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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

17. 10. 17.30 Krotká   Francie/Holandsko 100 Kč
 Loznicův nejnovější film je alegorií o stavu ruské duše i o současné
 kultuře vězeňství jakožto dědictví Stalinova sociálního inženýrství

 20.00 Scorpions forever – dokument   SRN 130 Kč
  50 let historie rockové legendy, cesta na vrchol, těžké roky, zpověď
  okolí, zákulisí legendárního koncertu v Moskvě a současný život
18. 10. 17.30 Alibi na míru   Francie 110 Kč

 Bláznivá komedie o kanceláři, která poskytne alibi na cokoliv, co
 chcete. Hrdinové z Alibi na míru všechno zařídí a nikdo nemá ani páru

 20.00 Sněhulák   USA 120 Kč
  Elitní detektiv s elitní slabostí pro alkohol pátrá po sériovém vrahovi,
  jehož modus operandi jsou vraždy v čase, kdy napadne první sníh
19. 10. 17.30 Chlapi nepláčou   Bosna 90 Kč
  Na jednom místě se potká osm válečných veteránů, zastupujících 
  různá etnika bývalé Jugoslávie, aby podstoupili společnou terapii
 20.00 Matka!   USA 120 Kč
  Jennifer Lawrence a Javier Bardem hrají v thrilleru Matka! manželský
  pár, jehož soužití v domě v lůně přírody naruší nezvaní hosté
20. 10. 17.30 Mimoni   3D   USA 100/80* Kč
  Proč vlastně Mimoni dobrovolně slouží zrovna Gruovi, padouchovi
  s velkým P? Odpověď přináší animovaná komedie Mimoni
 20.00 Bajkeři   ČR 120 Kč
  Bajkeři slibují být rozvernou letní komedií ve stylu Snowboarďáků
  a Rafťáků – Adam Mišík, Hana Vagnerová, Jan Komínek
21. 10. 17.30 8 hlav šílenství   ČR 110 Kč
  Životopisný film o básnířce Anně Barkovové, která strávila v táborech 
  Gulagu a ve vyhnanství 22 let svého života – Aneta Langerová 
 20.00 Alibi na míru   Francie 110 Kč
24. 10. 17.30 Bajkeři   ČR 120 Kč
 20.00 Raffaello – lord umění   3D   (viz str. 10) 200/160* Kč
25. 10. 17.30 Noční život   Slovinsko 90 Kč
  Advokát je nalezen na lublaňské ulici nahý a pokousaný od psů.
  Podle okolností zranění souvisí se zvrácenými sexuálními praktikami
 20.00 Čtverec   Švédsko/Francie 110 Kč
  Cristian, kurátor muzea, chystá odvážnou výstavu. Její myšlenkou je
  čtverec 4x4 metry. Uvnitř něj platí pravidlo rovnosti a tolerance
26. 10. 17.30 Raffaello – lord umění   3D   (viz str. 10) 200/160* Kč
 20.00 or: Ragnarok   USA 130/110* Kč
  or je uvězněn na opačném konci vesmíru. Musí se vrátit do Asgardu
  a zastavit Ragnarok; konec světa a zánik bohů – Chris Hemsworth
27. 10. 17.30 Esa z pralesa   Francie 120/100* Kč
  Parta zvířecích přátel známá jako Esa z pralesa se vydává do boje proti
  koale Igor, který s armádou paviánů chce zničit celou džungli
 20.00 Matka!   USA 120 Kč
28. 10. 17.30 or: Ragnarok   3D   USA 150/130* Kč
 20.00 Bajkeři   ČR 120 Kč
31. 10. 17.30 Earth: Den na zázračné planetě   GB 90 Kč
  Během jediného dne putujeme od nejvyšších hor k těm nejvzdálenějším
  ostrovům, z hlubin džungle až do labyrintů velkoměst
 20.00 Navždy   Slovinsko 90 Kč
  Drama mladého manželského páru se odehrává během jediné noci
1. 11. 17.30 Absence blízkosti   ČR 100 Kč
  Komorní psychologické drama odehrávající se na západě Česka během
  jednoho ze zdejších zemětřesných rojů – Jana Plodková
 20.00 Čára   SR 110 Kč
  Kriminální thriller o pašerácích ze slovensko-ukrajinských hranic,
  který získal na MFF v Karlových Varech Cenu pro Nejlepší režii
2. 11. 17.30 Camino na kolečkách   ČR   PREMIÉRA!   (viz str. 4) 90 Kč
  Honza Dušek putuje 640 km na vozíku do Santiaga De Compostela
 20.00 Zabití posvátného jelena   GB/Irsko/USA 100 Kč
  Kubrickovský horor plný existenční úzkosti a bezvýchodnosti.
  Oko za oko, srdce za srdce – Colin Farrell, Nicole Kidman
3. 11. 17.30 Příšerákovi   3D   SRN/GB 150/130* Kč
  Rodina, kterou čarodějnice Yaga proměnila v monstra, se vydává
                                    po jejích stopách, aby je odčarovala a vrátila jim lidskou podobu
 20.00 Bajkeři   ČR 110 Kč
4. 11. 17.30 Earth: Den na zázračné planetě   GB 90 Kč
 20.00 or: Ragnarok   3D   USA 150/130* Kč
7. 11. 17.30 Milada   ČR 120 Kč
  Film inspirovaný osudem a životem JUDr. Milady Horákové, který se
  dotkl mnoha lidí – Ayelet Zurer, Robert Gant, Taťjana Medvecká
 20.00 Vincent Van Gogh: Nový způsob vidění   (viz str. 10) 200/150* Kč
8. 11. 17.30 Earth: Den na zázračné planetě   GB 90 Kč 
 20.00 Absence blízkosti   ČR 100 Kč
9. 11. 20.00 Vincent Van Gogh: Nový způsob vidění  200/150* Kč
 20.00 Vražda v Orient expresu   USA 120 Kč
  Nejnovější filmové zpracování příběhu Agathy Christie o cestujících
  podezřelých z vraždy a uvězněných v luxusním vlaku Orient Express
10. 11. 17.30 Maxinožka   Belgie/Francie 130/110* Kč
  Náctiletý outsider Adam se vydává na dobrodružnou cestu, aby odhalil
  záhadu svého dávno ztraceného tatínka (Lesního muže)
 20.00 Suburbicon: Temné předměstí   USA/GB 120 Kč
  Život jedné navenek dokonalé rodinky obrátí naruby vloupání do jejich
  domu. To spustí řetězec podezírání, vydírání, pomsty a zrady
11. 11. 17.30 Bajkeři   ČR 110 Kč
 20.00 Vražda v Orient expresu   USA 120 Kč
12. 11. 15.00 Trubadúr – opera   (viz str. 10) 250/200* Kč
14. 11. 17.30 Tom of Finland   Finsko/Švédsko 90 Kč
  Filmový příběh o životě a díle jedné z nejvlivnějších a nejslavnějších
  osobností gay kultury 20. století. Touko Laaksonenovi
 20.00 Munch 150   (viz str. 10) 200/150* Kč
15. 11. 17.30 Milada   ČR 120 Kč
 20.00 Fantastická žena   Chile/SRN/USA/Španělsko 100 Kč
  Transžena Marina bojuje nejen s rodinou zesnulého manžela, ale i s
  předsudky okolí, jež její sexuální identitu vidí jako cosi nenormálního
16. 11. 20.00 Munch 150 200/150* Kč
 20.00 Zahradnictví: Nápadník   ČR 120 Kč
  Třetí film Zahradnictví s názvem Nápadník se odehrává na samém
  konci let padesátých. Je příběhem lásky, tentokrát lásky milenecké
17. 11. 17.30 Lajka   3D   ČR 130 Kč
  Animovaný sci-fi film o životě fenky Lajky a dalších zvířat, která jsou
  vypuštěna do vesmíru a obydlí vzdálenou planetu
 20.00 Dokud nás svatba nerozdělí   Francie 90 Kč
  Hektická svatební hostina, která se konala ve francouzském zámku
                                    z 18. století, přichází spolu s pomocí pracovníků ze zákulisí
18. 11. 17.30 Zahradnictví: Nápadník   ČR 120 Kč
 20.00 Suburbicon: Temné předměstí   USA/GB 120 Kč

Dětská představení:
21. 10. 15.30 Esa z pralesa   Francie 120/100* Kč
28. 10. 15.30 Hurvínek a kouzelné muzeum   ČR 120/100* Kč
  Legendární hrdinové přicházejí v animované komedii pro celou rodinu
  4. 11. 15.30 Příšerákovi   SRN/GB 130/110* Kč
11. 11. 15.30 Maxinožka   Belgie/Francie 130/110* Kč
18. 11. 15.30 Příšerákovi   SRN/GB 130/110* Kč

Babybio:
18. 10.   9.00 líčení vizážistkami
 10.00 film Bába z ledu   ČR 60 Kč
  Příběh rozkrývající nelehké vztahy mezi třemi generacemi přináší
  naději, že život lze vzít do vlastních rukou v jakémkoli věku
15. 11. 10.00 Po strništi bos   ČR 60 Kč
  Film Po strništi bos čerpá ze vzpomínek na dětství, které prožil Zdeněk
  Svěrák za války na venkově – Ondřej Vetchý, Tereza Voříšková

100/80* Kč u takto označených filmů lze slevu uplatnit pouze přímo na pokladně kina

Petr Motýl – Doktor Pilka si kope hrob
Text v nejlepší tradici české grotesky 
a absurdního humoru, hravý, vtipný, 

s přesahem – ze zdánlivě nezávazných 
historek se postupně vyjevuje tragické 

odcizení individua ve světě, který se zúžil 
na konzum a ztratil svůj metafyzický rozměr.

nakladatelství Volvox Globator

Jakuba Katalpa – Doupě
Mnohovrstevnatý románu ze současnosti 

líčí osudy tří protagonistů. Jakkoliv 
jsou jejich cesty zprvu mimoběžné, 

v jednom okamžiku se protnou v Praze, 
aby pak nadále pokračovaly vlastním 

směrem. Příběhy tak představují míjení, 
nedorozumění i paralelnost lidských osudů.

nakladatelství Host

Jiří Hanibal – Severská rapsodie
V druhé polovině padesátých let 

devatenáctého století se životem v Praze 
znechucený Bedřich Smetana vydává do 
Gotebörgu, kde naváže vztah s Fröjdou 

Beneckovou. Jejich vztah však stále naráží 
nejen na bouřlivou tvorbu génia, ale i na 
přízrak Smetanovy mrtvé ženy Kateřiny. 
Román ukazuje modlu české hudby jako 
člověka – vášnivého, milujícího, ale také 

chybujícího a trpícího.
nakladatelství Knižní klub

Marilynne Robinsonová – Domov
Samostatný literární protějšek k úspěšnému 
románu Gilead, ověnčenému Pulitzerovou 

cenou je součástí stejnojmenné volné 
trilogie završené knihou Lila. Jack – „černá 

ovce“ rodiny presbyteriánského pastora 
Boughtona – se po mnoha letech vrací 

k zestárlému, mrzoutskému otci…
nakladatelství Leda

Bodo Kirchhoff – Příhoda
Příběh o neslýchané cestě dvou lidí, kteří 

nemají cíl, ale pouze směr – jih Itálie. 
Vypráví o naší přítomnosti a o tom, jak dva 
melancholičtí hledači štěstí potkávají lidi, 
kteří se nyní vydávají na cestu opačným 

směrem z jihu na sever. Za novelu Příběh 
získal autor v roce 2016 německou knižní cenu.

nakladatelství Akropolis

PRO DĚTI
Marek Hladký a Jitka Hladká – 

Velká pohádka o malé víle
Mimi je ta nejdobrosrdečnější víla, jaká kdy 

tančila na louce u Hostavického potoka. 
Vypadá sice jako obyčejná holčička, ale 
rozhodně dokáže neobyčejné kousky. 

Nechte se unášet půvabnými příběhy, které 
víla během všech čtyř ročních období 

zažije se zvířátky a rostlinkami na louce 
u Hostavického potoka.

Grada Publishing

Lucie Seifertová –
Pohádka o lovcích mamutů

Další kniha z řady Dějin pro nejmenší 
čtenáře vypráví příběh určený dětem

od 5 do 10 let vtipnou obrázkovou formou 
s minimem textu.

nakladatelství Petr Prchal

Petra Svoboda – Střevíček Škrpálek
Na půdě se najde pokladů! Když malá 

Ráchel objeví u babičky staré zaprášené 
botky, vůbec netuší, že má tu čest 

s kouzelnými botičkami, které se umějí 
proměňovat tak, jak malá dobrodružka 
zrovna potřebuje. Staré škrpálky navíc 

střeží velké rodinné tajemství. Dobrodružný 
příběh doplňují originální tušové ilustrace 
výtvarnice a ilustrátorky Zuzany Osako.

Grada Publishing

Aleksandra Mizielińska a Daniel 
Mizieliński – Pod zemí, pod vodou

Velkoformátová kniha plná propracovaných 
ilustrací a detailních průřezů – postupně se 
noří pod zemský povrch nebo pod hladinu 
moří stále hlouběji až k zemskému jádru.

nakladatelství Host

Mária Lazárová – Tři koťátka tety Mily
Seznamte se s Herkulem, Jonášem 

a Lucinkou, s koťátky, která vyrůstají 
u laskavé tety Mily. Jejich velké 

dobrodružství začne v den, kdy malou 
Lucinku unese jestřáb. Herkules a Jonáš 
ani chvilku neváhají a rozběhnou se za 
ní. Cestou zažijí nejedno dobrodružství 

a potkají i nové přátele. Příběhy doprovázejí 
ilustrace Simony Čechovéé

nakladatelství Slovart

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

18. října
Stavovský odboj a Habsburkové 17. století

pokračování série přednášek o členech 
habsburského rodu

přednáší PhDr. Jaroslava Nováková
Městský dům od 18.00 hodin

více na www.mc-zbraslav.cz/knihovna

19. října
Alice

mírně erotická, intrikářská,
skoro detektivní komedie

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
rezervace na www.divadlozbraslav.cz

21. října
Mach a Šebestová

činoherní pohádka na motivy známého 
večerníčku

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin. rezervace 
na www.divadlozbraslav.cz

21. října
Poutní mše svatá

v kostele sv. Havla od 16.00 hodin

21. října
130 let Sokola Zbraslav

od 16.30 hodin výstava historických 
materiálů, vystoupení jednotlivých oddílů 

od 18.00 hodin
sokolovna Zbraslav

22. října
O Zbraslavskou loutku

taneční soutěž pro dětské, juniorské
a dospělé taneční páry

sokolovna Zbraslav 8.30-17.00 hodin

24. října
Sen noci svatojánské

Shakespearovu komedie v režii
O. Vlčka hraje soubor ZKS

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin rezervace 
na www.divadlozbraslav.cz

28. října
Zvířátka a loupežníci

maňásková pohádka pro nejmenší.
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin rezervace 

na www.divadlozbraslav.cz

28. října
Dušičkový koncert

Sboru sv. Jiří z Vraného – při koncertu
si můžete zavzpomínat na ty, kdo už tady 

s námi nemohou být
kostel sv. Havla od 17.00 hodin

1. listopadu
Transasia

cestovatelská beseda Moniky
a Jiřího Vackových s promítáním

obřadní síň Městského domu od 18.00 hod.
více na www.mc-zbraslav.cz/knihovna

4. listopadu
Rusalka

loutková hra na libreto známé
Dvořákovy opery

Divadlo J. Kašky od 15.00 a 19.30 hod.
rezervace na www.divadlozbraslav.cz

10. listopadu
Budulínek. Červená Karkulka

dvě maňáskové pohádky pro nejmenší
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin rezervace 

na www.divadlozbraslav.cz

19. října
Alice

mírně erotická, intrikářská,
skoro detektivní komedie

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
rezervace na www.divadlozbraslav.cz

změna programu vyhrazena podrobnosti 
na www.mc-zbraslav.cz

Rodinné centrum
Pexeso, z.s.

19. října
Sexem ke štěstí

Ochladly vaše vztahy? Obraťte se na 
odbornici! Zkuste sexcoaching!

účinkují: Vladimír Kratina, Martina
Hudečková, Miluše Bittnerová, Vilém 

Udatný, režie: Jakub Zindulka
velký sál Kulturního střediska Radotín 
v domě U Koruny od 19.00 hodin

vstupné 390 Kč

21. října
Geologická vycházka
se Štěpánem Rakem

sraz na zastávce MHD Nádraží Radotín 
v 10.00 hodin
(více viz str. 4)

21. října
47. Radotínské kolo Jardy Baráka
turistický pochod cyklistické jízdy

(více viz str. 11)

23. října
KAAN: Náhradní program za přednášku 

o B. Němcové
se uskuteční z důvodu nemoci přednášející, 

paní Jaroslavy Janáčkové
Místní knihovna Radotín od 18.15 hod.

23. – 30. října
Festival outdoorových a cestopisných  

filmů - kinovinárna
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny 
vstupné 50 Kč děti a 70 Kč dospělí

(program viz str. 8)

26. – 29. října
S KAAN do Krumlova

třídenní výjezd s Klubem aktivních
a nestárnoucích do Chrobol s výletem

do Českého Krumlova
Vzhledem k omezené ubytovací kapacitě 

rekreačního zařízení v Chrobolech
je nutné se na zájezd co nejdřív přihlásit

na tel. 737 839 042

30. října
Charles Baudelaire

v hlavní roli Jan Potměšil
velký sál Kulturního střediska Radotín 
v domě U Koruny od 13.00 hodin

zadáno

4. listopadu
Koncert přátelství

kostel ČCE v ul. Na Betonce od 17.00 hod.

4. listopadu
Jakub Kolár: Tchýně v bytě

komedie nejen o tchýních v podání 
divadelního spolku Gaudium

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

vstupné 150 Kč

11.-18. listopadu
Kruh výtvarníků

výstava prací výtvarných umělců
působících v Radotíně a okolí
vernisáž v sobotu 11. listopadu

od 17.00 hodin
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny
denně 10.00-18.00 hodin

12. listopadu
Bowlingové kouloidní finále
turnaj v bowlingu – součást
5. mistrovství Radotína 2017
v boulo/koulo disciplínách

bowlingová hala restaurace Amigos

23. listopadu
Jiří Hladovec: Konec Švandy
aneb Hvězda padá z Mostu
hraje divadelní soubor Křoví

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

vstupné 150 Kč
více na www.praha16.eu

17. října
Rodič není sluha

přednáška o tom, co dětem nesvědčí 
vstupné dobrovolné, hlídání dětí

75 Kč/dítě, 17.30-19.00 hodin
rezervace nutná

4. listopadu
Burza dětského

podzimního a zimního oblečení
restaurace U přístavu 9.00-12.00 hodin

PEXOKLUB
17. 10. Turnaj ve společenských hrách
20. 10. Promítání v Pexoklubu
24. 10. Světový den OSN - co to je
            a k čemu to slouží?
26. 10. Omaluj si svou klubovou
            skleničku/hrneček
27. 10. DISCO v Pexoklubu
30. 10. Workshop s Majdou - Hellowen
31. 10. Čajíčkujeme aneb bylinkami
            proti nachlazení

více na www.pexeso.org

 Program Klubu Radotín
(areál ZŠ Praha - Radotín – suterén 
přístavby školní jídelny)

nízkoprahový klub pro mladé ve věku 
12-19 let, kteří bydlí, nebo tráví svůj volný 

čas na Praze 16 je otevřen:
po, út, čt 14.00-19.00 a st 13.00-16.00 hod.
16. října „Neviditelné“ aktivity
24. října Výroba vlastních masek
26. října Strašidelná dekorace klubu
31. října Halloween party

více na www.proximasociale.cz


