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15. 9. 17.30 Iracionální muž   USA 100 Kč
 Profesor filozofie Abe Lucas (Joaquin Phoenix) si prochází existenciální
 krizí a nedaří se mu nalézt smysl života

 20.00 Úžasný Boccacio   Itálie/Francie 90 Kč
Florencie, 13. století, šíří se mor. Tři chlapci a sedm děvčat se rozhodne 
utéct z města a hledat útočiště v přírodě

16. 9. 17.30 Gangster Ka   ČR 130 Kč
 Kriminální thriller – Radim Kraviec alias Káčko okrádá stát o miliardy,
  Je si ale dobře vědom hranice, kterou nesmí překročit  – Hynek Čermák

 20.00 Nikdy není pozdě   USA 130 Kč
Meryl Streep coby Ricki Rendazzová, slavná kytaristka, která se ve snaze 
splnit si své sny dopustila nepřeberného množství životních chyb

17. 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 Labyrint: Zkoušky ohněm   USA 110 Kč

 V dalším pokračování Labyrintu čelí omas a jeho kamarádi zatím
největší výzvě: tajemné a mocné organizaci W.C.K.D.

18. 9. 17.30 Mune – Strážce měsíce   Francie   3D 130 Kč
 Co by se stalo, kdyby jednoho rána slunce nevyšlo? Strážce měsíce Mune
 dělá vše pro obnovu světa po tom, co zlé temné síly ukradly Slunce!

 20.00 Gangster Ka   ČR 130 Kč
19. 9. 17.30 Labyrint: Zkoušky ohněm   USA   3D 140 Kč
 20.00 Queen Rock Montreal   Kanada   (více viz str. 8) 200 Kč
22. 9. 17.30 Očima fotogray   ČR/SR 90 Kč

 Zuzana Mináčová, jedna z největších osobností slovenské fotografie,
 poprvé vypráví o hrůzách druhé světové války, které zažila jako dítě

 20.00 Love   Francie/Belgie   3D 100 Kč
 LÁSKA je genetická potřeba. LÁSKA je sperma, tekutiny a slzy.
 LÁSKA  je vzrušující příběh o chlapci, dívce a DALŠÍ DÍVCE

23. 9. 17.30 Gangster Ka   ČR 130 Kč
 20.00 Nikdy není pozdě   USA 130 Kč
24. 9. 17.30 V hlavě   USA   3D 130 Kč

Víš, kdo bydlí u tebe v hlavě? Jaké spory vedou tvé emoce?
 20.00 Everest   USA/GB 120 Kč

 V letové výšce Boeingu nemá lidské tělo šanci dlouho přežít. Přesto se 
najdou lidé, kteří do téhle výšky šplhají, aby pokořili nejvyšší  horu světa

25. 9. 17.30 Uuups! Noe zdrhnul…   SRN/Belgie 90 Kč
 Je konec světa! Tvorečci Dejv a jeho syn Finík se dostali na Noemovu
 archu, když však archa odplouvá, Finík a Lea na ní omylem nejsou…

 20.00 Marguerite   Francie/ČR 110 Kč
Paříž dvacátých let. Marguerite Dumont pravidelně zpívá pro své hosty. 
Nikdo jí nikdy neřekl, že falešně. A ona se rozhodne zazpívat v Opeře…

26. 9. 17.30 Úžasný Boccacio   Itálie/Francie 90 Kč
 20.00 Everest   USA/GB   3D 140 Kč
29. 9. 17.30 Domácí péče   ČR 100 Kč

 Obětavá zdravotní sestra Vlasta (Alena Mihulová) se dozví, že sama
 potřebuje pomoc – a musí ji začít hledat mimo prostředí, které zná

 20.00 Roger Waters e Wall   (více viz str. 8) 300 Kč
30. 9. 17.30 Everest   USA/GB   3D 140 Kč
 20.00 Marguerite   Francie/ČR 110 Kč
1. 10. 17.30 Takovej barevnej vocas letící komety   ČR 80 Kč

 Celovečerní dokumentární film o Filipu Topolovi ze skupiny Psí vojáci 
 20.00 Marťan   USA  120 Kč

 Astronauta Mark Watney (Matt Damon) během mise na Mars zbytek
 jeho posádky opustí v domnění, že je mrtvý. On však přežil a zůstal sám 

2. 10. 17.30 We are your friends   USA/Francie 110 Kč
Příběh o hledání vlastního stylu, zasazený do světa elektronické hudby 

 20.00 Straight outta compton!   USA 100 Kč
V jednom z nejnebezpečnějších míst USA vyjádřila pětice chlapců svou 
frustraci zpěvem – a vytvořila „gangsta rap“ a skupinu N.W.A. 

3. 10. 17.30 Bláznivá dovolená   USA 110 Kč
Dospělý Rusty Griswold kráčí ve stopách svého otce a rozhodne se 
překvapit rodinu cestou zpět do oblíbeného zábavního parku

 20.00 Marťan   USA   3D 140 Kč
6. 10. 17.30 AMY   USA/GB    90 Kč

První autorizovaný dokument o vzestupech a pádech zpěvačky Amy 
Winehouse, která jedinou deskou přepsala dějiny popové hudby

 20.00 Dárek   USA 100 Kč
Jak dobře opravdu známe nejbližší lidi? Je dávná minulost minulostí?

7. 10. 17.30 Bláznivá dovolená   USA    110 Kč
 20.00 We are your friends   USA/Francie 110 Kč
8. 10. 17.30 Hotel Transylvánie 2   USA   3D 155/135* Kč
  Raději strašit než hlídat děti
 20.00 Mládí   Itálie/Francie 100 Kč

 Dirigent a skladatel v důchodu Fred a režisér Mick se léčí ve švýcarském
 sanatoriu a tráví čas ve vzpomínkách na mládí a na své lásky 

9. 10. 17.30 Pan   USA   3D 130 Kč
 Pan musí porazit krutého piráta Blackbearda (Hugh Jackman)
                  a zachránit tak Zemi Nezemi a – stát se Petrem Panem

 20.00 Nemilosrdní   Francie 120 Kč
Jean Reno jako policajt, který nikdy nehrál podle pravidel. On ani jeho 
parťáci se nebojí použít sílu a zbraně proti pařížskému podsvětí 

10. 10. 17.30 Straight outta compton!   USA 100 Kč
 20.00 Laputa   ČR 120 Kč

 Co s životem na ostrově, kterému hrozí záchrana? Johanka (Tereza 
Voříšková) zkoumá, co si počít v bezbřehém prostoru dospělého života

11. 10. 17.00 Giselle   Rusko (více viz str. 8)  250 Kč, ZTP, důchodci, studenti 200 Kč
13. 10. 17.30 Laputa   ČR 120 Kč
 20.00 Mládí   Itálie/Francie 100 Kč
14. 10. 17.30 Nemilosrdní   Francie 120 Kč
 20.00 Dárek   USA    100 Kč
15. 10. 17.30 Pan   USA   3D 130 Kč
 20.00 Purpurový vrch   USA    110 Kč
  Gotický horor v režii mistra oboru Guillerma del Toro.
16. 10. 17.30 Hotel Transylvánie 2   USA   3D 155/135* Kč
 20.00 Legendy zločinu   GB/Francie 110 Kč

 Příběh identických dvojčat Krayovcových, která terorizovala Londýn
17. 10. 17.30 Lance Armstrong: Pád legendy   GB/Francie 110 Kč 
                   Vzrušující příběh cyklistické kariéry Lance Armstronga
 20.00 Wilsonov   ČR 120 Kč 
                   Výpravná komedie s detektivní zápletkou a poetikou filmů Oldřicha 
  Lipského Adéla ještě nevečeřela či Tajemství hradu v Karpatech
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
19. 9. 16.00 Uuups! Noe zdrhnul…    SRN/Belgie 90 Kč
26 .9. 16.00 Mune – Strážce měsíce   FR 110 Kč
3. 10. 16.00 Malý dráček    SRN 80 Kč
  Létající drak, který nelítá, a masožravec-vegetarián musí zachránit ostrov!
10. 10. 16.00 Pan   USA 110 Kč
17. 10. 15.30 Hotel Transylvánie 2   USA 120/100* Kč

155/135* Kč u takto označených představení lze dětskou slevu uplatnit pouze na pokladně kina

do 29. října
Hana Hlavsová a Zdeněk Kostříž

výstava obrazů dvou autorů 
z uměleckého uskupení „bez rámu“

v Místní knihovně Radotín v otevírací 
době knihovny

více viz str. 4

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

klub bude otevřen nejen pro děti
a mládež, pro které je primárně určen, 

ale například i rodiče, učitele a všechny, 
kdo by se chtěli dozvědět něco více

o jeho fungování 
program: výstava fotografií

z desetiletého působení klubu, výtvarná 
dílna, turnaj ve stolním fotbálku

ve čtvrtek 24. září se v případě pěkného 
počasí uskuteční venku před klubem 

zajímavý a pestrý program

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

1. října
Divadlo Ungelt: Růžové Brýle

hrají: Zuzana Bydžovská
Hana Maciuchová, Sabina Rojková

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

2. října
Ukázková lekce tréninku paměti

Nenechte svůj mozek stárnout
Místní knihovna Radotín od 9.00 hodin

kurz poběží od 9. října tamtéž
více viz str. 4

3. října
Den s IZS

Záchranáři v akci
parkoviště před obchodním centrem 
Berounka na radotínském náměstí 

Osvoboditelů
9.00-13.00 hodin 

(uzavírka parkoviště 6.30-13.00 hodin)
více viz str. 4

3. října
Babí léto

odpoledne pro starší a pokročilé
náměstí Sv. Petra a Pavla

od 14.00 hodin
více viz str. 4

3. října
Rolling Stones revival

koncert revivalové kapely
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 19.00 hodin
více viz str. 4

10.-11. října
Havelské posvícení

tradiční staročeský jarmark s bohatým 
kulturním programem

posvícení bude zahájeno v 9.00 hodin 
slavnostní fanfárou a poté bohoslužbou 

slova pátera Zdeňka Skalického
začátek kulturního programu je po oba 

dny od 10.30 hodin
na náměstí Sv. Petra a Pavla a v ulicích 

Loučanská a V. Balého v sobotu od 9.00, 
v neděli od 10.00 hodin

(více viz str. 10)

17. října
Kocour v botách

představení pro děti v podání divadla
Toy Machine

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

17. října
Baskervillská bestie

divadelní představení pro dospělé 
v podání divadla POINT (Prostějov)

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

více viz str. 4

22. října
Křeslo pro hosta 

Setkání se spisovatelkou Ivou Pekárkovou 
Klubová scéna (vchod ze dvora domu

U Koruny) od 19.00 hodin
více viz str. 4

 
více na www.praha16.eu

Patrick Zandl – Husákův děda
Generace prarodičů dnešních dospělých 

byla zvláštní tím, že její příslušníci 
postupně žili v několika státech

a společenských zřízeních, aniž by vytáhli 
paty ze svého města. Bouřlivé zvraty 

dvacátého století se jim vryly do životů
a daly vzniknout komickým i dramatickým 
příběhům, které jejich vnuci nadšeně hltali. 

A nové s nimi prožívali. Jak vypadalo 
dětství vedle jednoho takového dědy

na rázovitém východočeském venkově?
nakladatelství Argo

Iva Pekárková – Postřehy z Londonistánu
Z blogu nominovaného na cenu Magnesia 

Litera autorka vybrala skoro padesát 
článků, většinu z nich o muslimech,
a doplnila je velmi osobním textem

o svém vztahu k islámu. Snaží se pochopit, 
vysvětlit a okomentovat společenské jevy, 

se kterými se v posledních pár letech
v České republice setkáváme právě 
ve vztahu k tomuto náboženství. 

Islámský svět, na rozdíl od médií, vnímá 
s nadhledem, humorem a tolerancí 

celoživotního ateisty.
nakladatelství Mladá fronta

Marcela Serran  – Sladká nevděčnice
Dvacet povídek o ženách, jejichž hlasy 
a příběhy se vryjí do paměti ohnivým 
písmem... Existují nitky, které spojují 

vnitřní svět žen kdekoliv na světě:
v balkánských uličkách, v Santiagu de 

Chile i v kraji La Mancha. Občas je to síla 
smíchu, hodnota přátelství, lásky nebo 

sexu: jindy zase strach z vyprázdněného 
manželství, lidského pokrytectví, samoty 

nebo opuštění blízkým člověkem.
nakladatelství Host

Brendan Kiely – Zimní evangelium     
Příběh šestnáctiletého Aidana se vrací 

k jednomu z největších skandálů 
novodobých amerických dějin 

– sexuálnímu zneužívání dětí kněžími. 
Psychologická studie sleduje Aidanovy 

snahy vyrovnat s celou zkušeností,
od absolutního popření po finální 

uvědomění si, že mlčet znamená dovolit, 
aby se stejné věci děly i jiným.

nakladatelství Argo

Andrea Vokřálová –
Dejte dětem pokoj

Jak postupovat při zařizování pokoje 
pro jedno dítě a jak společného pokoje 
pro sourozence? Autorka je interiérová 

designérka, která se podílela
i na proměnách v pořadu Bydlení je hra.

nakladatelství Mladá fronta

Adam Makos – Zákon cti
Příběh dvou pilotů bojujících na opačných 

stranách fronty. Prosinec 1943: těžce 
poškozený americký bombardér B-17

se po náletu na Brémy snaží uniknout nad 
válčícím Německem před protiletadlovou 

obranou a německými stíhačkami nad 
Severní moře. Najednou se u ocasu 

bombardéru objevuje Messerschmitt 
Me 109. Pilotem je německé eso Franz 

Stigler a stisknutím spouště může mladou 
americkou osádku zničit…
nakladatelství Omnibooks

PRO DĚTI:
Jiří Kahoun – Co se zdá medvědům           

Pod Placatou skálou v dřevěné chaloupce 
bydlí medvědí máma, medvědí táta a dva 
medvědí kluci – Pupík a Bříško. V téhle 
huňaté rodině se dějí samé dobré věci,

a tak se i kapitoly jmenují po jednotlivých 
dobrotách, které malí medvídci sbírají 
a přitom zažívají spousty nečekaných 
dobrodružství, stejně jako lidské děti.

nakladatelství Knižní klub

J. R. R. Tolkien – Pan Blahoš
Pan Blahoš je hrdinou knihy, kterou slavný 

romanopisec Tolkien sepsal pro svoje 
děti. Je to vážený gentleman a vlastník 

zvláštního domácího mazlíčka, ušaté žirafy 
jménem Žirafík. Jednoho dne si z náhlého 
rozmaru pořídí žlutý automobil, což vede 

ke sledu menších i větších katastrof...
nakladatelství Argo

Gerry Bailey – Robotci Robo a Robík
                        v jednom kole 

Robo a Robík zasvětí nejmladší zájemce 
o techniku do tajů základních fyzikálních 

zákonů. Pomocí věcí a jevů známých
z přírody, domácnosti nebo procházek po 

městě dětem vysvětlí, jak funguje kolo
na hřídeli, kladka, páka, klín, šroub

a nakloněná rovina.
nakladatelství Edika

více na www.knihovna-radotin.cz

do 15. října
Co průmysl zničil…

(Obnova zbraslavského zámku)
výstava představí unikátní kolekci 

fotografií z fondu Státního oblastního 
archivu v Praze, zachycující rekonstrukci 
zbraslavského zámku Cyrilem Bartoněm, 

rytířem z Dobenína 
galerie Městského domu Zbraslav

17. září
Nnenasytná Tiffany

dobrodružně hororová komedie
Letní kino Kamínka od 21.30 hodin

19. září
Zbraslavské jarmarky 

Zbraslavském náměstí 8.30-12.30 hodin

20. září
Nordic walking pro Zbraslav

s NW holemi na Keltské hradiště, lesem 
přes zookoutek a vyhlídku u altánku

sraz ve 13.00 hodin za mostem
Závodu Míru, vstupné 50 Kč

více na tel.: 737 747 748 nebo e-mailem
na kvitkova@centrum.cz

25. – 27. září
Vejvodova Zbraslav

mezinárodní festival malých dechových hudeb
více viz str. 4

27. září
Zbraslavská osma – podzimní část

35. ročník závodu horských kol
pro malé i velké

od 13.00 hodin v Borovičkách

25. září
Svatováclavský koncert

vystoupení Rožmberské kapely
hrající písně středověku
kostel sv. Jakuba staršího

od 18.00 hodin

3. října
Zbraslavské jarmarky 

Zbraslavském náměstí 8.30-12.30 hodin

4. října
Nordic walking pro Zbraslav
s NW holemi za přírodními

zajímavostmi Zbraslavi:
Belvedér, Borovičky, Baně

sraz ve 13.00 hodin U Stromečku
 vstupné 50 Kč, více na

tel.: 737 747 748 nebo e-mailem
na kvitkova@centrum.cz

5. - 11. října
Slavnosti Elišky Přemyslovny

s královnou Eliškou na víkend do 
středověku – koncerty, přednášky, 

historické tržiště, královský průvod

11. října
O Zbraslavskou loutku

celostátní postupová taneční soutěž
pro dětské, juniorské,

dospělé i seniorské taneční páry
Sokolovna Zbraslav od 8.30 hodin 

Sezóna pravidelných sobotních 
loutkových představení

začíná v Divadle Jana Kašky
od 17. října aktuální program vždy

na www.divadlozbraslav.cz

Změna programu vyhrazena
více informací naleznete
na www.mc-zbraslav.cz

podzimní kurzy zahajují:
od 14. září

pro dospělé a mládež
keramický ateliér, powerjóga, pilates

ateliér kresby a malby, moderní tanec
jóga, TRX, Chceš zpívat? Tak přijď!

břišní tance

Pro rodiče s dětmi a předškoláky
cvičení rodičů s dětmi, cvičení na balónech 

angličtina, sportovky Feuersteinova
metoda – přípravka 

výtvarka, atleťáček, muzicírování 
s výtvarkou, tanečky

od 21. září
pro školáky

hry a divadlo, keramika, taneční akademie 
moderní tanec, Lego bricks

design a šperk, módní návrhářky, jóga
výtvarná dílna, flétna, stará řemesla

junior atletika, pokustóni
Pexoklubovna - zdarma

více informací a rezervace: www.pexeso.org, 
tel.: 721 518 248 recepce.pexeso@seznam.cz


