16. 12. 17.00
20.00
17. 12. 17.30
20.00
18. 12. 17.30
20.00
19. 12. 17.30
20.00
20. 12. 14.45
19.00

HOBIT: Bitva pěti armád Nový Zéland/USA 3D
150 Kč
Velkolepé zakončení hobití ságy – Martin Freeman, Richard Armitage
Příběh Marie Francie
110 Kč
Životní příběh dívky, která se naučila normálně žít, ač byla od
narození hluchá a slepá – Isabelle Carré
Jak jsme hráli čáru ČR
110 Kč
Slovenský návrat do 60. let vypráví o malém Petrovi, jehož rodiče
emigrovali do Rakouska a on vyrůstá u prarodičů – Milan Lasica
HOBIT: Bitva pěti armád Nový Zéland/USA 3D
150 Kč
Sněhová královna Rusko 3D
130 Kč
Sněhová královna uvalí na zemi kletbu a všude zavládne nekonečná zima
Příběh Marie Francie
110 Kč
Sněhová královna Rusko 3D
130 Kč
Get on up: Příběh Jamese Browna USA
110 Kč
Film je nejen silným životním příběhem, ale zároveň si ho lze užít jako
koncert napěchovaný jeho největšími peckami – Chadwick Boseman
Česká Filharmonie, Rudolfinum – Dvořákova síň ČR
250 Kč
přímý přenos – Jan Jakub Ryba: Česká mše vánoční, Slovanské tance
HOBIT: Bitva pěti armád Nový Zéland/USA
120 Kč

OD 20. 12. 2014 DO 5. 1. 2015 KINO NEHRAJE Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ
6. 1. 17.30
20.00
7. 1. 17.30
20.00
8. 1. 17.30
20.00
9. 1. 17.30
20.00
10. 1.

17.30

13. 1.

20.00
17.30
20.00

14. 1.

15. 1.

17.30
20.00
17.30
20.00

16. 1.
17. 1.

17.30
20.00
17.30
20.00

Sněhová královna Rusko 3D
130 Kč
Modelky s. r. o. ČR
90 Kč
Dvě někdejší kamarádky, ale už 40 let nesmiřitelné rivalky, ikony českého módního světa si neustále vjíždějí do vlasů a dělají si naschvály
Burácení ČR
110 Kč
Drama založené na pravdivé události, která se stala v roce 2004 a která
završila sérii příběhů, jež autor scénáře sledoval v médiích už řadu let
Saint Laurent Francie
110 Kč
Radosti i trápení muže, který chtěl být nejlepším své generace, zavést
módu do ulic a obléknout moderní ženu ve světě – Gaspard Ulliel
Sedmý syn GB/USA 3D
140 Kč
Jedině sedmý syn sedmého syna může zastavit zlo, které se chystá
ovládnout království – Sam Claflin, Jeff Bridges
Raluca ČR
100 Kč
Bývalý polda si některé věci ze své minulosti nechce připomínat.
Ale připomenou mu je jiní… Jan Dolanský, David Novotný
Paddington GB/Francie
120 Kč
Není to obyčejný medvídek. Pochází z temného Peru, nosí červený
klobouk a víc než cokoliv jiného miluje marmeládové sendviče
Exodus: Bohové a králové GB/USA
110 Kč
Mojžíš se postaví na odpor nevlastnímu bratrovi, egyptskému faraonovi
Ramsesovi a přiměje 600 tisíc otroků, aby utekli z Egypta před útrapami
Noc v muzeu: Tajemství hrobky USA
110 Kč
Hlídač muzea Larry seznámí naše oblíbené hrdiny s novými postavami
a zároveň se vydá na dobrodružnou cestu, aby zachránil důležité kouzlo
LANG LANG záznam z londýnské Royal Albert Hall (viz str. 8) 200 Kč
Včelka Mája SRN/Rakousko 3D
110 Kč
Práce, úsilí a med – život včel je v podstatě dost jednotvárný a předem
daný..., ale ne pro malou včelku Máju
Velkolepé muzeum Rakousko
90 Kč
Neobyčejný pohled do zákulisí jedné z největších a nejdůležitějších
světoznámých kulturních institucí, vídeňského Muzea dějin umění
Sain Laurent Francie
110 Kč
Šťastná ČR
90 Kč
Viktorie odjíždí do Prahy, splnit si sen, studovat herectví. Co vše je
ochotna udělat pro úspěch? Andrea Daňková, David Kraus
Hodinový manžel ČR
110 Kč
Čtyři přátelé, vášnivý hráči vodního póla, společně provozují bazén.
Ten jim jednoho dne vypustí hygiena a oni se tak ocitnou na dně
S láskou, Rosie GB/SRN
110 Kč
Film vznikl podle knihy „Kde končí duha“ Cecelie Ahernové, autorky
řady bestsellerů, například P.S. Miluji tě – Lily Collins, Sam Claflin
Paddington GB
120 Kč
Noc v muzeu: Tajemství hrobky USA
110 Kč
Exodus: Bohové a králové GB/USA 3D
140 Kč
Hodinový manžel ČR
110 Kč

Dětská představení:
20. 12.
V tento den není představení pro děti vzhledem k přímému přenosu.
10. 1. 15.30
Paddington GB
120 Kč
17. 1. 16.00
Sněhová královna RUS
110 Kč
Baby bio – pro rodiče na mateřské dovolené
17. 12. 10.00
Andělé všedního dne ČR

60 Kč

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

8. prosince – 9. ledna
Výstava betlémů
ze sbírky pana Františka Kadlečka
Výstavní síň Městského domu ve
výpůjční době knihovny a při akcích
20. prosince
Zbraslavské Vánoce
a Zbraslavské jarmarky
vánoční Zbraslavský jarmark
od 13.00 do 18.00 hodin v ulici
U Malé řeky vystoupení dětí
Vánoční pohádka
od 14.30 a 15.30 hod.
vánoční koncert od 16.15 hodin
vánoční ohňostroj od cca 17.00 hodin
výstava betlémů
občerstvení
videoprojekce
Městský dům, Divadlo Jana Kašky
a prostranství před nimi
21. prosince
Vánoční koncert
zbraslavského sboru Frangula Chorus
Husův sbor od 15.00 hodin
24. prosince
Vánoční koledy
a vystoupení pozounérů z věže
kostela Církve československé
husitské (Husův sbor) od 21.30 hodin
24. prosince
Rybova Česká mše vánoční
4Seasons Chamber Orchestra,
sbor a sólisté
Kostel sv. Jakuba od 24.00 hodin
10. ledna
Kocour v botách
veselá maňásková pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
Změna programu vyhrazena!
Informace, rezervace, vstupenky:
kulturní odd. ÚMČ Praha-Zbraslav
U Malé řeky 3, tel.: 257 111 801
e-mail: kultura@mc-zbraslav.cz
Do Divadla J. Kašky lze
rezervovat vstupenky na
ww.divadlozbraslav.cz

Kultura
Velká Chuchle
21. prosince
Vánoční ladění
uvidíte a uslyšíte:
„Vánoční čtení a zpívání s Gaudiem,
aneb muže za to Božena“
pět veselých vánočních příběhů
a osm netradičních koled v podání
ochotníku z Radotína
,,Živý Betlém“
pozoruhodné vyobrazení v podání
chuchelských ochotníku z K8
K8, Kazínská 8 od 17.00 hodin
26. prosince
Tradiční mobilní zvonohra
Petra R. Manouška
areál K8, Kazínská 8 od 11.00 hodin
více na www.chuchle.cz
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17. prosince
Setkání před betlémem
vánoční příběh pro děti i dospělé
v podání známého loutkáře
Víti Marčíka
velký sál Kulturního střediska
Radotín v domě U Koruny
od 9.00 a od 11.00 hodin
17. prosince
Křeslo pro hosta
spisovatel Vladimír Páral
a hudební vystoupení jazzmana
Zdeňka Zdeňka
pořadem provází redaktorka
L. Jandová
Klubová scéna (vchod ze dvora domu
U Koruny) od 19.00 hodin
18. prosince
Vánoční večer
ZUŠ Klementa Slavického
Modlitebna ČBCE od 18.00 hodin
14. ledna
Novoroční koncert
ZUŠ Klementa Slavického
velký sál Kulturního střediska
Radotín v domě U Koruny
od 18.00 hodin
20. prosince
Betlém
loutkovo hudební pohádka v podání
DS Toy Machine
Klubová scéna (vchod ze dvora domu
U Koruny) od 15.00 hodin
21. prosince
Čtvrtý adventní koncert
Prof. Štěpán Rak
velký sál Kulturního střediska
Radotín v domě U Koruny
od 17.00 hodin
26. prosince
Pražská zvonohra
koncert mobilní zvonohry
Petra Rudolfa Manouška
náměstí Sv. Petra a Pavla
od 16.00 hodin
26. prosince
Ohňostroj
po skončení koncertu Pražské
mobilní zvonohry –
cca od 17.00 hodin
náměstí Sv. Petra a Pavla
27. prosince
Na Závist u Zbraslavi s KAAN
sraz ve 13.15 hodin na zastávce
autobusu č. 255 u nádraží v Radotíně
děti a psí doprovod je vítán, hůlky
nordic walking s sebou!
informace na telefonu číslo 737 839 042
9. ledna
Koncert skupiny Abraxas
velký sál Kulturního střediska
Radotín v domě U Koruny
od 19.00 hodin
(více informací viz str. 4)
10. ledna
Pohádky Staré Prahy
v podání Divadla Matky Vackové
velký sál Kulturního střediska
Radotín v domě U Koruny
od 15.00 hodin
15. ledna
Vše o ženách
divadelní představení DS
Rachtámiblatník
velký sál Kulturního střediska
Radotín v domě U Koruny
od 19.00 hodin
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23. ledna
Štěpán Markovič
koncert vynikajícího
saxofonisty a flétnisty
Klubová scéna
(vchod ze dvora domu
U Koruny) od 19.00 hodin
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více nawww.praha16.eu
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Jan Guillou – Norský dandy
Druhý díl série Velké století o geniálním
mladém inženýrovi a vynikajícím malíři
Sverrem Lauritzenovi a jeho první lásce,
britském studentovi inženýrství lordu
Albertu Manninghamovi se točí okolo
světa výtvarného umění, který byl
rovněž ovlivněn představou, že po roce
1900 přijde století míru. Nikdo nemohl
předvídat temné, hrozivé mraky na
obzoru. Albertův a Sverreho nevinný svět
krásy a umění brzy musí čelit změnám,
které s sebou přináší první světová válka.
nakladatelství Host
Kateřina Janouchová – Tygří žena
Nový román švédské autorky českého
původu je čtvrtou částí románové série
s porodní asistentkou Cecilií v hlavní
roli. Stejně tak jako předešlé tři díly
(Podváděná, Sesterstvo a Nalezenec).
nakladatelství Mladá fronta
Hana Parkánová-Whitton – Kingston?
Přece nalevo od Oxfordu
Autobiograficky laděná próza o osudech
Češky a jejího anglického manžela,
kteří se před několika lety přestěhovali
do malebné vísky Kingston nedaleko
Oxfordu. Nyní se již mohou oba počítat
téměř ke starousedlíkům. To ovšem ani
v nejmenším neznamená, že jim příjemný
životní stereotyp nenaruší co chvíli
nějaká překvapivá či strhující událost.
Převratné novinky mnohdy zaskočí nejen
Hanu a Williama, ale i ostatní rázovité
Kingstoňany, s nimiž se čtenáři setkali
už v předchozích autorčiných knížkách.
nakladatelství Mladá fronta
Otomar Dvořák – Podbrdskou krajinou
Rokycanska a Zbirožska
Vydejte se spolu se spisovatelem
Otomarem Dvořákem do kraje jeho
předků, do míst, kde Brdy splývají
s Křivoklátskou vrchovinou. I tentokrát
to bude dobrodružné putování, které
začne hledáním stop po středověkých
Rokycanech, vzpomínkou na květen 1945
a dramatické příhody na demarkační
čáře. Cesta povede přes Břaskou
planinu poznamenanou hornickou
tradicí a podél Klabavy až k Berounce,
poznáte legendární léčitelku z Radnic
a projdete se po hřebeni pověstmi
opředeného pohoří Radče. Prozkoumáte
nejzáhadnější český hrad Zbiroh,
neméně podivnou hradní dvojici Žebrák
a Točník, v lesích ztracený Řebřík a další
neznámé zříceniny či hradiště. Během
cesty vyslechnete spousty napínavých
historek a neuvěřitelné osudy
zdejších rodáků.
edice Tajemné stezky nakladatelství Regia
PRO DĚTI
Vendula Borůvková –
Annie a berlepsové
V tomto dobrodružném příběhu,
ve kterém se třináctiletá Annie vydává
na svéráznou záchrannou misi za svým
ztraceným talismanem, se dozvíte něco
málo o místopisu a historii Malajsie
a Tibetu, poznáte jedno dosti roztomilé
psí plemeno, ale dost možná v něm také
najdete situace, které důvěrně znáte
i bez průvodců pro turisty nebo
naučných encyklopedií. Otázky, které
Annie řeší (a vyřeší) se zkrátka týkají
téměř každého z nás…
nakladatelství Host
Martina Boučková – Tajemství
dědečkova deníku
Rodiče odjeli na dovolenou a Karlík tráví
prázdniny u babičky Vodněnky
v Přelouči. Jenže jednou ráno se všechno
převrátí vzhůru nohama: babičku
odveze sanitka do nemocnice a Karlík,
městský kluk, se najednou o sebe musí
postarat sám. A tak se pustí do pátrání
po svém dědečkovi, o němž ví, že byl
námořníkem. Když se babička vrátí
z nemocnice, dostane od ní Karlík
fantastický dárek — dědečkův deník.
A začnou se dít věci!
nakladatelství Host
Sandra Vebrová – Ducháčkovic rodina,
aneb Strašidla mezi námi
Seznamte se s Ducháčkovými! Tatínek
Mlživoj, maminka Blanka a jejich tři
neposední potomci jsou milá strašidla,
kterých se rozhodně nemusíte bát. Lidí
se sice trošku straní, ale když na to přijde,
rádi jim v lecčems pomohou. Nezbedové
Simon, Olivie a Bubi jsou samá lumpárna
a skopičina, takže o dobrodružství
a zábavu nebude nouze.
nakladatelství Fragment
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

