15.10. 17.30
20.00
16.10. 17.30
20.00
17.10. 17.30
20.00
18.10. 17.30
20.00
19.10. 17.30
20.00
22.10. 17.30
20.00
23.10. 17.30
20.00
24.10. 17.30
20.00
25.10. 17.30
20.00
26.10. 17.30
20.00
29.10. 17.30
20.00
30.10. 17.30
20.00
31.10. 17.30
20.00
1.11. 17.30
20.00
2.11. 17.30
20.00
5.11. 19.00
6.11. 17.30
20.00
7.11. 17.30
20.00
8.11. 17.30
20.00
9.11. 17.30
20.00
12.11. 17.30
20.00
13.11. 17.30
20.00
14.11. 17.30
20.00
15.11. 17.30
20.00
16.11. 17.30
20.00
17.11. 16.45
Babybio:
23.10. 10.00
Dětské filmy:
19.10. 16.00
26.10. 16.00
2.11. 16.00
9.11. 16.00
16.11. 15.00

Kapitál Francie
80 Kč
Odvěký příběh o vlivu moci a peněz na člověka režie: Costa-Gavras
Jako nikdy ČR
90 Kč
Trojice, která vede boj se smrtí – bojují sami se sebou a současně
i mezi sebou – Petra Špalková, Taťjana Medvecká, Jiří Schmitzer
Colette ČR
110 Kč
Milostný příběh Viliho a krásné belgické židovky vypráví o jejich
osudu v osvětimském táboře – režie: Milan Cieslar
Tohle není Kalifornie SRN
90 Kč
Dokument s dynamickou hymnou revolty mladých a v socialistické
NDR téměř zakázaného sportu – skatebordingu – režie: Mart Persiel
Elysium USA
90 Kč
Příběh filmu z roku 2154, kdy je lidská populace velice přesným řezem
rozdělena na dvě diametrálně odlišné části – režie: Neill Blomkamp
Kameňák 4 ČR
110 Kč
Po deseti letech se nám opět představují oblíbení hrdinové městečka
Kameňákov v plné parádě – režie: Ján Novák
Turbo 3D USA
150/130 Kč
Turbo šnek opustí rodné rajče a vydá se do světa, aby si splnil své sny
o vyšší rychlosti – režie: David Soren
Carrie - horor USA
100 Kč
Změní se posvátný studentský večer v krvavá jatka, nebo vše
dopadne úplně jinak? – režie: Kimberly Pierce
Krvavá svatba+Suite flamenca: Antonio Gades (viz str. 10)
150 Kč
Elysium USA
90 Kč
Revival ČR
90 Kč
Kamarádství, hudba, život na pódiu a muzikanti v podání B. Polívky,
M. Krobota, K. Heřmánka a M. Geišberga – režie: Alice Nellis
Operace podzim Portugalsko
90 Kč
Filmová mozaika, založená na nejdramatičtějších událostech
politického násilí v Portugalsku – režie: Bruno de Almeida
Kameňák 4 ČR
110 Kč
Carrie - horor USA
100 Kč
Rozbitý svět Velká Británie
80 Kč
Život plný hádek v rodině, smiřování se s cukrovkou a nevšedním
dospíváním v blízkosti retardovaného kamaráda – režie: Rufus Norris
Příběh kmotra ČR
110 Kč
Touha po úspěchu reprezentovaném materiálním bohatstvím
režie: Petr Nikolaev
Turbo 3D USA
150/130 Kč
Ledd Zeppelin: Celebration day – záznam koncertu (viz str. 10) 150 Kč
Make your move 3D USA/KOR
130 Kč
Dva tanečníci, kteří mezi sebou budou prvně soupeřit. Nakonec se
jejich příběh podobá „Romeovi a Jůlii“ – režie: Duane Adler
Příběh kmotra ČR
110 Kč
Jako nikdy ČR
90 Kč
Rozbitý svět Velká Británie
80 Kč
Jasmíniny slzy USA
100 Kč
Komediální drama o důsledcích, které mohou nastat, když lidé
zavírají oči před realitou a pravdou – Cate Blanchett, Alec Baldwin
Příběh kmotra ČR
110 Kč
Ptačí úlet 3D USA
130 Kč
Animovaný příběh dvou odvážných krocanů a jejich šíleného pokusu
změnit dějiny – režie: Jimmy Hayward
Metallica: rough the Never 3D USA (viz str. 10)
150 Kč
Ptačí úlet 3D USA
130 Kč
Žena v kleci Dánsko
80 Kč
Vyšetřování pět let starého případu je vtáhne do víru zneužívání,
týrání a zlomyslnosti – reřie: Mikkel Norgaard
Dvě zbraně USA
100 Kč
Agent nár. úřadu a důstojník amer. námořní rozvědky odsouzeni, i
přes antipatie, nehnout se od sebe téměř rok – režie: Baltasar Kormákur
Metallica: rough the Never 3D USA (viz str. 10)
150 Kč
Pozice dítěte – RFK Rumunsko (viz str. 10)
90 Kč
Za smrt dítěte může syn milující matky, která uplatí rodiče zesnulého,
aby vypovídali ve prospěch viníka – režie: Calin Peter Netzer
Ptačí úlet 3D USA
130 Kč
Don Jon USA
90 Kč
Jon Martello má v životě jen pár věcí, na kterých mu záleží… byt,
auto, rodinu, kostel, ženský a porno – režie: Joseph Gordon - Levitt
Nepravděpodobná romance ČR
90 Kč
Skutečný příběh dvou dívek, které procházejí tvrdou životní zkouškou
režie: Ivan Vojnár
Mafiánovi USA/FR
120 Kč
Rodina bývalého proslulého mafiánského bosse se v tichosti stěhuje
z Ameriky do Francie v rámci FBI programu – režie: Luc Besson
Zataženo, občas trakaře 2 3D USA
130 Kč
Pojďte se seznámit s čipernými okurkami, hladovými tacodýly nebo
kreativními opičkami – režie: Cody Camern, Kris Pearn
Don Jon USA
90 Kč
Battle of the year: e dream team 3D USA
155 Kč
Battle je pro tanečníky breakdancu něco jako olympiáda. Na tomto
turnaji se potkají ti nejlepší z nejlepších – režie: Benson Lee
Mafiánovi USA/FR
120 Kč
Zataženo, občas trakaře 2 3D USA
130 Kč
Žena v kleci Dánsko
80 Kč
Lásky čas Velká Británie
120 Kč
O lásce a cestování v čase, která nakonec odhalí, že k tomu, aby člověk
žil naplno, cestování v čase nepotřebuje – režie: Richard Curtis
Dvě zbraně USA
100 Kč
Byzantium – Upíří příběh GB/USA
110 Kč
Dvě záhadné ženy, které se narodily před 200 lety, hledají
útočiště v přímořském městečku – režie: Neil Jordan
Velká nádhera ITA/FR
90 Kč
Vizuálně podmanivé komediální drama o hledání smyslu vlastní
existence a smíření se s plynoucím časem – režie: Paolo Sorrentino
Zataženo, občas trakaře 2 3D USA
130 Kč
Komorník USA
110 Kč
Příběh černocha, který pracoval jako sluha v Bílém domě a obsluhoval
osm prezidentů mezi roky 1952 až 1986 – režie: Lee Daniels
Lásky čas Velká Británie
120 Kč
Byzantium – Upíří příběh GB/USA
110 Kč
Růžový kavalír: Richard Strauss USA (viz str. 10)
300/250 Kč
Líbánky ČR
60 Kč
Vypjaté drama o vině, zodpovědnosti a stínech minulosti, které vás
stejně jednou doženou – režie: Jan Hřebejk
Turbo USA
125/100 Kč
Turbo USA
125/100 Kč
Ptačí úlet USA
100 Kč
Animovaný příběh dvou odvážných krocanů a jejich šíleného pokusu
změnit dějiny – režie: Jimmy Hayward
Oggy a Škodíci Francie
80 Kč
Nezapomenutelné bitvy kocoura Oggyho a švábíků v animované
pohádce – režie: Oliver Jean Marie
Zataženo, občas trakaře 2 USA
90 Kč

Kino Radotín, Na Výšince 4, telefon: 257 910 322
e-mail: kinoradotin@email.cz, www.praha16.eu/kino

16. října
Křeslo pro hosta
Veronika Žilková a Martin Stropnický
Klubová scéna (vchod ze dvora domu
U Koruny) od 19.00 hodin
19. října
Sněhová královna
pohádka pro děti v podání
divadelního souboru Toy Machine
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 15.00 hodin
19. října
Ivan Hlas Trio
Na kolena – koncert s Norbi Kovácsem
– akustická kytara a Jaroslavem Olinem
Nejezchlebou – violoncello
Klubová scéna (vchod ze dvora domu
U Koruny) od 19.00 hodin
21. října
Travesti revue: Změna je život
skupina Techtle mechtle
v novém zábavném pořadu
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 19.00 hodin
31. října
Krvavý román
divadelní představení kladenského
divadla V.A.D. a Josefa Váchala
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 19.30 hodin
(více strana 12)
7. listopadu
Pavel Dobeš
vystoupení známého písničkáře
s pořadem Zpátky do trenek
Klubová scéna (vchod ze dvora domu
U Koruny) od 19.00 hodin
9. listopadu
Pohádka o bubnech
Petr Šušor uvádí pohádku a skupinové
bubnování rodičů s dětmi
Klubová scéna (vchod ze dvora domu
U Koruny) od 15.00 hodin
13. listopadu
Na útěku
hořká komedie P. Palmadea,
Ch. Duthurona v podání DS Křoví,
v režii Dany Radové, ověnčená
oceněním za režii i oba herecké výkony
(více strana 12)

více nawww.praha16.eu

SETKÁVÁRNA - je možné posedět,
počkat na své blízké - s dětmi i bez dětí
po-čt 9.00-12.30 a 16.00-18.30
pá 9.00 -12.30 a v době konání akcí
18. – 19. října
Podzimní burza dětského vybavení
pátek 17.00-19.00 hodin příjem věcí
sobota 9.00-12.00 hodin prodej
ZŠ V. Vančury
20. října
Garážový prodej
potřebných i nepotřebných věcí
10.00-15.00 hodin v ulicích Zbraslavi
23. října
Homeopatická lékárnička
přednáška Mgr. Alice Joši Lapišové
vstupné 50 Kč, hlídání 50 Kč
rezervace nutná, 17.30-19.00 hodin
2. listopadu
Divadelní workshop pro školáky
vstupné 350 Kč, rezervace nutná
10.00-18.00 hodin
6. listopadu
Lampionový průvod
vyjde z „Oválu“ na Slunečním městě
v 17.00 hodin
PEXOKLUBOVNA – klub pro školáky
pátky 13.00-16.00 hodin, vstup zdarma
18. října
Pexoklubí plyšové divadlo
25. října
„Den vzniku samostatného
československého státu“
multimediální debata
bližší informace na www.pexeso.org

Vladimíra Klimecká –
Druhý život Marýny G.
Svět žen je vždy jiný než svět mužů.
Kronika velké valašské rodiny, v níž
projdeme celé 20. století, je psána
výhradně z perspektivy žen.
nakladatelství Knižní klub
Toni Morrison – Domov
Píše se rok 1953 a Frank Money se
vrací z korejské války do malého
městečka v Georgii. Vrací se do země
a doby, kdy práva černochů byla spíše
papírová než skutečná. Svůj domov
zprvu nepoznává, hodně se změnilo.
Otřesen tím i svou netečností vůči
mladší sestře, kterou zneužíval lékař
v soukromé nemocnici, se rozpomíná
na své dětství, domov,
rodinu – a začíná v sobě nacházet
odvahu k činům, na které dříve
neměl ani pomyšlewwwwwní.
nakladatelství Odeon

Charlotte Valandrey –
Srdeční záležitost
Francouzská herečka a spisovatelka
Charlotte Valandreyová podstoupila
v roce 2005 transplantaci srdce.
Měsíc poté, co se o této zkušenosti
zmínila svým čtenářům ve své první
knize, dostala Charlotte anonymní
dopis: „Znám srdce, které ve Vás bije.
Miloval jsem ho...“ Charlotte, matka
bojovnice a žena, která si umí užívat
života plnými doušky, pátrá po pravdě
a čtenář se s ní vydává na cestu plnou
záhad, spojených s buněčnou pamětí
bloudícího srdce.
nakladatelství Mladá fronta
Jon Davis – Ryba mimo vodu
Američan žijící v Praze popisuje svojí
typickou češtinou zážitky, postřehy
a život v srdci Evropy. Jak se žije
v Čechách? Jak nás vidí někdo,
kdo se zde nenarodil?
nakladatelství Fragment
Šani Boianjiu –
Věčný národ se strachy netřese
Jael, Lea a Avišag spolu vyrůstají
v malém zapomenutém izraelském
městečku, chodí na střední školu, která
má místo tříd karavany, a píší jedna
druhé do notýsků vzkazy, aby si ulevily
od nudy prostupující jejich náctiletými
životy. Když musí narukovat,
nepředvídatelně to promění jejich
životy i přátelství.
nakladatelství Jota
PRO DĚTI:
Alena Bartošíková –
O lopenickém Dráčkovi
V hlubokých lesích Bílých Karpat
přišel na svět Dráček... Pojďte s ním na
různá místa v naší zemi i v zahraničí...
nakladatelství CPress
Daniela Krolupperová –
Policejní křeček
Pes ve službách zákona dnes nikoho
nepřekvapí. Ale policejní křeček? Ano,
z drobného hlodavce se stal postrach
zlodějů v širokém okolí!
nakladatelství Albatros
více na: www.knihovna-radotin.cz

do 21. listopadu
Zbraslavský salon 2013
4. ročník výstavy obrazů, grafiky, soch
a fotografií zbraslavských výtvarníků
galerie Městského domu
19. října
Havraní sliby
maňáskovou pohádku hraje
Divadlo Inkognito
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
19. října
Havelská drakiáda
pouštění draků, hry, lanové aktivity
lukostřelba, výtvarno
v Borovičkách od 14.00 hodin
20. října
O zbraslavskou loutku
taneční soutěž pro dětské, juniorské
i dospělé taneční páry
Sokolovna Zbraslav 8.30-17.00 hodin
21. října
Koncert žáků ZUŠ
obřadní síň Městského domu Zbraslav
od 18.00 hodin
26. října
Zvířátka a loupežníci
maňásková pohádka pro nejmenší
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
30. října
Večer s mistry baroka a klasicismu
komorní koncert souboru
Ars Longa Collegium
obřadní síň od 19.00 hodin
31. října
Rozmarné léto
premiéra dramatizace knihy
V. Vančury, hraje soubor ZKS
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
2. listopadu
O zlém vlku a nezbedných prasátkách
maňáskový muzikál
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
5. listopadu
Rozmarné léto
premiéra dramatizace knihy
V. Vančury, hraje soubor ZKS
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
9. listopadu
Perníková chaloupka
marionetová pohádka pro nejmenší
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
12. listopadu
Rozmarné léto
premiéra dramatizace knihy
V. Vančury, hraje soubor ZKS
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
16. listopadu
Kašpárek na cestách
tři veselé Kašpárkovy příhody
v marionetové pohádce
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
Změna programu vyhrazena!
Informace, rezervace: kulturní odd.
ÚMČ Praha-Zbraslav
U Malé řeky 3, tel.: 257 111 801
kultura@mc-zbraslav.cz

Na kolena s Ivanem Hlasem
Kulturní středisko U koruny plánuje
na sobotu 19. října vystoupení skladatele, textaře, zpěváka a kytaristy Ivana
Hlase, který se objeví v Radotíně v komorní sestavě „Ivan Hlas Trio“ s Norbi
Kovácsem – akustická kytara a Jaroslavem Olinem Nejezchlebem – violoncello. V tomto obsazení vydal v roce 2008
album Láska jako oliva a v prosinci
2011 DVD Ivan Hlas Trio – Koncert.
Osobnost Ivana Hlase není nutné
dlouho představovat. Vyrůstal na
pražské Hanspaulce a působil jako písničkář. Vystupoval výhradně s vlastní
tvorbou. Hrál v několika kapelách,
například Žízeň a Navi Papaya. V roce
1983 založil s Jiřím Horálkem a Vlastou Voralem skupinu Nahlas a získal
cenu Českého hudebního fondu na
festivalu Vokalíza v Pražské Lucerně.
Na základě tohoto úspěchu natočil
v roce 1985 první album. Po čtyřech
letech nastala úplná výměna hudební-

ků a potom ukončil období „Nahlasu“.
Další kapelou, kterou založil s Pavlem
Cinglem a Janem Ponocným, bylo Trio
rychlého nasazení (TRN). V roce 1992
složil hudbu k filmu „Šakalí léta“ a natočil další album L. P. 93. S Michalem
Dvořákem také tvořil hudbu k filmu
Báječná léta pod psa. Ivan Hlas spolupracuje s řadou hudebníků a interpretů naší populární hudby, v poslední
době zasahuje dokonce i do literární
tvorby. V roce 2010 přišla literární
premiéra v podobě knihy Za barevným sklem a o dva roky později byla
kniha vydána na CD (načetl O. Vetchý
a I. Hlas). V roce 2012 byla v Divadle
ABC uvedena jeho divadelní hra Bedřich Smetana – e Greatest Hits, v níž
i sám vystupuje.
Koncert Ivana Hlase v radotínském klubu jistě všechny jeho příznivce potěší a dostane je na kolena…

