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Let´s dance: All in USA
110 Kč
Páté pokračování hudebního a hlavně tanečního dramatu s trochou
romantiky – Briana Evigan, Alyson Stoner, Adam G. Sevani
Bezvadný den Itálie
110 Kč
Dva manželské páry řeší své vztahy – vyloží karty na stůl a …
Jak vycvičit draka 2 USA 3D
120 Kč
Soužití draků a obyvatel Blpu je ohroženo. Škyťák a Bezzubka
to sami nezvládnou
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...
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, Manish Dayal
Sex tape USA
120 Kč
Aby obnovili svou vášeň, rozhodnou se natočit video, v němž během
tříhodinového natáčení vyzkoušejí všechny pozice z knihy o sexu
Pošťák Pat GB
110 Kč
Kreslený miláček dětí ve velkém filmu
Dárce USA
110 Kč
Lidé neznají utrpení, války, násilí, strach ani bolest. Základem světa je
jednotvárnost: stejné domovy, stejné oblečení, stejné rodiny
Jump street 22 USA
80 Kč
Poté, co prošli nástrahami střední školy, čekají na policejní důstojníky
velké změny – jsou pověřeni prací v utajení na místní vysoké škole
Sin city: Ženská, pro kterou bych vraždil USA
130 Kč
Pokračování kultovního snímku Sin City podle komiksové předlohy
Franka Millera – Mickey Rourke, Eva Green
Letadla 2: Hasiči a záchranáři USA 3D
130 Kč
Světově proslulý kreslený letecký závodník Prášek se vrhá do světa
vzdušného boje s požáry
Zázraky Itálie/SRN
80 Kč
Jistoty idealistického a poněkud despotického otce jsou zviklány poznáním,
že milovaná dospívající dcerka se možná vydá jinými cestami
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 – Pavel Batěk
Dárce USA
110 Kč
Jump street 22 USA
80 Kč
Labyrint: Útěk USA
110 Kč
Jednoho dne se omas probudí bez jakýkoliv vzpomínek v černém
výtahu, pak najde další se ztrátou paměti. A každou noc jeden přibude
Pošťák Pat GB
110 Kč
Zůstaň se mnou USA
120 Kč
Nadaná čelistka se po autonehodě musí náhle rozhodnou či bude
o svůj život bojovat či ne – Chloë Grace Moretz, Jamie Blackley
Let´s dance: All in USA
110 Kč
Kouzlo měsíčního svitu USA
100 Kč
Nejnovější film Woodyho Allena s Colinem Firthem v hlavní roly
Ztracen 45 ČR
110 Kč
Příběh jedné z nejvýznamnějších českých uměleckých rodin 20. století,
do něhož nám dávají nahlédnout deníky ženy J. Čapka – T. Medvecká
Nejhledanější muž GB/USA
120 Kč
Jedné noci se objeví muž na pokraji smrti. Napůl Čečenec, napůl Rus,
který má 500 dolarů a informace o milionovém kontě v jedné bance
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
Lepší teď než nikdy USA
110 Kč
Romantická komedie s Michaelem Douglasem a Diane Keaton
Zůstaň se mnou USA
120 Kč
Díra u Hanušovic ČR
100 Kč
Tatiana Vilhelmová a Ivan Trojan ve filmu Miroslava Krobota
Jak vycvičit draka 2 USA 3D
130 Kč
Lepší teď než nikdy USA
110 Kč
V oku tornáda USA
90 Kč
Město uprostřed větrných smrští očima a objektivy profesionálních
lovců tornád, amatérů hledajících vzrušení a odvážných obyvatel města
Díra u Hanušovic ČR
100 Kč
Labyrint: Útěk USA
110 Kč
Knězovy děti Chorvatsko/Srbsko
90 Kč
Tři bratři ČR
100 Kč
Dřív než půjdu spát USA
110 Kč
Vzpomínky: právě ty definují, kým jsme. Bez nich člověk neexistuje.
Tak žije Christine, která po nehodě ztrácí paměť pokaždé, když usne
Díra u Hanušovic ČR
100 Kč
Výchozí bod USA
110 Kč
Mike Cahill, jedna z nejzajímavějších postav současného amerického
nezávislého filmu, vypráví příběh mladého molekulárního biologa Iana
7 trpaslíků SRN 3D
130 Kč
7 trpaslíků, 18. narozeniny, 2 draci, polibek nebo 100 let spánku...
Zmizelá USA
120 Kč
Amy Dunnová zmizela v den pátého výročí svatby. Nick, její muž,
byl po sérii nalezených důkazů obviněn z její vraždy – Amanda Seyfried
Výchozí bod USA
110 Kč
Dřív než půjdu spát USA
110 Kč
7 trpaslíků SRN 3D
130 Kč
Zoran, můj synovec idiot Itálie
100 Kč
Cynický čtyřicátník, kterému nic špatné není cizí. Žije sám a večery tráví
nad sklenkou vína v taverně, kde spřádá marné sny o návratu své ženy
Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel Švédsko
90 Kč
Zmizelá USA
120 Kč
7 trpaslíků SRN 3D
130 Kč
Divoké historky Argentina/Španělsko
80 Kč
Seznamte se s hrdiny šesti povídek scenáristy a režiséra D. Szifróna
Dům kouzel Belgie 3D
130 Kč
Kocourek Bouřka se jednoho deštivého dne ukryje v tajuplném domě
starého kouzelníka, kde bydlí také celá řada bytostí ze světa fantazie
Andělé všedního dne ČR
120 Kč
Co když mezi námi žijí Andělé, kteří se nám snaží nezištně pomáhat?
Proč jim tu práci pořád sami kazíme? Marian Labuda st., Vojta Dyk
Andělé všedního dne ČR
120 Kč
Divoké historky Argentina/Španělsko
80 Kč

Dětská představení
13. 9. 15.00
Mikulášovy patálie na prázdninách Francie
90 Kč
Mikuláš s rodiči a babi jedou k moři, kde si musí najít nové přátele
20. 9. 16.00
Pošťák Pat GB
110 Kč
27. 9. 16.00
Pošťák Pat GB
110 Kč
4. 10. 16.00
7 trpaslíků SRN
110 Kč
11.10. 16.00
Dům kouzel Belgie
110 Kč
Baby bio – pro rodiče na mateřské dovolené
24. 9. 10.00
Pojedeme k moři ČR
60 Kč
Jedenáctiletý Tomáš se chce stát filmařem, a když dostane k narozeninám kameru, rozhodne se natočit první film – o své rodině
130/110* slevu pro děti lze uplatnit pouze na pokladně kina

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

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
Týden pro seniory
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
Týden pro seniory
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
18. září
Vladimír Merta
koncert folkového písničkáře
Klubová scéna (vchod ze dvora domu
U Koruny) od 19.00 hodin
20. září
Bigbeat
vystoupení kapely Long Silence
Říční lázně Radotín od 18.30 hodin
21. září
Loučení s létem
pétanque-ový turnaj jako součást
boulo/koulo mistrovství
boulodrom v areálu Beach arény
v ulici K Lázním od 13.30 hodin
4. října
Bezpečný podzim
naučně-zábavné odpoledne na dětském
dopravním hřišti za Základní školou
Praha – Radotín od 13.30 hodin
(více viz str. 4)
BABÍ LÉTO V RADOTÍNĚ
Týnečanka
koncert dechové kapely od 14.00 hodin
Kašpárkovo dobrodružství
představení pro děti od 14.00 hodin
Yvetta Simonová
koncert od 15.30 hodin
Zorka Kohoutová a Karel Valdauf ml.
koncert od 17.00 hodin
vše náměstí Sv. Petra a Pavla
Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka
divadelní představení souboru V.A.D.
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 19.00 hodin
KURZY v Kulturním středisku Radotín
ve školním roce 2014/15
Kurzy angličtiny - zápis na 1. hodině
29. 9. od 17.00 hodin - Mgr. Raková
Angličtina pro začátečníky:
pondělí 17.00-17.45 hodin
Angličtina pro mírně pokročilé:
pondělí 18.00-18.45 hodin
Kurzy kalanetiky - zápis na 1. hodině
22. 9. - E. Barsová, tel.: 728 048 045
Kalanetika 1: 18.00 - 19.00 hodin
Kalanetika 2: 19.00 - 20.00 hodin
den kurzu bude upřesněn později
SOUKROMÉ KURZY
Kurzy společenského tance - pro mládež,
dospělé a ženy, R. Hartmanová
tel.: 777 999 644, www.tanecni-praha.cz
Kurzy břišních tanců a flamenga
I. Hanová, info: ihanova@volny.cz
úterý od 19.00 a od 20.00 hodin
Světýlka – cvičení pro rodiče s dětmi
od 3 měsíců do 3 let – hraní s dětmi
formou básniček, říkadel a písniček
v souladu s psychomotorickým vývojem
dětí, rozvíjí hrubou i jemnou motoriku
– cvičení na balónech, drobné výtvarné
aktivity a informace o nejrůznějších
tématech (psychomotorický vývoj dětí,
správné nošení miminek, nošení dětí
v šátku, kojení, zoubky, strava …)
přihlášky u lektorky J. Fillové
na e-mailu: jfillova@seznam.cz
ukázkové hodiny v úterý 9. 9. a hodiny
budou pravděpodobně takto:
9.15 – děti 1-1,5 roku
10.15 – děti 1,5-2,5 roku
11.15 – děti 6-12 měsíců
více na www.praha16.eu

Sophie van der Stap –
Dívka s devíti parukami
Aby si jedenadvacetiletá Sophie zachovala
alespoň část „normálního“ života
po tom, co zjistí, že má rakovinu,
a zpočátku hlavně proto, aby zakryla
ztrátu vlasů, pořizuje si paruky. S každou
z nich získává trochu jinou identitu,
o něco víc lehkosti, hravosti,
bezstarostnosti, stává se jiným člověkem.
A všechno si pečlivě zapisuje.
nakladatelství Mladá fronta
Saskia Sarginson – Dvojčata
Isolte a Viola jsou dvojčata. Jako děti byly
neoddělitelné, ale dospěly ve dvě naprosto
odlišné osobnosti: Isolte je úspěšná
novinářka pracující pro módní časopis,
zatímco Viola je zoufale nešťastná a už léta
bojuje s anorexií. Proč se jejich cesty nyní
ubírají tak odlišnými směry?
Tragédie jednoho polozapomenutého léta
hrozí, že jim nenávratně zničí
i jejich dospělé životy…
nakladatelství Ikar
Bruno Apitz – Nahý mezi vlky
Román o koncentračním táboře
Buchenwaldu je založen na skutečné
události. Ke konci války se v táboře objevil
tříletý chlapec, aniž by o něm vedení
tábora vědělo. Vězňové se o něj utajeně
solidárně starali. Autor vylíčil Buchenwald
v posledních měsících války, přípravu
a průběh povstání vězňů a vzrušenou
atmosféru v prvních okamžicích svobody.
nakladatelství Ikar
Pavla Smetanová – Sonjin deník
Svěží a vtipné vyprávění čerstvé
maturantky Sonji nás zavede do řady míst:
do Německa, Švýcarska, Anglie
a Skotska, kam se vypravila, aby se naučila
jazyk a poznala svět. Se stejným cílem,
ale už jako zaměstnankyně cestovní
kanceláře pak cestuje do Tuniska,
Egypta, na Kanárské ostrovy, na Korfu,
do Dominikánské republiky. Státy, místa
i města jsou důležitá, ale nejdůležitější
jsou lidé, vzájemná setkání, poznávání se,
porozumění i neporozumění mezi lidmi
odlišných kultur a mentalit.
nakladatelství Lidové noviny
Klára Mandausová – Slunečnice
Kristina má vytíženého muže, všetečnou
dcerku i věčně tápající matku. Zkrátka
takovou normální, spokojenou rodinu.
A taky práci – vysněnou. V redakci
časopisu, se šéfem, který se nepředře,
a kolegyní, která si brousí zuby na její
místo. A smysl pro humor a tajnou
vzpomínku. A kamarádku, která si pro
změnu brousí zuby na švédského doktora,
a skončí s tenistou. Osud?
Možná. Jenže mu to nestačí a obrátí
naruby i život Kristiny.
nakladatelství Mladá fronta
Ladislav Štaidl – Ukradená pointa
Soubor povídek podává další přesvědčivé
svědectví o schopnosti autora zaujmout
příběhy – z doby připomínající život před
i za železnou oponou, o touze po emigraci,
ale i polistopadovém blouznění.
nakladatelství Olympia
Jeff Wells – Všichni mí pacienti
„Nebojte se, nekouše.“ Tuto okřídlenou
větu slyšel Jeff Wells v životě mnohokrát,
ale praxi vykonává už hezkou řádku
let, proto ví svoje. V řadě napínavých
i zábavných historek dokládá, že život
veterináře je plný nástrah, překvapení,
smutku, ale i radosti a uspokojení z práce.
nakladatelství Ikar
PRO DĚTI:
Veronika Matysová – Pavoučí příběh
Roztomilé příběhy o osminohých hrdinech
každého zbaví strachu z pavouků!
Ukážou dětem, že i pavoučí kluci a holky
mohou mít svá trápení, vzlety i pády.
Zažívají řadu dobrodružství, která jim
mnohdy přinesou nejeden šrám,
ale i ponaučení.
nakladatelství Grada
Máme doma gorilu/ Jan Vodňanský
Znáte pohádku o vystudované princezně
a o knihomůlcích, hodných skřítcích,
kteří za pana Vodňanského napsali
pohádku? Dárková knížka Máme doma
gorilu shrnuje to nejlepší z autorovy
tvorby. Kdo ještě číst neumí,
může si v knize prohlížet obrázky Aloise
Mikulky a kromě toho si zazpívat
a dorýmovat podle obrázků.
nakladatelství Albatros

14. září
Týnečanka
vystoupení dechového orchestru
k tanci i poslechu, vstupné dobrovolné
sál restaurace U přístavu
od 15.00 do 18.00 hodin
18. září
Perníková chaloupka
muzikálová pohádka pro dospělé
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
19.-20. září
Zbraslavské pivní slavnosti
u příležitosti 250 let
zbraslavského pivovaru
přehlídka pivovarů, kvalitní muzika,
atrakce pro děti, občerstvení, soutěže
vystoupí Doga, Yo Yo Band, Vladimír
Hron, Lokomotiva a Petr Vondráček,
Marimba Live Drums…
Zbraslavské náměstí
26. září
Svatováclavský koncert
kostel sv. Jakuba staršího
od 18.00 hodin
26. – 28. září
Vejvodova Zbraslav
XVIII. ročník mezinárodního
festivalu malých dechových hudeb
26.9. od 16.00 koncert Zbraslav
Sluneční park ve Slunečním městě
od 17.00 koncerty:
Davle, Jíloviště, Vrané nad Vltavou
od 18.30 Zbraslavské náměstí – stan:
veřejná vystoupení zúčastněných
orchestrů
27.9. od 10.00 Černé divadlo
Jiřího Srnce:
soutěž orchestrů
Zbraslavské náměstí – stan:
veřejná vystoupení orchestrů
od 14.30 Zbraslavské náměstí:
mažoretková show
od 16.00 slavnostní průvod orchestrů
po skončení průvodu
společný koncert
od 17.00 Zbraslavské náměstí – stan:
koncert Vejvodovy kapely
od 19.00 festivalová veselice
28.9. od 10.00
Zbraslavské náměstí –
stan: závěrečné matiné
4. října
Zbraslavská osma
závod horských kol pro malé i velké
starty od 14.00 hodin v Borovičkách
Změna programu vyhrazena!
informace kulturní oddělení ÚMČ
Praha-Zbraslav, U Malé řeky 3
telefon: 257 111 801
e-mail: kultura@mc-zbraslav.cz
www.mc-zbraslav.cz/kultura

Kultura
Velká Chuchle

Městská část Praha - Velká Chuchle
a Římskokatolická farnost u kostela
sv. Filipa a Jakuba Praha - Hlubočepy
pořádají pod záštitou
Mgr. Martina Melichara, starosty
MČ Praha - Velká Chuchle
III. CHUCHELSKÉ BABÍ LÉTO
14. září
Michal Hromek Consort
koncert složený z tradičních témat
ze Skotska, Irska, Anglie i Čech
vlastní tvorba, Petr Eben
kostel Narození Panny Marie
v Malé Chuchli od 17.00 hodin
19. září
Musica ad Tabulam
barokní hudba skotské vysočiny
Petra Kohoutová – zpěv
Rudolf Měřínský – loutny
koncert je pořádán v rámci setkání
malochuchelských rodáků
kostel Narození Panny Marie
v Malé Chuchli od 18.00 hodin
15. října
Koncert posluchačů Pražské
konzervatoře
kostel Narození Panny Marie
v Malé Chuchli od 17.00 hodin
více na www.chuchle.cz

