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18. 8.

Věčně mladá USA
120 Kč
Kdo z nás by nechtěl přestat stárnout? – Blake Lively
20.00
Amy USA/GB
80 Kč
Kým ve skutečnosti byla dívka, která stojí za slavným jménem Amy
Winehouse? Dokument nechává promlouvat zejména Amy samotnou
19. 8. 17.30
Ant man USA 3D
130 Kč
Větší hrdinové už nebudou…
20.00
Papírová města USA
110 Kč
Po filmu Hvězdy nám nepřály, přichází do kin další filmová
adaptace románu Johna Greena – Nat Wolff, Cara Delevingne
20. 8. 17.30
Pařížská blbka Francie
100 Kč
Cíl je jasný: zaslouží si mít život lepší než zbytek lidstva
20.00
Mission Impossible – Národ grázlů USA
120 Kč
Agent Ethan Hunt jde znovu po krku těm největším grázlům
současného světa! – Tom Cruise, Simon Pegg
21. 8. 17.30
Malý dráček SRN
100 Kč
Kokosáček je létající drak, který nelítá a Oskar je drak masožravec,
který se stal vegetariánem. A teď se oba musí stát hrdiny!
20.00
Nenasytná Tiffany ČR
110 Kč
Hororová komedie – Leoš Noha, Petr Čtvrtníček
22. 8. 17.30
Uuups! Noe zdrhnul… SRN/Belgie
100 Kč
Je konec světa! Blíží se obrovská povodeň, dostatečně velká na
vyhubení veškerého života na Zemi. Co bude s malými raťafáčky?
20.00
Vykolejená USA
110 Kč
Nová komedie režiséra Judda Apatowa slibuje hodně drsný humor
25. 8. 17.30
Ant – man USA
100 Kč
20.00
Když zvířata sní Dánsko/Francie
90 Kč
Všichni znají pravdu - kromě ní. Když zvířata sní, není radno je rušit
26. 8. 17.30
Fantastická čtyřka USA
120 Kč
Během neúspěšného pokusu o teleportaci získají čtyři mladí vědci
specifické superschopnosti
20.00
Pařížská blbka Francie
100 Kč
27. 8. 17.30
Pixely USA 3D
155 Kč
Mimozemšťané si chybně vyloží videozáznamy klasických videoher
jako vyhlášení války – Adam Sandler, Josh Gad
20.00
Iracionální muž USA
120 Kč
Profesor filozofie si prochází existenciální krizí a nedaří se mu nalézt smysl
života – další film Woodyho Allena – Emma Stone, Joaquin Phoenix
28. 8. 17.30
Uuups! Noe zdrhnul… SRN/Belgie
100 Kč
20.00
Vykolejená USA
110 Kč
29. 8. 17.30
Pixely USA
120 Kč
20.00
Fantastická čtyřka USA
120 Kč
1. 9. 17.30
Mimoni USA 3D
130 Kč
Zamysleli jste se někdy nad tím, proč vlastně ti žluťoučcí a k sežrání
roztomilí Mimoni dobrovolně slouží Gruovi, padouchovi s velkým P?
20.00
Pride GB
90 Kč
Během Gay Pride v Londýně se skupina aktivistů rozhodne pomoci
rodinám stávkujících horníků. Odborový svaz se ale zdráhá jejich
pomoc přijmout – Bill Nighty, Andrew Scott, Imelda Staunton
2.9. 17.30
Bez kalhot XXL USA
110 Kč
Děj navazuje na první film, kdy Mike ukončil svou kariéru striptéra a i
zbývající členové striptérské skupiny se chystají hodit ručník do ringu.
20.00
Slow west GB/NZ
80 Kč
Šestnáctiletý Jay ze Skotska pátrá v americkém Coloradu 19. století
po ženě, kterou miluje – Kodi Smit-McPhee, Michael Fassbender
3. 9. 17.30
Barbie rock´n royals USA
115/90* Kč
Muzikálová pohádka pracuje s oblíbeným motivem záměny dvou
naprosto odlišných charakterů
20.00
Hitman: Agent 47 USA/SRN
110 Kč
Vrah se smyslem pro detail – Rupert Friend, Hannah Ware
4. 9. 17.30
Mune – strážce měsíce Francie 3D
130 Kč
Malý faun byl jmenován strážcem měsíce, ale kvůli své nezkušenosti
způsobil nehodu, kterou musí napravit
20.00
Věčně mladá USA
110 Kč
5. 9. 17.30
Hitman: Agent 47 USA/SRN
110 Kč
20.00
Iracionální muž USA
100 Kč
8. 9. 17.30
Papírová města USA
110 Kč
20.00
Kurýr: restart Francie
120 Kč
Kurýr se proti své vůli musí spojit s nájemní vražedkyní, aby zničili
gang obchodníků s lidmi – Ed Skrein, Loan Chabanol
9. 9. 17.30
Mallory ČR
80 Kč
S Mallory se život nemazlil, ona se však po porodu syna dokázala vymanit
z drogové závislosti a zvládla i období, kdy se ocitla s dítětem na ulici
20.00
Domácí péče ČR
100 Kč
Obětavá zdravotní sestra Vlasta při své práci na jihomoravskémvenkově
ošetřuje spoustu rázovitých místních pacientů – Alena Mihulová
10. 9. 17.30
Opeřená banda Mexiko/USA
100 Kč
Animovaná akční komedie
20.00
Úžasný Boccacio Itálie/Francie
90 Kč
Ze stovky povídek Boccacciova renesančního klenotu Dekameron si jich
duo Tavianiů zvolilo pět plných fantazie, lásky, touhy a grotesky
11. 9. 17.30
Malý dráček SRN 3D
120 Kč
20.00
Kurýr: restart FR
120 Kč
12. 9. 17.30
Nikdy není pozdě USA
130 Kč
Meryl Streep jako slavná kytaristka, která se ve snaze splnit si své sny
o rockandrollové slávě dopustila spousty životních chyb
20.00
Gansterka ČR
130 Kč
BABY BIO – PRO RODIČE NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ
23. 9. 10.00
Andílek na nervy ČR
60 Kč
Čtrnáctiletá fashion bloggerka si musí po smrti matky vybrat, zda žít v
dětském domově nebo s otcem, kterého nikdy neviděla – na vesnici!
DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ
5. 9 16.00
Malý dráček SRN
100 Kč
12. 9. 16.00
Barbie rock´n royals USA
115/90* Kč

KULTURA - SPOLEČNOST

17.30

115/90* u takto označených představení lze dětskou slevu uplatnit pouze na pokladně kina

Kino Radotín, Na Výšince 875/4, telefon: 257 910 322
e-mail: kinoradotin@email.cz, www.kinoradotin.cz

24.-29. srpna
ESCM
evropský sobalový superpohár
hřiště SC Radotín
(více viz str. 9 a
www.escm2015.eu,
facebook.com/escm2015.eu,
twitter.com/escm2015)
25. srpna
Zápas s Albright College
přípravné basketbalové utkání
radotínská sportovní hala
od 20.00 hodin (více viz str. 10)
7. září
Předprodej zájezdů
pro radotínské seniorky a seniory
pořádaných Městskou částí Praha 16:
23. 9. Zámek Litomyšl,
Polička a život na vsi
30. 9. Zámek Dub a Helfenburk
14. 10. Karlovy Vary
21. 10. Polsko, zámek Ksiaž
Klubová scéna (vchod ze dvora domu
U Koruny) od 8.00 do 10.00 hodin
12. září
Radotínské Burčákobraní
kulturně společenský podnik pod
taktovkou Městské části Praha 16
a Českého archivu vín
vystoupí Romská cimbálovka pana
Kováče, mezinárodní kapela Caribe
z Bolívie, reggae skupina Švihadlo
a Elvis Presley revival
Součástí programu bude
anketa o ceny a divadelní stan
pro děti: loutkové Pověsti české
Divadla Toy Machine
pro dospělé: originální Vtipomat Bely
Schenkové, divadlo ANPU
před radnicí Městské části Praha 16
a na náměstí Sv. Petra a Pavla jinými slovy všude v prostoru před
lávkou přes Berounku
13. září
Loučení s létem & Vrh koulí
dva turnaje (první je pétanque-ový)
do 3. mistrovství
Radotína v boulo/koulo
boulodrom v areálu Beach arény
v ulici K Lázním od 13.30 hodin
15. září
Čaj o třetí
tradiční setkání radotínských
seniorek a seniorů – s velkou směsí
romantických písní a árií Hudební
Hollywood: Anna Dushkina
a Vladimír Franta
velký sál Kulturního střediska
Radotín v domě U Koruny
od 15.00 hodin
21., 23. a 24. září
Dny otevřených dveří v Klubu
Radotín
více viz str. 4
24. září
zkušební hodina
Kurzu jógy s Luckou
(kurzy jógy budou probíhat od října
vždy ve čtvrtek od 8.30 a 10.30 hodin)
Kulturní středisko Radotín
v domě U Koruny od 8.30 hodin
rezervace nutná!
na e-mail: truksova-l@seznam.cz
případně na tel.: 723 570 421
více na www.praha16.eu
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20. srpna
Domácí péče
nový český film
Letní kino Kamínka od 21.30 hodin
26. srpna
Amy
celovečerní britský hudební
dokument o Amy Winehouse
Letní kino od 21.30 hodin
27. srpna
Jiří Schmitzer
Live koncert
Letní kino Kamínka od 19.00 hodin
29. srpna
Zbraslavské jarmarky
na Zbraslavském náměstí
od od 8.30 do 12.30 hodin
30. srpna
Rozmarná letní plovárna
Podaří se jedno odpoledne vzkřísit
ducha prvorepublikové plovárny?
U Vltavy na Závisti od 14.00 hodin
4. září
Pohádkový les
tradiční akce pro celou rodinu
louka v Borovičkách a přilehlé okolí
od 16.00 hodin
5. září
Zbraslav – Jíloviště
48. ročník jízdy historických
vozidel do vrchu
dopoledne výstava automobilů
na Zbraslavském náměstí
jízda do vrchu startuje ve 13.00 hodin
12. září
Zbraslavské jarmarky
na Zbraslavském náměstí
od 8.30 do 12.30 hodin
12. září
Obnovená paměť
aneb vzpomínka na zničený chrám
přednáška ing. arch. K. Paška
o zničeném chrámu
Nanebevzetí P. Marie na Zbraslavi
v zámeckém parku od 17.00 hodin
Změna programu vyhrazena!
Informace, rezervace, vstupenky:
kulturní odd. ÚMČ Praha - Zbraslav
U Malé řeky 3, tel.: 257 111 801
kultura@mc-zbraslav.cz

24.-28. srpna
LEGO Bricks for Kids
Škola super hrdinů
příměstský tábor
pro děti ve věku 6-12 let
rezervace nutná
I o prázdninách probíhá:
Prázdninové cvičení
úterý 19.45 hodin – powerjoga
čtvrtek 18.00 hodin – pilates
info v rezervačním systému Pexesa
Přes překážky
projekt Pexesa, zaměřený na pomoc
v krizi, těžké situaci, při řešení problémů
Pexeso nabízí příjemné prostředí
pro děti, rodiče, celé rodiny
více na www.pexeso.org/cz/
Pres-prekazky/Poradny
od září
Seberozvoj zdarma!
kurzy počítačových a komunikačních
dovedností financované z projektu
ESF, hlídání dětí je zajištěno zdarma
přihláška je možná do jednoho či více
kurzů dle vlastního výběru:
• Počítačové dovednosti pro práci
v kanceláři (10.9.-29.10., st a čt)
• MS Word (8.-22.9., po, út)
• MS Excel (28.9.-12.10., po, út)
• MS PowerPoint (13.-27.10., po, út)
• Kurz osobního rozvoje (6 workshopů
na témata: Time management, Stress
management, Sám sobě koučem,
Komunikace tělem a vzhledem,
Změna, Rozvoj kreativního myšlení
v termínech 3., 11., 18. a 25.9., 2.
a 9.10.)
rezervace míst v kurzech: 777 991 742
nebo na jitka.simkova@attavena.cz
více na www.nastuptesi.webnode.cz
více na www.pexeso.org

NoViolet Bulawayo –
Chtělo by to nový jména
Originální vyprávění začíná ve slumu
v africkém Harare: desetiletá dívka
pojmenovaná Miláček má různé
kamarády – jmenují se třeba Bastard, Bůhví,
Stina. Jejich otcové, případně oba rodiče
se povětšinou kamsi ztratili. Kradou ovoce,
hrají si s odpadky. A hlavně sní o tom,
že se jim podaří někam odjet, do Ameriky,
do Evropy. Miláček má štěstí, jí a její
matce se to podaří díky tetičce v Detroitu.
Jenomže idealistické představy dítěte jsou
jedna věc – a špinavé velkoměsto zasažené
hospodářskou krizí věc druhá.
nakladatelství Odeon
Čang Čin-song – Milovaný vůdce –
můj útěk ze Severní Koreje
Autor dává nahlédnout do zákulisí života
v Severní Koreje. Dosud žádný příslušník
severokorejské elity nepopsal tak detailně
vnitřní fungování tohoto totalitního státu
a jeho propagandistického aparátu. Čang
Čin-song měl coby severokorejský oficiální
básník báječný život, dokud se ovšem
neztratila přísně zakázaná kniha, kterou
půjčil svému příteli.
nakladatelství CPress
Jane Hawkingová – Cesta do nekonečna můj život se Stephenem
Jane Hawkingová je první žena patrně
nejznámějšího vědce současnosti,
Stephena Hawkinga. Tomuto dnes
třiasedmdesátiletému matematikovi
a teoretickému fyzikovi diagnostikovali
ve 21 letech neléčitelné postupné ochrnutí
nervového systému a dávali mu maximálně
dva roky života. Jane Hawkingová popisuje
jejich společný život, úspěchy i neúspěchy,
bez zábran líčí krach jejich vztahu.
Tento ojedinělý příběh se dočkal
i filmového zpracování.
nakladatelství XYZ
Martin Maršálek – Osadní toulky –
nohejbal na trampských osadách
v okolí Prahy – Vltava a Berounka
První díl řady přináší přehled o trampských
a chatových osadách v okolí Prahy
v povodí Vltavy a Berounky.
Seznamuje se vznikem osady a vývojem
nohejbalu, nechybí popis vlajky, historické
a současné fotografie, rozhovor
s pamětníky. Dále mapy s vyznačením
umístění osad v příslušné oblasti a stručný
turistický popis oblasti. Publikace tak není
ryze historicko-sportovní publikací, ale
poslouží jako průvodce pro ty,
kteří se zajímají o tramping a nohejbal
a chtějí navštívit místa, spojená
s těmito českými fenomény.
nakladatelství Mladá fronta
PRO DĚTI
Lenka Rožnovská – Vašek Prášek Mydlinka
Na některé vynálezy si svět musel počkat,
dokud s nimi nepřijde Vašek Prášek.
Už jako malý chlapeček vynalezl bublifuk
z dlaní a jako větší pak sestrojil
mydlinostroj. Neobvyklé vynálezy
přitahují neobvyklé lidi a neobvyklé
příběhy. Láskyplný příběh o přátelství
a vynalézavosti, ve kterém jsou dospělí
stále dětmi, zatímco děti dokážou být
zodpovědné jako dospělí, doplnila svými
ilustracemi Magda Veverková.
nakladatelství Grada
Zuzana Pospíšilová – Policejní pohádky
Není zločinec jako zločinec. Páchat škodu
může kdekdo, například čert nebo pirát,
známé firmy, avšak na cestu zločinu se
mohou vydat i zdánlivě bezúhonné bytosti.
Až si přečtete, co vyvedli tchoř, kuna nebo
splašená formule, tak se nestihnete divit.
V pohádkách ale nemají zločinci šanci, jako
strážci pořádku totiž nastupují pavouci
s píšťalkou, kouzelná policejní čepice,
kočka Adelinda nebo detektiv Karamelka.
nakladatelství Grada
Radek Chajda, Kamila Teslíková
U6 - úžasný svět technik
Oblíbená televizní soutěž plná pokusů
a zážitků, ve které si soutěžící vyzkouší
fyzikální zákony na vlastní kůži,
je tu na knižních stránkách!
nakladatelství České televize
Místní knihovna Zbraslav
U Malé řeky 3, Praha-Zbraslav
tel.: 257 111 802-5
e-mail: knihovna@mc-zbraslav.cz
www.mc-zbraslav.cz/knihovna

