25. 6.

17.30

Paříž – Manhattan Francie
80 Kč
Příběh svobodné lékárnice, která nachází únik ze samoty ve filozofických filmech Woodyho Allena – režie: Sophie Lelouche
20.00
Jen bůh odpouští Francie/Dánsko
90 Kč
Krimi thriller od režiséra filmu DRIVE vypráví příběh o spravedlivé
pomstě a rodinné soudržnosti – Ryan Gosling, K. S. omas
26. 6. 17.30
Nemají pokoj svévolníci Španělsko
90 Kč
Příběh zkorumpovaného policisty na pozadí islámského terorismu
José Coronado, Rodolfo Sancho
20.00
Trans Anglie
110 Kč
Amnézie u zloděje – nic moc, když si nepamatuje, kam ukryl svou
kořist – režie: Danny Doyle
Filmový večer s Marilyn Monroe (více str. 9):
27. 6. 17.00
Slaměný vdovec USA
70 Kč
Vlající sukně nad uličním větrákem probouzí fantazii mužského
publika všech generací
19.00
Páni mají radši blondýnky USA
70 Kč
Romantická komedie o dvou kabaretních umělkyních, které nakonec
své štěstí i bohatství našly
20.45
Někdo to rád horké USA
70 Kč
Parodie na gangsterské filmy o muzikantech, kteří se převléknou
za ženy
28. 6. 17.30
Neuvěřitelná dobrodružství Tada Stones 3D Španělsko
130 Kč
Záchrana bájného města Inků a hrdina Tad – animovaná pohádka
na způsob Indiana Jonesa – režie: Enrique Gato
20.00
Po zániku Země USA
120 Kč
Sci-fi film o trosečnících na Zemi – tisíc let po katastrofě, která lidstvo
donutila naši planetu opustit – Will Smith
29. 6. 17.30
Světová válka Z 3D zvuk 7.1 USA
150/130* Kč
Brad Pitt coby neohrožený expert na řešení krizových situací hledá
zdroj viru, který napadá celou populaci Země – režie: Marc Forster
20.00
Babovřesky ČR
90 Kč
Letní komedie ze života jihočeské vesnice ve stylu Slunce, seno…
Režie: Zdeněk Troška; hrají: Veronika Žilková, Lucie Bílá
2. 7. 19.00
ID: A Dánsko filmový klub (více str. 9)
90(RFK 60) Kč
3. 7.
17.30
Univerzita pro příšerky 3D USA
165/140* Kč
Animovaná komedie o tom, že když se chcete stát tou správnou příšerkou, musíte mít na to i tu správnou univerzitu – režie: Dan Scanlon
20.00
Princezna Finsko (Blu-ray)
90 Kč
Příběh duševně nemocné pacientky v sobě nese smutek, smích,
strach i naději – režie: A. Halonen
4. 7. 17.30
Univerzita pro příšerky 3D USA
165/140* Kč
20.00
Světová válka Z – zvuk 7.1 3D USA
150/130* Kč
5. 7.
17.30
Já, padouch 2 3D USA
150/130* Kč
Může být napravený padouch Gru ještě vůbec zábavný? Pokračování
úspěšné animované komedie – režie: P. Coffin, Ch. Renaud
20.00
Pěna dní Francie
80 Kč
Drama o velké lásce a snaze zachránit milovanou dívku před zákeřnou
smrtí – Audrey Tautou, Romain Duris
6. 7. 17.30
Já, padouch 2 3D USA
150/130* Kč
20.00
Po zániku Země USA
120 Kč
9. 7.
17.30
Princezna Finsko (Blu-ray)
90 Kč
20.00
Skyfall USA
90 Kč
James Bond – neporazitelný, neohrozitelný, neodolatelný pro
ženskou polovinu světa... Jako vždy – Daniel Craig
10. 7. 17.30
Neřízené střely Itálie (Blu-ray)
90 Kč
Zábavná i dojemná komedie, kde nechybí početná italská rodina,
plno těstovin a i trochu jiná sexuální orientace – režie: F. Ozpetek
20.00
Jen bůh odpouští Francie/Dánsko
90 Kč
11. 7. 17.30
Revival ČR
110 Kč
Kamarádství, hudba, život na pódiu a muzikanti v podání B. Polívky,
M. Krobota, K. Heřmánka a M. Geišberga – režie: Alice Nellis
20.00
Pacific Rim: Útok na Zemi 3D USA
130 Kč
Zemi hrozí apokalypsa v podobě obrovských příšer z moře. Je na
hlavních hrdinech, aby ke zkáze nedošlo – režie: Guillermo del Toro
12. 7. 17.30
Stážisti USA
110 Kč
Komedie o dvou stárnoucích kamarádech, kteří chtějí získat místo
ve společnosti Google, kde kralují nadupané PC – režie: S. Levy
20.00
Velký Gatsby USA
80 Kč
Remake slavného filmu z roku 1974 (tehdy s Robertem Redfordem)
s neméně slavným Leonardem Di Caprio – režie: Baz Luhrmann
13. 7. 17.30
Univerzita pro příšerky USA
120/100* Kč
20.00
Před půlnocí USA
90 Kč
Dostali od přátel pobyt na jednu noc bez dětí v luxusním hotelu na
pláži, ale jsou spolu už tak dlouho… – Julie Delpy, Ethan Hawke
16. 7. 17.30
Neřízené střely Itálie (Blu-ray)
90 Kč
20.00
Jen bůh odpouští Francie/Dánsko
90 Kč
17. 7. 17.00
Pěna dní Francie
80 Kč
20.00
Revival ČR
110 Kč
18. 7. 17.30
R.I.P.D. – URNA: Útvar Rozhodně Neživých Agentů 3D USA 150 Kč
Zavražděný policista se zapojí do oddělení zesnulých agentů,
aby vyřešil vlastní vraždu
20.00
Osamělý jezdec USA
130 Kč
Klasický western a neohrožený jezdec na bílém koni hájící spravedlnost – Johnny Deep, Armie Hammer, Tom Wilkinson
19. 7. 17.30
Já, padouch 2 3D USA
125/100* Kč
20.00
Osamělý jezdec USA
130 Kč
20. 7. 17.30
Šmoulové 1 3D USA
100 Kč
Rodinná komedie o šmoulících a čaroději Gargamelovi, kteří se náhodou ocitnou uprostřed New Yorku – režie: Raja Gosnell
20.00
Revival ČR
110 Kč
125/100* - u takto označeného vstupného lze slevu pro děti mladší 15 let uplatnit jen
v pokladně kina!

Mika Waltari – Láska a tma
Přestože je tento finský spisovatel
u nás znám především jako autor
rozsáhlých historických románů,
literární veřejnost, a to nejen ve
Finsku, si mnohem více cení jeho
psychologických novel z třicátých
let dvacátého století. Velmi
autobiografická, a také silně erotická,
novela je příběhem nedovolené
lásky, silného milostného citu ve
spořádaném světě každodennosti, ale
také hořkým vyznáním spisovatele.
nakladatelství Hejkal
Iva Lecká – Dámská jízda s Milanem
Ve svém novém humoristickém
románu autorka opět hýří nejen
humorem, ale i nadsázkami. Milan
uzavírá jeden sňatek za druhým
a nechává za sebou opuštěné
manželky a děti. Jeho matka Květa se
domluví se svými snachami, které má
velice ráda, že ho musejí zastavit, a to
se jim téměř povede.
nakladatelství Šulc-Švarc
Arno Geiger – Starý král ve vyhnanství
Arno Geiger vypráví působivý
příběh o svém otci, kterému pomalu
vynechává paměť a který se přestává
orientovat v přítomnosti. Syn začíná
znovu poznávat svého otce, chodí
s ním na procházky, naslouchá
jeho zdánlivě nesmyslným a často
poeticky znějícím větám, vypráví
o otcově minulosti i přítomnosti,
o svém dětství na venkově. Úžasná,
dojemná i vtipná kniha o životě, který
stojí za to žít až do poslední chvíle,
o životě, který se od toho našeho liší jen
nepatrně, ale přesto zásadně, získala
Rakouskou státní cenou za literaturu.
nakladatelství Mladá fronta
Uri Orlev – Ostrov v Ptačí ulici
Jedna z nejslavnějších knih pro
děti a mládež s tematikou války
a holocaustu, vypráví příběh
židovského chlapce, který
s nesmírnou odvahou a vynalézavostí
přežívá v polorozbořeném domě
v opuštěné čtvrti varšavského ghetta.
Obyvatelé čtvrti byli odvedeni
a zanechali po sobě téměř veškerý svůj
majetek. Alex má za úkol počkat na
tatínka, který mu slíbil, že se za několik
dnů vrátí. Dny se však mění v týdny
a týdny v měsíce, během nichž dojde
k mnoha událostem
a bezpočtu překvapení.
nakladatelství Práh
Rudo Sloboda – Jak jsem se
stal mudrcem
Malé příběhy malého chlapce, který
vidí svět svérázně dětským způsobem
a také dětsky mudrlantsky reaguje na
všelijaká každodenní dobrodružství.
Knížka je určena pro čtenáře
předškolního až raně školního věku,
ale potěší i rodiče.
nakladatelství Pasek

25. června
Benefiční koncert pro Radotín
CHCETE NĚJAK POMOCI
POSTIŽENÝM POVODNĚMI?
NEVÍTE JAK, A MÁTE RÁDI
HUDBU?
výborná muzika různých žánrů:
opera, rap, rock, band, muzikál
i pop ……to vše na jednom místě
v Radotíně!
vystoupí zde Petra Janů, Roman
Vojtek, Josef Klíma, Jan Kalousek,
Jarda Březina a další
koncert moderují
Markéta Mátlová a Láďa Vonz
všichni umělci vystupují bez
nároku na honorář a výtěžek
tohoto multižánrového koncertu
bude použit na odstranění
škod způsobených povodněmi
v Radotíně
cena vstupenky - náramku Radotín
Radotínu je 200 Kč a bude
k zakoupení na místě, nad rámec
vstupného bude možné Radotín
podpořit finančním darem
(od 100 Kč), za který bude dárce
odměněn hudebním dárkem
a navíc slosovatelným kuponem
sbírku podporuje mimo jiné také
Auto Stodůlky, které zapůjčí
výherci slosovatelné tomboly auto
značky Volvo na celý víkend
od 19.00 hodin – při dobrém
počasí před radotínskou radnicí
na náměstí sv. Petra a Pavla,
při dešti v Sokolovně Radotín
12. července
Los Rumberos
koncert profesionální kapely
latino, evergreeny, jazz
vstup zdarma
Říční lázně Radotín
od 18.00 hodin
14. července
Léto v Provence
turnaj v pétanque je součástí
seriálu otevřeného Mistrovství
Radotína v kouloidních
disciplínách i seriálu
O velký radotínský pohár
boulodrom v ulici K Lázním
od 14.00 hodin
20. července
Bigbeat Fest
bigbeatový festival
Říční lázně Radotín
od 15.00 hodin
více na www.praha16.eu

24. června
Zbraslavík
velké finále pěvecké soutěže žáků
základních škol Prahy 16
Divadlo Jiřího Srnce od 17.00 hodin
26. června
Literární odpoledne
posezení nad knížkami o Elišce
Přemyslovně a Lucemburcích
klub KLASu od 15.00 hodin
Změna programu vyhrazena!
Informace, rezervace:
kulturní oddělení
Úřadu městské části Praha-Zbraslav
U Malé řeky 3, telefon: 257 111 801
e-mail: kultura@mc-zbraslav.cz
www.mc-zbraslav.cz/kultura

26. června
Zdravé zoubky
divadélko a povídání pro děti s rodiči
vstupné zdarma, kartáčky s sebou
rezervace nutná, 10.00-11.00 hodin
PEXOKLUBOVNA
28. června
Hurá na prázdniny
předprázdninové rozloučení
s lektorem Pepou a povídání o Dnu
památky obětí komunistického režimu
9.00-13.00 hodin
21. – 26. července
Prázdninové dobrodružství s tátou
mezinárodní tábor pro 9-13leté
děti a jejich táty – týden plný
dobrodružství, her, zábavných
pokusů, vynálezů a možná
i adrenalinu, možnost procvičit si
angličtinu (hlavní dorozumívací
jazyk) a najít si nové kamarády
z Německa a Polska
Krzyzowá (konferenční centrum
Krzyzowa Foundation), Polsko
cena 25 EUR/dítě a 125 EUR/dospělý
zahrnuje stravu, ubytování a program
doprava vlastní, přihlášky u Moniky
Bulánkové na recepce@pexeso.org
Krzyzowá (konferenční centrum
Krzyzowa Foundation), Polsko
Letní příměstské tábory s Pexesem
pro děti ve věku 6 – 12 let
29. července – 2. srpna
Cesta kolem světa
5. – 9. srpna
Prázdniny na venkově
výtvarné a sportovní hry, letní
a kamarádská atmosféra a jeden
celodenní výlet
celodenní strava v ceně (1990 Kč)
úhrada do 26. června
od pondělí do pátku 8.00-17.00 hodin
!!! Projekt přes překážky !!!
odborná pomoc a poradenství
prázdninový provoz:
v případě potřeby volejte
na telefon 776 502 922
nebo piště na
jana.gajdosova@pexeso.org
rezervace na recepci: 721 518 248
více na www.pexeso.org

David Walliams – Kluk v sukních
Další třeskutě zábavná i dojemná
knížka britského herce, scenáristy
a spisovatele Davida Walliamse.
Denis vášnivě miluje fotbal, stejně jako
jeho táta a brácha. Jeho další záliba je
ale terčem posměchu. A jak by taky
ne, vždyť Denisovi učaroval svět
přehlídkových mol a módních časopisů
a rád se obléká do ženských šatů. Když
se pak seznámí s Lízou, která dostane
ztřeštěný nápad, Denisův život
se rázem změní.
nakladatelství Argo
Místní knihovna Zbraslav
U Malé řeky 3, Praha-Zbraslav
telefon: 257 111 802-5

OD 21.7. DO 12.8. 2013 KINO NEHRAJE
Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ
Kino Radotín, Na Výšince 4, telefon: 257 910 322
e-mail: kinoradotin@email.cz, www.praha16.eu/kino

Test schopností.
Na Vašem IQ a osobnosti
záleží Vaše budoucnost
POZNEJTE JI!
Více info na tel.: 605 882 328
volejte od 18 do 21 hod.

