
Recenze: Julia & Julia OK a KO Prahy 16

Rezervace vstupenek je možná
telefonicky na čísle 257 910 322

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

Kino Radotín,
Na Výšince 875/4,

telefon: 257 910 322,
e-mail: kinoradotin@email.cz

Pokladna otevřena
1 hodinu před představením.
Změna programu vyhrazena!

17. prosince
Vánoční koncert

Základní umělecké školy
Klementa Slavického

Kulturní středisko „U Koruny“
od 18.00 hodin

20. prosince
Čtvrtý adventní koncert

Rybovu Českou mši vánoční a výběr 
ze staročeských borátů přednese 
Smíšený pěvecký sbor SUDOP

za doprovodu Orchestru učitelů ZUŠ 
Klementa Slavického v Praze-Radotíně.
Kostel sv. Petra a Pavla od 15.00 hodin

23. prosince 
 Rozdávání Betlémského světla 

Světýlko budou rozdávat
radotínští skauti.

Nezapomeňte si s sebou lucerničky!
Kostel sv. Petra a Pavla
od 15.00 do 16.30 hodin

26. prosince
Vystoupení Pražské mobilní zvonohry

před budovou radnice v ulici 
Václava Balého od 16.00 hodin

31. prosince
Ohňostroj

u lávky přes Berounku
od 24.00 hodin. Šampaňské s sebou!

Do 22. prosince
Výstava betlémů

Výstavní síň Městského domu 
Zbraslav ve výpůjční době knihovny 

a při akcích
(školy a školky po dohodě i v jiný den)

12. prosince
Rybova Česká mše vánoční 

Orchestr a sbor Gymnázia Evropská. 
Zámek Zbraslav od 17.00 a 19.00 hodin 

Vstupenky NG

15. prosince
Koncert žáků ZUŠ 

Obřadní síň Městského domu 
Zbraslav od 18.30 hodin

19. prosince
Jak pejsek s kočičkou slavili Vánoce

Maňásková pohádka
Divadlo J. Kašky 

od 14.30 a 15.30 hodin

19. prosince
Zbraslavské Vánoce

Koledy, vánoční hudba, občerstvení, 
videoprojekce, ohňostroj

 Městský dům a prostranství 
před ním od 16.00 hodin

19. prosince
Ekumenická adventní bohoslužba

Při bohoslužbě předají skauti středis-
ka Uragan Betlémské světlo
Kostel sv. Jakuba Staršího

od 17.30 hodin

20. prosince
Veni Domine

Vánoční koncert pěveckého sboru 
Frangula chorus, klavírní spolupráce: 
Stanislav Poslušný, sbormistr: Zuzana 

Krušinová, varhany: Vít Janata
Husův sbor od 16.00 hodin

9. ledna
O pejskovi a kočičce

Maňásková pohádka pro nejmenší
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

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
Změna programu vyhrazena!

20. prosince
Mokré plstění - 

hřejivé dárky z ovčího rouna
v přízemí KS u Koruny 

od 14.00 hodin
Při této technice vzniká za pomoci 
mýdla a vody z ovčího rouna plsť, 

která se tvaruje podle šablony. 
Můžete si vyrobit např. toaletní 

taštičku, pouzdro na brýle, mobil či 
flétnu, kapsičku pro panenku, ma-

lou kabelku, skřítka
nebo dokonce bačkory.

Cena je 250 Kč včetně materiálu 
a občerstvení ve formě čaje a kávy.

Počet účastníků je omezen, prosíme 
zájemce, aby se předem přihlásili 

na: ww.korunka.net
nebo na tel. 604 846 191

16. prosince
Vánoční jarmárek

od 15.00 do 19.00 hodin v Pexesu
Na prodej budou např. skleněné ob-
rázky, keramika, malované kameny, 
med, bylinné produkty, ručně ma-
lované textilní výrobky, korálky, 

šperky, vánoční ozdoby,
dětské kalendáře 

a také nápoje z Biosvěta a punč.
Vstupné dobrovolné

Do 18. prosince
Prodejní výstava
Terezy Juřinové

20. prosince
Předvánoční maškarní veselice

od 15.00 do 18.00 hodin
v tanečním sále

Restaurace U Přístavu
Nasaďte masky a přijďte si zatan-
čit, zasoutěžit, vyzkoušet tvůrčí 

dílnu aj. Nebude chybět ani 
divadelní přestavení, spousta 

vánočního muzicírování a ukázky
 zajímavých kroužků.

Vstupné 30 Kč za osobu 
(děti do 1,5 roku neplatí).

 Podpořeno grantem 
MČ Praha-Zbraslav.

Od ledna budou v Pexesu probíhat
PC kurzy – viz www.attavena.cz

Rezervace na recepci: 721 518 248
Žabovřeská 1227, Praha 5-Zbraslav 

více na www.pexeso.org

18. prosince od 17.00 a 19.30 hodin
Holka z města 70 Kč

19. prosince od 17.00 a 19.30 hodin
Štvanec IRA 70 Kč

20. prosince od 17.00 a 19.30 hodin
T. M. A. 70 Kč

21. prosince 2009 – 7. ledna 2010

KINO NEHRAJE

8. ledna od 17.00 a 19.30 hodin
Zataženo, občas trakaře 70 Kč

9. ledna od 17.00 a 19.30 hodin
Whisky s vodkou 70 Kč

10. ledna od 17.00 a 19.30 hodin
Julia & Julia 70 Kč

15. ledna od 17.00 a 19.30 hodin
Astro Boy 70 Kč

16. ledna od 17.00 a 19.30 hodin
Ulovit miliardáře 75 Kč

17. ledna od 17.00 a 19.30 hodin
Bronson 70 Kč

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ
Neděle v 15 hodin 40 Kč

20. prosince Vánoční pásmo I
10. ledna Krakonošovy pohádky I
17. ledna A zase ta Žoa

a ve své misi americké ambasadorky 
vaření i nesmírně úspěšná. Meryl 
Streep totiž neustále dokazuje, že 
ani po padesátce nemusí kariéra 
hollywoodské herečky zabrzdit. Po 
fenomenálním úspěchu filmové verze 
muzikálu Mamma Mia přijala roli, 

v níž s půvabem a vtipem ztělesňuje 
jakousi americkou verzi Magdaleny 
Dobromily Rettigové.

Internetová publicistka Julie Powell 
mezitím zaznamenává své výbuchy 
u sporáku a mezi smažením a peče-
ním se snaží vyřešit, jak naložit se 
svým životem. Ano, jde o parazitis-
mus par excellence a jako celek film 

místy k lopý tá, protože 
propojení působí dosti ne-
přirozeně – když dvě dělají 
totéž, není to totéž – a na 
kopie Mony Lisy se fronty 
nestojí. Ta „pravá“ Julia 
zůstává člověkem, který 
posunoval hranice a učil 
prostý lid vysokému va-
ření, její internetová ná-
sledovnice prostě jen plní 
plán „zvládnout x receptů 
za x dnů a dokonale je 
okopírovat“.
   Ačkoli je část věnovaná 
slavné kuchařce chutněj-
ší, s komediálním aroma 
a jaksi zamlženou vůní 
starých dobrých časů, po-
kud vás Julia & Julia před 
Vánoci pozvou do kina, 
neodmítněte je. Načerpá-
te nejen pozitivní energii, 
a le třeba i labužnickou 
inspiraci pro sváteční 
tabuli.

Klasické vánoční filmy jako Tři 
oříšky pro Popelku nebo Sám doma 
k svátkům prostě neodmyslitelně patří. 
Ale pak existují i jiné, v nichž se nepro-
hání Santa Claus a nikdo nezdobí stro-
mek, a přesto svou atmosférou navodí 
adventní pohodu a pocit, že Ježíšek 
klepe na okno. Recept je jednoduchý: 
láska prochází žaludkem a Vánoce 
kuchyní. 

V kulinárním duetu Nory Ephron 
(Láska přes internet) sledujeme příběh 
podle skutečných událostí – úřednice 
a blogerka Julie Powell (Amy Adams) 
od svých pracovních strastí utíká ke 
sporáku. Nevymýšlí sice nové postu-
py a nezkouší exotické kombinace, má 
ale před sebou ambiciózní cíl: během 
jednoho roku uvaří všech 524 receptů 
z klasické kuchařky „Mastering e 
Art Of French Cooking“, již v ro-
ce 1961 napsala Julia Child (Meryl 
Streep), americká bohyně v kuchyni, 
která celé generace Američanek za-
světila do tajů a lákadel žabožroutích 
lahůdek.

Paralelně před očima ožívají pa-
desátá a šedesátá léta, kdy Julia pro-
cestovala se svým mužem-diploma-
tem (brilantní Stanley Tucci) celou 
Evropu. Vysoká a všude vyčnívající 
Julia působí jako diblíkovitá Mada-
me Cuisine, je teatrálně praštěná, 
neodolatelně a nakažlivě nadšená 

V noci z 14. na 15. listopadu opět 
zmizel v ulici Na Rymáni 

v Radotíně patník zabraňující 
vjezdu automobilů na dráhu pro 
bruslaře. Tentokrát „odcestoval“ 
až do příkopu hlavního tahu na 

Černošice, a to daleko za kraj 
obce. Výsledek čísi víkendové zá-

bavy je poškrábaná nová vozovka 
a zdemolovaná betonová zábrana, 

která se již na své místo nemůže 
vrátit. Nahradí ji tam tedy přimě-

řeně velký kámen, který snad bude 
dostatečně vandalovzdorný.

Za stromy pokácené na místě 
výstavby protipovodňových opat-
ření v Radotíně byly vysázeny 
nové. A vzhledem k tomu, že počet 
nových stromů je vždy násobkem 
těch, které padly, dočkala se zeleně 
i jiná místa. V parku před domem 
U Koruny přibudou tři lípy srdčité 
a výrazněji se zazelená i oblast ko-
lem ulice U Starého stadionu. Na 
fotografii je habrový plot, který 
(až trochu povyroste), pohledově 
oddělí nová sportoviště od želez-
niční trati.

Ian McEwan – Černí psi
Jedna z nejúspěšnějších autorových 

knih se nyní dočkala již svého 
třetího vydání. Na půdorysu roz-

padlého vztahu mladých manželů, 
kteří v mládí krátce zahořeli pro 

komunistickou myšlenku, se zabývá 
tématy, jejichž existenciální rozměr 

výrazně přesahuje prvoplánovou 
kritiku společenských utopií.
Vydalo nakladatelství Odeon

Petr Nikla – Blázníček
Veršované panoptikum různoro-
dých lidiček, seskládané z postavi-

ček bláznivých, postav něčím
vyčnívajících, zvláštně činorodých, 
nebo zcela obyčejných. Sbírka po-
divínů, které autor v průběhu let 
potkal, ať už v životě, nebo ve své 
fantazii. Krátké, groteskní útvary, 
mnohdy s absurdními či převráce-
nými pointami či jazykovými hrát-

kami, jsou určené jako 
obvykle dětem i dospělým.

Vydalo nakladatelství Meander

Alexander McCall Smith –
Žirafí slzy

Druhá kniha o první dámské detek-
tivní kanceláři v Gaborone přináší 

další příběhy z exotického prostředí 
Botswany. Opět se představí sympa-
tická korpulentní Precious Ramot-

swe, majitelka detektivní kanceláře, 
i její pravá ruka – sekretářka paní 

Makutsi, která vyřeší svůj první sa-
mostatný případ.

Vydává nakladatelství Argo

Ljuba Štíplová, Jaroslav Němeček –
Nádherné příběhy Čtyřlístku

Osmá kniha souborného vydání 
nezapomenutelných příběhů Fifinky, 
Bobíka, Myšpulína a Pindi. Přesto-
že poprvé tyto příběhy vycházely 
jednotlivě v časopise Čtyřlístek již 

v letech 1986 až 88, pobaví
i dnešní malé čtenáře. 

Vydalo nakladatelství Čtyřlístek

Místní knihovna Zbraslav
U Malé řeky 3

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

11. ledna
Uganda, perla Afriky

Přednáška Jiřího Pasze o tom, jak se 
žije na nejchudším kontinentě

Místní knihovna Radotín
od 19.00 hodin

13. ledna
Novoroční koncert

Základní umělecké školy
Klementa Slavického

Kulturní středisko „U Koruny“
od 18.00 hodin

16.ledna
Kašpárkův svět

Představení divadelního spolku 
Gaudium

Kulturní středisko „U Koruny“
od 16.00 hodin

Bližší informace
v Kulturním středisku Radotín,

nám. Osvoboditelů 44/15,
tel.: 257 911 746, 604 146 163,

e-mail: ksradotin@seznam.cz,
www.ukoruny.net


