
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!

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!

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

22. ledna od 17.00 a 19.30 hodin
Panika v městečku 70 Kč

23. ledna od 17.00 a 19.30 hodin
V hlavní roli já  70 Kč

24. ledna od 17.00 a 19.30 hodin
Na sever   70 Kč

29. ledna od 18.00 hodin
Na východ od ráje   (FK) 70 Kč

           (členové FK 50 Kč)

30. ledna 17.00 a 19.30 hodin
31. ledna 17.00 a 19.30 hodin
2 Bobule   80 Kč

5. února od 17.00 a 19.30 hodin
Hrdinové z Daranu 70 Kč

6. února od 17.00 a 19.30 hodin
3 sezóny v pekle  75 Kč

7. února od 16.00 a 19.00  hodin
2012   75 Kč

12. února od 17.00 a 19.30 hodin
Vánoční koleda  70 Kč

13. února od 17.00 a 19.30 hodin
Zoufalci   70 Kč

14. února od 17.00 a 19.30 hodin
Ženy mého muže  70 Kč

       DĚTSKÁ  PŘEDSTAVENÍ
Neděle v 15.00 hodin 40 Kč

24. ledna  Povídání o pejskovi
a kočičce    

31. ledna  O princezně, která 
všechno viděla    

14. února  Broučci – Broučkovy
tajnosti  

John Grisham – Hra o pizzu
Rick Dockery, druhý záložní quarter-

back Cleveland Browns, zaviní prohru 
svého týmu v zápasu o titul mistra 

americké ligy a je okamžitě propuštěn. 
Jediný zájemce ochotný ho znovu 

angažovat je amatérský klub z Evropy, 
konkrétně z italské Parmy!

Vydalo nakladatelství Knižní klub

Junot Díaz – Krátký, leč divuplný 
život Oskara Wajda

Oskar, milý, ale značně obtloustlý 
nýmand, sní o tom, že se stane domi-
nikánským Tolkienem a díky tomu 
najde konečně lásku. Jeho rodinu už 
ale po několik generací pronásleduje 

prastará kletba zvaná fukú, jež je 
sužuje smůlou a hlavně nešťastnými 
láskami. Oskar se jednoho léta roz-

hodne, že to s fukú skoncuje.
Vydalo nakladatelství Argo

Lydia Petráňová – Domovní znamení 
staré Prahy

Kniha souhrnně zpracovává historii 
a ikonografii domovních znamení 

v historických čtvrtích Prahy. Podává 
výklad o historii obrazových znamení 
na pražských domech, od počáteční  

ryze orientační funkce přes vývoj k vý-
tvarné bohatosti, až do současnosti.
Vydalo nakladatelství Academia

Astrid Lindgrenová – Petr a Petra 
V jedné stockholmské škole měli 

v první třídě právě čtení a vtom se 
ozvalo zaklepání na dveře. A když se 
dveře otevřely, stály za nimi dvě ma-
ličké děti, ne větší než panenky – po-

prosily paní učitelku, zda by nemohly 
taky chodit do školy. A co bylo dál?

Vydalo nakladatelství Albatros

omas Brezina – Čarodějova věž 
Parta detektivů musí tentokrát 

rozlousknout zapeklitý případ. Ve 
vesničce, kde lišky dávají dobrou noc, 
se začne zjevovat čaroděj, který je už 
pět set let mrtvý. Je to duch, nebo se 
jedná jen o nějaké laciné triky? Na-

víc se zdá, jako by všichni obyvatelé 
Limbachu měli co skrývat!

Vydalo nakladatelství Albatros

Místní knihovna Radotín,
Loučanská 1406/1,

telefon: 234 128 460,
e-mail: knihovnaradotin@seznam.cz,

www.knihovna-radotin.cz

16. ledna
Kašpárkův drak Pudivítr

Marionetová pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

16. ledna
Reprezentační ples školy

Sál hotelu Barbora
od 19.00 do 24.00 hodin
předprodej od 4. ledna

v obou školních budovách

20. ledna
Promítání pro seniory – Amerika I.

přednáší pan Zdeněk Beránek
Klub KLASU od 15.00 hodin

23. ledna
Sůl nad zlato

Marionetová pohádka
na motivy B. Němcové

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

23. ledna
Trojčlenka

Tři aktovky A. Christie
v podání souboru ZKS

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

25. ledna
Koncert žáků ZUŠ 

Obřadní síň Městského domu
Zbraslav od 18.30 hodin

30. ledna
Kašpárek na cestách

Tři veselé Kašpárkovi příhody
v marionetové pohádce

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

6. února
Dětský karneval

Sál sokolovny od 15.00 hodin

6. února
Masopustní bál 

Sál sokolovny Zbraslav od 19.30 hodin. 
Předprodej vstupenek od 18.1.

13. února
Perníková chaloupka

Marionetová pohádka pro nejmenší
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

20. února
Kašpárkova strašidla

Veselá marionetová pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

od 8. ledna V PEXESU
Páteční Pexo klub pro mládež

Deskové hry, pingpong, tělocvična 
i žonglování s Flowersticky a Diabolem

od 13.00 do 17.00 hodin v Pexesu
Vstup do klubovny volný,

 žonglování za 1100 Kč do června

Pondělky 11. ledna až 1. února
Cyklus Respektovat a být respektován
Pexeso ve spolupráci se Společností 

pro mozkově kompatibilní vzdělávání
1. a 2. Jak postupovat při oprávně-

ných požadavcích vůči druhým (dě-
tem i dospělým), 3. Jak jednat s dětmi 
nebo s dospělými, kteří dávají najevo 
negativní pocity, 4. Konflikty mezi 

dětmi a vytváření návyků
od 17.30 do 20.30 hodin v Pexesu

Účastnický poplatek: 1450 Kč za celou 
základní část (nelze se přihlašovat jen 

na jednotlivá témata) – rezervace nutná

20. ledna
Přednáška – Je mé dítě zralé do školky? 
Vše o nástupu do školky, co má dítě 

umět a jak je na to připravit,
přednáší Mgr. Vlková 

od 16.30 do 17.30 hodin v Pexesu
Vstupné 60 Kč, možnost hlídání

40 Kč/dítě, rezervace nutná

23. – 24. ledna
Víkend s rodinnými konstelacemi

Rodinné konstelace jako nástroj, 
který umožní nahlédnout, zda jsme 
(a jak) zapleteni s osudy členů rodi-
ny a předků (což může být jedním 

z důvodů, proč přes veškerou snahu 
nežijeme tak, jak bychom chtěli), 

terapeutka Eva Smejkalová
od 9.00 do 16.00 hodin v Pexesu

Více info na eva.smejkalova@volny.cz

28. ledna
Ukázkové letecké odpoledne pro děti
Zkušený lektor Miroslav Macků dětem 
promítne obrázky z výstav leteckých 
modelů, leteckých dnů a nechá je pro-
hlédnout si a vyzkoušet model větroně

od 16.00 do 17.00 hodin v Pexesu
Vstupné 60 Kč za rodinu –

rezervace nutná

Od února budou v Pexesu probíhat 
PC kurzy (viz www.attavena.cz)

Celý leden se konají zápisy do kurzů, 
které budou probíhat do června 2010

Žabovřeská 1227, Praha 5 – Zbraslav
více na www.pexeso.org

Lunapark zvaný Apokalypsa ote-
vírá brány. Všude jsou bezpečnostní 
sítě, tak prosím postupujte, žádnou 
paniku. Konec světa v režie Rolanda 
Emmericha, specialisty na katastro-
fické filmy jako Den nezávislosti 
nebo Den poté, je totiž nečekaná 
švanda.

2012 hodilo přes palubu ame-
rické vlastenectví a posadilo na 
blockbusterový trůn spasitelský hu-
manismus, kterému se nedokážete 

nesmát, i kdyby vám na nočním stol-
ku ležely sebrané spisy dalajlamy.

První osa se točí kolem neúspěš-
ného spisovatele (Cusack), který se 
v Yellowstone setká s šíleným vizi-

onářem a zjistí, že celý svět půjde 
k čertu, takže se snaží zachránit 
svou exmanželku a děti. Osud 
Cusackovy dysfunkční rodiny je zá-
kladem pro emocionální bázi filmu 
a přenos tradičních hodnot jako ro-
dina, láska, víra a naděje, větší pří-
nos mají ale coby průvodci na cestě 
hledání Noemovy archy skrz bortící 
se zeměkouli.
   Onu pochodeň lidskosti nese mla-
dý afroamerický vědec Adrian, ve 

kterém se pere 
et ická urput-
nost s exaktní 
s t ř í z l i v o s t í 
a sexuálními 
pudy, které jej 
vábí k dceř i 
(t a k té ž  a f ro -
a mer ic kého) 
p r e z i d e n t a 
USA.
   Síla intelek-
t u á l n ě  pr o s -
t inkého 2012 
ale nespočívá 
ve fotogenic-
kých výjevech 

zkázy z Top ten míst na Zemi, zá-
běrech na bortící se Eiffelovku nebo 
katedrálu sv. Petra v Římě (v Praze 
se filmové tsunami nezastavilo), ani 
ve fantaskních záběrech lodí. Je totiž 

dílem stejně katastrofickým jako 
legračním – vznikl zvláštní hybrid 
CATASTROMEDY. Hlášky postav 
a verbální timing jsou na toxicky 
vysoké úrovni a nečekaně cynicky 
shazují i napínavé pasáže; komický 
prostor má zejména široká ruská 
duše reprezentovaná buldočím mi-
liardářem a odvážným pilotem Sa-
šou, mnišská odevzdanost v Tibetu, 
britská královna s nezbytnými psíky 
a černohumorná pasáž s kaliforn-
ským guvernérem Arnoldem.

Triky z digitální říše jsou bombas-
tické, místy ale čouhají z plátna až 
běda. Co naplat, Roland Emmerich 
je muž, pro něhož je i fráze „over the 
top“ zatraceně maličká – létající auta 
a svět pod vlnou obří tsunami mu 
nestačí: cestu, jakou se rodina dostá-
vá z horké sopečné kaše, by nepřežil 
ani Chuck Norris se Supermanem. 
Zázrak střídá zázrak a Emmerichovi 
musí závidět všichni svatí. Konci by 
sice prospělo radikální krácení, pro-
tože závěrečná titaniková anabáze 
působí jako neumětelské sabotérství, 
ale i tak jde o třeskuté zemětřesení 
v rámci žánru.
   Soudný den je tady: lidstvo plánuje 
a Bůh se směje. Alespoň v Emmeri-
chově hlavě. A pokud nebudete brát 
2012 smrtelně vážně, je pravděpo-
dobné, že si celuloidové naplnění 
předpovědi Mayů užijete i vy.

Recenze: 2012
Stejně jako nás, i mnohé 
obyvatele Radotína zne-
pokojuje stav domu č. 38 
v ulici Karlická. Rozbitá 
okna a pohyb bezdomov-
ců není věc, z které by se 
dalo radovat.  Dům však 
v současné době nemá 
majitele, tomu původní-
mu byl zabaven a nyní 
jej spravuje soudem 
určený správce, který se 

připravuje dům prodat v dražbě. Naštěstí dal alespoň 
správce souhlas Městské policii k vstupu na pozemek 
a do objektu, aby zde mohla provádět pravidelné kon-
troly a nezvané návštěvníky 
vykazovat. Doufejme, že dražba 

proběhne rychle a nový majitel se o svůj majetek 
náležitě postará.

Boží muka v centru 
Lochkova se znovu 

zaskvěla v plné kráse.. 
Městská část Praha-

-Lochkov původně plánovala jen jejich 
vnější opravu, ale protože byla po začát-

ku prací zjištěna rozsáhlejší poškození, 
rozhodla se pro kompletní rekonstrukci  

podstavce i křížku, kterou se podařilo 
uskutečnit i díky přispění sponzorů. 

V Korunce proběhne v lednu zápis 
do kurzů, které byly otevřeny již 
v prvním pololetí školního roku.

23. ledna
Big beat párty

poslechově taneční akci spojenou 
se křtem hudebního CD: „STARÝ 

…& …YARAREE“ pořádá sobalový 
oddíl  v radotínské Sokolovně

od 19.00 hodin, 
v průběhu večera zazní hudba kapel 

Beer Sanatorium, Dyk je to jedno, 
Beer band, jako kmotři nového CD 

se tu objeví klasický kytarový
virtuos Štěpán Rak, vynikající

šéuchař Zdeněk Pohlreich a rockový
kytarový mág Petr Henych

6. února
15. radotínský bál

pořádá Městská část Praha 16
v Sokolovně Radotín,

k tanci zahraje hudební skupina Smeč,
předtančí Standardklub Praha

Vstupenky bude možné zakoupit 
v Kulturním středisku „U Koruny“ 
vždy v pondělí a ve středu od 8.00 
do 12.00 hodin a od 13.00 do 18.00 
hodin, cena vstupenky  je 130 Kč, 

místenky 20 Kč, v den bálu lze lístky 
zakoupit přímo v Sokolovně

10. února
Pódiová zkušenost

koncert mladších žáků Základní 
umělecké školy Kl. Slavického

Sál Kulturního střediska Radotín
od 18.00 hodin

16. února
Myslivecký ples

pořádá Myslivecké sdružení Radotín
v Sokolovně Radotín

od 20.00 do 3.00 hodin,
k tanci zahraje kapela z Kraslic
Vstupné 150 Kč, místenka 30 Kč

17. února
Žákovský koncert

vystoupení Základní umělecké školy 
Kl. Slavického

Sál Kulturního střediska Radotín
od 18.00 hodin

20. února
Maškarní sport bál

pořádá Sokol Radotín a RSK Volejbal
v Sokolovně Radotín,

k tanci zahraje Globus Band
od 14.00 hodin odpolední karneval 

pro děti, vstupné 40 Kč
od 20.00 hodin samotný sport bál, 
jednotná cena vstupenky 150 Kč
 Předprodej od počátku února

v trafice u autobusového terminálu


