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14. 8. 17.30 Jsem božská   komedie USA 120 Kč
  Každá holka je tak krásná, jak se sama cítí být. Záleží na přístupu
 20.00 Hotel Artemis   thriller GB 100 Kč
  Po hospitalizaci zločineckého bosse Oriana Franklina se z dříve
  bezpečného místa pro zločince stává to nejnebezpečnější
15. 8. 17.30 Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená   3D   anim. USA 130 Kč
  Se svou rodinkou strašidel si má Drákula zaslouženě oddechnout 
                                    od práce v hotelu na výletním parníku…
 20.00 Podivuhodná cesta fakíra, který uvízl ve skříni   komedie USA  120 Kč
  Aja je fakír z malé indické vesničky. Místo zvláštních fakírských
  schopností disponuje vybroušenými triky a talentem podvodníčka
16. 8. 17.30 Špión, který mi dal kopačky   komedie USA 110 Kč 
  Audrey (Mila Kunis) a Morgan (Kate McKinnon) jsou nejlepší
  přítelkyně, které se nevědomky zapletou do mezinárodního spiknutí
 20.00 Equalizer 2   akční USA 120 Kč
  Denzel Washington se vrací jako bývalý člen speciální jednotky Robert
  McCall, který bojuje za práva pro ty, kdož už ztratili veškerou naději
17. 8. 17.30 Úžasňákovi 2   animovaný USA 130/110* Kč
  Když se objeví nový padouch, který se chystá uskutečnit ďábelsky
  geniální plán, tak se rodina musí dát zase dohromady a spojit síly
 20.00 Whitney   dokument GB 100 Kč
  Jedná se o oficiální dokument požehnaný matkou Whitney Houston
  a její rodinou. Ta poskytla exkluzivní rozhovory a archivní záběry
18. 8. 17.30 Chata na prodej   komedie ČR 110 Kč
  Komedie o tom, co všechno se může stát, když se o víkendu sejde
  svérázná rodina na rozlučce s chatou – Ivana Chýlková, Jana Synková
 20.00 Mission: Impossible – Fallout   3D   akční USA 150 Kč
  Tom Cruise se vrací jako agent MI6 Ethan Hunt – ve skvělé kondici!
21. 8. 17.30 Podivuhodná cesta fakíra, který uvízl ve skříni   komedie USA 120 Kč
 20.00 Jan Palach   drama ČR 110 Kč
  Příběh posledních měsíců Palachova života ukazuje cestu, na níž se z
  citlivého, přemýšlivého studenta filozofie stala „pochodeň číslo 1“
22. 8. 17.30 Whitney   dokument GB 100 Kč
 20.00 Utya, 22. července   drama Norsko 90 Kč
  Norský snímek Utya, 22. července zachycuje masakr na letním táboře
  na ostrůvku u Osla v létě 2011
23. 8. 17.30 Mamma Mia! Here We Go Again   muzikál USA 120 Kč
  Nakažlivě lenošivá nálada pohádkového ostrova Kalokairi se vrací:
  ABBA a herci, kteří si s chutí zopakovali velkolepý řecký mejdan
 20.00 Blackklansman   krimi USA 120 Kč
  Neuvěřitelný příběh historicky prvního černošského policisty v Coloradu,
                                    který se rozhodl vetřít do Ku-klux-klanu
24. 8. 17.30 Avengers: Infinity War   3D   USA 130Kč
  Velkolepé finále akční komiksové dekády, Avengers a další  
  superhrdinové musí riskovat úplně vše a zničit mocného anose
 20.00 Mission: Impossible – Fallout   akční USA 120 Kč
25. 8. 17.30 Příběh koček   animovaný Čína 120 Kč
  Říká se, že kočky mají devět životů. Ale malý kocourek by se navíc
  strašně rád podíval do pověstného ráje koček
 20.00 Equalizer 2   akční USA 120 Kč
28. 8. 17.30 Kryštůfek Robin   rodinný USA 120 Kč
  Příběh o chlapci, který prožíval nesčetná dobrodružství ve Stokorcovém
  lese, ale který i dospěl a zapomněl, kam vlastně v životě jde
 20.00 Ohrožené druhy   drama Francie 90 Kč
  Joséphine a Tomas mají krátce po svatbě, ale za zdánlivým štěstím
  odkrývají Joséphininy rodiče temnější realitu
29. 8. 17.30 Jan Palach   drama, ČR 110 Kč
 20.00 Skorosestry komedie, Francie 110 Kč
  Každá šla svou cestou – až do dne, kdy po smrti jejich biologického 
  otce, kterého nikdy nepoznaly, společně zdědily překrásný byt v Paříži
30. 8. 17.30 Chata na prodej   komedie ČR 110 Kč
 20.00 Upgrade   akční Austrálie 120 Kč
  Drsné akční sci-fi o chlapovi, který se nechal nepatrně vylepšit,
  aby mohl znovu stát na vlastních nohou. Aby se mohl pomstít
31. 8. 17.30 Příběh koček   animovaný Čína 120 Kč
 20.00 MEG: Monstrum z hlubin   3D   akční USA 130 Kč
  Hlubinná ponorka byla napadena obrovským tvorem, který byl dosud
  považován za vyhynulý – Jason Statham, Ruby Rose, Robert Taylor
1. 9. 15.30 Úžasňákovi 2   3D   animovaný USA 130/120* Kč
 17.30 Špión, který mi dal kopačky  komedie USA 110 Kč
 20.00 Důvěrný nepřítel   thriller ČR 120 Kč
  Manželský pár se nastěhuje do funkčního prototypu UI domu. To, co
  se ze začátku jevilo jako pohádka, se však pomalu mění v noční můru
4. 9. 17.30 Úsměvy smutných mužů   komedie ČR 120 Kč
  Svou tragikomedii „o chlastu, vůli a vesmíru“ vypráví spisovatel, který
  k práci i k mluvení s jinými lidmi potřebuje skleničku a později láhev  
20.00                      Escobar   drama Španělsko/Bulharsko 100 Kč
  Escobar, brutální zločinec, bezohledný vrah, narkobaron podání  
  výborného Javiera Bardema, jemuž sekunduje Penelope Cruz
5. 9. 17.30 Jan Palach   drama ČR 110 Kč
 20.00 Muž, který zabil Dona Quijota dobr. Španělsko – Filmklub 110/80**Kč
  Reklamní agent Toby cestuje v čase. Z Londýna 21. století se přenáší
  do La Mancha  17. století. Scénář a režie: Terry Gilliam
6. 9. 17.30 Dámský klub  komedie USA 110 Kč
  Když se čtveřice dlouholetých kamarádek ponoří do lechtivého
  románu, může to mít velmi dobrodružné následky – Diane Keaton
 20.00 Miss Hanoi   krimi ČR 100 Kč
  Do Varnsdorfu přijíždí kapitán Kříž (David Novotný) vyšetřit vraždu
  a brzy se ukazuje, že stopy směřují do místní vietnamské komunity  
7. 9. 17.30 Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená   anim. USA 100 Kč
 20.00 Mission: Impossible – Fallout   akční,  USA 140 Kč
8. 9. 15.30 Kubík hrdina   animovaný Island/Belgie 130/110* Kč
  Příběh malého kulíka zlatého, který má problémy naučit se létat a migrovat
                                    se svou rodinou do teplých krajin
 17.30 Mamma Mia! Here We Go Again   muzikál USA 120 K 
20.00                      Chata na prodej   komedie ČR 120 Kč
11. 9. 17.30 Skorosestry  komedie Francie  110 Kč
 20.00 Všechno bude   komedie ČR 110 Kč
  Typický outsider se svým kamarádem podniknou cestu za svobodou.
  Ukradnou auto a svými průšvihy ohromí i mladou stopařku
12. 9. 17.30 Důvěrný nepřítel  thriller ČR 120 Kč 
 20.00 McQueen dokument, GB – Filmový klub 110/80* Kč
  Moderní, leč poněkud gotická pohádka o obyčejném chlapci
  z dělnického Londýna, který se stal hvězdou módního návrhářství
13. 9. 17.30 Špión, který mi dal kopačky  komedie USA 110 Kč
 20.00 Predátor: evoluce   sci-fi, USA 130 Kč
  Po pádu lodi se predátor probouzí a začíná hledat chybějící části
  vybavení. Boj na život a smrt vyvrcholí na městském předměstí
14. 9. 17.30 Úžasňákovi 2   3D   animovaný USA 130 Kč
 20.00 Ten pravý, ta pravá   komedie USA 120 Kč
  Omylem se dva věčně nepříjemní a nabručení samotáři dají
  dohromady. Zjistí, že mají hodně společného a začnou se nenávidět
15. 9. 15.30 Malá čarodějnice   animovaný SRN 110 Kč
  Německá pohádka o malé čarodějnici 
 17.30 Alfa   3D   akční USA 140 Kč
  Velkolepé dobrodružství skupiny mladých lovců, odehrávající se
  během poslední doby ledové v Evropě před 20 tisíci lety
 20.00 Upgrade   akční Austrálie 120 Kč

150/130* – na představení s takto označeným vstupným - sleva (dle typu představení) pro děti, studenty, 
seniory, ZTP. Slevu lze uplatnit u vstupenek zakoupených pouze na pokladně kina
110/80** – levnější vstupné pro členy Filmového klubu
100/40*** – speciální cena v rámci jednorázové akce

26. srpna
#10 SBCRide – Road

společná vyjížďka na horských a silničních kolech 
za plného silničního provozu na vlastní nebezpečí

zahájená malou cyklistickou snídaní
sraz v 9.30 hod. na terase obchodu

Ski a Bike Centrum Radotín, Topasová 1/882
další informace na www.sbcride.cz

a na www.facebook.com/kola.radotin

28. srpna 
KAAN: Hry s barvami

 Místní knihovna Radotín od 10.00 hod.

9. září
Pétanquové loučení s létem

+ vrh koulí 2018
turnaj v pétanque s vloženou soutěží ve vrhu 
koulí je součástí 6. mistrovství Radotína 2018 

v boulo/koulo disciplínách
boulodrom na El Brusu v areálu Beach arény 
Radotín a na přilehlém atletickém stadionu

více facebook.com/ OPÉRA - Oddíl pétanque Radotín

9. září
Navařte sousedovi: Home Food Fest

amatérský festival domácího jídla
areál Beach Arény Radotín

12.00-15.00 hodin

9. září
#11 SBCRide – MTB + Road

společná vyjížďka na horských a silničních kolech 
za plného silničního provozu na vlastní nebezpečí

zahájená malou cyklistickou snídaní
sraz ve 14.00 hod. na terase obchodu

Ski a Bike Centrum Radotín, Topasová 1/882
další informace na www.sbcride.cz

a na www.facebook.com/kola.radotin

10. září
KAAN:  beseda s ekonomkou doc.,ing. Ilonou 

Švihlíkovou, Ph.D.
Místní knihovna Radotín od 18.30 hod. 

10. září 
Předprodej podzimních zájezdů

pro radotínské seniory
 i rodiny s dětmi

zájezdy pořádané Městskou částí Praha 16 
společně s CK2:

26. 9. Plasy a Mariánská Týnice
historie města v údolí řeky Střely

na severním Plzeňsku byla po staletí svázána 
s cisterciáckým klášterem, další zastávkou bude 

budova bývalého pivovaru, který získal během své
obnovy podobu z doby před více než sto lety, 

součástí je rovněž Příběh viziořáře: Jan Kaplický – 
představení díla tohoto uznávaného architekta, 

posledním zastavením bude poutní místo 
v Mariánské Týnici, dílo Jana Blažeje Santiniho

cena pro radotínské seniory 200 Kč,
ostatní: 720 Kč/osoba

10. 10. Jižní Morava – archeologie a víno – 
archeologický park v Pavlově na paleolitickém 

sídlišti,  expozice Víno napříč staletími 
v mikulovském zámku a degustace
cena pro radotínské seniory 200 Kč,

ostatní 1.010 Kč/osoba
7.11. Olomouc – historie a gastronomie

moderní expozice v Lošticích, která provede 
dlouhou historií výroby

Olomouckých tvarůžků (s možností nákupu) 
a Olomouc – druhá největší památková rezervace 

s kláštery a chrámy, muzei a rozhlehlými parky.
cena pro radotínské seniory 200 Kč,

ostatní 860 Kč/os.
6. 10. Techmania, věda hrou

pro rodiny s dětmi
moderní science centrum v Plzni seznamuje 
děti prostřednictvím interaktivních exponátů 

s přírodou
a jejími kouzly skrze vlastní prožitky

a každodenní vědecko-technickou show, 3D 
Planetáriaum zase seznamuje s astronomickými 

objekty kolem nás 
cena pro radotínské: 250 Kč dospělá osoba, 150 Kč 

dítě, ostatní 550 Kč/osoba
Info CK2, Pavel Nový 224 313 161 zajezdy@ck2.cz

Kulturní středisko Radotín
8.00-10.00 hodin

12. září
Začátek předprodeje v Koruně 

od 16.00 do 18.00 hodin a také online na adrese 
www.ukorunyradotin.cz

15. září
RADOTÍNSKÉ PÁBENÍ:

Radotínské Burčákobraní
jubilejní 10. ročník kulturně společenského 
podniku pod taktovkou Městské části Praha 16

a Českého archivu vín
areál Biotopu Radotín

od 14.00 hodin
více na str. 10

18. září
Podzimní Čaj o třetí
s Naďou Urbánkovou

pravidelné setkání při čaji a kultuře
pro radotínské seniorky a seniory 

whostem a průvodcem pořadu bude tentokrát 
legendární zpěvačka a herečka Naďa Urbánková

velký sál Kulturního střediska Radotín
od 15.00 hodin

více na www.praha16.eu

P. D. Jamesová – Holčička, která milovala 
hřbitovy, a jiné povídky 

Přestože se obvykle v detektivce dozvíme 
osud jak oběti, tak vraha, co ta hrstka 
mazaných zabijáků, kterým se podaří 

naplánovat a provést dokonalý zločin? Co 
ti, kteří se nedostanou před soud, ačkoli byli 

odhaleni? A co ti, kteří se stanou svědky 
vraždy nebo odhalí zločince, ale rozhodnou 

se ponechat si tu informaci pro sebe? 
nakladatelství Motto

Veronika Ageiwa – Deník
japonské manželky

Když se Veronika poprvé seznámila 
se spolužákem z Japonska, neměla ani 

tušení, že se do něj zamiluje a za několik 
let s ním odletí do Tokia, kde mu porodí 
syna a začne žít jako skutečná Japonka. 
Čeká ji celá řada výzev: koupat se nahá 

v lázních s tchyní, tradiční japonský 
pohřeb dědečka, kluzké knedlíčky „moči“ 

a práce v japonském obchodě. Zvládne být 
opravdovou japonskou manželkou?

nakladatelství Motto

Pavel Kolář, Renata Červenková –
Labyrint pohybu

 „Hýbeme se buď málo, nebo špatně 
a pohyb se vytrácí nejen ze života, 
ale i z medicíny,“tvrdí renomovaný 
fyzioterapeut, který se v důmyslném 

soustrojí lidského těla a mysli  snaží najít 
skutečné příčiny, které ho porouchaly, 
a správnou léčbou navrátit pacientům 

ztracené zdraví. 
nakladatelství Vyšehrad

Tuvia Tenenbom – Čau uprchlíci
Mimořádně vtipná i alarmující zpráva 

o migrantech. Izraelsko-americký novinář, 
spisovatel a dramatik procestoval Německo 

křížem krážem, mluvil se stovkami lidí,
od obyčejných lidí po spisovatele, od členů 
radikálních hnutí Pegida a strany AfD po 

vládní politiky, od zelených sluníčkářů 
po krajně pravicové vyvrhele, od LGBT 
aktivistů po kapitány automobilového 

průmyslu. A samozřejmě se vypravil mezi 
uprchlíky samotné, aby zjistil, jak se jim

v té nové zemi zaslíbené žije.
nakladatelství Zeď

Jitka Vodňanská – Voda, která hoří
Vzpomínková kniha významné české 

psychoterapeutky v řadě kapitol 
a na desítkách unikátních fotografií 

přibližuje čtenářům celý její život plný 
mimořádných událostí a nevšedních 

setkání: nezapomenutelnou ukrajinskou 
babičku a vzácné venkovské dětství 

v jižních Čechách. Studia a atmosféru 60. let 
v Praze. Originální svět protialkoholní 
léčby v Praze u Apolináře. Seznamuje 

s jedinečností československé psychoterapie 
v předrevoluční době. Ukazuje vlastní 

duchovní cestu a každoroční osamocené 
poutě do asijských klášterů.

nakladatelství Torst

PRO DĚTI:
Ivana Peroutková  –

Valentýnka a narozeniny
Devítiletá Valentýnka je trochu snílek, 

trochu průzkumnice a s kamarády se pouští 
do nejrůznějších dobrodružství...

nakladatelství Albatros

Neil Gaiman – Odd a mraziví obři
Odd má v životě pěknou smůlu. Při nájezdu 
Vikingů přišel o otce, s novým otčímem to 
nemá vůbec jednoduché a zdá se, že krutá 
zima snad nikdy neskončí. Odd se proto 

rozhodne z norské vesnice odejít a vydá se 
do lesa. Když na cestě potká medvěda, lišku 

a orlici, konečně se na něj usměje štěstí. 
Noví kamarádi totiž nejsou jen obyčejná 

zvířata, ale uvěznění severští bohové. 
Dokáže ale získat Tórovo kladivo, přeprat 

obry a osvobodit bohy?
nakladatelství Albatros

Jessica Townsendová – Nikdyuš: zkoušky, 
jež podstoupila Morrigan Crowová

Morrigan je prokletá. Všichni ji obviňují, 
že má na svědomí každou místní 

pohromu. A je odsouzena zemřít v den 
svých jedenáctých narozenin. Pak ale 

potká Jupitera Northa, který ji dostane do 
tajemného světa Nikdyuš. Aby tu Morrigan 

mohla zůstat v bezpečí před hrozivou 
kletbou, musí najít způsob, jak úspěšně 
absolvovat zkoušky. Objeví svůj talent?

nakladatelství Albatros

 více na www.knihovna-radotin.cz

16. srpna
Baby driver
britský film

Letní kino Kamínka od 21.00 hodin

18. srpna
Zbraslavské jarmarky

farmářský trh
Zbraslavské náměstí 8.30-12.30 hodin

více na www.zbraslavskejarmarky.cz

20. srpna – 20. září
Události roku 1968, jak je vyfotografoval 

Pavel Vácha
výstava autentických fotografií 

zachycujících rok 1968
galerie Městského domu

20. srpna
Filmová noc

projekce speciálně vybraných filmů, 
připomínka atmosféry srpna 1968 

prostranství před Městským domem
od 21.00 hodin

21. srpna
Kytarové nokturno

koncert k připomínce roku 1968
Královský sál zámku Zbraslav
od 19.00 hodin, vstup zdarma

23. srpna
Vložte kočku + Kaplan Bros

koncert od 19.00 hodin
pásmo krátkých filmů Free Cinema Films 

od 22.00 hodin
Letní kino Kamínka

30. srpna
Dvě nevěsty a jedna svatba

komedie ČR 2018
Letní kino Kamínka od 21.00 hodin

1. září
Zbraslavské jarmarky

farmářský trh
Zbraslavské náměstí 8.30-12.30 hodin

více na www.zbraslavskejarmarky.cz

2. září 
Rozmarná plovárna

vzpomínka na časy, které ve své knize 
Rozmarné léto popsal V. Vančura 

happening v prvorepublikové atmosféře 
s koupáním ve Vltavě
(za každého počasí)

3. září
Kašpárek v rohlíku

koncert k prvnímu školnímu dni pro děti, 
rodiče, učitele, prarodiče, všechny,

kdo potřebují šťastně vykročit do nového 
školního roku

na oválu ve Slunečním městě
od 18.00 hodin

7. září
Cesta pohádkovým lesem

tradiční akce pro rodiny s dětmi s kvízy, 
úkoly, tvořivými dílnami a programem 

v Borovičkách, start v 15.00 hod.
podrobnosti na www.pexeso.org

tel.: 721 518 248

8. září
Zbraslav – Jíloviště

51. ročník jízdy historických
vozidel do vrchu

Zbraslavské náměstí – dopoledne výstava 
vozidel, start jízdy okolo

13.00 hodin

8. a 9. září
Bonsaje na Zbraslavi

výstava bonsají v Městské zahradě

11. – 16. září
Slavnosti Elišky Přemyslovny

tradiční Dny městské části
s bohatým programem

15. září
Zbraslavské jarmarky

farmářský trh
Zbraslavské náměstí 8.30-12.30 hodin

více na www.zbraslavskejarmarky.cz

16. září
Sportovní den – osmiboj

sportovní klání pro všechny věkové 
skupiny, s registrací i bez, zajímavé 
disciplíny, doprovodný program

na hřišti u školy 10.00-16.00 hodin

Změna programu vyhrazena. 
podrobnosti na www.mc-zbraslav.cz


