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130/110* Kč u takto označených představení lze dětskou slevu uplatnit pouze na pokladně kina

15. 12. 17.30 Marguerite & Julien   Francie 90 Kč
 Moderní pohádka o touze, vášni, naději, lásce a smrti. Nadčasový
 příběh mimo běžnou morálku a povrchní dělení na dobro a zlo

 20.00 Rogue One: Star Wars Story   USA 130 Kč
 Univerzum Star Wars se rozšiřuje! Banda povstalců se pokouší ukrást
 plány první Hvězdy smrti – Felicity Jones, Mads Mikkelsen 

16. 12. 17.30 Anděl Páně 2   ČR 130/110* Kč
 Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale je přesvědčen, že by
                   si zasloužil lepší službu. A čert Uriáš ho zase ponouká k nepravostem

 20.00 Rogue One: Star Wars Story   3D   USA 150 Kč
17. 12. 17.30 Rogue One: Star Wars Story   3D   USA 150 Kč
 20.00 Bezva ženská na krku   ČR 110 Kč
  Eliška se po letech manželství s bohatým mužem musí vyrovnat
                                s rozvodem a rozhodne se pro nový život v malé vesnici…
18. 12. 15.00 Johan Strauss: Netopýr   Rakousko  (viz str. 8) 250/200* Kč
20. 12. 17.30 Rogue One: Star Wars Story   USA 130 Kč
 20.00 Marguerite & Julien   Francie 90 Kč
21. 12. 17.30 Naše poslední tango   SRN/Argentina 100 Kč
 20.00 Rogue One: Star Wars Story   3D   USA 150 Kč
22. 12. 17.30 Špinavej kše   Francie 120 Kč

 Jacques přišel o práci i přítelkyni, jen dluhy zůstaly, a tak ochotně  
                  přijme nabídku mafiána, aby zabil jeho ženu – Romain Duris 

 20.00 Manžel na hodinu   ČR 120 Kč
 Pokračování komedie Hodinový manžel: Milan by se rád oženil,
                  ale před lety se zapomněl rozvést, Jakub má  deprese
                  a bazén s akvabelami…

23. – 31. 12. KINO NEHRAJE Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ 

3. 1. 17.30 Manžel na hodinu   ČR 110 Kč
 20.00 Špinavej kše   Francie 110 Kč
4. 1. 17.30 Sladké sny   Itálie 90 Kč

 Drama o vyrovnávání se s bolestným zážitkem z dětství a zároveň 
filozofující zamyšlení nad hodnotami současné západní společnosti

 20.00 Pohádky pro Emu   ČR 100 Kč
  Romantická komedie o dobrodružném hledání lásky – Ondřej Vetchý
5. 1. 17.30 Anděl Páně 2   ČR 100 Kč
 20.00 ADELE (koncert)   GB  (viz str. 8) 150 Kč
6. 1. 17.30 Zpívej   3D   USA 150/130* Kč

Koalí král zábavního průmyslu (bývalý) marně přemýšlí, jak udržet 
svůj podnik na nohou, než ho napadne uspořádat pěveckou soutěž…

 20.00 V pasti   GB/Kanada 100 Kč
 Mary a její syn už nejsou ve svém domě v bezpečí – pronásleduje je duch
 mrtvého chlapce – Naomi Watts, Jacob Tremblay

7. 1. 17.30 Paterson   USA/SRN 90 Kč
 Jim Jarmush mapuje týden ze života Patersona a jeho manželky Laury,
 která je jeho protikladem – Adam Driver, Golshieh Farahani

 20.00 Velká čínská zeď   Čína/USA 120 Kč
Velkolepý film, kde jedním z hlavních hrdinů je právě sama stavba, 
která dosud nebyla překonána – Matt Damon, Andy Lau, Willem Dafoe

8. 1. 16.00 Louskáček (balet)   3D   Rusko  (viz str. 8) 250/200* Kč
10. 1. 17.30 Manžel na hodinu   ČR 110 Kč
 20.00 Spravedlnost pro mou dceru   Francie/Belgie 100 Kč

Otec mrtvé dívky 27 let bojuje za usvědčení nového manžela její matky 
z její smrti – Daniel Auteuil, Sebastian Koch

11. 1. 17.30 Zničeni láskou   Francie 100 Kč
 Muž a žena. Ředitel vězení a jeho vězenkyně. Zakázaná láska
                  a pravdivý příběh – Guillaume Gallienne, Adčle Exarchopoulos

 20.00 Assassin’s creed   3D   USA 150 Kč
 Asasín Callum Lynch, je zajat a nucen prožít vzpomínky svého
 předka, který žil v období španělské inkvizice – Michael Fassbender

12. 1. 17.30 Ozzy   Španělsko/Kanada 110 Kč
Martinovi odjíždí na dlouhou cestu a nemohou vzít svého bígla 
s sebou. Dají ho do psích lázní, z kterých se vyklube vězení pro psy… 
Ozzy a jeho noví kamarádi musí uniknout nebezpečí a vrátit se domů

 20.00 Všechno nebo nic   ČR 120 Kč
 Romantická vztahová komedie: Linda, Vanda a gay Edo hledají toho pravého

13. 1. 18.00 Rammstein in America (dokument)
 20.15 Rammstein in America   USA  (viz str. 8) 160 Kč
14. 1. 17.30 Velká čínská zeď   Čína/USA   3D 150 Kč
 20.00 Všechno nebo nic   ČR 120 Kč
17. 1. 17.30 Pasažéři   USA 110 Kč

 Při rutinní vesmírné cestě k novému domovu jsou dva hibernovaní       
                  pasažéři kosmické lodi následkem poruchy probuzeni o 90 let dříve

 20.00 Sladké sny   Itálie 90 Kč
18. 1. 17.30 V pasti   GB/Kanada 100 Kč
 20.00 Zničeni láskou   Francie 100 Kč
19. 1. 17.30 Spravedlnost pro mou dceru   Francie/BEL 100 Kč
 20.00 xXx: Návrat Xandera Cage   USA 120 Kč

 Velký návrat agenta a kaskadéra v jedné osobě bude opět
                  nepřekonatelně silný i zábavný 

20. 1. 16.30 Zpívej 3D   USA 150/130* Kč
Slavnostní projekce s besedou a autogramiádou tvůrců a herců: 
 19.00 Manžel na hodinu   ČR 110 Kč

Baby bio – pro rodiče na mateřské dovolené
10. 1. 10.00 Dítě Bridget Jonasové   GB 60 Kč

To by nebyla Bridget, kdyby takový prostý akt, jakým je třeba početí,
neprovázely znepokojivé otázky. Například ta, kdo je OTCEM…. 

Dětská představení
7. 1. 15.30 Ozzy   Španělsko/Kanada 110 Kč
14. 1. 15.30 Zpívej   USA 120/100* Kč

15. prosince 
Betlém

divadelní představení pro školky v podání 
DS Toy Machine

velký sál Kulturního střediska Radotín 
v domě U Koruny od 9.30 a 10.30 hod.

15. prosince
Chvilka s koledou

koncert ZUŠ Klementa Slavického
kostel Českobratrské církve evangelické

Na Betonce od 18.00 hodin

15. prosince 
Cestopisná beseda 

s JUDr. PhDr. Miloslavem Stinglem na 
téma:

Sex v pěti dílech světa
Klubová scéna Milana Peroutky

(vchod ze dvora domu U Koruny)
od 19.00 hodin
Vstupné 130 Kč 

17. prosince
Andělíček Toníček

divadlo pro děti v podání divadelního 
souboru Buchty a loutky

velký sál Kulturního střediska Radotín 
v domě U Koruny od 15.00 hodin

Vstupné 80 Kč

18. prosince
Čtvrtý adventní koncert

David Wurzel
vystoupení kytarového virtuosa

a skladatele plný autorské tvorby, silných 
melodií i světoznámých hudebních kusů 

okořeněné rotandem,
jeho vlastní technikou hry 

kostel farního sboru Českobratrské
církve evangelické v Radotíně

od 17.00 hodin

18. prosince
Konec Švandy

aneb Hvězda padá z Mostu
premiéra autorské hry

divadelního souboru Křoví
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 19.00 hodin
Vstupné 150 Kč

20. prosince
Taneční večer

žáků ZUŠ Klementa Slavického
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 18.30 hodin

23. prosince
Betlémské světlo v Radotíně 
dělení se o světla z Betléma

radotínský kostel sv. Petra a Pavla
od 15.00 do 17.00 hodin

Kontakt pro donášku světýlka domů (pro 
starší či nemohoucí občany):
Eva Procházková 605 858 077

26. prosince
Pražská zvonohra

koncert mobilní zvonohry
Petra Rudolfa Manouška
náměstí Sv. Petra a Pavla

od 16.00 hodin

26. prosince
Ohňostroj

po skončení koncertu Pražské mobilní 
zvonohry – cca od 17.00 hodin

náměstí Sv. Petra a Pavla

7. ledna
Kapela Fotr a kolektiv

jako host vystoupí vynikající
jazzman a klavírista Zdeněk Zdeněk
večer nejen s hudbou Jaroslava Ježka

a Osvobozeného divadla
Klubová scéna Milana Peroutky

(vchod ze dvora domu U Koruny)
od 19.00 hodin
Vstupné 130 Kč 

12. ledna
Sen noci svatojánské 

divadelní představení v podání
Zbraslavské divadelní společnosti

velký sál Kulturního střediska Radotín 
v domě U Koruny od 19.00 hodin

Vstupné 150 Kč

17. ledna
Novoroční koncert

žáků ZUŠ Klementa Slavického
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 18.00 hodin

19. ledna
ASPM TRIO Jan Spálený

vynikající bluesman a skladatel vystoupí 
s fenomenálním trumpetistou Michalem 

Gerou a Filipem Spáleným 
a společně zavzpomínají na svého 
kamaráda a spoluhráče, bubeníka
Milana Peroutku, který by oslavil

19. ledna své narozeniny
Klubová scéna Milana Peroutky

(vchod ze dvora domu U Koruny)
od 19.00 hodin
Vstupné 180 Kč 

více na www.praha16.eu

Eve Makis – Čtení z kávové sedliny
Rodina kyperských přistěhovalců se usídlila 

v britském Nottinghamu a vede krámek
s rychlým občerstvením na místním sídlišti. 

Život je směsicí sladkých vzpomínek na 
rodný ostrov a drsné reality všedních dnů.

nakladatelství Argo

Péter Gárdos  – Horečka nad ránem
Švédsko, 1945. Miklós - maďarský básník 
a novinář - přežil hrůzy koncentračního 

tábora Bergen-Belsen i cestu lodí do 
nemocnice na ostrově Gotland. Tady si však 

vyslechne krutou diagnózu: podlé lékaře 
mu zbývá nanejvýš půl roku života. Miklós 
se pouští se do boje s osudem. Napíše dopis 
všem sto sedmnácti maďarským dívkám
a ženám, které se po celém Švédsku léčí 
jako on s jediným cílem: poznat lásku. 

Odpoví mu některá?
nakladatelství Plus

Otto Weiss – I viděl bůh, žeje to špatné
Výjimečné osobní svědectví z terezínského 

ghetta, které přečkalo válku zazděné na 
půdě místních kasáren. Otto Weiss tuto 

knihu napsal v Terezíně v roce 1943, 
kresbami ji doplnila jeho dcera Helga, 

autorka Deníku 1938–1945, tehdy 13letá. 
Společně pak knihu věnovali Helžině matce 
Ireně k narozeninám. Krátce poté byl Otto 
Weiss zařazen do transportu do Osvětimi, 

odkud se už nevrátil.
nakladatelství Jota

Michel Bussi – Maminka neříká pravdu
Tři a půl roku starý Malone tvrdí školnímu 
psychologovi, že jeho maminka není jeho 
pravá maminka. Psycholog zprvu pátrá 

na vlastní pěst, pak se obrátí na policistku 
Marienn. Podaří se jim záhadu rozluštit?

nakladatelství Motto

Sergej Lojko  – Peklo na letišti
Kulometná palba rozbíjela zdi letištního 

terminálu na padrť a válečného reportéra
v tu chvíli ani nenapadlo, že by se mohl stát 
spisovatelem. Lojko byl jediný zahraniční 

novinář, který se v létě 2014 ocitl na 
doněckém letišti a strávil mezi jeho

obránci plné čtyři dny.
nakladatelství BizBooks

Jan Nejedlý – Po práci legraci
Víte, čemu se za socialismu říkalo moč 
mrtvé asfaltérky? Co to byl šedý mor, 
štrougalky, buzertaška, Leninovy sáně 

či bakelitový jaguár? Zábavný i poučný 
bedekr na cestu do hlubin totality ilustruje 

dobový obrazový materiál.
nakladatelství BizBooks

Adam Chroust – Stingl Miloslav
Významný český cestovatel a spisovatel 

Miloslav Stingl po desítkách let zarytého 
mlčení souhlasil se zpracováním 

a zveřejněním svého neuvěřitelného 
životního příběhu. Dozvíte se, jak je možné, 

že v době neprodyšně uzavřených hranic 
procestoval 152 zemí celého světa,

proč si ho indiánský kmen ze Severní 
Ameriky vybral za svého náčelníka, co mu 
pomohlo přežít děsivou námořní katastrofu 

u břehů Afriky během jedné z jeho osmi 
plaveb kolem světa…

nakladatelství Jota

PRO DĚTI:
Xenie Lučenko – Já mravenec

Chcete se dozvědět všechno o mravencích? 
Jak mezi sebou komunikují, kam a proč 
pořád pospíchají nebo kolik místností je 
v mraveništi? Pak sáhněte po této knize! 

nakladatelství Fragment

Petra Maria Schmitt – 
Kam chodí kosmonauti na záchod?

Má stonožka opravdu sto nohou? Proč to 
nebolí, když se necháme ostříhat? A jak 
se déšť dostane do oblak? Kniha přináší 

odpovědi na zvědavé otázky dětí, které nás 
někdy trochu zaskočí.

nakladatelství Fragment

Aleksandra a Daniel Mizielinští – Mapy
Obrázkové putování po dvaačtyřiceti 

zemích a šesti kontinentech na 
jednapadesáti dvoustranách s nádherně 

zdobenými okraji, které připomínají 
mapy dávných objevitelů a mořeplavců. 

nakladatelství Host

více na www.knihovna-radotin.cz

do 6. ledna
Vánoční výstava

výstava betlémů ze sbírky pana 
Františka Kadlečka a dětských zimních 
obrázků z výtvarné soutěže knihovny

výstavní síň Městského domu ve 
výpůjční době knihovny a při akcích

17. prosince
Zbraslavské Vánoce 

tradiční předvánoční setkání 
s vánočními zbraslavskými jarmarky, 
pohádkou, koncertem a ohňostrojem  

Městský dům, Divadlo Jana Kašky
a prostranství před nimi

od 14.00 hodin

17. prosince
J. J. Ryba: Česká mše vánoční 

VOŠ, SOŠP a Gymnázium - Evropská 
33 uvádí tradiční vánoční koncert 

v Husově sboru, Pod Špejcharem 1/694
vstupné dobrovolné

18. prosince
Vánoční koncert sboru

Frangula chorus 
tradiční koncert zbraslavského 

ženského komorního sboru
 kostel sv. Jakuba Staršího

od 17.00 hodin

24. prosince
Betlémské světlo 

pro Betlémské světlo si můžete přijít
s lucerničkou na Štědrý den 

odpoledne k Albertu
od 14.00 do 16.00 hodin

24. prosince
J. J. Ryba: Česká mše vánoční 

zpívá Modřanský chrámový sbor
kostel sv. Jakuba Staršího

od 24.00 hodin

27. prosince
Vánoční výlet po stopách Karla VI.

VBC Zbraslav pořádá tradiční 
půldenní zimní cyklovýlet okolím 
Zbraslavi k branám Nového Města

sraz v 10.00 hodin
na Zbraslavském náměstí

3. ledna
Sen noci svatojánské

Shakespearova komedie v režii
O. Vlčka, hraje soubor ZKS

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
rezervace vstupenek na 
www.divadlozbraslav.cz

5. ledna
Čtyři páry jedno eso 

situační komedii v autorské režii
O. Vlčka hraje činoherní soubor ZKS 

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin  

6. ledna
Tříkrálový koncert

účinkuje dětský sbor Zbraslaváček při 
ZŠ V. Vančury, Zbraslavský dětský 

sbor při ZUŠ Zbraslav
a Modřanský chrámový sbor

výtěžek koncertu bude celý věnován 
na potřeby Tříkrálové sbírky 2016
kostel sv. Jakuba od 18.00 hodin

7. ledna
Kocour v botách

veselá maňásková pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

více na www.mc-zbraslav.cz
rezervace vstupenek do divadla

J. Kašky na www.divadlozbraslav.cz
změna programu vyhrazena

Kultura
Velká Chuchle

26. prosince
Tradiční mobilní zvonohra

koncert tradiční mobilní zvonohry 
Carillon pana Petra R. Manouška 
náměstí Chuchelských bojovníků

od 10.00 hodin

www.chuchle.cz


