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

19.11. 17.30 Nepravděpodobná romance   ČR 90 Kč
  Příběh podle skutečné události vypráví o dvou dívkách, které prochází
  těžkou životní zkouškou – režie: Ivan Vojnár
 20.00 Velká nádhera   ITA/FR 90 Kč
  Vizuálně podmanivé komediální drama o hledání vlastní existence
                                a smíření se s věčně plynoucím časem – režie: Paolo Sorrentino
20.11. 17.30 Battle of the year: e dream team   3D   USA 155/135 Kč
  Battle je pro tanečníky breakdancu něco jako olympiáda. Na tomto 
  turnaji se potkají ti nejlepší z nejlepších – režie: Benson Lee
 20.00 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
21.11. 17.30 Turbo   3D   USA 130 Kč
     Turbo šnek opustí rodné rajče a vydá se do světa, aby si splnil své sny
  o vyšší rychlosti – režie: David Soren 
 20.00 Hunger games 2   USA 110 Kč
  Katniss dosáhla vítězství v Hladových hrách aktem vzdoru proti 
  všemocnému Kapitolu a jeho krutým pravidlům – Jennifer Lawrence
22.11. 17.30 Cesta za Vánoční hvězdou   Dánsko 90 Kč
  Poutavý pohádkový příběh, který se odehrává v předvánočním čase
  v jedné zakleté vesničce – režie: Nils Gaup
 20.00 AEROSMITH: Rock for the rising sun   (viz str. 8) 150 Kč
23.11. 17.30 Mafiánovi    USA/FR 120 Kč
 20.00 Hunger games 2   USA 110 Kč
26.11. 17.30 Cesta za Vánoční hvězdou   Dánsko 90 Kč
 20.00 Kapitál   Francie    90 Kč
  Odvěký příběh o vlivu moci a peněz na člověka  – režie: Costa-Gavras
27.11. 17.30 Husiti   ČR 100 Kč
  Animovaná komedie hravě boří mýty o husitské éře – na piedestal
  historie místo kazatele a vojvůdce staví poplety – režie: Pavel Koutský
 20.00 or: Temný svět   USA 120/100 Kč
  V další velkolepé marvelovské adaptaci usiluje asgardský bůh hromu 
  or o moc v celém vesmíru – režie: Alan Taylor
28.11. 17.30 Křídla Vánoc   ČR  120 Kč
  Příběhy čtyř přátel, kteří pracují v nákupním centru v čase Vánoc. 
  – režie: Karin Babinská
 20.00 Konzultant   USA/GB 120 Kč
  Vysoce postavený advokát se prostřednictvím majitele nočního klubu 
  přimotá k pochybnému obchodu s drogovým kartelem – Brad Pitt
29.11. 17.30 Letadla   3D   USA  130 Kč
  Hlavní hrdina je Dusty - práškovací letadlo s velkým srdcem a ještě
  větším snem stát se závodníkem – režie: Klay Hall
 20.00 Život Adéle   FR    vítězný film  CANNES 2013 100 Kč

 Film se silným tématem o milostném vztahu mezi dvěma mladými
 ženami – režie: Abdellatif Kechiche

30.11. 17.30 or: Temný svět   3D USA 155/135 Kč
 20.00 Křídla Vánoc   ČR  120 Kč
  3.12. 19.00 Odhalený přístav – RFK   Finsko 90 Kč
  Několik příběhů postav, které, jednoho šedého a zimního týdne čelí    
  čemusi nevyhnutelnému, v touze najít lásku a uznání – Paula Vesala
  4.12. 17.30 Křídla Vánoc   ČR  120 Kč
 20.00 Jen 17   Francie 90 Kč
  Příběh mladé Isabelle, která se stane ze zvídavosti placenou 
  společnicí bohatých seniorů – Marine Vacth
  5.12. 17.30 Pozdravy ze spermabanky   USA 110 Kč
  Před 20 lety daroval za peníze sperma do spermabanky. Co je ale více 
  než peníze? Zjištění, že je otcem 533 dětí – režie: Ken Scott 
 20.00 Gravitace   USA 80 Kč
  První vesmírná mise kde Sandra Bullock zahraje skvělou lékařku 
  – inženýrku Rayn Stone – režie: Alfonso Cuarón 
  6.12. 17.30 Oggy a Škodíci   FR 80 Kč
  Nezapomenutelné bitvy kocoura Oggyho a švábíků v animované
   pohádce – režie: Oliver Jean Marie
 20.00 e Queen: Hungarian rapsody   GB  (viz str. 8) 150 Kč
  7.12. 17.30 Křídla Vánoc   ČR  120Kč
 20.00 Život Adéle   FR 100 Kč
10.12. 17.30 Přijde letos Ježíšek?   ČR   120 Kč
  Šarmantní José se vrací po třiceti letech do Prahy z emigrace
  a s sebou přiváží mexickou manželku i dospělou dceru
 20.00 Cesta - horor  Španělsko 90 Kč
  V zoufalém pokusu zachránit své manželství, navrhne Raul strávit
  Vánoce v odlehlé chatě v horách – režie: Miguel Ángel Toledo
11.12. 17.30 Pozdravy ze spermabanky   USA 110 Kč
 20.00 Metallica 3D – záznam koncertu   USA 150 Kč

 vzrušující 3D zážitek - díky oslňující pyrotechnice, propracovaným
 jevištním scénám a obrazu snímanému najednou 24 kamerami

12.12. 17.30 Ledové království   3D   USA 155/135 Kč
  Nebojácná Anna se vydává na výpravu v doprovodu drsného horala 
  a jeho věrného soba Svena, aby nalezla svou sestru Elsu – Josh Gad
 20.00 Konzultant   USA/GB 110 Kč
13.12. 17.30 Ledové království   3D   USA 155/135 Kč
 20.00 Hobit: Šmakova dračí poušť   3D   USA 140 Kč

 Po úspěšném přechodu přes vrchy usilují Thorin a jeho společníci
 v divočině o pomoc cizince – režie: Peter Jackson

14.12. 17.00 Hobit: Šmakova dračí poušť   3D   USA 140 Kč
 20.00 Přijde letos Ježíšek?   ČR   120 Kč
15.12.  16.45 P. I. Čajkovskij: Labutí jezero 3D   (viz str. 8) 200 Kč
17.12. 17.30 Přijde letos Ježíšek?   ČR   120 Kč
 20.00 Hobit: Šmakova dračí poušť   USA 110 Kč
18.12. 17.00 Hobit: Šmakova dračí poušť   3D   USA 140 Kč
 20.00 Zadáno pro neveřejnou projekci 
19.12.  Cyril a Metoděj   ČR 
                               Slavnostní pražská premiéra s autogramiádou, více informací v příštím čísle  
20.12. 17.30 Niko 2   Finsko  110 Kč

                  Sobík Niko opět musí řešit své trable. Tentokrát se Niko vydává za
 záchranou svého nevlastního bratra – režie: Kari Juusonen

 20.00 Putování s dinosaury   3D   ČR 150/130 Kč
                                Rodinný dokumentární film o dinosaurech pod taktovkou BBC Earth
  režie: Neil Nightingale
11.11. 17.30 Putování s dinosaury   3D   ČR 150/130 Kč
 20.00 Hobit: Šmakova dračí poušť   USA 110 Kč
Babybio:
20.11. 10.00 Donšajni   ČR 60 Kč
  Příběh o lásce a zklamání, o lásce a vášnivém milování …
   režie: Jiří Menzel
18.12. 10.00 Křídla Vánoc   ČR 90 Kč

Dětské filmy:
23.11. 16.00 Pohádky pro kočku   ČR 60 Kč
  Pásmo animovaných pohádek pro nejmenší děti
30.11. 16.00 Cesta za Vánoční hvězdou   Dánsko 90 Kč
  7.12. 16.00 Cesta za Vánoční hvězdou   Dánsko 90 Kč
14.12. 15.00 Ledové království   USA 120/100 Kč
21.12. 16.00 Niko 2 110 Kč

28. listopadu
Dobrů chuť, vlku!

hra o výjimečném přátelství plná humoru 
v podání Banskobystrického divadla 

Na Rázcestí
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 9.00 a 10.00 hodin

28. listopadu
Literární večer s haluškami

tématický večer zaměřený na významné 
slovenské spisovatelky J. Juráňovou

a I. Brežnou a kulinářský zážitek 
– slovenské halušky

Klubová scéna (vchod ze dvora domu
U Koruny) od 18.00 hodin

29. listopadu
AKVAbatoláRIUM

banskobystrické divadlo Na Rázcestí 
unikátní interaktivní představení pro 

batolata od 10 měsíců do 3 let
a pro jejich rodiče

velký sál Kulturního střediska Radotín 
v domě U Koruny od 10.00 hodin

29. listopadu
MOCAD(R)ÁMY

Bánskobystrické divadlo Na Rázcestí 
autentické příběhy života v ženské kůži 
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 19.00 hodin

30. listopadu
Oskar Petr 

zpěvák, textař a hudební skladatel 
spojovaný především se skupinou Marsyas 

a Jazz Q vystoupí s Jiřím Vopavou 
(housle, mandolína, zpěv)

Klubová scéna (vchod ze dvora domu
U Koruny) od 19.00 hodin

1. prosince
Divadlo Toy Machine: Skřítci

velmi kouzelné stínové loutkové 
představení pro děti od 3 let

po představení - divadelně výtvarná dílna 
pod vedením B. Gasparové

Klubová scéna (vchod ze dvora domu
U Koruny) od 15.00 hodin

1. prosince
První adventní koncert

koncert Michaely Stehlíkové – adventní čas 
v jiných zemích ve spolupráci 
s M. Vorkem a DS Gaudium 

velký sál Kulturního střediska Radotín 
v domě U Koruny od 17.00 hodin

6. prosince
Setkání před betlémem

vánoční příběh pro děti i dospělé v podání 
známého loutkáře Víti Marčíka následovaný 

mikuláškou nadílkou DS Gaudium
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 17.00 hodin

7. prosince
Ďábelská diskotéka

s DJ’s JAPA (Jarda Hájek a Pavel Stráník) 
pro maskované zralé čerty, čertice,

ďáblice, mikuláše a anděly
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 19.00 hodin

8. prosince
Druhý adventní koncert

Markéta Mátlová a Jaroslav Březina
modlitebna Českobratrské církve 

evangelické v Radotíně Na Betonce 
od 17.00 hodin

13. prosince
Jan Spálený Trio

bluesman a lídr skupiny ASPM 
v komornější sestavě se světoznámým 

trumpetistou Michalem Gerou a Filipem 
Spáleným (tuba, baskytara)

Klubová scéna (vchod ze dvora domu
U Koruny) od 19.00 hodin

14. prosince
10. vánoční dílny

ZŠ Praha - Radotín a ŠK KLÍČ
vstupné 80 Kč

budova 2. stupně 9.00-13.00 hodin

14. prosince
Vodníkova Hanička

pohádka pro děti v podání DS Gaudium
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 15.00 hodin

14. prosince
Betlémské obrazy

divadelní představení pro celou rodinu 
v podání DS Gaudium

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

15. prosince
Vánoční trhy

před radotínskou radnicí a na náměstí
Sv. Petra a Pavla 13.00-18.00 hodin

15. prosince
Třetí adventní koncert

SUDOP uvede adventní zpěvy a Českou 
mši vánoční J. J. Ryby

 kostel sv. Petra a Pavla od 17.00 hodin

více na
www.praha16.eu/kulturnistredisko

Jonathan Franzen  – Svoboda
Společenský román o dnešních 

Američanech a dnešní Americe z pohledu 
středostavovské rodiny a několika dalších 
postav, které jsou s ní tak či onak spojené. 

Vykreslení všech protagonistů stejně 
jako jejich reakce na témata doby nutí 
k myšlence, že na tom asi něco bude… 

Jak obstojí tváří tvář vlastním frustracím, 
ambicím a touhám, Jak se vyrovnají 

s nebezpečím vnitřní prázdnoty a jak naloží
s břemenem vlastní svobody?

nakladatelství Argo

Amos Oz – Scény z venkovského života
Světoznámý izraelský prozaik ve své 

poslední knize předkládá znepokojivý 
portrét izraelského venkova. Cyklus 

místem i postavami propojených 
povídek upoutá výstižným obrazem 

lidské samoty a nejistoty, traumat dnešní 
izraelské společnosti i mistrně navozenou 

atmosférou. Kdo je muž, který Arjeho 
Celnika přesvědčuje, že se má zbavit své 

staré matky a dům výhodně prodat? 
Jaký původ mají záhadné zvuky ozývající
se zpod domu bývalého politika Kedema? 
A kam zmizela starostova manželka poté, 

co manželovi zanechala vzkaz, 
aby se o ni nebál? 

nakladatelství Paseka

Joël Dicker – Pravda o případu 
Harryho Queberta

Zvraty nabitý detektivní román obdržel 
Hlavní cenu Francouzské akademie 2012, 
Goncourtovu cenu Goncourt des Lycéens 

2012. O co v něm jde: v roce 1975 se 
v americkém městečku Aurora zamiluje 

třicetiletý začínající spisovatel Harry 
Quebert do patnáctileté Noly. Ona jeho 
lásku opětuje, on díky ní napíše román 

svého života a nesmazatelně se zapíše do 
dějin literatury. Jenže ještě před vydáním 
románu Nola zmizí. Třicet let poté se na 
zahradě Harryho domu najde mrtvola. 

Když se ukáže, že je to Nola, je spisovatel 
označen za vraha. Mnohovrstevnatý

příběh je i románem o románu.
nakladatelství Argo

Iva Pekárková – Levhartice
Hrdinka románu, průměrná Češka něco 

přes čtyřicet, které se právě za dramatických 
okolností rozpadlo průměrné manželství, 
řeší tuto situaci poněkud nezvykle: odjede 

do Anglie, kde se léčí z pocitu vlastní 
zbytečnosti v náručích mužů všemožných 
ras a národností. Proti všemu očekávání 
si ji jeden z milenců přivede do rodiny 

jako „mladší manželku“. Kniha se dotýká 
fenoménu tak častého v dnešní moderní 

společnosti: čím dál tím víc lidí 
se nechává okouzlit cizími kulturami, 

zatímco pohrdá svou vlastní.
nakladatelství Mladá fronta

Sue Townsendová – Žena, která si šla 
lehnout a rok nevstala

Román britské autorky, proslavené 
především humornou ságou o nesnadném 

dospívání Adriana Molea, který uvítají 
všechny dlouholeté manželky a matky 
a přesto není vůbec lacině feministický. 

V příběhu ženy, která odmítala vstát 
z postele, opět nechybí břitká ironie, 
tentokrát je ovšem zaměřena méně 

politicky, o to více se týká
„obyčejných“ lidských vztahů.

nakladatelství Mladá fronta

PRO DĚTI:
Renáta Fučíková – Ludmila, 

Václav a Boleslav
Netradičně pojatá, bohatě ilustrovaná 
naučná kniha o nejstarší české historii.

V příběhu, který předkládá obraz drsného 
světa 10. století ve střední Evropě, nechybí 

stěžejní události počátků české historie: 
konflikt mezi Drahomírou a Ludmilou, 
Václavem a Boleslavem. Pro děti jsou 

zde historické skutečnosti zpřístupněny 
výraznou ilustrací a postavou mnicha 
Kristiána, který celý příběh vypráví.

nakladatelství Práh

Petr S. Milan – Myšáci na první výpravě
Dobrodružný příběh dvou malých rošťáků 

myšáků Tomíka a Otíka, kteří bydlí
s maminkou a tatínkem za skříní

v obýváku manželů Rambouskových. 
Podnikají různá dobrodružství, ale nejraději 

by odcestovali a poznali zajímavá místa
z celého světa. Zatím však na ně čeká jejich 

první cestovatelská výprava,
a to po velkém domě Rambouskových.

nakladatelství Pierot

Místní knihovna Zbraslav
U Malé řeky 3

Praha-Zbraslav
tel.: 257 111 802-5

e-mail: knihovna@mc-zbraslav.cz

16. listopadu
Kašpárek na cestách

tři veselé Kašpárkovy příhody 
v marionetové pohádce

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

18. listopadu
Cestovatelské promítání – Madagaskar

celovečerní diashow cestovatele
a fotografa M. Loewa

Divadlo J. Kašky od 19.00 hodin

21. listopadu
Rozmarné léto

dramatizace knihy V. Vančury
v podání souboru Zbraslavské kulturní 

společnosti
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

23. listopadu
Kaškova Zbraslav

přehlídka nejen jednoaktových her
Divadlo J. Kašky

28. listopadu
Koncert žáků ZUŠ

obřadní síň Městského domu Zbraslav
od 18.30 hodin

30. listopadu
Honza pánem

marionetová pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

1. prosince
Zbraslavský běh

terénní běh pro nejširší veřejnost
na Závisti, starty od 9.30 hodin

4. prosince
Rozmarné léto

dramatizace knihy V. Vančury
v podání souboru

Zbraslavské kulturní společnosti
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

7. prosince
Čertův švagr

marionetová pohádka +
Mikulášská návštěva

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

9. prosince
Koncert žáků ZUŠ

obřadní síň Městského domu
Zbraslav od 18.30 hodin

11. prosince
Předvánoční setkání seniorů

sál restaurace U přístavu
od 14.00 hodin

14. prosince
Kubula a Kuba Kubikula

loutková pohádka podle V. Vančury 
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

Změna programu vyhrazena!
Informace, rezervace: kulturní oddělení 

ÚMČ Praha-Zbraslav
U Malé řeky 3, tel.. 257 111 801

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

20. listopadu
Pevné objetí 

přednáška o empatii, lásce a vzájemné 
porozumění ve výchově dětí v rámci

„VŠ Rodinné“, vstupné 80 Kč,
hlídání 50 Kč, rezervace nutná

17.30-19.30 hodin

26. listopadu
Prevence dětských zimních nemocí
pomocí bylinek, sirupů i klasických 

přístupů, vstupné 40 Kč, rezervace nutná 
10.00-11.30 hodin

27. listopadu
Dílna – adventní věnce

vstup 350 Kč včetně materiálu
herna pro děti zdarma, rezervace nutná

17.00-18.30 hodin

7. prosince 
Předvánoční veselice

pro děti s rodiči v maskách či bez
vstupné 30 Kč/osobu

restaurace Patium 15.00-18.00 hodin

8. prosince
 Workshop divadelního spolku Prší

pro školáky na téma: muzikál 
vstupné 350 Kč, úhrada do 25.11. 
9.30-18.00 hodin, v 17.00 hodin
vystoupení pro blízkou veřejnost

10. prosince
 Jak vychovávat děti, aby se nestaly obětí 

šikany či agresorem
přednáška psycholožky

vstupné 80 Kč, hlídání 50 Kč/dítě
rezervace do 3.12., 10.00-11.30 hodin

15. prosince
Vánoční trhy v Radotíně

pořádá Pexeso ve spolupráci
s Městskou částí Praha 16 

nám. Sv. Petra a Pavla 13.00-17.00 hod.

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


