
Recenze: (K)lamač srdcí

13. října
Karel Staigerwald: A tak tě prosím kníže 

aneb: Klauniáda pro dva pány,
cibuli a špek

v podání Divadélka Na dlani
 z Mladé Boleslavi

Kulturní středisko Radotín
od 19.00 hodin 

18. října
Autorské čtení

spisovatele, herce a dramatika Ivana 
Krause s živou hudbou Divadelního 

spolku Křoví z Líšnice
Místní knihovna Radotín od 19.00 hodin

3. listopadu
Klodzko a Velichovky

jednodenní zájezd pro seniory
3.  listopadu

Koncert učitelů Základní umělecké 
školy Klementa Slavického
Kulturní středisko Radotín

od 18.00 hodin
6. listopadu
Richard III.

představení pro děti od 7 let i dospělé 
v podání Divadelního spolku Tichý jelen

Kulturní středisko Radotín
od 18.00 hodin
10. listopadu

Oldřich Daněk - Zdaleka ne tak 
ošklivá, jak se původně zdálo

premiéra představení Divadelního 
spolku Gaudium

Kulturní středisko Radotín 
od 19.00 hodin 
13. listopadu

Dědek Všudefous
představení pro děti v podání 

Divadelního spolku Anička a letadýlko
Kulturní středisko Radotín

od 15.00 hodin
13. listopadu

Ivan Kraus – Víkend
hořká komedie o manželkách, 

manželích, milenkách a milencích 
v podání Divadelního spolku Křoví 

z Líšnice
Kulturní středisko Radotín

od 19.00 hodin

15. října od 17.00 a 19.30 hodin
Shrek – zvonec a konec   70 Kč

16. října od 17.00 a 19.30 hodin
22 výstřelů  70 Kč

17. října od 17.00 a 19.30 hodin
Bunny a býk 70 Kč

22. října od 17.00 a 19.30 hodin
Kung-fu kyborg 70 Kč

23. října od 17.00 a 19.30 hodin
Agora 70 Kč

24. října od 17.00 a 19.30 hodin
Kajínek 70 Kč

29. října od 19.00 hodin
Cesta domů (FK)  70 Kč
 (Členové klubu 50 Kč)

30. října od 17.00 a 19.30 hodin
Užívej si, co to jde 70 Kč

31. října od 17.00 a 19.30 hodin
Trik 70 Kč

 5. listopadu od 17.00 a 19.30 hodin
(K)lamač srdcí 70 Kč

6. listopadu od 17.00 a 19.30 hodin
Let’s dance 3 70 Kč

7. listopadu od 17.00 a 19.30 hodin
Single man 70 Kč

12. listopadu od 17.00 a 19.30 hodin
Čarodějův učeň 70 Kč

13. listopadu KINO NEHRAJE
14. listopadu od 17.00 a 19.30 hodin
Bezva chlap 70 Kč

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ
17. října Čert a Káča
24. října Krtek a oslava
31. října Budulínek
7. listopadu Rézi, Brok a ostatní
14. listopadu Káťa a Škubánek

Více informací na:
www.praha16.eu

Arnošt Lustig –
Hodiny jako větrný mlýn

Čtvrtý, závěrečný svazek Lustigova 
cyklu ŠOA přináší soubor sedmi 

povídek a novel s tématem 
holocaustu. 

nakladatelství Knižní klub

Benjamin Frommer – 
Národní očista

Kniha osvětluje stíhání více než 
jednoho sta tisíc podezřelých 

válečných zločinců a kolaborantů 
prostřednictvím českých soudů 
a trestních komisí po 2. světové 
válce. Autor, docent historie na 

Northwestern University v USA, 
po důkladném studiu archivních 

pramenů i nedávno publikovaných 
publikací českých, francouzských, 
anglických a amerických historiků, 
představuje vlastní názor na smysl 
a výsledky retribuce v poválečném 

Československu.
nakladatelství Academia

John Curran - Utajené zápisníky 
Agathy Christie

Jak se z jejích tužkou psaných 
poznámek, dosud neuveřejněných, 

zrodila nesmrtelná díla.
nakladatelství Knižní klub

Ljuba Štíplová, Jaroslav Němeček – 
Věčné příběhy Čtyřlístku

Devátá kniha souborného vydání 
nezapomenutelných příběhů Fifinky, 
Bobíka, Myšpulína a Pindi. Tentokrát 

z let 1990 až 1992.
nakladatelství Čtyřlístek

Alena Vondrušková –
Rodinné svátky a oslavy

Kniha popisuje nejdůležitější 
okamžiky v životě člověka – od 

narození po smrt. Autorka srovnává 
dávné zvyky se současností a líčí, jak 

stejné oslavy prožívají
ve vzdálených zemích.

edice OKO, nakladatelství Albatros

Místní knihovna Zbraslav
U Malé řeky 3

Praha–Zbraslav
tel.: 257 111 802-5

e-mail: knihovna@zbraslav.cz
www.mc-zbraslav.cz/knihovna

do 27. října
Výstava tapisérií Hany Kolesové

Městský dům Zbraslav ve výpůjční 
době knihovny

12. října
Rusalka

lyrická loutková pohádka
s hudbou A. Dvořáka

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

16. října
Zvířátka a loupežníci

maňásková pohádka pro nejmenší
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

16. října
Havelská drakiáda

hry, lanové aktivity a soutěže
od 14.00 hodin v Borovičkách

19. října
Noc na Karlštejně

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

20. října
Ze starých zápisků a kronik

vybírá a čte František Kadleček
 zbraslavská knihovna od 17.00 hodin

21. října
 Cestovatelské promítání – Island

celovečerní diashow cestovatele 
a fotografa M. Loewa

 Divadlo J. Kašky od 19.00 hodin

23. října
Výročí

premiéra situační komedie
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

23. října
O pejskovi a kočičce

maňásková pohádka pro nejmenší
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

26. října
Adam stvořitel

komedie bratří Čapků
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

30. října
Kašpárkův drak Pudivítr

marionetová pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

4. listopadu
Výročí

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

13. října
Zelené nakupování

přednáška o biopotravinách
a nákupech ohleduplných

k přírodě i zdraví
 vstupné 40 Kč, hlídání 40 Kč/dítě 

rezervace nutná 
v prostorách Pexesa 17.00-18.00 hodin 

16. října
Zbraslavské jarmarky

čerstvá zelenina a ovoce, sýry 
a mléčné výrobky, biomaso, ryby, 

uzeniny, domácí vejce a med,
mošty, pečivo…

více na www.zbraslavskejarmarky.cz
Zbraslavské náměstí 8.00-12.00 hodin

16. října
Workshop - žonglování

vstupné 100 Kč, rezervace nutná 
v prostorách Pexesa 14.00-17.00 hodin

23. října
Móda z doma

 aneb odpolední kreativárium
neotřelé oblečení od amatérských 

designérek a výtvarnic
vstup zdarma, dílna 50 Kč

v prostorách Pexesa 15.00-18.00 hodin

27. října
Živá strava

přednáška Hany Zapletalové 
o chutné, snadné a zdravé výživě 
vstupné 40 Kč, hlídání 40 Kč/dítě

rezervace nutná 
v prostorách Pexesa 17.00-18.30 hodin

30. října
Zbraslavské jarmarky (viz výše)

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

Víte, co je nejdůležitější na úspěš-
ném podnikání? Najít díru na trhu. 
Alexovi, šarmantnímu Francouzovi 
s drzým pohledem a hbitým jazykem, 
se to podařilo.

Když se potřebujete dát s někým 
dohromady, zavoláte amerického Hi-
tche v těle Willa Smithe nebo české-
ho Kecala z Prodané nevěsty. Pokud 
ale potřebujete nějaký pár rozeštvat, 
je tu Alex Ničitel, jeho sestra a její 
manžel, trojka k pohledání. Provo-
zují poněkud nekalý byznys: když 
jim někdo zaplatí tučný, nejlépe ale 
plnotučný obnos, rozeštvou vybrané 
zamilované hrdličky. Vtipné metody 
jak z patetické mexické telenovely 
fungují tak dobře, že oběti Alexovi 
padají do náruče jako mouchy. Po-

znat, okouzlit, rozeštvat, odhodit. 
Destrukce s ručením neomezeným.

Jenže najednou se jako Afrodíté 
z mořské pěny vynoří jedna femme 
fatale, jejíž snoubenec je jistý pan Bož-
ský, který s výjimkou lehce otravné 
matky nemá žádnou viditelnou vadu. 
Alexovi poprvé nepomáhá naučená 
strategie, promazaný stroj nástrah ani 
jindy stoprocentně odzbrojující šarm. 
Začne ztrácet nervy, a co hůř - hlavu. 

Další kolo francouzské hry „Kopni 
si do svého Angličana“, se odehrává 
v surreálném prostředí Monaca. 
Režisér Pascal Chaumeil sází na 
charisma herců, mondénní aranž-
má knížectví luxusu a především 
ztřeštěné gagy, které připomenou 
staromodní legraci z De Funeso-

vých filmů.
Absolutním trumfem je pak obsa-

zení ústřední dvojice. Romain Duris 
jako svůdník, který se zamiluje... 
A krásná manželka Johnyho Deppa, 
zpěvačka a herečka Vanessa Paradis, 
která z mezery mezi zuby dělá sexy 
módní trend, a rozpustilou holčič-
kovskou vizáží láme jedno mužské 
srdce za druhým!

Stejně jako ona má dámská část 
publika na vybranou mezi bohatým 
gentlemanem s britským aristokra-
tickým přízvukem a francouzským 
rošťákem s pokleslou morálkou. Ry-
tířem smutné postavy je tu opět An-
drew Lincoln, známý jako muž, jenž 
beznadějně miloval Keiru Knightley 
v Lásce nebeské. Na postavy hodného 
hocha od Bobří řeky, co mívá smůlu, 
začíná mít monopol. Klamač srdcí je 
samozřejmě přes všechny žabožrout-
ské obezličky a přetažené legrácky ty-
pická romantická komedie o milost-
ném trojúhelníku, který má navzdory 
geometrickým poučkám ze školních 
škamen hned dva vrcholy pravé.

Je ale třeba přiznat, že zásadním 
kladem filmu je nejen jeho roman-
tický základ a herecká chemie, ale 
i absurdně komediální omáčka. Díky 
polskému instalatérovi, vidličce ve 
stehnu, nymfomanské kamarádce, 
šílenému švagrovi a dalším bizarním 
figurkám a scénkám si mezi záchvaty 
smíchu ani nevzpomenete, že po-
někud uspěchaný konec nedává tak 
docela smysl.

Ostatně, odkdy se láska řídí zákony 
logiky?

I přes časté policejní 
kontroly  slouží rampa jedné 

z neužívaných budov v areálu 
nádraží Praha-Radotín 

stále jako „camp” sociálně 
nepřizpůsobivých osob. 

Smetiště v kolejišti je jen 
jedním z důsledků netečnosti 

Českých drah k tomuto 
problému.

Všichni na radotínském sídlišti na 
náměstí Osvoboditelů se dokázali 
dohodnout na jednotné tváři 
zateplených fasád – a první dům 
již naplnil příslib zobrazený na 
počítačové vizualizaci.

Více informací na:
www.praha16.eu

nebo
www.ukoruny.net

6. listopadu
Šíleně prolhaná princezna
veselá činoherní pohádka

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

7. listopadu
O Zbraslavskou loutku

taneční soutěž
sál Sokola Zbraslav 8.30-17.00 hodin

13. listopadu
Sůl nad zlato

marionetová pohádka 
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

Více informací na:
www.mc-zbraslav.cz/kultura


