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Florencie a galerie Uffizi Itálie (viz strana 8)
250/200* Kč
Jackie USA
100 Kč
Příběh manželky Johna F. Kennedyho, první dámy Spojených států,
mapuje několik dní po atentátu na Kennedyho – Natalie Portman
Místo u moře
120 Kč
Lee se po smrti bratra stane opatrovníkem jeho syna a vrací se tak do
rodného města, kde musí čelit bývalé manželce a místním,
kteří si pamatují, proč odešel – Casey Affleck, Michelle Williams
T2 Trainspotting GB
120 Kč
Legenda se vrací! Volné pokračování Trainspottingu, které bude stejně
volně inspirováno knihou Porno – Ewan McGregor, Robert Carlyle
Anděl Páně 2 ČR
100 Kč
Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale je přesvědčen,
že by si zasloužil lepší službu a čert Uriáš ho zase ponouká k nepravostem
Já, Daniel Blake GB/Francie
90 Kč
Kolik nezájmu unese lidské srdce? Sociálně apelativní, až nepříjemně
aktuální snímek o snaze vypořádat se s příkořími státního systému
Bába z ledu ČR
120 Kč
Příběh rozkrývající nelehké vztahy mezi třemi generacemi, přinášející
naději, že život lze vzít do vlastních rukou v jakémkoli věku
I dva jsou rodina Francie
110 Kč
Bezstarostného Samuela navštíví Kristin a předá mu malou dceru.
Stane se z něj milující a netradiční táta, ale idylku jednoho dne naruší
příchod Kristin – Omar Sy, Clémence Poésy
Rock dog USA
110 Kč
Z Bodiho měl být tradiční hlídací pes, ale místo toho vzal kytaru,
hrábnul od strun a stal se zcela novým druhem – psem rockovým
T2 Trainspotting GB
120 Kč
I dva jsou rodina Francie
110 Kč
Bába z ledu ČR
120 Kč
Bába z ledu ČR
120 Kč
Já, Daniel Blake GB/Francie
90 Kč
Moonlight USA
90 Kč
Nadčasový příběh dospívání a hledání sebe sama zasazený do drsných
kulis okrajových čtvrtí Miami – Mahershala Ali, Janelle Monáe
I dva jsou rodina Francie
110 Kč
Muzikanti ČR
120 Kč
Film plný písniček a melodií od folklorních kořenů až po mladou
rockovou současnost, odehrávající se na československopolském trojmezí
Logan USA
130 Kč
Wolverine se vrací a opět zachraňuje lidstvo. Jenže nyní je na tom trochu
hůř. Jeho schopnost uzdravování pomalu vyprchává a elánem také
zrovna nehýří – Hugh Jackman, Patrick Stewart
Rock dog USA
110 Kč
Moonlight USA
90 Kč
Muzikanti ČR
120 Kč
La La Land USA (viz strana 8)
130 Kč
Moonlight USA
90 Kč
V sedmnácti Francie
90 Kč
Film jako oslava magického času dospívání, v němž se prolíná naprostá
bezstarostnost a nikdy nekončící úzkost a v němž se násilí potkává
se smyslností a trýznivé ztráty střídají něžné objevy
Krkonoše ČR
100 Kč
Dokument zachycující Krkonoše, jejich geologický a geomorfologický
vývoj, flóru, faunu, historické a kulturní souvislosti činnosti člověka
T2 Trainspotting GB
110 Kč
Lion Austrálie/USA
110 Kč
Pětiletý Saroo se ztratí ve vlaku, který ho odveze tisíce kilometrů od
rodiny. Adoptuje ho australský pár. O pětadvacet let později, vyzbrojen
jen hrstkou nejasných vzpomínek, se vydává za svou rodinou v Indii
Masaryk ČR
130 Kč
Dramatický příběh, věnovaný osudům velvyslance a pozdějšího
československého ministra zahraničí, Jana Masaryka – Karel Roden
Divoké vlny 2 USA
110 Kč
Tučňák Cody se vrací! A zase ve velkém stylu na prkně…
Kong: Ostrov lebek 3D USA
140 Kč
Tým badatelů se vydává na výpravu do hlubin neprobádaného, stejně
krásného jako zrádného, ostrova kdesi v Pacifiku, aniž by měl sebemenší
tušení, že vstupuje na území mytického Konga – Tom Hiddleston
Masaryk ČR
130 Kč
Logan USA
130 Kč
Šípková Růženka (balet) GB (viz strana 8)
300/250* Kč
Masaryk ČR
130 Kč
Stát pevně Francie
90 Kč
Drama, snové zamyšlení nad krizí mužské a otcovské role v současné
společnosti i explicitním pohledem na nespoutanou sexualitu
Anděl Páně 2 ČR
90 Kč
Lion Austrálie/USA
110 Kč
Nejšťastnější den v životě Olliho Mäkiho Finsko/Švédsko
90 Kč
Finsko 1962. Pětadvacetiletý Olli Mäki, evropský amatérský
šampion v boxu, se chystá na životní zápas o titul mistra světa,
první v jeho zemi
Masaryk ČR
130 Kč
Kráska a Zvíře 3D USA
150/130* Kč
Příběh Krásky, bystré, krásné a nezávislé mladé dívky, kterou ve svém
zámku uvězní děsivé zvíře – Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans
Rocco Francie
110 Kč
Příběh slavného italského pornoherce Rocca Siffrediho dokumentuje
jeho bohatou kariéru i jeho nedávné rozhodnutí opustit pornobyznys
BOTTICELLI: Inferno (výstava) Itálie (viz strana 8) 250/200* Kč
Masaryk ČR
130 Kč

Dětská představení
18. 2.

15.30

25. 2.
4. 3.

15.30
15.30

11. 3.

16.00

LEGO® Batman Film USA
130/110* Kč
LEGO Batman se dočkal vlastního filmového dobrodružství
Rock dog USA
110 Kč
Rock dog USA
110 Kč

Hádej, hádej s kocourkem 1 GB
50 Kč
Kocourek Jess a jeho kamarádi kobylka Willow, zaječice Mimi,
ovečka Baa, myška Billie, žábák Horác a štěňata Joey a Jinx objevují svět
18. 3. 15.30
Lichožrouti ČR
90 Kč
Malí tvorové, kteří žijí s námi lidmi a mohou za to, že lidstvu
z každého páru ponožek vždy zůstane jen jedna – lichá
150/130*
130/110* Kč 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

KULTURA - SPOLEČNOST

do 27. března
Radotín na obrazech Libora Noska
výstava obrazů „starého“ Radotína
pořádaná Letopiseckou komisí
Rady MČ Praha 16
Místní knihovna Radotín
v otevírací době knihovny (pondělí, středa
a čtvrtek vždy od 9 do 18 hodin
s výjimkou polední přestávky
mezi 12. a 13. hodinou)
více viz str. 4
15. února
Srí Lanka - Ostrov krásy
virtuální navštěva Srí Lanky s Jiřím
Kráčalíkem – komponovaný pořad
Klubová scéna Milana Peroutky v suterénu
Kulturního střediska Radotín
v domě „U Koruny“ od 19.00 hodin
vstupné 100 Kč
22. února
Bengt Ahlfors: Iluzionisté
vynikající komedie finského dramatika
z divadelního prostředí
hrají: Stanislav Zindulka, Olga Ženíšková
a Jakub Zindulka
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 19.00 hodin
vstupné 360 Kč, rezervace nutná
25. února
Horymírova sváteční jízda Radotín
- Neumětely & MASOPUST
recesistická akce a otevření nové jezdecké
sezóny včetně masopustní veselice,
která bude zahájena průvodem masek
a smrtí medvěda neskončí!
náměstí Sv. Petra a Pavla od 9.00 hodin
průvod vyjde od MŠ Petrklíč
(vedle Koruny) v 9.30 hodin
více viz str. 4
23. – 26. února
POPAD (Pražská oblastní přehlídka
amatérského divadla)
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny
více viz str. 4
21. února
Červená Karkulka
divadelní představení pro děti v podání
divadelního spolku Koňmo
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny
od 9.00 a 11.00 hodin
vstupné 70 Kč
3. března
Řízená degustace vín
vinařství Šlichta Hlohovec
vystoupení houslisty Roberta Kováče
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 19.00 hodin
vstupné 430 Kč
více viz str. 4
4. března
Sněhurka a Lyžařská
divadelní představení pro děti v podání
divadelního spolku Gaudium
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 15.00 hodin
vstupné 60 Kč
4. března
Dětský karneval
vstup v maskách, vstupné 40 Kč
radotínská sokolovna od 14.00 hodin
4. března
Maškarní sportbál
vstup v maskách nebo
ve společenském úboru
k tanci zahraje Shakers band
hosté Ewa Farna Tribute
a Jana Feriová (Karya)
vstupenka s místem k sezení 150 Kč
prodej vstupenek on-line
na www.skradotin.cz/volejbal
nebo na místě
radotínská sokolovna od 20.00 hodin
18. března
Vítání jara
hudební otevření dveří do jara
Pivní sanatorium od 17.00 hodin
19. března
O Radotínskou skleněnku
turnaj v kuličkách na břehu Berounky
24. března
Neřež Trio
koncert legendární skupiny Neřež
v komornější sestavě s Vítkem Sázavským
a Zdeňkem Vřešťálem
Klubová scéna Milana Peroutky
(vchod ze dvora domu U Koruny)
od 19.00 hodin
vstupné 160 Kč
více na www.praha16.eu
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Keith Stuart – Kluk z kostek
Alex svou ženu miluje, ale zapomněl,
jak jí to dát najevo. Zbožňuje i svého
autistického syna, ale ani za mák mu
nerozumí. Sam je plný překvapení
a svět je pro něj hádanka, kterou bez
pomoci nedokáže rozluštit.
Až díky hraní Minecrau pro sebe
otec se synem najdou společný
prostor, v němž se začnou lépe
poznávat a navzájem chápat.
Dokáže se rozpadlá rodina kousek
po kousku, kostku po kostce dát
znovu dohromady?
nakladatelství Plus
Anita Diamantová – Bostoňanka
Addie Baumová, narozená na prahu
dvacátého století jako nejmladší
dcera v rodině východoevropských
Židů, se musí v Bostonu potýkat
s mnoha překážkami v rodině i mimo
ni. Navzdory tomu všemu dokončí
střední školu a sní o tom, že bude dál
studovat a pomáhat druhým.
nakladatelství Leda
radotínská autorka
Eva Vychodilová – Nora
Před lety rozkopnuté puzzle vyvolává
otázky. Tak svíravé, že by bylo možná
lepší nechat skládačku už navždy
nedostavěnou. Jenže Kristýna teď
našla jeden z chybějících dílků.
A tak pátrá dál a slepuje obraz svého
dospívání vzpomínkami, které se na
ni valí ze všech koutů.
nakladatelství Kava - Pech
Lucia Jangová – Hvězdy
mezi sluncem a měsícem
Svědectví ženy, která přežila věznění
v KLDR, s mrazivou věcností popisuje
podmínky v zemi, prostředí věznic
a pracovních táborů.
nakladatelství Ikar
Ayaan Hirsi Ali – Z područí islámu
Podrobný vhled do fungování
muslimské komunity přibližuje
jednotlivé oblasti života, v nichž
se západní a islámské pojetí odlišuje.
nakladatelství Ikar
Jiří Olič, Lev Pavluch – Lada
Obrazová monografie o jednom
z nejvýznamnějších českých
výtvarných umělců, jehož proslulost
již v době meziválečné přesáhla
hranice tehdejšího Československa
(např. vysoké hodnocení Pabla
Picassa). Kniha na cca 750 tiskových
stranách přináší více než
850 barevných reprodukcí Ladova díla.
nakladatelství Slovart

Pro děti:

David Lewman – Tajný život mazlíčků
Kniha na motivy úspěšného
animovaného filmu o domácích
mazlících zatoulaných do ulic velkoměsta.
nakladatelství Cpress
Michelle Cuevasová –
Zpověď Jonatána Papírníka
Vyprávění osmiletého imaginárního
Jonatána, který si připadá přehlížený,
neviditelný. Ve škole ho učitelé
přehlížejí, na tělocviku si ho nikdo
do týmu nikdy nevybere a sedat
si musí jen tam, kde je zrovna volno.
Když se dozví, že na pocitu,
že ve skutečnosti neexistuje, je víc
pravdy, než si chtěl připustit,
vydá se najít své skutečné já.
nakladatelství Knižní klub
Jody Revensonová – Filmová magie
Kniha plná zajímavých informací
a autentických fotografií z natáčení
filmu Fantastická zvířata
a kde je najít a všech osmi snímků
o Harrym Potterovi.
nakladatelství Albatros
Veronica Rothová – Čáry života
Ve fantasy světě, kde vládne násilí
a právo silnějšího, má každý člověk
zvláštní dar. Akos a Cyra jsou pro ten
svůj zneužíváni. Dokáží si pomoci?
nakladatelství CooBoo

do 1. března
Salon Prahy 9
přehlídka prací výtvarných
umělců Prahy 9
Galerie Městského domu Zbraslav
ve výpůjční době knihovny
15. únor
Promítání pro seniory –
Tyrolsko 2016
přednáší pan Zdeněk Beránek
Klub KLASU od 15.00 hodin
16. února
Čtyři páry jedno eso
situační komedii v autorské režii
O. Vlčka hraje činoherní soubor ZKS
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
17. února
Reprezentační ples školy
předprodej vstupenek
v recepci školy Nad Parkem
sál hotelu Barbora od 20.00 hodin
18. února
Mach a Šebestová
činoherní pohádka na motivy
známého večerníčku
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
19. února
Noc na Karlštejně
zbraslavské nastudování známé
hudební komedie
Divadlo J. Kašky 19.30 hodin
23. února
Marz (duo)
koncert v Kavárně u Stromečku
od 19.00 hodin, vstupné dobrovolné
rezervace míst na tel. 605 340 695
25. února
Ostrov splněných přání
Kašpárkovo mořské dobrodružství
v marionetové pohádce
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
25. února
Zbraslavský fotbalový ples
živá hudba, předtančení, vyhlášení
nejlepších hráčů, soutěž o ceny
rezervace vstupenek: 737 570 708
bohatec.tomas@seznam.cz
sál hotelu Barbora
1. března
Pouta
s humorem vyprávěný příběh
o rodinných starostech i radostech
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
4. března
Pohádka o princezně
Zubejdě Solimánské
marionetová pohádka na motivy
Karla Čapka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
7. března
Koncert žáků ZUŠ
obřadní síň Městského domu Zbraslav
od 18.30 hodin
11. března
Kašpárkův drak Pudivítr
marionetová pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
více k programu
na www.mc-zbraslav.cz
rezervace vstupenek do divadla J.Kašky
na www.divadlozbraslav.cz
Změna programu vyhrazena

25. února
Lego Star Wars
tradiční akce pořádaná ve spolupráci
s agenturou Bricks 4 kids se stavěním
z Lego kostek –
tentokrát na téma Star Wars
Pexeso 10.00-12.00 hodin
rezervace nutná, vstupné 250 Kč
27. února
Jak na daňové přiznání
beseda s daňovou poradkyní
Ing. J. Vítkovou, daňové formuláře
a přílohy s sebou, komplikovanější dotazy
zasílejte předem
na recepce.pexeso@seznam.cz
rezervace nutná – tel.: 721 518 248
Pexeso od 17.15 hodin
přehled volných kurzů, nabídka
sociálního poradenství a další informace
na www.pexeso.org

