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KULTURA - SPOLEČNOST

Žabák Ribit Malajsie
115/90* Kč
Žabák, který nesnáší poskakování a má silný odpor k vodě,
se s jediným kamarádem, létající veverkou, vydá hledat jiný smysl života
Revenant Zmrtvýchvstání USA
120 Kč
Těžce zraněný lovec (Leonardo DiCaprio), opuštěný mužem z vlastní
skupiny (Tom Hardy), překoná v touze po pomstě nemožné
Králové hor Rakousko
110 Kč
Neuvěřitelně silný příběh o přátelství chlapce a orla, který se natáčel
8 let bez použití triků a efektů – Jean Reno, Manuel Camacho
Muzikál, aneb Cesty ke štěstí ČR
130 Kč
Třída pražské konzervatoře má nazkoušet Starce na chmelu,
na výsledku závisí jejich budoucí kariérní život – Vica Kerekes, Roman Vojtek
Muzikál, aneb Cesty ke štěstí ČR
130 Kč
Perfektní den Španělsko
110 Kč
Skupina humanitárních pracovníků při řešení krize ve válečné zóně.
humor, drama, emoce, rutina, nebezpečí, naděje, to vše v jeden den
Už teď mi chybíš GB
100 Kč
Dlouholeté přátelství dvou žen podstoupí zkoušku poté, co jedna založí
rodinu a druhá vážně onemocní – Drew Barrymore, Toni Collette
Padesátka ČR
110 Kč
Komedie Vojty Kotka podle scénáře Petra Kolečka. Děj se točí kolem
rázovitých lidí ze zasněžených hřebenů a jednoho běžkařského závodu
Králové hor Rakousko
110 Kč
Tajemství jejích očí USA/GB
110 Kč
Oscarová Julia Roberts pátrá v napínavé a dramatické krimi po vrahovi
své dcery. Po 13 letech se objeví stopa a s ní šokující tajemství
Ledová sezóna USA/Indie
110 Kč
Lední medvěd Norm se vydává se třemi nezničitelnými lumíky
ze severního pólu do New Yorku, aby zajistili svému domovu klid
Lída Baarová ČR
120 Kč
Příběh ženy, která milovala Ďábla – hitlerovského ministra propagandy
Josepha Goebbelse. Ten ji však po Hitlerově nátlaku zavrhnul…
Florencie a galerie Uffizi 3D Itálie (více viz strana 8)
250 Kč
ZTP, důchodci a studenti 200 Kč
Osm hrozných USA
130 Kč
Další western Quentina Tarantina svedl do jediného útočiště před bouří
lovce lidí, bývalé vojáky i týpky s vlastním děsivým tajemstvím
Lída Baarová ČR
120 Kč
O kuřatech a lidech Dánsko/SRN
90 Kč
Gabriel a Elias se dozví, že jsou adoptovaní a mají ještě tři sourozence –
burany, kteří chodí spát se slepicemi a pro ránu nejdou daleko
Padesátka ČR
110 Kč
Vlna Norsko/Švédsko
90 Kč
Deset minut! Pak smete všechno! Katastrofický film o souboji s ničivou
vlnou ve ordu Geiranger, inspirovaný skutečnými událostmi
Ledová sezóna USA/Indie
110 Kč
Joy USA
110 Kč
Jennifer Lawrence v dramatu podle skutečné události, zachycujícím
příběh ženy, která si díky své odhodlanosti dokázala splnit sen
Alvin a Chipmunkové. Čiperná jízda USA
125/100*
Rychle a chlupatě! Čiperné veverky se vrací. Na Alvina, Simona
a eodora čekají nová dobrodružství
Tajemství jejích očí USA/GB
110 Kč
Muzikál, aneb Cesty ke štěstí ČR
130 Kč
Lída Baarová ČR
120 Kč
Joy USA
110 Kč
Fúsi Island
100 Kč
Zavalitý čtyřicátník Fúsi sbírá odvahu dospět.. Když do jeho světa
nečekaně vtrhne temperamentní žena s dcerkou, je nucen to risknout
Lída Baarová ČR
120 Kč
Druhá šance Dánsko
90 Kč
Detektiv Andreas přivolaný k hádce mezi párem narkomanů objeví
jejich zanedbaného syna a unese ho. A co na to parťák?
Dánská dívka USA/Belgie
110 Kč
Milostný příběh dánské malířky Gerdy Wegener a jejího partnera Einara,
který jako první na světě podstoupí změnu pohlaví
Zde Harold Norsko
90 Kč
Haroldova firma zkrachuje, jelikož je blízko postavena IKEA. Tak se
Harold rozhodne unést jejího zakladatele, kterého tím značně potěší…
Alvin a Chipmunkové. Čiperná jízda USA
125/100* Kč
50 odstínů černé USA
110 Kč
Dráždivá a na padesát způsobů šťavnatá parodie. Co kdyby byl
Christian spíše Black než Grey, a v posteli by byl úplně marný?
Sázka na nejistotu USA
110 Kč
Příběh finančních investorů, kteří dokázali v průběhu bankovní krize
vlastní předvídavostí a odvážnými operacemi vydělat balík peněz…
50 odstínů černé USA
110 Kč
RICHARD II. – William Shakespeare GB (viz strana 8)
300 Kč
ZTP, důchodci a studenti
250 Kč
Druhá šance Dánsko
90 Kč
Líza, liščí víla Maďarsko
80 Kč
Líza touží po lásce, všichni její nápadníci ale zemřou. Líza dojde
k přesvědčení, že je zlým démonem, který z mužů vysává duše
Zde Harold Norsko
90 Kč
50 odstínů černé USA
110 Kč
Deadpool USA
110 Kč
Bývalý člen speciálních jednotek získal schopnost rychlého uzdravování
a coby Deadpool pronásleduje muže, který mu téměř zničil život –
Ryan Reynolds, Morena Baccarin
Decibely lásky ČR
140 Kč
Hudebně taneční, rodinný, romantický příběh tří dvojic zcela rozdílného
věku, s důrazem na hudbu Michala Davida s tanečními scénami
v choreografii Petra Čadka
Bella a Sebastian 2 Francie
110 Kč
Je konec války, Bella a Sebastian očekávají návrat Angelíny, ta se však
nevrací. Sebastianův dědeček zná muže, jenž by měl pomoci Angelínu
nalézt. Ale nejdřív musí chlapec se svým psem čelit tajemství,
které oběma navždy změní život – Félix Bossuet, Tchéky Karyo
Do posledního dechu 3D USA
150 Kč
Zachránit přes 30 námořníků z SS Pendleton se uprostřed hurikánu
vydali čtyři muži v dřevěném člunu se špatným motorem
Deadpool USA
110 Kč
Decibely lásky ČR
140 Kč

Baby bio – pro rodiče na mateřské dovolené
17. 2. 10.00
Padesátka ČR

60 Kč

Dětská představení
16. 1. 15.30
Kyky Ryky a pár vajec Mexiko
100 Kč
Plaché kuřátko Toto se spolu s přáteli úspěšně postaví zlému farmáři,
který ohrožuje jeho domov a rodinu…
23. 1. 16.00
Ledová sezóna USA/Indie
110 Kč
30. 1. 15.30
Alvin a Chipmunkové. Čiperná jízda USA
125/100* Kč
6. 2.
15.30
Alvin a Chipmunkové. Čiperná jízda USA
125/100* Kč
13. 2. 15.30
Bella a Sebastian 2 Francie
110 Kč
125/100* u takto označených představení lze dětskou slevu uplatnit pouze na pokladně

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

až do odvolání
Sauna Kijukiju
pondělí dámy, úterý a víkendy smíšená
cena 150 Kč na max. dvě hodiny
+ 20 Kč prostěradlo
Biotop Radotín 17.00-22.00 hodin
rezervace na www.r2s.cz/halaradotin
15. ledna
KAAN – literární kvíz
vyhodnocení a vyhlášení výsledků
literárního kvízu pro členy a příznivce
Klubu aktivních a nestárnoucích
Místní knihovna Radotín
od 10.30 hodin
16. ledna
Radotínský myslivecký ples
k tanci a poslechu bude hrát malá kapela
Amati z Kraslic
předprodej vstupenek v restauraci
Sokolovna Radotín
sokolovna od 20.00 hodin
17. ledna
Tři prasátka a my čtyři
pohádka o tom, jak si děti hrály na prasátka
i na divadlo v podání dětské odnože
Divadelní společnosti Křoví
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 15.00 hodin
vstupné 60 Kč
22. ledna
Petr Kalandra Memory Band
koncert bluesové skupiny
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 19.00 hodin
vstupné 180 Kč
23. ledna
Rytíři
pohádka pro děti v podání
divadelního souboru Toy Machine
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 15.00 hodin
vstupné 60 Kč
3. února
Pódiová zkušenost
žáků ZUŠ Klementa Slavického
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 18.00 hodin
5. února
XXI. Radotínský bál
k tanci a poslechu bude hrát Lucky Band
předprodej vstupenek v Kulturním středisku
Radotín v domě U Koruny:
25. – 27. 1. od 16.00 do 18.00 hodin
1. 2. od 16.00 do 18.00 hodin
sokolovna od 20.00 hodin
13. února
Zlatovláska
pohádka pro děti v podání
divadla Liberta
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 15.00 hodin
vstupné 60 Kč
13. února
Blue effect s Radimem Hladíkem
koncert legendární kapely
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 19.00 hodin
vstupné 250 Kč
14. února
Únorové kácení kuželek
turnaj v klasických kuželkách
je součástí 4. mistrovství Radotína 2016
v boulo/koulo disciplínách
kuželna SC Radotín na Novém hřišti
od 14.00 hodin
přihlášky: iveta.krejci@praha16.cz
nebo na tel.: 234 128 102
pozor, kapacita turnaje je omezena počtem drah!
18. února
Koncert populární hudby
žáků ZUŠ Klementa Slavického
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 18.00 hodin
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16. ledna
O princezně Zubejdě Solimánské
marionetová pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
16. ledna – 11. února
Rodina
svět rodiny na černobílých fotografiích
Barbary Huckové
výstavní síň Městského domu
ve výpůjční době knihovny
18. ledna
Rozmarné léto
dramatizaci knihy V. Vančury
hraje soubor ZKS
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
19. ledna
Večer s Woody Allenem
něco filmu, něco slova,
něco hudby a zpěvu
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
23. ledna
Honza pánem
marionetová pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
25. ledna
Čtyři páry jedno eso
situační komedii v autorské režii
O. Vlčka hraje činoherní soubor ZKS
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
30. ledna
Benjamín a tisíc mořských ďasů
kapitána Barnabáše
maňásková pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
31. ledna
Čtyři páry jedno eso
situační komedii v autorské režii
O. Vlčka hraje činoherní soubor ZKS
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
6. února
Mach a Šebestová
činoherní pohádka na motivy
známého večerníčku
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
7. února
Mach a Šebestová
činoherní pohádka na motivy
známého večerníčku
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
11. února
Čtyři páry jedno eso
situační komedii v autorské režii
O. Vlčka hraje činoherní soubor ZKS
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
rezervace vstupenek na
www.divadlozbraslav.cz
více k programu na
www.mc-zbraslav.cz
změna programu vyhrazena

20. ledna
Zdravá výživa v praxi, nejen pro děti
praktická beseda s ochutnávkou –
triky, jak nenápadně ozdravit jídelníček celé
rodiny, jak zdravěji nakupovat, vařit a jíst
10.00-11.30 hodin
22. ledna
Morčecí párty
odpolední setkání pro majitele morčat,
křečků, ale i králíků
vstupné 100 Kč/90 minut
rezervace nutná, 16.30-18.30 hodin
27. ledna
Jak léčit děti
první pomoc po úrazu, tipy na domácí léčení –
jak na horečky a virózy, co léčit doma
a kdy vyrazit k lékaři a další praktické rady,
17.00-19.00 hodin

19. – 21. února
Popad (Pražská oblastní přehlídka
amatérského divadla)
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny

30. ledna
Plesotančírna
k tanci a zábavě bude hrát kapela Galaxis,
výuka tance, vtipné losování vstupenek
a zábava až do rána
vstupné 150 Kč, předprodej v Pexesu
20.00-02.00 hodin

25. února
Zdenka Trvalcová a kapela Voila
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 19.00 hodin
vstupné 170 Kč

PEXOKLUBOVNA
každý pátek 13.00-16.00 hodin
vstup zdarma pro každého od 6 do 15 let
kdo bude ctít a dodržovat pravidla klubu
a respektovat ostatní

27. února
Horymírova sváteční jízda Radotín
– Neumětely
náměstí Sv. Petra a Pavla

15.1. Deskové hry
22.1. Divadlohraní dětí (dle výběru)
29.1. Hry na zvládání agresivity
a rozvíjení osobnosti I.

více na www.praha16.eu

více na www.pexeso.org

Michael Punke – Zmrtvýchvstání
Ostřílený hraničář ve službách Kožešinové
společnosti Skalnatých hor Hugh Glass
zjišťuje, že mušketýrské heslo
„Všichni za jednoho“ nemusí na americkém
Západě v roce 1823 nutně platit. Těžce
raněného zbaběle opustí dva členové
výpravy, kteří ho měli chránit. S nicotným
zbytkem výbavy, o nějž už tito zrádci
neměli zájem, se pak zubožený Hugh
plazí stovky mil čarokrásnou, byť chladně
netečnou panenskou přírodou poháněn
vidinou, že musí přežít, aby se pomstil.
nakladatelství Leda
Martin Sixsmith – Philomena
Pravdivý příběh matky a syna,
které osud rozdělil, když byly malému
Anthonymu tři roky. Neměli o sobě
žádné informace, nesměli po sobě pátrat,
Anthonymu vzali i jeho jméno.
Přesto na sebe nikdy nezapomněli.
Anthony (teď už pod jménem Milke)
vyrůstá v Americe a trápí se – proč ho
maminka opustila? Když vyroste
a stane se z něj úspěšný právník,
vydá se do rodného Irska po matce pátrat.
nakladatelství Argo
Jaroslava Kadlasová –
Zatracené kyselo
Laskavé vzpomínání na vaření,
jídlo a domácnost v osmdesátých
a na počátku devadesátých let minulého
století. Autorka vzpomíná,
jak se žilo v okresním městě pod horami
a jak si po svatbě zařizovala vlastní
domácnost a zvykala si na nové prostředí,
tak odlišné od velkoměsta.
nakladatelství Motto
Jiří Holub – Prostě na mě zapomněli
Je léto roku 1945. Klára s rodiči a malým
bráškou míří do Sudet. Opustili Prahu.
Na tátu čeká pěkné místo v kaolínce,
na mámu život hospodyňky.
Osmiletá Klárka objevuje nový svět,
hory si zamiluje okamžitě,
v chalupě je rázem jako doma
a brzy potká Helgu,
na kterou jednoho děsivého dne
ve vesnici všichni zapomněli.
nakladatelství JaS
Sissel Vaeroyvik – Ráchelina kniha
Dramatická smrt rodičů přivede
Ellu z New Yorku zpět do rodného Bergenu,
kde zjistí, že jejich vilu obývá již několik
měsíců stará paní. Ella chce dům prodat
a hodlá Ráchel vypovědět nájemní
smlouvu. Ta však Ellu, která pracuje
jako novinářka, požádá o sepsání svého
životního příběhu. Ella se ze slušnosti
rozhodne vyprávění vyslechnout,
ale zakrátko je vtažena
do pozoruhodného životního příběhu.
nakladatelství MOBA
Emil Kintzl, Jan Fischer –
Zmizelá Šumava
Kniha vypráví 21 příběhů o životě
a místech, která na dnešních mapách
Šumavy už nenaleznete. Do osudů obyvatel
na pomezí českoněmecké hranice totiž
nemilosrdně zasáhly „velké“ dějiny
20. století, nejprve obě světové války,
poté odsun německých obyvatel,
neprodyšné uzavření hranice a vytvoření
vojenského výcvikového prostoru Dobrá
voda, kterému musely ustoupit nuceně
vysídlené obce i osady.
nakladatelství Kniha Zlin
PRO DĚTI:
Marcin Mortka – Tappi a první sníh
V Šeptajícím lese bydlí viking Tappi
se sobíkem Chichotkem.
Společně chodí na procházky, připravují
se na zimu a navštěvují kamarády –
bobra Rachotka, veverku Čiperku
a medvěda Břicháče. Čas od času však
do Šeptajícího lesa přijde nečekaná
pohroma. To pak Tappi s Chichotkem
bez váhání opustí svou útulnou chalupu,
aby všechno napravili.
Někdy se z nezvaného hosta vyklube
nový kamarád, jindy oba přátelé skončí
celí zmáčení.
nakladatelství Host
Martina Drijverová – Příšerní nezbedníci
Byli jednou chlapečkové a ti pořád
zlobili. Jeden zásadně nezdravil, další byl
zlomyslný, třetí stále nakukoval, kam neměl.
Jiný spoustu věcí zapomínal a tamhleti dva
snad neumějí ani chodit – tenhle dupe
a druhý do všeho jen kope. Ovšem ti ostatní
nejsou o nic lepší. Ale na každého jednou
dojde – zlobit se opravdu nevyplácí!
nakladatelství Albatros

