ČÍSLO 8/2016

KULTURA - SPOLEČNOST

2. – 13. 8.

KINO NEHRAJE Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ

16. 8.

Tajný život mazlíčků 3D USA
150/130* Kč
Animovaná komedie, která zodpoví otázku, co dělají vaši čtyřnozí
mazlíčci, když nejste doma…
Short skin Itálie
90 Kč
Křehký příběh o dospívání, hledání lásky a zúžení předkožky
Doba ledová: Mamutí drcnutí 3D USA
140/120* Kč
Scratova epická honba za nepolapitelným žaludem jej katapultuje
do vesmíru, kde náhodně spustí sérii kosmických katastrof
Jason Bourne USA
120 Kč
Agent Jason Bourne se ocitá na staré známé horké půdě, kde kvůli
přežití musí použít, co se naučil v programu, který díky němu skončil
Star Trek: Do neznáma 3D USA
140 Kč
Za hranice známého vesmíru. Právě tam se vydává posádka
lodi Enterprise v pokračování legendárního Star Treku –
Chris Pine, Zachary Quinto
Julieta Španělsko
100 Kč
Drama osudu, komplexu viny a tajemstvích, která nás vedou
k tomu, že lidi, které milujeme, vymažeme ze svých životů – Adriana Ugarte
Heidi, děvčátko z hor SRN/Švýcarsko
100 Kč
Heidi prožívá radostné dětství ve švýcarských Alpách. Jednou ji teta odveze
do města jako společnici pro nemocnou dívku. S tou se ihned s kamarádí,
ale stesk po horách je příliš velký…
Krotitelé duchů USA
110 Kč
Známé prvky boje s nadpřirozenými bytostmi s novým hereckým
týmem, složeným z těch nejlepších komediálních herců současnosti
Tajný život mazlíčků USA
130/110* Kč
Star Trek: Do neznáma USA
120 Kč
Krotitelé duchů 3D USA
130 Kč
Lily Lane Maďarsko/SRN
90 Kč
Asociativní klaustrofobické drama o tom, jak dítě skutečně naslouchá a
aktivně přetváří to, co mu dospělí vyprávějí.
Heidi, děvčátko z hor SRN/Švýcarsko
100 Kč
Komorná Korea
80 Kč
Podvodník nastrčí do honosného sídla bohaté paní kapsářku jako
komornou. Mezi ženami ale vzplane nečekaná vášeň…
Božská Florence GB/Fancie
120 Kč
Fascinující pravdivý příběh nejhorší zpěvačky na světě – Meryl Streep
Jason Bourne USA
120 Kč
Strašidla ČR
130/110* Kč
Co se stane, když si rodina strašidel musí najít práci, začít platit nájem
a chodit do školy? – režie Zdeněk Troška
Mělčiny USA
110 Kč
Nancy je při surfování napadena žralokem. Břeh je vzdálen 200 metrů.
Jejich překonání je otázkou souboje dvou vůlí – Blake Lively
Strašidla ČR
130/110* Kč
Božská Florence GB/Francie
120 Kč
Tajný život mazlíčků 3D USA
150/130* Kč
Za láskou vzhůru Francie
100 Kč
Romantická komedie o tom, že láska nezná hranic a v případě
1,5 metrového Jeana Dujardina ani výšky
Strašidla ČR
130/110* Kč
Mělčiny USA
110 Kč
Sezn@mka ČR
110 Kč
Nová česká komedie vypráví o jednom z fenoménů současné doby,
internetové seznamce – Jiří Langmajer
Božská Florence GB/Francie
120 Kč
Doba ledová: Mamutí drcnutí 3D USA
130/110* Kč
Bůh ti žehnej, Ozzy Osbourne GB viz str 8
120 Kč
Líná zátoka Francie
80 Kč
Zdivočelá komedie a retro detektivkou v jednom – Juliette Binoche
Sezn@mka ČR
110 Kč
Taxi 121 ČR
120 Kč
Film inspirovaný skutečnými událostmi z roku 2014, kdy sériový vrah
připravil o život tři pražské taxikáře – Filip Tomsa, Roman Vojtek
Černé duše Itálie/Francie
90 Kč
Tři bratři jsou nuceni vrátit se na rodné vrcholky Kalábrie a potýkat
se s nevyřešenými záležitostmi z minulosti své zločinecké rodiny
Nejkrásnější den SRN
110 Kč
Dva smrtelně nemocní třicátníci utečou z hospice s cílem užít si
nejbáječnější dny v životě. Taky kdy už jindy…
Sezn@mka ČR
110 Kč
Líná zátoka Francie
80 Kč
Nick Cave: One More Time with Feeling GB viz str 8
250 Kč
Strašidla ČR
120/100* Kč
Buchty a klobásy USA
110 Kč
Animovaný film pro dospělé vypráví o skupině potravin, která se
rozhodne odhalit pravdu o své existenci a o tom, co se doopravdy
stane, když jsou vyvoleni a opustí supermarket
LUCIE: Příběh jedný kapely ČR viz str 8
100 Kč
Zloději zelených koní ČR
110 Kč
Dramatický příběh o nelegálních hledačích vltavínů – Pavel Liška
Až na severní pól Francie
90 Kč
Dívka Saša je odhodlána najít svého dědečka – polárníka, jenž se na
poslední expedici pokusil dobýt severní pól – Christa eret
Nejkrásnější den SRN
110 Kč
Zloději zelených koní ČR
110 Kč
Buchty a klobásy USA
110 Kč
Dítě Bridget Jonesové USA
120 Kč
To by nebyla Bridget, kdyby takový prostý akt, jakým je třeba početí,
neprovázely znepokojivé otázky. Například ta, kdo je OTCEM….
Vlk z Královských Vinohrad ČR
100 Kč
Film na motivy autobiograficky laděných povídek režiséra Jana Němce
Tajný život mazlíčků 3D USA
140/120* Kč
Super Duper Alice Cooper Kanada viz str 8
120 Kč
Zloději zelených koní ČR
110 Kč
Dítě Bridget Jonesové USA
120 Kč
Vlk z Královských Vinohrad ČR
100 Kč
Špekoun Švýcarsko/Belgie
90 Kč
Hořká komedie o klukovi, který hledá mužský vzor. A způsob, jak
zapadnout, i když váží 101 kilo…
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Baby Bio – pro rodiče na mateřské dovolené
14. 9. 10.00
Teorie tygra ČR
60 Kč
Příběh muže, který si v šedesáti vzpomene, že míval sny i vlastní vůli
a že chce zpátky vládu nad svým životem – Jiří Bartoška
Dětská představení
3. 9.
15.30
Strašidla ČR
10. 9. 15.30
Doba ledová: Mamutí drcnutí USA
17. 9. 15.30
Tajný život mazlíčků USA

120/100* Kč
110/90* Kč
120/100* Kč

120/100* u takto označených představení lze dětskou slevu uplatnit pouze na pokladně kina

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

do 29. srpna
Obrazy Josefa Novotného
výstava
Místní knihovna Radotín
v otevírací době
1.-3. září
Memoriál Franka Menschnera
areál Sokola Radotín
(více na stránkách http://lcc-radotin.cz)
4. září
Home Food Festival
aneb soused sousedovi navaří
ochutnávka domácího jídla
Beach aréna Radotín
od 12.00 hodin
11. září
Pétanque-ové loučení s létem
a hod koulí
bouloviště v areálu Beach arény
v ulici K lázním

3. září

Oslavy 130 let trvání Sboru
dobrovolných hasičů Radotín
areál Říčních lázní Radotín
od 14.00 hodin
(více viz níže)
7. září
Předprodej podzimních dotovaných
zájezdů pro radotínské seniory
Klubová scéna Milana Peroutky (vchod ze
dvora domu U Koruny)
od 8.00 hodin
(více viz str. 4)
10. září
Rozmarné léto
divadelní představení V. Vančury
v podání souboru
Rádobydivadlo Klapý
Biotop/v případě nepříznivého počasí
velký sál Kulturního střediska
Radotín v domě U Koruny
od 19.30 hodin
cena vstupenky 150 Kč
(více viz str. 4)
14. září
Zahájení předprodeje vstupenek
na komedii Patrika Hartla Hvězda
s herečkou Evou Holubovou
dále pak každou středu
16.00-18.00 hodin v kanceláři
kulturního střediska
cena vstupenky 480 Kč
17. září
Radotínské burčákobraní
kulturně společenský podnik pod
taktovkou Městské části Praha 16
a Českého archivu vín
před radnicí Městské části Praha 16
a na náměstí Sv. Petra a Pavla jinými slovy všude v prostoru
před lávkou přes Berounku
(více viz str. 10)
20. září
Čaj o třetí
tradiční setkání radotínských
seniorek a seniorů s koncertem
Jiřího Helekala s dcerou Kateřinou
velký sál Kulturního střediska
Radotín v domě U Koruny
od 15.00 hodin
více na www.praha16.eu

Dovolujeme si Vás pozvat na oslavy

130 let trvání
Sboru dobrovolných hasičů
Radotín

Oslavy budou zahájeny v sobotu
3. září2016 ve 14.00 hodin v areálu
Říčních lázní v Radotíně
Oslav se zúčastní:
HZS hl.m. Prahy
HZS Středočeského kraje
SDH hl.m. Prahy
SDH Středočeského kraje
V průběhu oslav vystoupí starosta
Prahy 16 - Radotín
mgr. Karel Hanzlík.
Pro účastníky oslav jsou připraveny
ukázky hasičské techniky a výcviku,
pro děti hry s hasičskou tématikou
Od 18.00 vystoupí kapely
Nolem a Orient k poslechu, tanci
a volné zábavě.
Srdečně Vás všechny zveme
Výbor SDH Radotín

STRANA 7

Polina Žerebcovova –
Deníky Poliny Žerebcovové
Polina prožila své dospívání uprostřed
čečenského pekla. Zažila zblízka válečnou
realitu, opovržení i šikanu od spolužáků
a učitelů. Ve svém příběhu odhaluje
strhující svědectví o těžkém dětství, pubertě
i mládí, během nichž proběhly tři čečenské
války. Škola, první láska i hádky s rodiči
– to zná každý mladý člověk. U Poliny však
šly ruku v ruce s bombardováním, hladem,
zkázou a bídou.
nakladatelství BizBooks
David Nedoma –
Druhou nohou v hrobě
Když se Boček, nehrdinský druhorozený
syn, už celkem dobře vyrovnal s tím, že
zbytek života prožije v klášteře, musí ho
opustit, aby byl po ruce vážně nemocnému
otci a vyšetřil záhadné zmizení
staršího bratra.
nakladatelství MOBA
Martin Moravec – Enter, mami!
„Nic se nestalo,“ řekla maminka do
telefonu, na radu, ať na klávesnici najde
enter. „A co jsi udělala?“„No našla enter.“„A
zmáčkla jsi ho?“ „To jsi neříkal!“ Fejetony
z každodenních situací jsou krátké,
výstižné a vtipné.
nakladatelství Argo
Jana Sieberová – Hospic:
příběh naplněné naděje
Silný a inspirující příběh zdravotní sestry,
která se vzdala kariéry na špičkovém
klinickém pracovišti a bez koruny v kapse
se pustila do budování mobilního hospice,
vypráví o smrti a zázracích.
nakladatelství Triton
Dominique de Saint Pern –
Baronka Blixenová
Lovkyně lvů a paní africké farmy,
mondénní hostitelka, vypravěčka pohádek,
žhavá milenka, divoká, nespoutaná duše,
záhadný autor podivuhodných příběhů...
Od Afriky po Dánsko, od New Yorku
po Londýn v živých barvách a téměř
filmovými střihy román líčí bláznivou
epochu první poloviny 20. století.
nakladatelství Metafora
Dana a Emil Zátopkovi –
Náš život pod pěti kruhy
Jak to s našimi nejslavnějšími olympioniky
bylo doopravdy – v krušných dobách
nesvobody i poté?
nakladatelství Academia
Julianne Donaldson –
Panství Edenbrooke
Marianne Daventryová odjíždí na venkov
za sestrou Cecily, aby unikla nudné sezóně
v Bathu a nadbíhání ctitele, který se jí hnusí.
Marianne touží po klidu a krásné přírodě,
ale namísto rozjímání ji čeká tajemství
k rozlousknutí.
nakladatelství Ikar
Petr Eidler –
Nahá s Davidovou hvězdou
Byla nalezena druhá nahá mrtvá žena, ale
tentokrát pachatel na větvi poblíž místa
činu zanechal zlatý řetízek s Davidovou
hvězdou. Vyšetřovatele zavede až do
židovské komunity…
nakladatelství MOBA
PRO DĚTI:
Klára Smolíková –
Čertice Dorka
Známá rčení, přirovnání a ustálená spojení
mohou v dětských očích nabývat zcela
jiných významů. Když utíká mléko, vidí ho
děti stejně jako Dorka pelášit po cestičce...
nakladatelství Pasparta
Alžběta Dvořáková –
Herkules a strašidla
Rozmazlenému pražskému kocourovi
Herkulovi se ve starém statku
za vesnicí ani trochu nelíbí. Vyprávění
toulavé Komtesy o kočičích strašidlech
wtaky moc nevěří, ale brzy se přesvědčí,
žeb Komtesa mluví pravdu...
nakladatelství Portál

18. srpna
Marťan
americký sci-fi film, 2015, vstup 80 Kč
Letní kino Kamínka od 21.30 hodin
25. srpna
Tajemství divadla Sklep
aneb Manuál na záchranu světa
dokument ČR, 2016, vstup 80 Kč
Letní kino Kamínka od 21.30 hodin
26. srpna
Vladimír Merta
koncert folkové legendy
Letní kino Kamínka od 19.30 hodin
27. srpna
Zbraslavské jarmarky
Zbraslavské náměstí 8.30-12.30 hodin
27. srpna
Jéňa Fest
koncert rockových kapel Forhenc,
Difference Engine, Zaříkávač Nutrií,
Vasilův Rubáš, vstupné dobrovolné
areál restaurace Kamínka od 17.00 hodin
2. září
Pohádkový les
tradiční akce pro celou rodinu
louka v Borovičkách od 15.00 hodin
3. září
Zbraslav – Jíloviště
49. ročník jízdy historických vozidel do
vrchu: od 9.00 hodin výstava vozidel na
Zbraslavském náměstí, start jízdy ve 13.00 hodin
4. září
Rozmarná letní plovárna
rozloučení s letošními prázdninami
ve stylu prvorepublikové plovárny –
koupání, ukázky z Vančurova
Rozmarného léta a stylové soutěže
u Vltavy na Závisti na louce
U posledního Kelta od 14.00 hodin
10. září
Zbraslavské jarmarky
Zbraslavské náměstí 8.30-12.30 hodin
10. září – 6. října
Jan Majcher:
Obrazy vnitřní, obrazy vnější
výstava navazuje na expozice Duše přátel
(2010) a Duch a tvar (2014)
vernisáž v sobotu 10. září v 17.00 hod.
galerie Městského domu Zbraslav
otevřeno ve výpůjční době knihovny
10. – 11. září
Bonsaje na Zbraslavi
výstava bonsají s ukázkami tvarování,
prodejem bonsají a příslušenství
Městská zahrada (Žitavského ul.)
od 10.00-18.00 hodin
Změna programu vyhrazena.
více na www.mc-zbraslav.cz

Kultura
Velká Chuchle
20. srpna
Tragicky Dlouhé Tratě 2016
devátý ročník mezinárodního závodu
„Tragicky dlouhé tratě“ dračích lodí
na 4500 m – špičkové evropské posádky
budou bojovat o putovní trofej závodu
neméně divácky atraktivní bude start
amatérských a firemních posádek na 450 m,
po slavnostním vyhlášením a aerparty
s kapelou Flat Fly z Poděbrad
v pražské Malé Chuchli od 9.00 hodin
(detailní informace k závodu na http://
www.tragedky.cz/cz/info-4769.html)
5. Babí léto v Malé Chuchli:
3. září od 17.00 hodin
„Ve znaku lva a orla má“
mozaika hudby a poezie doby Karla IV.
Rostislav Trtík - přednes
Helena Střížková - klasicistní kytara
Rudolf Měřinský - liuto attiorbato
10. září od 17.00 hodin
Hudba starých mistrů
Michal Novenko - varhany
13. září od 17.30 hodin
Poutní mše svatá, latinská
celebruje P. Jan Gerndt

Libor Drobný –
Suri & Kata
Suri a Kata – zdánlivě dva obyčejní školáci,
ale ve skutečnosti geniální mozky se
stoprocentní úspěšností v řešení i těch
nejzapeklitějších detektivních příkladů!
nakladatelství Mladá fronta

13. září od 19.00 hodin
Violoncellový recitál
Jaroslav Kulhan - violoncello
( Bach, Prokoev)

www.knihovna-radotin.cz

více na www.chuchle.cz

