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18. 10. 17.30 Krycí jméno Holec   ČR/Rakousko 120 Kč 
                                Špionážní drama s milostnými motivy, jehož hlavní hrdinové jsou v 

  dramatickém roce 1968 postaveni před zásadní volbu mezi kolaborací
  a hrdinstvím – Kryštof Hádek, Vica Kerekes

 20.00 Božská Florence   GB/Francie 100 Kč
 Fascinující pravdivý příběh nejhorší zpěvačky na světě – Meryl Streep

19. 10. 17.30 Bezva ženská na krku   ČR 120 Kč 
                               Eliška se po letech manželství s bohatým mužem musí vyrovnat
                               s rozvodem a rozhodne se pro nový život v malé vesnici… 
 20.00 Inferno   USA 120 Kč 
                               Harvardský symbolog Robert Langdon se ocitá v srdci Itálie,
                                aby pomohl vyřešit záhadu propojenou s Dantovým Peklem
20. 10. 17.30 Monsieur Chocolat   Francie 80 Kč

 Příběh prvního černošského klauna, který s elegancí sobě vlastní
                  dobyl Paříž, je působivým životopisným filmem – Omar Sy
20.00 Jack Reacher: Nevracej se   USA 120 Kč

Bývalý vojenský vyšetřovatel obviněný z vraždy na bývalé základně, 
rozběhne vlastní vyšetřování, aby očistil své jméno – Tom Cruise

21. 10. 16.30 Kubo a kouzelný meč 3D   USA 140/120* Kč
 Kubo je úplně normální teenager, který žije obyčejný život v rodné vesnici. 
 Jenže pak mu zaklepou na dveře temní démoni ze záhrobí...

Slavnostní premiéra s besedou a autogramiádou tvůrců a herců     

19:00 Ostravak Ostravski   ČR   (viz str. 4) 120 Kč
22. 10. 17.30 Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti    USA 110 Kč 
                                Fantaskní výlet do světa kouzel a fantazie v režii geniálního Tima Burtona

20.00 Jack Reacher: Nevracej se   USA 120 Kč
23. 10. 15.00 Takové jsou všechny (W. A. Mozart)   GB  (viz str. 8) 300/250* Kč
25. 10. 17.30 Monsieur Chocolat   Francie 80 Kč
 20.00 KISS ROCKY VEGAS   USA  (viz str. 8) 150/110* Kč
26. 10. 17.30 Ostravak Ostravski   ČR 120 Kč
 19.30 Toni Erdmann   SRN/Rakousko 90 Kč
  Svérázné pokusy otce obnovit kontakt s dcerou – Sandra Hüller
27. 10. 17.30 Akce Arktida   Norsko 90 Kč

 Tři sourozenci jsou zanecháni na neobydleném ostrově v arktické části
 Norska. Podaří se jim přežít tváří v tvář štiplavému mrazu, bouřím, 
 hladovění a volně žijícím zvířatům?
20.00 Krásné dny v Aranjuez 3D   SRN/Francie 120 Kč

Komorní příběh, souboj mezi mužem a ženou, který se skrývá
pod slupkou slovní hry na otázky a odpovědi, jež má jedno hlavní 
pravidlo, a to bezpodmínečnou poctivost

28. 10. 17.30 Lichožrouti   ČR 130/110* Kč
Malí tvorové, kteří žijí s námi lidmi a mohou za to, že lidstvu 
z každého páru ponožek vždy zůstane jen jedna – lichá!

 20.00 Tenkrát v ráji   ČR 110 Kč
 Příběh o Joskovi Smitkovi, není jen vyprávěním o přátelství na laně
                    v těžkých dobách německé okupace. Je především o víře v lepší budoucnost

29. 10. 17.30 Svatý Petr a papežské baziliky Říma 3D Itálie  (viz str. 8)  250/200* Kč
 20.00 Ostravak Ostravski   ČR 120 Kč
1. 11. 17.30 Doctor Strange 3D   USA 150/130* Kč

Život světoznámého neurochirurga se změnil po strašlivé dopravní 
nehodě, která mu znemožnila používat ruce – Benedict Cumberbatch

 20.00 24 týdnů   SRN 90 Kč
 Žena čeká dítě s Downovým syndromem a vážnou srdeční vadou.
                  Čelí rozhodnutí, zda si dítě ponechat, či ne – Julia Jentsch

2. 11. 17.30 Tenkrát v ráji   ČR 110 Kč
 20.00 Odvrácená strana Měsíce   SRN/Lucembursko 110 Kč

Civilizovaný právník se po experimentu s halucinogenními 
houbičkami promění v nevypočitatelného zabijáka…

3. 11. 17.30 Akce Arktida   Norsko 90 Kč
 20.00 Pohádky pro Emu   ČR 120 Kč
  Romantická komedie o dobrodružném hledání lásky – Ondřej Vetchý
4. 11. 17.30 Trollové 3D   USA 150/130* Kč

 Roztomilí a přátelští trollové si nejraději hrají všude, kde je to možné. 
Jednoho dne se ale objeví tajemný obr a zábavě je rázem konec.. nebo ne?

 20.00 Dítě Bridget Jonesové   GB 110 Kč
  To by nebyla Bridget, kdyby takový prostý akt, jakým je třeba početí,
   neprovázely znepokojivé otázky. Například ta, kdo je OTCEM….
5. 11. 17.30 Pohádky pro Emu   ČR 120 Kč
 20.00 Doctor Strange 3D   USA 150/130* Kč
6. 11. 15.00 ANASTASIA (Čajkovskij-Martinů)   GB  (viz str. 8)  250/200* Kč
8. 11. 17.30 Odvrácená strana Měsíce   SRN/Lucembursko 110 Kč
 20.00 Hitchcock/Truffaut   USA/Francie 100 Kč

 Dokument rozebírá a objasňuje Hitchcockovu tvorbu a je doplněn
 fotografiemi a magnetofonovými nahrávkami ze setkání dvou režisérů

9. 11. 17.30 Pohádky pro Emu   ČR 120 Kč
 20.00 Krásné dny v Aranjuez 3D   SRN/Francie 120 Kč
10. 11. 17.30 Muž jménem Ove   Švedsko 80 Kč
  Dojemná tragikomedie o stárnutí podle knihy Frederika Backmana
 20.00 Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny   USA/Austrálie 120 Kč

 Pravdivý příběh z druhé světové války o dobytí nechvalně proslulé
 japonské pevnosti Hacksaw Ridge

11. 11. 17.30 Kubo a kouzelný meč 3D   USA 130/110* Kč
 20.00 Snowden   USA/SRN 90 Kč

 Životopisný film o informátorovi, který novinářům poskytl
                  dokumenty o sledovacích aktivitách americké NSA či britské GCH

12. 11. 17.30 Doctor Strange 3D   USA 150/130* Kč
 20.00 Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny   USA/Austrálie 120 Kč
13. 11. 15:00 MISS SAIGON (muzikál)   GB  (viz str. 8)  200 Kč
15. 11. 17.30 Je to jen konec světa   CAN/Francie 80 Kč

 Louis se vrací po letech domů, aby oznámil, že brzy zemře. Spíš než
                    v rodině se ocitl v klubku zmijí, kde všichni mluví a nikdo neposlouchá

 20.00 Egon Schiele   Rakousko/Lucembursko 110 Kč
  Dokument o řivotě slavného expresionistického malíře 
16. 11. 17.30 Snowden   USA/SRN 90 Kč
 20.00 Muž jménem Ove   Švédsko 80 Kč
17. 11. 17.30 Fantastická zvířata a kde je najít   USA 130/110* Kč

                  Další magický příběh od autorky Harryho Pottera. Zajímá vás, jak
                  vypadá mantichora? Co umí takový bodloš nebo kluběnka? To zde zjistíte!

 20.00 Planetarium   Francie/Belgie 110 Kč
 Dvě sestry fungující jako média v komunikaci s mrtvými se setkají s
 filmovým producentem, který je chce na obrazovku

   
Baby bio – pro rodiče na mateřské dovolené
9. 11. 9.30 – 10.30 líčení vizážistkami
 10.30 Sezn@mka   ČR 60 Kč

 Česká komedie vypráví o jednom z fenoménů současné doby,
 internetové seznamce – Jiří Langmajer, Adéla Gondíková

Dětská představení
22. 10. 15.30 Kubo a kouzelný meč    USA 125/100* Kč
29. 10. 15.30 Lichožrouti   ČR 130/110* Kč
5. 11. 15.30 Trollové   USA 130/110* Kč
12. 11. 15.30 Lichožrouti   ČR 120/100* Kč

140/120* Kč u takto označených představení lze dětskou slevu uplatnit pouze na pokladně kina

Jitka Ludvíková – Devět let natvrdo
Úsměvné deníčkové zápisky tří členů 

jedné obyčejné čtyřčlenné rodiny během 
prvního školního roku starší dcery.

nakladatelství Brána

Clara Bensen – Nalehko
Clara, životní krizí trochu pošramocená 

mladá dáma, a Jeff, profesor, který si libuje 
v šílených oděvech a v rámci experimentu 
se například pokoušel bydlet v kontejneru, 

se poznali se na internetové seznamce. 
Teď vyrážejí na neuvěřitelnou cestu: 

jednadvacet dní, osm zemí, skoro pět tisíc 
kilometrů. Žádné plány, hotely, zavazadla, 

A nic na převlečení. Jen to, co se vejde
do kapes a do kabelky.
nakladatelství Metafora

Jiří Březina – Polednice
Mrtvá dívka nalezená na sídlišti. Měl to 

být rutinní případ, při kterém se nováček 
Tomáš Volf a jeho nezkušená parťačka 

zaběhnou do práce. Jenže mezi paneláky 
obchází Polednice, vrah, který své oběti 

napadá za bílého dne. 
nakladatelství Motto

     Elizabeth Bard – Piknik v Provence 
Druhá autobiografická knížka o přesídlení 

do Provence obsahuje lákavé recepty
na jídla jako plněné cuketové květy,
fíkový koláč či medovo-tymiánová 

zmrzlina, ale především vypráví o všem, 
co se může stát, když se manželé z města 

přestěhují na venkov, když zakládají 
společný podnik či když se americké děvče 

učí francouzskému stylu rodičovství.
nakladatelství Motto

John Boyne – V tomto domě straší
Je rok 1867 a Eliza Cainová se ocitne

bez prostředků a přijme místo 
guvernantky na odlehlém norfolském sídle 

Gaudlin Hall. Řada neblahých zážitků
jí otřese už cestou tam, a na místě zjistí,

že jsou v celém domě jen dvě děti: 
Isabella a Eustace...
nakladatelství Plus

Frederick Forsyth – Vypravěč
„Během svého života jsem těsně unikl

hněvu obchodníka se zbraněmi 
v Hamburku, za občanské války v Nigérii 
na mě střílel MiG a ocitl jsem se uprostřed 

krvavého převratu v Guineji-Bissau. Zatkla 
mě Stasi, postarali se o mě Izraelci, IRA mě 

přiměla ke spěšnému přesunu
z Irska do Anglie a jistá přitažlivá agentka 
československé tajné policie – její počínání 

bylo zkrátka trochu intimnější. A to je 
jenom začátek,“ říká Frederick Forsyth, 
světoznámý autor špionážních románů.

nakladatelství Knižní klub

Hana Whitton  –
Z pamětí císařova antikváře

Na pražský dvůr císaře Rudolfa II.
na přelomu 16. a 17. stol. přijíždí Lorenzo 

de Strada, synovec antikváře Jacopa de 
Strady, správce bohaté umělecké sbírky 
císaře. Lorenzo se však brzy seznámí

i s odvrácenou stránkou rušné metropole 
a dvorskými intrikami, a netrvá dlouho, 

než se ocitne v nebezpečí...
nakladatelství Knižní klub

PRO DĚTI:
Zuzana Pospíšilová
Hasičské pohádky 

Hasiči se vždycky snaží,
aby i ten nejžhavější průšvih měl dobrý 
konec, a tak si svoje pohádky rozhodně 
zaslouží. Víte, že prvním hasičem byl 

vodník Vodička? Také proto mají
v pohádkách kromě hasičů svoje místo 

i vodníci, zvířátka a hasičská auta.
nakladatelství Grada

Kateřina Gančarčíková – Příběh vody: 
jak Honzík zjistil, odkud se dostane

               čistá voda do kohoutku   
Vtipně ilustrované seznámení s tím, 
odkud voda pochází, jak se čistí a jak 

se pak dostane až k nám domů.
nakladatelství Edika

Chris Colfer –
Země příběhů Kouzelné přání 

Dvojčata Alexe a Connera kouzelná kniha 
přenesla do země pohádkových příběhů. 

Čeká je napínavé dobrodružství plné 
překvapení, kouzel a setkání.

Ta ale nebudou jen milá a příjemná.
Boj dobra se zlem totiž nikdy nekončí.

nakladatelství Fragment

www.knihovna-radotin.cz

17. října
Zbraslavské jarmarky 

tentokrát se mimo jiné můžete těšit
 na  bublinářskou show
mistra Václava Strassera

Zbraslavské náměstí 9.00-13.00 hodin

17. října
Burza dětského oblečení a vybavení

„Vy přinesete - my prodáme“ 
prodej 9.00-12.00 hodin v ZŠ

Nad Parkem, příjem věcí v pátek
16. října 17.00 - 19.00 tamtéž
více info na www.pexeso.org

17. října
Povídání o pejskovi a kočičce

maňásková pohádka pro nejmenší 
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

17. října
Havelská drakiáda –
létání s Uraganem

pouštění draků, hry, lanové aktivity, 
lukostřelba, výtvarno

vyhlášení výsledků soutěže
Zbraslav očima dětí

od 14.00 do 17.00 v Borovičkách

22. října
Brigita & Štěpán

koncert Brigity Cmuntové a Štěpána 
Kloučka –  mladých umělců, kteří se 
věnují jak vlastní, tak převzaté tvorbě 

rezervace míst na tel.: 605 340 695
vstupné dobrovolné 

Kavárna u Stromečku od 19.00 hodin

24. října
Zvířátka a loupežníci

maňásková pohádka pro nejmenší 
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

24. října - 26. listopadu
Zbraslavský salon 2015

jubilejní 5. přehlídka současného 
výtvarného umění, které vzniká 

na Zbraslavi
Galerie Městského domu Zbraslav

31. října
Budulínek

Červená Karkulka
dvě maňáskové pohádky pro nejmenší 

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

31. října
Dušičkový koncert

sboru sv. Jiří z Vraného n/Vltavou 
Kostel sv. Havla od 17.00 hodin

5. listopadu
Lampionový průvod

ukončený světelnou show
začátek v 17.00 hodin
ve Slunečním parku

7. listopadu
Mach a Šebestová
činoherní pohádka

na motivy známého večerníčku
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

14. listopadu
Kocour v botách

veselá maňásková pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

aktuální program divadla
na www.divadlozbraslav.cz

více k programu
na www.mc-zbraslav.cz

změna programu vyhrazena

18. října
Uvolněné  rodičovství
přednáška s besedou

s Mgr. Pavlou Kouckou – psycholožkou 
a autorkou knihy

Zdravý rozum ve výchově
rezevace nutná, vstupné dobrovolné

17.30-19.00 hodin

22. října
Podzimní burza dětského oblečení

a sportovního vybavení

26 – 27. října
Podzimní příměstský tábor

na téma Bláznivá podzimní olympiáda

více na www.pexeso.org

20. října
Jablkoň

koncert svérázné, legendární skupiny, 
která se s nevšedním nadhledem pohybuje 

na hranicích
moderní vážné hudby a popu

Klubová scéna Milana Peroutky (vchod ze 
dvora domu U Koruny)

od 19.00 hodin, vstupné 150 Kč

22. října
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 14.30 hodin, vstupné 60 Kč

22. října
Radotínské kolo Jardy Baráka
pochod pořádaný Radotínským 

turistickým klubem
trasy 15, 20, 37, 50 km pěší

20, 36, 67 km cyklo
starty od 8.00 do 10.00 hodin

od radotínské sokolovny

22. října
Hvězda

divadelní one woman show
s Evou Holubovou v hlavní roli komedie 

Patrika Hartla - Studio DVA
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny
od 19.00 hodin vstupné 480 Kč

3. listopadu
Řízená degustace vín 

vinařství Šoman – Dolní Dunajovice
Klubová scéna Milana Peroutky (vchod ze 

dvora domu U Koruny)
od 19.00 hodin vstupné 350 Kč

viz str. 4

5. a 6. listopadu
Radotínská radost

přehlídka amatérských divadel
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny
od 14.00 hodin

viz str. 4

9. listopadu
Pódiová zkušenost

koncert nejmladších žáků
Základní umělecké školy

Klementa Slavického
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny
od 18.00 hodin

10. listopadu
Koncert pěveckého oddělení
žáků Základní umělecké školy

Klementa Slavického
Modlitebna Českobratrské církve 

evangelické v ulici Na Betonce
od 18.00 hodin

10. listopadu
Tajemný VAD v Karpatech

dramatický záznam z putování členů 
divadla do dějiště Verneova románu 

Tajemný hrad v Karpatech v komediálním 
podání divadla V.A.D

velký sál Kulturního střediska Radotín 
v domě U Koruny

od 19.30 hodin vstupné 150 Kč
viz str. 4

12. listopadu
Pinocchio

divadelní představení pro děti v podání 
divadla Toy Machine

Klubová scéna Milana Peroutky
(vchod ze dvora domu U Koruny)

od 15.00 hodin, vstupné 60 Kč
viz str. 4

13. listopadu
Bowlingové kouloidní finále
turnaj v bowlingu – součást

4. mistrovství Radotína 2016 v boulo/
koulo disciplínách

bowlingová hala restaurace Amigos

13. – 19. listopadu
Kruh výtvarníků

výstava prací výtvarných umělců 
působících v Radotíně a okolí

vernisáž v sobotu 12. listopadu
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny
denně 10.00-18.00 hodin

viz str. 4

více na www.praha16.eu


