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

18.9. 17.30 Nedotknutelní   Francie 90 Kč
  Komedie, podle skutečných událostí, která potěší duši každého
  diváka, od nejmenších až po seniory – Francois Cluzet        
 20.00 Poslední výkřik   ČR 90 Kč
  Krimi horor, ve kterém vrah může být kdokoliv ze střední 
  školy – Iveta Bartošová, Dana Morávková
19.9. 17.30 Až vyjde měsíc  USA 90 Kč
  Roztomilá svérázná komedie o dvojici mladých uprchlíků před
  rodiči, kteří jim prý nerozumí – Bruce Willis, Edward Norton
 20.00 Andělský podíl   GB 80 Kč
  Hořkosladká komedie nasáklá skotskou whisky
  Paul Brannigan, Gary Maitland
20.9. 17.30 Rebelka   3D   USA 130 Kč
  Animovaná, dobrodružná komedie o princezně Meridě, zasazená
  do drsné a tajemné Skotské vysočiny
 20.00 Bastardi  3   ČR 90 Kč
  Pokračování kriminálního příběhu z prostředí základní
  školy – Tomáš Magnusek, Jan Šťastný
21.9. 17.30 Doba ledová 4: Země v pohybu   3D   USA 130 Kč
  Rodinná komedie o oblíbené mamutí rodince, lenochodu
   Sidovi a potřeštěné veverce – režie: Steve Martino
 20.00 Superclásico   Dánsko 80 Kč
  Komediální příběh o muži,který přiletí z Dánska 
                                    do Argentiny, aby se dal se svou ženou znovu dohromady
22.9. 17.30 Něžnost   Francie 90 Kč
  Romantická podívaná pro diváky,kteří dokáží ocenit i zdánlivě
  nezajímavý příběh – Audrey Tautou
 20.00 Druhá šance   USA 110 Kč

  Opravdový obraz většiny manželství ve středních letech podán  
 zábavní formou – Tommy Lee Jones, Meryl Streep

23.9. 16.45 Simon Bocanegra  záznam opery   USA   více str. 10 300 Kč
   ZTP, důchodci, studenti 250 Kč
25.9. 17.30 Ve stínu   ČR 130 Kč
  Kriminální příběh z 50. let, kde každý má svůj stín minulosti
  Ivan Trojan, Sebastian Koch
 20.00 Hodný syn   Finsko 80(RFK 50) Kč
  Vítězný film Febiofestu 2012 o vcelku spořádané rodině 
  s oidipovým komplexem – režie: Zaida Bergroth
26.9. 17.30 Superclásico   Dánsko 80 Kč
 20.00 Bastardi  3   ČR 90 Kč
27.9. 17.30 Lets dance: Revolution   3D   USA 150 Kč
  Hudební romantický film, kde se snoubí tanec s láskou a láska
  s tancem – Adam G. Sevani, Megan Boone
 20.00 Váňa   ČR                                                                                                     
  Portrét legendárního žokeje a jeho vnitřní svět myšlení - režie: Jakub Wagner
28.9. 17.30 Rebelka   3D   USA                                                                                      
 20.00 Druhá šance   USA 110 Kč
29.9. 17.30 e Words   USA 90 Kč
  Kouzelný příběh o síle slov plných emocí, která osudově ovlivní
  všechny postavy příběhu – Bradley Cooper, Jeremy Irons
 20.00 Svatá čtveřice   ČR 110 Kč
  Film o dvou manželských párech a snaze zpestřit si tzv.“postelovou  

nudu“ – režie: Jan Hřebejk
2.10. 19.00 Klip   ČR   Filmový klub   více str. 10 80(RFK 50)Kč
3.10. 17.30 Váňa   ČR 90 Kč
 20.00 Druhá šance   USA 110 Kč
4.10. 17.30 7 dní v Havaně   Francie/Španělsko 80 Kč
  Příběhy z Castrovské Kuby, které všechny nesou specifické
  rysy havanské kultury – režie: Emir Kusturica
 20.00 Bourneův odkaz (zvuk 7.1)   USA 80 Kč
  Aaron Crosss, nástupce Jasona Bournea, pod vlivem změněné
  DNA v boji proti všem darebákům – Jeremy Renner
5.10. 17.30 Do Říma s láskou   USA/Itálie 80 Kč
  Woodyho „neurotický“ humor ve filmu působí jako lehký
  vánek, co pohladí po tváři – Penélope Cruz
 20.00 e Words   USA                                                                                          
6.10. 17.30 Cesta do lesa   ČR 80 Kč
  Pokračování komedie „Cesta z města“ o návratech ke kořenům,
  k přírodě – Tomáš Hanák, Eva Holubová
 20.00 Země bez zákona   USA 110 Kč

 Silný gangsterský snímek plný drsného humoru, nasáklý 
 testosteronem a pálenkou – Tom Hardy, Gary Oldman

9.10. 17.30 Norman a duchové   3D   USA 150 Kč
  Animovaný dobrodružný příběh chlapce, který to umí s duchy
  i se „ zombíky“ – režie: Sam Fell
 20.00 Caesar musí zemřít   Itálie 80 Kč

Vítězný film berlínského Zlatého medvěda - zachycuje italskou věznici a souboj 
umění se svědomím – režie: Paolo Taviani

10.10. 17.30 Divoká stvoření jižních krajin   USA 80 Kč
  Epické fantasy vyprávění o tom, že každý má na světě místo,
  kam patří – režie: Benh Zeitlin
 20.00 7 dní v Havaně   Francie/Španělsko 80 Kč
11.10. 17.30 Cesta do lesa   ČR 80 Kč
 20.00 Looper   USA 110 Kč
  Akční sci-fi thriller o cestování časem - Bruce Willis, Emily Blunt
12.10. 17.30 Norman a duchové   3D   USA                                                                   
               20.00 Země bez zákona   USA                                                                              
13.10. 17.30 Tomorrow will be better –MFX Movie   ČR 80 Kč
  Dokumentární film o českém závodníkovi Liboru Podmolovi
  a MS ve Freestyle motokrosu – režie: Martin Přívratský
 20.00 Rezident Evil: Odveta   3D   USA 130 Kč
  Pokračování akčního thrilleru o genetickém výzkumu a smr-
  tícím virusu, který dál pustoší zemi – Mila Jovovich
16.10. 17.30 Největší přání   ČR 80 Kč
  Dokumentární film o první dospělé generaci, která se utvářela ve svobodné 

společnosti – režie: Olga Špátová
 20.00 Mazel   Dánsko 80 Kč
  Drama o mladém, ostýchavém muži, který hledá štěstí
  u thajské gejši – Kim Kold, David Winters
17.10. 17.30 Ve stínu   ČR 100 Kč
 20.00 96 hodin: Odplata   Francie 100 Kč
  Krimi thriller o agentovi CIA, který musí zachránit manželku
  z rukou albánského gangu – Liam Neeson
18.10. 17.30 Asterix a Obelix: ve službách jejího veličenstva  3D   Francie 130 Kč
  Komedie o známých přátelích tentokrát z dob britského
  Impéria – Gérard Depardieu, Christian Clavier
 20.00 Divoši   USA 110 Kč
  Divoši – to jsou dva správní borci, kteří kromě prodeje „trávy“
  zachraňují i svou lásku – režie: Oliver Stone

Dětská představení
22.9. 16.00 O hajném Robátkovi a jelenu Větrníkovi   ČR 50 Kč
  Pásmo animovaných pohádek
29.9. 16.00 Hurá do Afriky   Německo 80 Kč
  Rodinný film o zvířátkách, která chtějí zachránit svět
6.10. 16.00 O Kanafáskovi   ČR 50 Kč
  Animované pohádky o peřince Kanafáskovi
13.10. 16.00 Malý Indián   2   Argentina 60 Kč
  Animované dobrodružství malého chlapce a jeho kamarádů
  v Patagonii
Baby bio
19.9. 10.00 Líbáš jako ďábel   ČR 60 Kč
  Pokračování úspěšné komedie o tom, že i když láska je mocná
  čarodějka, člověk musí dostát svým závazkům

do 5. října
Výstava prací žáků

výtvarného oddělení ZUŠ
výstavní síň Městského domu ve 

výpůjční době knihovny

15. září
Zbraslavské trhy

farmářské trhy na Zbraslavském 
náměstí od 8.00 do 13.00 hodin

15. září
Zbraslavské trojice

39. ročník tradičního šachového 
turnaje - Základní škola Nad Parkem

9.00-17.00 hodin
19. září

Literární odpoledne pro seniory
posezení nad knížkou Hany Whitton: 

Eliška Přemyslovna
klub KLASu od 15.00 hodin

21. září
Pasování stromu

slavnostní označení Významného 
stromu a křest knihy Památné stromy 

Prahy – roh ulic Opata Konráda a
U Malé řeky od 17.00 hodin

22. září
Zbraslavské trhy

farmářské trhy na Zbraslavském 
náměstí od 8.00 do 13.00 hodin

22. září
Zbraslavská osma
– podzimní část

závod horských kol pro malé i velké
starty od 14.00 v Borovičkách

28. – 30. září
Vejvodova Zbraslav

XVII. ročník mezinárodního festivalu 
malých dechových hudeb

28. září  vystoupení Malé černé 
hudby a mažoretek JUVENTUS 

Karviná Sluneční park od 16.00 hodin
29. září dopoledne soutěž orchestrů 

v Divadle Jiřího Srnce, veřejná 
vystoupení ve stanu na náměstí, 
odpoledne mažoretková show 

(14.00), průvod kapel (15.30), koncert 
„VEJVODOVY KAPELY“ (17.00), 

festivalová veselice (19.00)
30. září matiné ve stanu na náměstí 

od 10.00 hodin (více viz str. 4)
13. října

Kubula a Kuba Kubikula
loutková pohádka podle V. Vančury

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
Změna programu vyhrazena!

Informace, rezervace: kulturní odd. 
ÚMČ Praha-Zbraslav, U Malé řeky 3

telefon: 257 111 801 
kultura@zbraslav.cz

www.mc-zbraslav.cz/kultura

V Pexoklubovně na školáky nově čeká 
stolní fotbálek a –

21. září
Workshop ve stolním fotbale

 pod vedením profíků
22. září
Uličník

orientační běh Zbraslaví 
13. října

Podzimní burza
dětského oblečení a potřeb

 příjem v pátek 12.10. 
výdej neprodaných kusů v neděli 

14.10. 
probíhá

Zápis do kurzů a kroužků
(tam, kde jsou volná místa, se lze 

hlásit celý semestr - info o aktuální 
naplněnosti podá recepce)

kurzy jsou rozděleny do pěti kategorií 
podle cílových skupin:

» těhotné
» děti od 6 měsíců do 4 let 

společně s rodiči
» děti od 3 do 7 let s rodiči
» děti a mládež od 6 do 17 let 

bez přítomnosti rodičů
» dospělí a mládež od 16 let

Zápis – na emailu či telefonu recepce, 
nebo osobně v jejích otvíracích 

hodinách (denně od pondělí do čtvrtka 
v době 8.30-12.30 a 14.30-18.30,
v pátek 8.30-12.30 a 13.00-17.00)
recepce – telefon: 721 518 248
e-mail: recepce@pexeso.org

Žitavského 497, Praha-Zbraslav
více na www.pexeso.org

Cormac McCarthy – Strážce sadu
Dospívající John Wesley Rattner se spřátelí 

s pašerákem alkoholu Marionem Sylde-
rem. Dva mladíky však pojí i hlubší zákeř-

né tajemství, které zná jen stoický patri-
archa Arthur Ownby – vytrvalý strážce 
mrtvého těla bezejmenného cizince. Nad 

dávnověkou říší hlubokých lesů, divokých 
zvířat a neklidných duchů se nepozorova-
ně vznáší smrtelná hrozba průmyslového 

pokroku a civilizace. Lze se jim vůbec 
vzepřít a nebýt přitom rozdrcen?

nakladatelství Argo

Julia Francková – Zády k sobě
Východní Berlín a okolí ve druhé polovině 
padesátých a v první polovině šedesátých 
let minulého století. Násilně prosazovaná 

socialistická ideologie a její praktické 
důsledky, zejména stavba proslulé berlín-
ské zdi uzavírající cestu na Západ, neblaze 

ovlivňují osudy dvou dorůstajících dětí 
a později mladých lidí. Ella a její o rok 

mladší bratr omas žijí s matkou, která 
má zájem pouze o svou práci – je sochařka 
– a o ideje socialismu. Děti jsou pro svo-
bodnou matku jen jakási přítěž a zároveň 

hromosvod.
nakladatelství Jota

Ransom Riggs – Sirotčinec slečny Pere-
grinové pro podivné děti

Děsivá rodinná tragédie přivede šestnác-
tiletého Jacoba k cestě na vzdálený ostrov 
u břehů Walesu, kde objevuje rozpadající 

se trosky sirotčince slečny Peregrinové pro 
podivné děti. Postupně se ukazuje, že děti 
slečny Peregrinové byly víc než podivné. 

Možná byly na opuštěném ostrově drženy 
v jakési karanténě z velmi dobrých dů-

vodů. A nějak – jsou možná stále naživu. 
Fantasy doprovázená strašidelnými starý-
mi dobovými fotografiemi, při které běží 

mráz po zádech, zaujme všechny, kdo mají 
rádi temná dobrodružství.

nakladatelství Jota

Goce Smilevski –Freudova sestra
Proč zanechal Sigmund Freud své sestry 
roku 1938 ve Vídni svému osudu – jisté 

smrti? Na to se pokouší odpovědět make-
donský spisovatel, který studoval mj. 

v Praze. Jeho román byl přeložen do 25 
jazyků a získal za něj Cenu Evropské unie 

za literaturu.
nakladatelství Odeon

John Curran  – Promyšlené vraždy
Agathy Christie: příběhy a tajemství 

z jejího archivu
V publikaci navazující na úspěšné a oce-
ňované Utajené zápisníky Agathy Chris-

tie nás znalec a archivář díla královny 
detektivek John Curran provádí šesti 

desetiletími její spisovatelské dráhy. Mimo 
jiné popisuje, jak ji vydavatel přemluvil, 
aby změnila závěr své první detektivky 

Záhada na zámku Styles (v této knize máte 
zcela poprvé možnost přečíst si původní 
rozuzlení románu), jak se ve čtyřicátých 

letech připravovala na to, že se zbaví Her-
cula Poirota, či o jakých námětech pře-

mýšlela na sklonku svého života, nestihla 
je však již zrealizovat.

nakladatelství Knižní klub

PRO DĚTI:
Petra Braunová – Tramvaj plná strašidel
Desetiletý David z Prahy řeší zapeklitou 

situaci. Za okny jeho pokoje se v noci 
vznášela tramvaj plná strašidel! Začaly 

prázdniny a David odjel do moravského 
Uničova. Nad bratranci a sestřenicemi 

vždycky ohrnoval nos a neustále se vyta-
hoval. Tentokrát ho však nemohou poznat. 

Přijel celý vystrašený, a brzy se přiznal 
proč. Děti historce o tramvaji nevěří, 

a rozhodnou se záhadu prozkoumat na 
vlastní oči přímo v hlavním městě.

nakladatelství Albatros

Roald Dahl – Jirkova zázračná medicína
Jirka je úplně obyčejný kluk, kterého 

nejvíc ze všech lidí štve vlastní babička - 
žádná milá, hodná, usměvavá stará dáma, 

ale protivná, zlá baba, která připomíná 
spíš čarodějnici. Jirka trpělivě snáší její 

brblání, reptání a nekonečné lamentovaní. 
Potom s ní jednou zůstane doma sám. 

Připraví babičce zázračnou medicínu proti 
kašli a začnou se dít prapodivné věci…

nakladatelství Knižní klub

David Glover – Dobrodružná
matematika, Muzeum záhad

Tato knížka přenese malého čtenáře do 
Muzea záhad, kde se schyluje k loupeži 
zlatého pokladu. Knížky z edice Dob-
rodružná matematika jsou specifické 

svou formou - nečtou se chronologicky 
po stránkách za sebou, ale čtenář listuje 
a posupuje podle toho, jak řeší jednotlivé 
úkoly. Se správnou odpovědí se posune 

dál v ději příběhu, vinou špatné odpovědi 
zabloudí, ale je nasměrován k opětovnému 

řešení úlohy.
nakladatelství Rebo

www.knihovna-radotin.cz

CHUCHELSKÉ BABÍ LÉTO 2012
pořádají Městská část  Praha – Velká 
Chuchle a Římskokatolická farnost 
u kostela sv. Filipa a Jakuba Praha – 

Hlubočepy pod záštitou
Mgr. M. Melichara, starosty MČ Praha – 
Velká Chuchle v rámci oslav 880. výročí 

první písemné zmínky o Chuchli

21.  září
Slavnostní osazení kvádru 

s úvazovým kruhem
jako připomínka vorařské historie v obci – 

břeh před loděnicí USK u přemostění 
Strakonické ve 13.00 hodin

(více viz str. 4)

21. září 
kostel Narození Panny Marie v Malé 

Chuchli
18.00 –  Koncert souboru „Michal Hromek 

Consort“ Tradiční a barokní témata 
ze Skotska a Irska & původní tvorba
(Tento koncert je součástí  setkání 

„Malochuchelských rodáků“)

26. září 
Obecní areál Kazínská 8 
18.00 - vernisáž výstavy

„Mapy a územní plány Malé a Velké 
Chuchle v průřezu dob“

více na www.chuchle.cz 

do 31. října
Motivy z brdské krajiny

prodejní výstava olejů malířky 
Věry Mačkové

Místní knihovna Radotín
v otevírací době knihovny

18. září
Čaj o třetí

setkání radotínských seniorů a seniorek
české a světové jazzové evergreeny zahrají 

známý jazzman Zdeněk Zdeněk a jeho 
dcera, talentovaná zpěvačka a skladatelka 

Markéta Zdeňková
Klubová scéna –

suterén domu U Koruny (vchod ze dvora)
od 15.00 hodin

20. září
Fagi

kabaretně pojatý příběh třináctileté 
komiksové holčičky v podání Divadla DNO 

a Jiřího Jelínka, neskutečná jízda
životem teenagerů, povinné pro rodiče

a starší děti!
Klubová scéna –

suterén domu U Koruny
(vchod ze dvora) od 19.00 hodin

22. září
Záchranáři v akci –

Radotínský den s Integrovaným 
záchranným systémem

parkoviště před obchodním centrem 
Berounka na náměstí Osvoboditelů

9.00-13.00 hodin
(uzavírka parkoviště 6.30-13.00 hodin)

(více viz str. 4)

22. září
Oslavy 90 let založení fotbalu v Radotíně

bohatý program a soutěže pro děti
utkání výběru radotínských fotbalistů 

s týmem TOP Real Praha
areál SC Radotín – Ke Zděři 1111

10.00-22.00 hodin 
(více viz str. 11)

22. září
Kubula a Kuba Kubikula

loutková pohádka podle V. Vančury –
hraje DS Rolnička Zbraslav

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

23. září
Pétanque-ové rozloučení s létem

otevřený turnaj v pétanque pro všechny 
včetně naprostých začátečníků

na veřejném boulodromu za budovou
II. stupně radotínské základní školy

od 14.00 hodin
(více viz str. 12)

13.-14. října
Havelské posvícení

XV. ročník tradičního staročeského jarmarku 
s bohatým kulturním programem

(více viz str. 4)

19. října
Miroslav Paleček a
JUDr. Ivo Jahelka

dvojkoncert folkového písničkáře 
a zpívajícího právníka

Klubová scéna –
suterén domu U Koruny (vchod ze dvora)

od 19.00 hodin

více na: www.praha16.eu

Kultura
Velká Chuchle


