

(pondělí 15.30 – 16.15 hodin), 650 Kč

Broučci a berušky
pro děti 2,5 až 4,5 roku

(pondělí 16.30 – 17.15 hodin), 650 Kč

Pro dospělé: 
Orientální tanec pro ženy

s možností hlídání dětí
(pondělí 11 – 12.15 hodin), cena 1150 Kč

Orientální tanec pro ženy každého věku 
(pondělí 12.30 – 13.45 hodin),

cena 1150 Kč

Powerjóga s možností hlídání dětí
(středa 9 - 10 hodin), cena 800 Kč

Mateřské setkávání
(středa 13.30 - 15 hodin), cena 1200 Kč

Těhotenské setkávání
(čtvrtek 19 – 21 hodin), cena 1500 Kč

Cenu tvoří předplatné na 10 lekcí. 
První lekce (s výjimkou powerjógy) 

zdarma!

Další kurzy pro dospělé:
angličtina začátečníci/pokročilí

kalanetika, jóga

Kurzy se konají 
v Kulturním středisku Radotín,

nám. Osvoboditelů 44/15.
Přihlášky a informace na 

www.korunka.net 
nebo na telefonu 604 146 163.
Změna programu vyhrazena!

OK a KO Prahy 16

Průvodní jev 
letošního 

léta, přívalové 
deště, působí 

mnohým 
obyvatelům 

šestnáctky nemalé 
potíže. Záběr je 

z lochkovské ulice 
Za Ovčínem, jež 

se změnila v říční 
koryto. 

Radotínské 
radnici se po 
složitém až 
,,detektivním“ 
vyjasnění vlast-
nických pomě-
rů, ve spoluprá-

ci s magistrátním 
Odborem 
správy majet-
ku, podařilo 

provést demolici a sanaci nebezpečného areálu býva-
lé čističky odpadních vod, nalézající se v těsné blízkosti 
základní školy. Práce byly dokončeny v průběhu srpna.


