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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

140/120* Kč u takto označených představení lze dětskou slevu uplatnit pouze na pokladně kina

15. 8. 17.30           Valerian a město tisíce planet  3D  Francie 130 Kč
  Valerian a Laureline  jsou speciální vládní agenti pro správu lidských
  území a jejich úkolem je udržovat pořádek v celém vesmíru
 20.00 Milovník po přechodu   USA 110 Kč
                                    Coby neodolatelný seladon městských bazénů měl Maximo jediný cíl, 
                                    klofnout bohatou starší dámu, nechat se vyživovat a vést sladký život 
16. 8. 17.30 Já, padouch 3  3D   USA 140/120* Kč
                     Bývalý padouch Gru má problém. Mezi prsty si nechal utéct aktuálně 
                                    nejhledanějšího zlosyna světa, a tak ho vyhodili z Antipadoušské ligy
 20.00 Vážený občan   Argentina/Španělsko 90 Kč
  Uzavřený romanopisec má ambivalentní vztah ke slávě: přinesla mu 
  sice bohatství, na druhé straně v něm však úspěch vzbuzuje obavy,
  že už není oním náročným intelektuálním spisovatelem
17. 8. 17.30 Letíme!   SRN/Belgie   110 Kč
                      Richard je vrabec, který vyrůstá v čapí rodině. Přijde čas, kdy jeho
                      adoptivní rodina vyráží na zimu do teplých krajů a on musí zůstat
 20.00 Valerian a město tisíce planet   Francie 110 Kč
18. 8. 17.30 Emoji ve filmu   3D  USA  150/130* Kč
                      V aplikaci pro textové zprávy se ukrývá Textopolis, bujná metropole, 
  ve které žijí oblíbení Emoji v naději, že se jednou dostanou do zprávy
 20.00 Po strništi bos   ČR 130 Kč
                      Edu Součka, jeho maminku a tatínka už známe z filmu Obecná škola.
                      Nyní jsme však v Protektorátu, kdy je rodina osmiletého Edy donucena
  vystěhovat se z Prahy k příbuzným na venkov – Ondřej Vetchý
19. 8. 17.30 Valerian a město tisíce planet  3D  Francie 130 Kč
 20.00 Srdečně vás vítáme   Francie 100 Kč
  Slavný spisovatel vyzve v televizní debatě jakoukoliv romskou rodinu
  ke společnému soužití u sebe doma, aby dokázal, že se řídí svými idejemi
22. 8. 17.30 Po strništi bos   ČR 130 Kč
 20.00 Dvojitý milenec   Francie 90 Kč
  Chloé, mladá křehká žena se sklony k depresím, začne docházet na psychoterapii
                                    a bezhlavě se zamiluje do svého psychologa Paula
23. 8. 17.30 Emoji ve filmu   3D  USA  150/130* Kč
 20.00 Křižáček   ČR 100 Kč
                                    „Historická roadmovie“ odehrávající se v době vrcholného středověku
                                    a inspirovaná romantickou básní Jaroslava Vrchlického získala Křišťálový glóbus
                                    za nejlepší film na MFF Karlovy Vary 2017
24. 8. 17.30 Po strništi bos   ČR 130 Kč
 20.00 Španělská královna   Španělsko 110 Kč
                     Hollywoodská hvězda se vrací po 2. sv. válce do rodného Španělska,
   aby zde natočila velkolepý film o španělské královně Isabele I.
25. 8. 17.30 Velká oříšková loupež 2   USA 130/110* Kč
                      Veverčák Bručoun  musí se svými přáteli zabránit starostovi Oakton City
                                    zbourat jejich domov kvůli plánované výstavbě zábavního parku
 20.00 Srdečně vás vítáme   Francie 100 Kč
26. 8. 17.30 Emoji ve filmu   USA  120/100* Kč
 20.00 Po strništi bos   ČR 130 Kč
29. 8. 17.30 Křižáček   ČR 100 Kč
 20.00 Druhá strana naděje   Finsko 90 Kč
                                    Stárnoucí podomní obchodník s košilemi dělá velké rozhodnutí: 
                                    opustit svoji ženu alkoholičku i uvadající živnost… 
30.8. 17.30 Pěkně blbě   USA 90 Kč
                                    Kumail je stand-up komik a největší fanoušek Akt X. Emily studuje psychologii,
                                    má skvělý smysl pro humor a rozhodně se teď nechce vázat. Alespoň do chvíle,
                                    než vyrazí na večer stand-up komiků
 20.00 Dancer   GB      (viz str. 8) 150 Kč
31. 8. 17.30 Hurvínek a kouzelné muzeum   3D   ČR 150/130* Kč
  Legendární hrdinové, které dobře znáte, přicházejí v animované komedii pro celou rodinu
 20.00 Tulipánová horečka   GB/USA 120 Kč
                      Nizozemsko, počátek 17. století, doba tulipánové mánie. Umělec Jan Van Loos
                                    se zamiluje do vdané mladé ženy Sophie, zatímco je pověřen na přání jejího
                                    manžela namalovat její portrét
  1. 9.  17.30 Hurvínek a kouzelné muzeum    ČR 130/110* Kč
 20.00 Temná věž   USA 120 Kč
  Roland Deschain, poslední z řádu rytířů, vede s Walterem O‘Dimem
  odvěkou bitvu a je odhodlaný zabránit mu ve zničení Temné
  věže, která svou existencí drží pohromadě celý vesmír – Idris Elba
  2. 9. 16.45 Labutí jezero – balet  Rusko   (viz str. 8) 250/200* Kč
 20.00 Dunkerk   USA/ Francie 130 Kč
                      Válečné drama vizionáře Christophera Nolana vychází z událostí
  evakuace obklíčených francouzských, britských a belgických vojáků
  z pláží severofrancouzského Dunkerku na jaře 1940 
  5. 9. 17.30 Po strništi bos   ČR 120 Kč
 20.00 Španělská královna   Španělsko 110 Kč
  6. 9. 17.30 Temná věž   USA 120 Kč
 20.00 Cesta času   SRN/ Francie 90 Kč
                                    Vizionářský přírodopisný film pojednává o počátcích i zániku známého
                                    vesmíru, vývoji sluneční  soustavy a života na planetě Zemi
  7. 9. 17.30 Červená   ČR   (viz str. 8) 90 Kč
 20.00 Dobrý časy   USA 100 Kč
  Nikas se po zpackané bankovní loupeži ocitá ve vězení.  Jeho bratr
  Constantine se kvůli jeho vysvobození vydává na zoufalou cestu
  městským podsvětím – Robert Pattinson, J. J. Leigh
  8. 9.  17.30 Hurvínek a kouzelné muzeum   3D   ČR 150/130* Kč
 20.00 Tulipánová horečka   GB/USA 120 Kč
  9. 9. 17.30 Po strništi bos   ČR 120 Kč
 20.00 Terminátor 2: Den zúčtování   3D   USA   140 Kč
  Deset let po neúspěšném pokusu zabít Sarah Connorovou, matku
  budoucího vůdce lidstva ve válce proti strojům, se do L. A. vrací nový 
                                   Terminátor,  aby zlikvidoval už narozeného Johna Connora
12. 9. 17.30 Neruda   Chile/Argentina 110 Kč
  Píše se rok 1948 a Studená válka dosáhla k chilským  hranicím.
  Pablo Neruda během kongresu obviňuje vládu ze zrady Komunistické
  strany, za což jej prezident Gonzalez Videla zbavuje funkce
 20.00 Život za život   Francie /Belgie 100 Kč
  Vše začíná v noci, tři mladí surfaři na bouřlivém  moři. 
  O několik hodin později, po cestě domů, dochází k nehodě
13. 9. 17.30 Po strništi bos   ČR 120 Kč
 20.00 David Gilmour v Pompejích   GB  (viz str. 8) 250/200* Kč
14. 9. 17.30 Víno nás spojuje   Francie 110 Kč
                     Jean posledních deset let cestuje  po světě a přetrhl všechna pouta,
                                    která  ho spojovala  s rodinou žijící v Burgundsku. Jeho otec ale vážně
                      onemocní, a tak se po letech musí vrátit do krajiny svého dětství. 
 20.00 Neruda   Chile/Argentina 110 Kč
15. 9. 17.30 Letíme!   SRN/Belgie  110 Kč
 20.00 Barry Seal: Nebeský gauner   USA 110 Kč
  CIA, Bílý dům, Escobar; všechny vodil za nos –  znuděný dopravní pilot, 
                                    kterému  potřebnou životní energii dodá spolupráce s CIA
16. 9. 17.30 Nejsledovanější   ČR 110 Kč
                      Nejsledovanější je komunikačním  mostem mezi dvěma generacemi.
  Co to vlastně znamená být YouTuberem?
 20.00 Víno nás spojuje   Francie 110 Kč
17. 9. 16.00 Sněhurka – N. Rimski-Korsakov  Francie  (viz str. 8) 250/200* Kč

Dětská představení:
  2. 9. 15.00 Letíme!   SRN/Belgie    110 Kč
  9. 9. 15.30 Letíme!   SRN/Belgie    110 Kč
16. 9. 15.30 Hurvínek a kouzelné muzeum    ČR 130/110* Kč 

3. září
Home Food Festival

amatérský festival domácího jídla
pořádají 3Karásci a Beach Aréna

Radotín za podpory MČ Praha 16
areál Beach Areny Radotín

6. září
Předprodej podzimních dotovaných 

zájezdů pro radotínské seniory
Klubová scéna Milana Peroutky

(vchod ze dvora domu U Koruny)
od 8.00 do 10.00 hodin, více na str. 4

9. září
Rozmarné léto

divadelní představení podle 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
vstupné 150 Kč, více na str. 4

10. září
Pétanquové loučení s létem

+ vrh koulí
závěrečný letní turnaj v pétanque,

který je součástí 5. ročníku mistrovství 
Radotína v boulo/koulo disciplínách

s vloženou soutěží ve vrhu koulí
boulodrom Elbrus u Beach Areny 

13. září
Zahájení předprodeje vstupenek 

předprodej vstupenek každou středu
od 16.00 do 18.00 hodin v kanceláři 

kulturního střediska

16. září
Radotínské Burčákobraní 

9. ročník kulturně společenského podniku 
pod taktovkou Městské části Praha 16

a Českého archivu vín
náměstí Sv. Petra a Pavla od 14.00 hod.

19. září
Čaj o třetí s koncertem

Jiřího Helekala s dcerou Kateřinou
setkání radotínských seniorek a seniorů
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 15.00 hodin

21. září
Kinovinárna: Srdečně vás vítáme

nová francouzská komedie scénáristy filmu 
Co jsme komu udělali

velký sál Kulturního střediska Radotín 
v domě U Koruny od 19.00 hodin

vstupné 110 Kč, více na str. 4

23. září
Gabriela Preissová: Její pastorkyňa
Divadlo Máj v režii Jaroslava Kodeše

velký sál Kulturního střediska Radotín 
v domě U Koruny od 19.00 hodin

vstupné 150 Kč

více na www.praha16.eu

Han Kahg – Vegetariánka
Jonghje se jednoho dne probudí z krvavé 

noční můry a její život se začne dramaticky 
měnit. Ze všeho nejdřív přestane jíst maso. 
Ovšem v dravé patriarchální společnosti 

její náhlé vegetariánství a zejména 
neoblomný postoj, s jakým se vzepře 

svému muži i rodině, představuje pro její 
okolí ohromný šok. Román o dramatické 
proměně poslušné manželky ve zvláštní 
bytost - vegetariánku, popírající veškerá 

konzervativní společenská pravidla.
nakladatelství Odeon

Dimitri Verhulst – Opozdilec
Velmi hořká, černá a nekorektně satirická 
novela o muži, který se na sklonku života, 

v posledním zoufalém pokusu, jak mít 
konečně pokoj od vlastní manželky,

rozhodl předstírat Alzheimerovu chorobu –
 tak precizně, že skončí v zařízení pro 

dementní pacienty.
nakladatelství Odeon

Jan Lukeš – „Právě proto, že jsem“. 
Rozhovor s Ivanem M. Havlem

Podobní, a přece tak jiní. Ivan M. Havel, 
mladší bratr bývalého prezidenta Václava 

Havla, jako by v něčem byl skoro jeho 
dvojčetem, v jiném úplným protikladem. 

Knihovna Václava Havla

PRO DĚTI
Kateřina Maďarková –

Justýnka a asistenční jednorožec
Justýnka je docela obyčejná holčička,

které ale dočista chybí fantazie. Naštěstí 
dostane asistenčního jednorožce Huberta. 

Ten ji za pouhých šest dní naučí věci kolem 
sebe vidět úplně jinak – najednou je svět 

kolem ní barevný, plný dobrodružství
a zážitků.

nakladatelství Albatros

Jaroslava Lainesová –
Pohádky Matky přírody

Proč medvědi v zimě spí? Proč kopřiva 
pálí? Proč kukačka nemá hnízdo? 

Vyprávění o tom, kolik námahy musí
Matka příroda vynaložit,

aby vše fungovalo tak, jak má. 
nakladatelství Edika

Šárka Pichrtová, Jan Laštovička – Babylon
Soubor autorských písniček, 

ilustrací a herních úloh, ve kterých mají 
děti spolu s rodiči možnost se kriticky 

zamyslet nad tím, zda lze na rotopedu dojet 
do Pardubic, zda je možné mít ponorku na 
vzducholodi či kterému číslu únava přidá 
na hodnotě. Cílem třinácti energických 

„rostoucích písní“ skupiny BABYlon Band 
je pobavit a zároveň poučit: menším dětem 
být pomocníky v rozšiřování slovní zásoby, 
těm větším pak v hledání širších souvislostí 

pomocí otázek, hádanek a doplňovaček.
nakladatelství Albatros

Eva Chupíková –
Slohovník aneb Praha má styl

Vydejte se na fascinující pouť Prahou
po stopách hlavních architektonických 
slohů! Přeneste se na chvíli do historie 
a staňte se staviteli a architekty! Hravý 
interaktivní průvodce Evy Chupíkové 
vám představí hlavní rysy jednotlivých 

stavebních slohů na nejznámějších 
pražských památkách jako je například 

bazilika sv. Jiří, katedrála sv. Víta, 
Letohrádek královny Anny, Valdštejnský 

palác, Stavovské divadlo…
nakladatelství Albatros

Místní knihovna Zbraslav
U Malé řeky 3

Praha – Zbraslav
tel.: 257 111 802-5

e-mail: knihovna@mc-zbraslav.cz
www.mc-zbraslav.cz/knihovna

17. srpna
Trainspotting 2

pokračování legendárního
britského filmu, 2017

Letní kino Kamínka od 21.30 hodin více 
facebook.com/letnikinokaminka

19. srpna
Zbraslavské jarmarky

farmářské trhy s prověřenými prodejci
a doprovodným programem 

Zbraslavské náměstí 8.30-12.30 hodin
více na www.zbraslavskejarmarky.cz

19. srpna
Zbraslav – město zdraví a pohybu

zdravotně preventivní akce
Zbraslavské náměstí 9.00-13.00 hodin

23. srpna
Jan Burian

letní antidepresivní koncert – písničky, 
vtipy a možná i tanec, vstupné 200 Kč
Letní kino Kamínka od 19.30 hodin
více facebook.com/letnikinokaminka

24. srpna
Sirotčinec slečny Peregrinové

pro podivné děti
americký fantasy film, Tim Burtona
Letní kino Kamínka od 21.30 hodin
více facebook.com/letnikinokaminka

31. srpna
Rychle a zběsile 8

osmý film americké filmové série
Letní kino Kamínka od 21.30 hodin

více facebook.com/letnikinokaminka

2. září
Zbraslavské jarmarky

farmářské trhy s prověřenými prodejci
a doprovodným programem 

Zbraslavské náměstí 8.30-12.30 hodin
více na www.zbraslavskejarmarky.cz

3. září
Rozmarná letní plovárna

rozlučka s létem v duchu prvorepublikové 
plovárny s panem plovárníkem a jeho přáteli

u Vltavy na Závisti od 14.00 hodin

8. září
Pohádkový les

tradiční zábavné pohádkové putování 
loukami v Borovičkách pro nejmenší děti 

s rodiči, od  15:30  hodin.  Více info na 
www.pexeso.org, 721 518 248.

9. září
Zbraslav – Jíloviště

jubilejní 50. ročník jízdy historických 
vozidel do vrchu s dopolední výstavou 

vozidel na Zbraslavském náměstí
start jízdy okolo 13.00 hodin

9. září
Zbraslavské trojice

43. tradiční šachový turnaj hráčů všech 
generací pořádá pod záštitou starostky
MČ Praha - Zbraslav Ing. Z. Vejvodové
Sokrates 2001 – spolek hry královské
Restaurace U přístavu 8.30-16.30 hod.

více na www.mc-zbraslav.cz

PVC, KOBERCE,
PLOVOUCÍ PODLAHY,
DŘEVĚNÉ PODLAHY,
ODBORNÁ MONTÁŽ
KARLICKÁ 10 
PRAHA 16 RADOTÍN
WWW.AR-PODLAHY.CZ
info@ar-podlahy.cz
Tel.: 257912736
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