
Recenze: Moon

18. června od 17.00 a 19.30 hodin
Koncert 70 Kč

19. června od 17.00 a 19.30 hodin
Pevné pouto 70 Kč

20. června od 17.00 a 19.30 hodin
Souboj titánů 75 Kč

25. června od 18.00 hodin
Sedm samurajů (FK) 75 Kč

            (členové FK 55 Kč) 

26. června od 17.00 a 19.30 hodin
Škola života 70 Kč

27. června od 17.00 a 19.30 hodin
Mamas & Papas 70 Kč

2. července od 17.00 a 19.30 hodin
Muž na laně 70 Kč

3. července od 17.00 a 19.30 hodin
Moon 70 Kč

4. července od 17.00 a 19.30 hodin
Ricky 70 Kč

9. července od 17.00 a 19.30 hodin
Dvojka                                      70 Kč

10. července od 17.00 a 19.30 hodin
Admirál 70 Kč

11. července od 17.00 a 19.30 hodin
Proměna 70 Kč

16. července od 17.00 a 19.30 hodin
Katka 70 Kč

17. července od 16.00 a 19.00 hodin
Robin Hood 75 Kč

18. července od 16.00 a 19.00 hodin
Prokletý ostrov 75 Kč

Herta Millerová – Cestovní pas
Novelu zachycující život na rumun-
ském venkově 80. let 20. století za 

Ceausescovy diktatury napsala po-
slední nositelka Nobelovy ceny za 
literaturu již v roce 1986, tedy rok 

před tím, než emigrovala
do Západního Německa.

vydalo nakladatelství Mladá fronta

Salman Rushdie –
Čarodějka z Florencie

Neobyčejný příběh odehrávající 
se nejen na dvoře indického císaře 

Akbara, ale prostřednictvím mladé-
ho Akbarova hosta z Evropy také ve 

Florencii, kam dle mladíkova vy-
právění zavál kdysi osud Akbarovu 
pratetu, tajemnou krásku unesenou 
uzbeckými válečníky. Mezi oběma 

zdánlivě odlišnými světy renesanční 
Itálie a mughalské Indie nachází 
autor překvapivou podobnost.
vydalo nakladatelství Paseka

Peter Demetz – 
Praha ohrožená 1939-1945

Jedinečný pohled na polozapome-
nutou historii Prahy. Peter Demetz, 
význačný germanista českého pů-

vodu, patří mezi poslední ze svědků 
předválečné Prahy, kde se mísily 

nejrůznější evropské kultury. Němci, 
Češi a Židé sdíleli v Praze společné 
dějiny, které definitivně skončily 
vstupem hitlerovských vojsk do 

hlavního města. 
vydalo nakladatelství Mladá fronta

Lukáš Fibich – Mourrison 2 -
hrdina  bez kázně a hany

Kocour Mourrison, hrdina komiksů 
z časopisu ABC, přináší druhý svazek 

svých nejlepších příběhů. Známý 
kočičí sympaťák opět přemítá o světě, 
řeší trable s kočkami a užívá si života.

vydalo nakladatelství BBart

Místní knihovna Zbraslav
U Malé řeky 3, Praha-Zbraslav

telefon: 257 111 802-5
e-mail: knihovna@zbraslav.cz
www.mc-zbraslav.cz/knihovna

17. června
Školní akademie 

Černé divadlo Jiřího Srnce
(bývalé kino) od 18 hodin

19. června
Divadelní přehlídka 

předkolo Národní přehlídky
jednoaktových her

KAŠKOVA ZBRASLAV

13.00
A. P. Čechov – Diplomat

DS Refektář

13.30
J. Neruda – Stará hra

Žumpa Nučice

14.30
O´Henry – Artur je jiný

A. Vampilov – Rande
DS Refektář 

16.00
A. Christie – Trojčlenka

Zbraslavská kulturní společnost 
vše Divadlo J. Kašky

24. června
Pojďte s námi za pohádkou
vítání prázdnin s Pexesem

viz program Pexesa

26. června
Slavnost slunce 

Hry, soutěže, výtvarné dílny, kul-
turní program, občerstvení

v areálu Základní školy
Nad Parkem

od 15.00 hodin

od 28. června do 30. září
Výstava prací žáků 

výtvarného oddělení ZUŠ
výstavní síň Městského domu ve 

výpůjční době knihovny

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!

21. června

První pomoc dětem
kurz první pomoci 

(s možností hlídání dětí v herně) 
zaměřený na časté letní úrazy pod 

vedením zkušené záchranářky 
a maminky Bc. Laďky Kalašové 

prakticky předvede, jak postupovat 
v život ohrožujících situacích: 

bezvědomí, dušení, stavění velkého 
krvácení, resuscitace, volání 

záchranky, úrazy, popáleniny, 
prevence, křeče, horečka, otravy, 

zvracení, průjem, alergie a závažné 
infekce dýchacích cest

kurzovné 250 Kč, hlídání 150 Kč, 
dobrovolnice za polovic
od 9.00 do 12.00 hodin

v prostorách Pexesa
nutná rezervace

24. června

Pojďte s námi za pohádkou
aneb konec školního semestru

s Pexesem
pohádková kvízová stezka lesem v 
Břežanském údolí v maskách, kde 

se budou zpívat písničky z pohádek 
či vyrábět maňásek nebo loutka 

vstupné 30 Kč/dítě,
dobrovolnice zdarma.

start od 15.00 do 16.00 hodin
v restauraci U Chladů, od 16.00 do 
17.00 hodin výtvarná dílna tamtéž

Žabovřeská 1227
Praha-Zbraslav

rezervace: 721 518 248
Více na www.pexeso.org

18.-19. června
Výstava keramického studia Lochkov
18. června od 15.00 do 18.00 hodin
19. června od 10.00 do 18.00 hodin

v parku Městské části
Praha-Lochkov

do 30.června
Prodejní výstava obrazů

Michala Chylíka 
je přístupná v otevírací dobu 

Místní knihovny Radotín:
po, st, čt: 9.00-12.00 
a 13.00-18.00 hodin

17. června
Koncert tanečního oboru

Vystoupení žáků Základní umělecké 
školy Klementa Slavického

sál Kulturního střediska Radotín
od 18.00 hodin

19. června
III. RADOTÍNSKÉ PÁBENÍ:

Radotínská neckyáda
netradiční splavování Berounky na 

improvizovaných plavidlech
více informací na straně 4

K Měsíci směřovaly lidské oči od-
nepaměti. Jeskynní pralidé si o něm 
u ohně vyprávěli mýty, astronomové 
jej důkladně prozkoumali, a nakonec 
se v červenci 1969 dočkal i první-
ho pozemského návštěvníka, Neila 
Armstronga. 

A protože tohle těleso plné kráterů 
přitahuje i filmaře, rozhodl se syn 
zpěváka Davida Bowieho, režisér 
Duncan Jones, natočit komorní sci-
-fi drama právě na našem nejbližším 
sousedovi. Časově je situoval někam 
do blízké budoucnosti, kdy je na 
Zemi nouze o zdroje a energii. 

Na vesmírné stanici Selene, kde se 
těží Helium 3, pracuje jediný zaměst-
nanec, Sam Bell (hraje ho brilantní 
chameleon filmového plátna Sam 
Rockwell), který mechanicky vyko-
nává všechny práce spojené s pro-
vozem měsíční základny a vzpomíná 
na svou manželku a dcerku na Zemi, 
od nichž už ho dělí jen dva týdny 
služby. Jediným společníkem v mo-
notonním světě denního plánu mu je 
robot Gerry (promlouvající hlasem 
oscarového Kevina Spaceyho).

Jenže během posledních dvou 
týdnů se začnou dít velmi podivné 

věci a Sam Bell si začne klást 
spou s t u  ex i s t enc iá l n ích 
otázek, na které nezná uspo-
kojivé odpověd i .  Zač íná 
komorní drama jednotlivce, 
který bojuje sám o sebe. 
A protože je Moon jedno 
z těch dramat, kde by bylo 
osudovou chybou prozradit 
divákovi víc a ochudit ho 

Ve čtvrtek 
13. května před 
pátou hodinou 
odpoledne 
zahynul
v Karlické 
ulici jezdec 
na motocyklu, 
kterému během 
předjíždění 
osobního auta 

sklouzla kola po krytu kanálu tak nešťastně, že se mu 
automobil již nestačil vyhnout. Okamžitě přivolaný 
lékař záchranné služby mohl, bohužel,  již 
jen konstatovat smrt.

V Lochkově zdobí ohyb ulice Za Ovčínem 
nově opravená kaplička. Kvůli stavbě 

obchvatu k cestě dnes sice stojí otočená 
zády, ale i tak 

tu může být 
hezké místo pro 
odpočinek – bě-
hem léta přibu-

dou dvě lavičky 
pro každého, 

kdo bude chtít 
posedět a roz-

hlédnout se. 

o moment překvapení v okamžiku, 
když přijde šokující zvrat, nebudu 
pokračovat dál. 

Moon je nízkorozpočtový, mini-
malistický britský počin, který vás 
ale doslova přišpendlí na plátno 
a nedovolí spustit zrak z fascinující 
studie člověka v pustině, měsíční 
a náměsíčné sonáty, v níž některé 
pasáže znějí falešně a jiné zůstavají 
skryté ve stínu, aby se v závěru vy-
nořily s palčivou smrští otázek.

Přes vizuální a tematické podob-
nosti stojí daleko od jiného britské-
ho vesmírného sci-fi, Sunshine od 
Dannyho Boylea. Nepálí, nehřeje, ale 
něčím je ten jemný svit uhrančivý. 
Snad že lidskými emocemi, úsměvy 
a slzami tu plýtvá robot, snad napě-
tím, které si nenápadně sedá za záty-
lek, snad tím, že lidství je nečekaně 
amorfní kategorie. A když se k tomu 
přidá podmanivá hudba nepřekona-
telného Clinta Mansella, je to nabíd-
ka na výlet, co se neodmítá, vždyť 
vesmírná turistika není na běžném 
menu cestovních kanceláří.

20. června
Nike Michigan U18

proti USK Future Stars
úvodní utkání turné výběru státu 

Michigan v ČR
Sportovní hala Radotín

od 18.00 hodin

23. června
Méně známá Šumava

jednodenní zájezd pro seniory

3. července
III. RADOTÍNSKÉ PÁBENÍ:

Harmonikafest
den plný vystoupení kapel, které
mají v sestavě hráče na foukací

harmoniku
radotínské říční lázně

Bližší informace:
Kulturní středisko Radotín
náměstí Osvoboditelů 44/15
vedoucí Mgr. Dana Radová

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

www.ukoruny.net


