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KULTURA - SPOLEČNOST

120/100* Kč
Můj život cuketky Švýcarsko/Francie
Přezdívka „Cuketa“ patří devítiletému chlapci, jehož se po náhlé smrti
matky ujme laskavý policista Raymond
150/130* Kč
Star wars: Poslední z Jediů 3D USA
Legendární postavy sci-fi ságy Star Wars prožívají dobrodružství,
během nichž odhalí prastará tajemství Síly – M. Hamill, C. Fisher
150/130* Kč
Star wars: Poslední z Jediů 3D USA
110 Kč
Přání k mání ČR
Rodinná vánoční komedie vypráví o třech dětech, které dostanou
tři kouzelná přání – Jitka Čvančarová, Martin Myšička
300/250* Kč
Veselá vdova - opera USA
100 Kč
Manžel a manželka Itálie
Po nevydařeném experimentu se rozvádějící se manželé probudí v těle
toho druhého. Pomůže jim tato situace zachránit manželství?
200/150* Kč
Rembrandt GB
130/110* Kč
Star wars: Poslední z Jediů USA
90 Kč
elma Norsko/Francie
Uhrančivý thriller o nejtemnějších lidských touhách, rodinných
prokletích a zakázané lásce. Režie Joachim Trier
200/150* Kč
Rembrandt GB
120 Kč
Špindl ČR
Sestry Eliška, Katka a Magda vyráží na hory na dámskou jízdu
A. Polívková, D. Gránský, K. Klausová, K. Zima, J. Kohák
150/130* Kč
Ferdinand 3D USA
Ferdinand je velký býk s velkým srdcem. Roztomilé, trochu nešikovné
stvoření, které ale neznalí lidé považují za nebezpečné monstrum
120 Kč
Špindl ČR
100 Kč
Madam služebná Francie
Bohatý americký pár Anne (Toni Collette) a Bob (Harvey Keitel)
se rozhodne okořenit svůj vztah a přestěhuje se do zámku v Paříži
100 Kč
Motorband: Restart ČR
Dokumentární film pro všechny ROCKERY. Příběh kapely, která
to nikdy nevzdala. O slávě a věčných pádech na dno
120 Kč
Špindl ČR
110 Kč
Cukrář SRN/Izrael
Introvertní snímek o introvertech, který překypuje emocemi,
jež jsou ale drženy celou dobu pod povrchem
120 Kč
Borg/McEnroe Švédsko/GB
Wimbledon 1980. Tenisová jednička Björn Borg obhajuje svůj pátý
titul. Ve 24 letech je blízko konci, uštvaný a svíraný úzkostí. Jeho
vyzyvatel, John McEnroe, se rozhodl nahradit svého hrdinu na trůnu
Intimissimi on Ice – Legenda krásy Itálie (viz str. 10) 200/160* Kč
150/130* Kč
Ferdinand 3D USA
110 Kč
Ztracen v džungli Austrálie/Kolumbie
Podle skutečného příběhu, ve kterém se dobrodružný výlet proměnil
v boj o život v nekonečném deštném pralese – Daniel Radcliffe
120/100* Kč
Jumanji: Vítejte v džungli USA
Když čtveřice školáků objeví starou videoherní konzoli se hrou
zvanou Jumanji – ocitají se všichni v džungli, v níž se hra odehrává
120 Kč
Špindl ČR
120 Kč
Kolo zázraků USA
Dramatický příběh vášně, násilí a zrady natočil režisér Woody Allen
podle svého scénáře – Kate Winslet a Justin Timberlake
120 Kč
Borg/McEnroe Švédsko/GB
110 Kč
Ztracen v džungli Austrálie/Kolumbie
80 Kč
Odnikud SRN/Francie
Život Katji se otřese v základech, když při bombovém útoku ztratí syna
a manžela. Nemůže jít dál, dokud neučiní spravedlnosti zadost
110 Kč
Cukrář SRN/Izrael
150 Kč
Motorhead – Clean Your Clock GB (viz str. 10)
130/110* Kč
Čertoviny ČR
V nové pohádce Zdeňka Trošky jsou dva nešikovní čerti, Popelák
a Uhelák, vládcem pekel posláni za trest do světa, aby do měsíce
přivedli každý jednu hříšnou duši – Jakub Prachař, Dominick Benedikt
120 Kč
Kolo zázraků USA
150/130* Kč
Jumanji: Vítejte v džungli 3D USA
120 Kč
Zmenšování USA
Chcete mít lepší život? Nechte se zmenšit. Paul se to rozhodne risknout
a nastartuje tím své největší životní dobrodružství – Matt Damon
300/250* Kč
Carmen - opera USA (viz str. 10)
120 Kč
Špindl ČR
80 Kč
Odnikud SRN/Francie
110 Kč
Nejtemnější hodina GB
Winston Churchill v příběhu založeném na skutečných událostech
z doby jeho prvních týdnů ve funkci na začátku druhé světové války
100 Kč
Polibek od Beatrice Francie
Claire pracuje jako porodní asistentka a svůj život zasvětila službě
ostatním. Jenže porodnici, kde pracuje, budou brzy zavírat.
A do toho se objeví bývalá milenka jejího zemřelého otce
130 Kč
Zoufalé ženy dělají zoufalé věci ČR
„To tedy byl porod!“ vzdychnete si, když se vám něco nepodaří, a stojí
vás to hodně úsilí. Tato věta vystihuje i touhu Olgy najít pravou lásku
120 Kč
Kolo zázraků USA
150/130* Kč
Coco 3D USA
Navzdory prazvláštnímu rodinnému zákazu muziky se Miguel touží
stát uznávaným muzikantem, jako je jeho idol, Ernesto de la Cruz
110 Kč
Nejtemnější hodina GB
200/160* Kč
Intimissimi on Ice – Legenda krásy Itálie
130 Kč
Zoufalé ženy dělají zoufalé věci ČR
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50 Kč
Hvězda betlémská - Pásmo vánočních pohádek ČR
Hvězda betlémská, Rézi a Brok na vánočním trhu, Vánoční stromeček,
Veselé Vánoce aneb Karlíkovo zimní dobrodružství, Krtek
o Vánocích, Čarovné lyže, Jak Mikeš zachránil Bobeše, Sněhulák
130/110* Kč
Čertoviny ČR
120/100* Kč
Ferdinand USA
130/110* Kč
Čertoviny ČR
Přání k mání ČR

60 Kč

120/80*
takto
označených
filmů lze
lze dětskou
slevu uplatnit
pouze
nana
pokladně
130/110* Kč
Kč uutakto
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kina

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

16. prosince
Setkání před betlémem
divadlo pro děti i dospělé v podání
Divadla Víti Marčíka
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 15.00 hodin
vstupné 90 Kč
16. prosince
Vánoční turnaj ve vybíjené s aerparty
turnaj s drsnou dvoumíčovou řežbou
a outfity z půdy pro šestičlené týmy
startovné 300 Kč/tým
registrace na cube.adam@gmail.com
17. prosince
Vánoční trhy
nám. Sv. Petra a Pavla 13.00-18.00 hod.
17. prosince
III. Adventní koncert
Rybova mše v podání Smíšeného
pěveckého sboru SUDOP a Orchestru
učitelů ZUŠ Klementa Slavického
kostel sv. Petra a Pavla od 15.00 hodin
19. prosince
Vánoční koncert
ZUŠ Klementa Slavického
kostel ČCE, Na Betonce, od 18.00 hodin
23. prosince
Betlémské světlo v Radotíně
dělení se o světla z Betléma
radotínský kostel sv. Petra a Pavla
od 15.00 do 17.00 hodin
Kontakt pro donášku světýlka domů
(pro starší či nemohoucí občany):
Eva Procházková 605 858 077
26. prosince
Pražská zvonohra
koncert mobilní zvonohry
Petra Rudolfa Manouška
náměstí Sv. Petra a Pavla od 16.00 hodin
26. prosince
Ohňostroj
po skončení koncertu Pražské mobilní
zvonohry – cca od 17.30 hodin
náměstí Sv. Petra a Pavla
9. ledna
M. Vonz – autorský večer
koncert ZUŠ Klementa Slavického
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 18.00 hodin
12. ledna
V Prdeli
divadelní představení – velmi slušná
pohádka pro dospělé a děti od dvanácti let v podání Divadelního spolku
Rámus z Plzně
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 19.00 hodin
vstupné 150 Kč
13. ledna
Jakub Kolár: Tchyně v domě
komedie nejen o tchýních v podání
divadelního spolku Gaudium
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 19.00 hodin
vstupné 150 Kč
13. ledna
Radotínský myslivecký ples
k tanci a poslechu zahraje
Malá kapela Amati z Kraslic
chystá se i bohatá, nejen zvěřinová,
tombola a soutěž v šipkách
o hodnotné ceny, vstupné 150 Kč
předprodej v restauraci Sokolovna
sokolovna Radotín od 20.00 hodin
14. ledna
Kurz salsy
zahájení výuky tance salsa
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny 17.30-18.30 hodin
16. ledna
Novoroční koncert
žáků ZUŠ Klementa Slavického
kostel ČCE, Na Betonce, od 18.00 hodin
18. ledna
Oskar Wilde
divadelní představení
v podání divadla Soliteater
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 19.00 hodin
vstupné 150 Kč
více na www.praha16.eu

STRANA 9

Jerzy Kosinski – Nabarvené ptáče
Příběh malého polského kluka, kterého
vystrašení rodiče roku 1939 pošlou na
venkov, aby přečkal válku v bezpečí
v náhradní rodině. Snědý kluk s černými
vlasy a tmavýma očima, podezřelý z toho,
že je Žid nebo Rom, však není nikde
vítán. Pověrčiví venkované v něm vidí
vyslance zla, který k sobě přitahuje smůlu
a neštěstí. Malý poutník pošramocený
na těle i na duši nakonec válku přežije
a shledá se dokonce i s rodiči. O šťastném
konci však nemůže být ani řeč.
nakladatelství Argo
Duong Nguyen Jirásková –
Banánové dítě
S podtitulem Vietnamka v české džungli
vychází dvacet příběhů z autorčina
života, psané lehkým humorem, poeticky
nekorektní (sebe)ironií a nadsázkou.
K některým zásadním událostem přidal
svůj pohled na věc i autorčin český muž.
nakladatelství BizBooks
Michael Borovička –
Praha temná a tajemná
Průvodce po stinných koutech pražské
historie v nekonvenční grafické úpravě
Nikoly Klímové a s atmosférickými
ilustracemi Jindřicha Janíčka.
nakladatelství Paseka
Jiří Žák – Vinohradský příběh
Ve své knize zve herec, spisovatel
a překladatel Jiří Žák k procházce
po stoleté historii a osudech druhého
nejvýznamnějšího pražského divadla.
Představuje v ní nejen budovu samotnou,
ale především duši divadla – herce,
režiséry, dramatiky i výtvarníky,
kteří se stali nedílnou součástí
její stoleté existence.
nakladatelství XYZ
Renáta Šťastná a kol. – Vzpomínkomat
Kniha, kterou si můžete dotvořit
sami ze svých vzpomínek. Každý kousek
oděvu, hračka nebo stroječek má svůj
příběh a díky unikátnímu projektu,
ve spolupráci s webem Starý Páky,
se na tyto předměty nezapomíná.
Digitálky, Tuzexy, brigády, mléčné bary
a věci, které možná dobře pamatujete.
nakladatelství BizBook

PRO DĚTI

Petra Braunová –
Johana s nosem nahoru
Jestli jste si mysleli, že dobrodružství
zažívají jen kluci, tak to jste na velkém
omylu! Na letním táboře, kam Johanka
jede po skončení první třídy, ji jedno
velké čeká. Zpočátku má trochu nos
nahoru, ale hned při první táborové hře
jí spadne hřebínek. Musí dokázat, že má
odvahu i chytrou hlavu, aby ji ostatní
přijali jako prima kamarádku.
edice Druhé čtení nakladatelství Albatros
Miloslav Jágr – Kluk s křídly
Autorská knížka o jednom klukovi
z ostrova Výstrčka nedaleko Semil.
Tenhle kluk dostal za odměnu křídla
fantazie a vy si přečtěte, co všechno
s nimi zažil.
nakladatelství Albatros
I. Černá a K. Jebavá – Týna a kocour
Mikeš staví zdravý a krásný dům
…pro technicky zaměřené děti, které
chtějí nahlédnout pod povrch věcí.
nakladatelství Edika
Hana Vašková a Petra Bartíková –
Vyber si své řemeslo
Zalistujte v knize a podívejte se, co pro
nás kdo dělá. Je toho velká spousta!
nakladatelství Albatros
Luděk Bárta – Dnes má svátek…
Hravá obrázková encyklopedie, která
vám prozradí leccos o původu a významu
jmen v kalendáři s pomocí rozpustilých
komiksových příběhů.
nakladatelství Albatros
Michael Bird –
Van Goghova hvězdná noc
O dějinách umění v příbězích pro děti.
nakladatelství CPress.
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

do 5. ledna
Výstava betlémů
ze sbírky pana Františka Kadlečka
galerie Městského domu ve výpůjční
době knihovny a při akcích, školy
a školky po předchozí dohodě i jindy
16. prosince
Zbraslavské Vánoce
tradiční předvánoční setkání
s vánočními zbraslavskými jarmarky,
pohádkou, koncertem a ohňostrojem
Městský dům, Divadlo Jana Kašky
a prostranství před nimi
14.00-18.30 hodin
16. prosince
J. J. Ryba: Česká mše vánoční
hrají a zpívají studenti SOŠP
a Gymnázia Evropská z Prahy 6
Husův sbor od 18.00 hodin
vstupné dobrovolné
17. prosince
Skautská mše
pravidelná mše svatá od 11.00 hodin
v kostele Sv. Jakuba věnována
skautům, kteří přivezou do kostela
Betlémské světlo
24. prosince
Betlémské světlo
na Štědrý den si můžete přijít
s lampičkou pro Betlémské světlo,
které budou skauti rozdávat od 14.00
do 16.00 hod. před prodejnou Albert
27. prosince
Vánoční výlet k vynálezu zkázy
zúčastnit se může každý majitel
starého kola v dobovém
teplém oblečení
sraz v 9.00 u cukrárny na
Zbraslavském náměstí, odjezd v 10.00
směr Muzeum Karla Zemana
5. ledna
Tříkrálový koncert
benefiční koncert v rámci celonárodní
Tříkrálové sbírky
Kostel sv. Jakuba od 18.30 hodin
6. ledna
O zlém vlkovi a nezbedných
prasátkách
maňáskový muzikál
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
rezervace na www.divadlozbraslav.cz
Změna programu vyhrazena.
podrobnosti na www.mc-zbraslav.cz

Rodinné centrum

Pexeso, z.s.
PEXOKLUB
17. prosince
srdečně zveme na adventní trh
v Radotíně (viz Kultura Radotín),
který také organizuje Pexeso.
V nabídce více jak 30 prodejců
a bohatý doprovodný program
27. ledna
Plesotančírna
živá muzika s kapelou, volná zábava
i výuka tanců s mistrovou
Lenkou Peške, zábavné losování
vstupné 150 Kč, předprodej v Pexesu
sál restaurace U přístavu
____________________
PEXOKLUB
otevřeno každý všední den odpoledne,
školáci vítáni!
19. prosince
Výroba štítků a jmenovek na dárky
20. prosince
Vánoce v Pexoklubu
Za vaši přízeň děkuje, klidné svátky
a v novém roce jen to dobré přeje
Vaše Pexeso
více na www.pexeso.org

