15. 8.

17.30

Strážci galaxie USA 3D
155/135 Kč
Odvážný dobrodruh se stává středem zájmu nájemných zabijáků poté,
co mocnému padouchovi ukradne tajemnou kouli, jež může zničit svět
20.00
Lucy USA
110 Kč
Průměrný člověk využívá 10 % své mozkové kapacity, ona se dostane
na 100 %. Co vše dokáže?
16. 8. 17.30
Tři bratři ČR
130/110* Kč
Tři bratři (Vojta Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula) se vydali do světa
na zkušenou, aby si našli nevěsty a rodiče jim mohli předat hospodářství
20.00
V oku tornáda USA
100 Kč
Město uprostřed větrných smrští očima a objektivy profesionálních
lovců tornád, amatérů hledajících vzrušení a odvážných obyvatel města
19. 8. 17.30
Tři bratři ČR
130/110* Kč
20.00
2001: Vesmírná odysea GB/USA
80 Kč
Jeden z největších mýtů filmové historie, po němž už filmové sci-fi
nikdy nebylo jako dříve. Cesta za hranice prostoru a času
20. 8. 17.30
Strážci galaxie USA 3D
155/135* Kč
20.00
Expendables: Postradatelní 3 USA
110 Kč
Tým Expendables bude tentokrát čelit přímo jednomu ze svých
zakladatelů a bývalých šéfů – Mel Gibson, Sylvester Stallone
21. 8. 17.30
Parádně pokecal ČR
100/80* Kč
Štěpánovi je 25 let a tápe, co si v životě vlastně počít. Hledaný impulz
se ale dostaví nečekaně a má podobu dívčího hlasu v telefonu...
20.00
Kouzlo měsíčního svitu USA
100 Kč
Nádherné vily na pobřeží jižní Francie roku 1920 - jazz kluby a módní
místa pro bohaté a k tomu Colin Firth v režii Woody Allena
22. 8. 17.30
Strážci galaxie USA 3D
155/135* Kč
20.00
Chlapectví USA
110 Kč
Příběh obyčejného kluka, který se natáčel celých 12 let a vypráví o
velmi známých věcech života – režie: Richard Linklater
23. 8. 17.30
Strážci galaxie USA
120/100 Kč
20.00
Kouzlo měsíčního svitu USA
100 Kč
26. 8. 17.30
Tři bratři ČR
130/110* Kč
20.00
Chlapectví USA
110 Kč
27. 8. 17.30
Želvy Ninja USA 3D
150/130ºº Kč
Populární Želvy Ninja se vrací na filmové plátno spolu se zvědavou
reportérkou April, kterou si zahrála Megan Fox
20.00
Kouzlo měsíčního svitu USA
100 Kč
28. 8. 17.30
Želvy Ninja USA 3D
150/130ºº Kč
20.00
Fakjů pane učiteli SRN
120 Kč
Někdo postavil školní tělocvičnu přímo nad jeho ukrytými ukradenými
penězi, a tak se musí vydávat za suplujícího učitele gymnázia...
29. 8. 17.30
Letadla 2: Hasiči a záchranáři USA 3D
130 Kč
Světově proslulý kreslený letecký závodník Prášek se vrhá do světa
vzdušného boje s požáry
20.00
Expendables: Postradatelní 3 USA
110 Kč
30. 8. 17.30
Želvy Ninja USA
120/100ºº Kč
20.00
Monty Python – záznam přenosu GB (více viz str. 8)
200 Kč
2. 9. 17.30
Útěk z planety Země USA/Kanada 3D
130 Kč
Slyšeli jste už o planetě Baab? A věděli jste, že tam žijí zábavní modří
ufoni, kteří mají dokonce svého národního hrdinu?
20.00
Fakjů pane učiteli SRN
120 Kč
3. 9. 17.30
Parádně pokecal ČR
100/80* Kč
20.00
Sex tape USA
120 Kč
Aby obnovili svou vášeň, rozhodnou se natočit si video, ve kterém
během tříhodinového natáčení vyzkoušejí všechny pozice z knihy o sexu
4. 9. 17.30
Mikulášovy patálie na prázdninách Francie
90 Kč
Je tu konec školního roku a prázdniny jsou konečně tady!
20.00
Nejhledanější muž GB/USA
120 Kč
Protiteroristická skupina má v hledáčku záhadného čečenského
utečence Issu Karpova – je teroristou, nebo obětí?
5. 9. 17.30
Útěk z planety země USA/Kanada 3D
130 Kč
20.00
Sin city: Ženská, pro kterou bych vraždil USA 3D
130 Kč
Pokračování kultovního snímku Sin City podle komiksové předlohy
Franka Millera – Mickey Rourke, Eva Green
6. 9. 17.30
Želvy Ninja USA 3D
150/130ºº Kč
20.00
Láska na kari USA
110 Kč
Schyluje se k souboji dvou odlišných kultur a zcela odlišné skladby
koření. Dobré jídlo ale hory přenáší – Helen Mirren
9. 9. 17.30
Let´s dance: All in USA
110 Kč
Páté pokračování hudebního dramatu s trochou romantiky
20.00
Bezvadný den Itálie
90 Kč
Dva manželské páry řeší své vztahy – vyloží karty na stůl...
10. 9. 17.30
Jak vycvičit draka 2 USA 3D
120 Kč
20.00
Fakjů pane učiteli SRN
120 Kč
11. 9. 17.30
Láska na kari USA
110 Kč
20.00
Sex tape USA
120 Kč
12. 9. 17.30
Pošťák Pat GB
110 Kč
20.00
Dárce USA
110 Kč
Lidé neznají utrpení, války, násilí, strach ani bolest. Základem světa
je jednotvárnost: stejné domovy, stejné oblečení, stejné rodiny
13. 9. 17.30
Jump street 22 USA
80 Kč
Poté, co si prošli nástrahami střední školy, čekají na policejní důstojníky velké změny – jsou pověřeni prací v utajení na místní vysoké škole
20.00
Sin city: Ženská, pro kterou bych vraždil USA 3D
130 Kč
16. 9. 17.30
Letadla 2: Hasiči a záchranáři USA 3D
130 Kč
20.00
Zázraky Itálie/SRN
80 Kč
Jistoty idealistického a poněkud despotického otce jsou zviklány
poznáním, že milovaná dospívající dcerka se možná vydá jinam
17. 9. 17.30
Zejtra napořád ČR
80 Kč
Každou noc miliony lidí usínají s tím, že změní svůj život a že zítra
udělají něco konečně jinak, on je jedním z nich
20.00
Dárce USA
110 Kč
18. 9. 17.30
Jump street 22 USA
80 Kč
20.00
Labyrint: Útěk USA
110 Kč
Jednoho dne se omas probudí bez jakýkoliv vzpomínek v černém
výtahu, pak najde další se ztrátou paměti, každou noc jeden přibude
19. 9. 17.30
Pošťák Pat GB
110 Kč
Kreslený miláček dětí ve velkém filmu
20.00
Zůstaň se mnou USA
120 Kč
Milují se, rozcházejí, smiřují, dělají si naschvály... Má vůbec první
láska šanci stát se tou pravou?
20. 9. 17.30
Let´s dance: All in USA
110 Kč
20.00
Tři mušketýři ČR Divadelní záznam (více viz str. 8)
150 Kč
130/110* slevu pro děti lze uplatnit pouze na pokladně kina
150/130ºº - rodinné vstupné - dospělí + sleva pro děti na pokladně kina

Kino Radotín, Na Výšince 875/4, telefon: 257 910 322
e-mail: kinoradotin@email.cz, www.praha16.eu/kino

23. srpna
Koncert kapely JaDrZel
country, folk či trampské písničky
a „countryovky“ rockových kapel
Říční lázně Radotín od 18.00 hodin
4. srpna
Srpen v Provence
pro nepřízeň počasí opakovaný turnaj
v pétanque ze seriálu otevřeného
2. mistrovství Radotína v boulo/koulo
boulodrom v areálu Beach arény
v ulici K Lázním od 13.30 hodin
Městská část Praha 16 zve ve
spolupráci s Klubem aktivních
a nestárnoucích (KAAN) všechny
občany, které zajímá veřejný
a společenský život do velkého sálu
Kulturního střediska Radotín v domě
U Koruny v týdnu od 8. do 13. září na
2. ROČNÍK TÝDNE
RADOTÍNSKÝCH
SENIOREK A SENIORŮ
8. září
Předprodej zájezdů pro seniory
podzim 2014 s CK2
Klubová scéna (vchod ze dvora domu
U Koruny) od 8.00 hodin
Geologické a jiné zajímavosti
Radotína a okolí
s Mgr. Štěpánem Rakem,
promovaným geologem
a Ing. Petr Binhackem
velký sál Kulturního střediska
Radotín v domě U Koruny
od 16.00 hodin
9. září
Tvůrčí dílna
výroba drobných dárků a ozdob
10.00 hodin
Čaj o třetí
koncert legendárního herce
a zpěváka Josefa Zímy
velký sál Kulturního střediska
Radotín v domě U Koruny
od 15.00 hodin
10. září
Aby duše ani tělo nebolelo
ukázky rehabilitačního cvičení
s lektorkou Hankou Hladovcovou
a povídání s farářem Petrem Špirkem
o zdravém životním stylu, ale také
o hledání hodnot v naší společnosti
Klubová scéna (vchod ze dvora domu
U Koruny) od 14.00 hodin
Film pro pamětníky – kinokavárna:
Farářův konec
film natočený podle předlohy
Josefa Škvoreckého
Klubová scéna (vchod ze dvora domu
U Koruny) od 15.30 hodin
11. září
Divadlo matky Vackové:
Pohádky staré Prahy
pro rodiče, babičky, dědečky a děti
velký sál Kulturního střediska
Radotín v domě U Koruny
od 10.00 hodin
Kultura o třetí:
Paličkovaná krajka z tónů a slov
herečka Zdenka Procházková bude
vzpomínat na svého manžela, herce
Karla Högera, ale i na S. Rašilova…
velký sál Kulturního střediska
Radotín v domě U Koruny
od 15.00 hodin
12. září
Tvůrčí dílna – trénink paměti
a další bohatý program s překvapením
velký sál Kulturního střediska
Radotín v domě U Koruny
od 10.00 hodin
13. září
Radotínské Burčákobraní
kulturně společenský podnik
pod taktovkou Městské části Praha 16
a Českého archivu vín, vystoupí
Ivan Hlas, ABBA revival a další
před radnicí Městské části Praha 16
a na náměstí Sv. Petra a Pavla - jinými
slovy všude v prostoru
před lávkou přes Berounku
více na www.praha16.eu

Milan Syruček – Záhady brdských lesů
Jaká tajemna se skrývají
v desítkách jezer a studánek,
ve vrcholcích a hlubokých hvozdech
Brd a jejich podhůří? Kniha se
zabývá především novodobými
záhadami brdských lesů, je prvním
souhrnným svědectvím o místech
a skutečnostech, o nichž jsme ani
nevěděli. Prvorepublikoví vojáci
z nich učinili střelnice, stavěli zde
obranný pás Prahy, wehrmacht odtud
střežil nebe nad Evropou. Po válce
zde byly v nepřístupných bunkrech
sovětské zbraně.
nakladatelství Epocha
Hana Whitton –
Toulky literární Anglií
Česká autorka historických
i humorných románů žijící poblíž
Oxfordu přibližuje historii anglické
literatury v poutavých příbězích,
které se dotýkají literárních památek
od legendárního eposu Beowulf
až po detektivky Agathy Christie.
nakladatelství XYZ
Michail Gorbačov –
Vzpomínky a zamyšlení
Vzpomínková kniha bývalého
sovětského prezidenta dokumentuje
dobu jeho politických začátků
i přelomová mezinárodní jednání.
Gorbačov se rovněž věnuje soukromí,
vrací se do dětství, vzpomíná
na rodiče i na milovanou manželku.
nakladatelství Ikar
Elsie Altmann-Loos –
Můj život a Adolf Loos
Ve svých velmi osobních
vzpomínkách vykresluje
Elsie Altmann-Loos s jemnými
nuancemi obraz Adolfa Loose, jak ho
poznala v soukromí, ale i obraz celé
tehdejší doby a společnosti.
K jejich každodennímu životu
patřili významní současníci jako
Peter Altenberg, Karl Kraus a Oskar
Kokoschka. Tento necenzurovaný
životopis přináší i dosud nezveřejněné
fotografie a dokumenty
ze soukromých archivů.
nakladatelství Pragma
PRO DĚTI
Zuzana Pospíšilová – Lesní pohádky
Dvacet pohádek o tom, jak se při cestě
na Borůvkový vrch záhadně ztrácejí
podrážky, jak strašidelný lesní dům
ožije zázračnou hudbou nebo jak
vděčný ptáček se zlomeným křídlem
přičaruje vítr do mlýna... A tak vám
možná příště při procházce lesem
sklouznou oči na dubové listy, abyste
se přesvědčili, jestli na nich nejsou
vepsané básničky, a budete se mít
na pozoru, aby se vám na paty snad
nepřilepil smolný panáček.
Knížka, ilustrovaná Drahomírem
Trsťanem, je určená dětem od 5 let.
nakladatelství Grada
Roald Dahl – Danny, mistr světa
Dannyho tatínek se dostane
do potíží – zdá se, že porušil zákon!
Ale protože je to hodný a laskavý
člověk, Danny to tak nemůže nechat,
a vymyslí neuvěřitelně odvážný
a nebezpečný plán!
nakladatelství Knižní klub
Místní knihovna Zbraslav
U Malé řeky 3
Praha-Zbraslav
tel.: 257 111 802-5
e-mail: knihovna@mc-zbraslav.cz

15. srpna
Cizí oběd
vtipná, elegantní a pozitivně laděná
romance, zasazená
do současné Bombaje
Letní kino Kamínka od 21.30 hodin
20. srpna
Okresní přebor: Poslední zápas
Pepika Hnátka
česká komedie J. Prušinovského
Letní kino Kamínka od 21.30 hodin
22. srpna
Hanebný pancharti
americko-německý film
Quentina Tarantina z II. světové války
Letní kino Kamínka od 21.30 hodin
27. srpna
Revival
hudební komedie Alice Nellis
Letní kino Kamínka od 21.30 hodin
29. srpna
Vejška
Česká komedie T. Vorla
Letní kino Kamínka od 21.30 hodin
6. září
Zbraslav – Jíloviště
47. ročník jízdy historických vozidel
do vrchu – dopoledne výstava
automobilů na Zbraslavském náměstí,
odpolední jízda do vrchu startuje
ve 13.10 hodin
Změna programu vyhrazena!
Informace: kulturní oddělení
Úřadu městské části
Praha – Zbraslav
U Malé řeky 3, tel.: 257 111 801
e-mail: kultura@mc-zbraslav.cz
www.mc-zbraslav.cz/kultura

Nabízím k dlouhodobému
pronájmu
GARÁŽOVÉ STÁNÍ
v Radotíně – Tachovská ul.
774 624 607
ANGLIČTINA

výuka, konverzace, doučování, překlady,
příprava ke zkouškám pro jednotlivce,
skupiny i firmy
Certifikát C1 City and Guilds

Příjemné ceny
724 860 030

