15. 1.

17.30

20.00

16. 1.

17.30

20.00

17. 1.

17.30

20.00

18. 1.

17.30

21. 1.

20.00
17.30

20.00

22. 1.

17.30

20.00

23. 1.

17.30

24. 1.

20.00
17.30

20.00
25. 1.

17.30

20.00

28. 1.

17.30
20.00

29. 1.

17.30
20.00

30. 1.

17.30
20.00

31. 1.

17.30
20.00
17.30
20.00
17.30
20.00

1. 2.
4. 2.

5. 2.

17.30

20.00

6. 2.

17.30

7. 2.

20.00
17.30
20.00

8. 2.

17.30
20.00

9. 2.

16.45

11. 2.

17.30
20.00

12. 2.
13. 2.

17.30
20.00
17.30

20.00

14. 2.
15. 2.

17.30
20.00
17.30
20.00

Babybio:
15. 1.

10.00

12. 2.

10.00

Dětské fi lmy:
18. 1.
25. 1.
1. 2.

16.00
16.00
16.00

8. 2.
15. 2.

16.00
16.00

Walter Mitty a jeho tajný život USA
Nesmělý a věčně snící fotoeditor časopisu Life se ve svém
jednotvárném životě jen těžko potkává s realitou – Ben Stiller
Camille Claudel, 1915 Francie
Životopisné drama o sochařce, bývalé milence Augusta Rodina
režie: Bruno Dumont
Niko 2 Finsko
Sobík Niko opět musí řešit své trable. Tentokrát se vydává
za záchranou svého nevlastního bratra – režie: Kari Juusonen
Vlk z Wall street USA
Fascinující životní příběh finančníka - brilantní, zábavné vyprávění
o chamtivosti, moci a výstřednostech – režie: Martin Scorsese
Mrňouskové Francie/Belgie
Animovaná fantazie plná nejmenších mrňousků v přírodě
režie: Héléne Girand, omas Szabo
Kapitán Philips USA
Komplexní studie přepadení nákladní lodi Maersk Alabama somálskými
piráty v roce 2009 – Tom Hanks
FLAMENCO/ CARMEN Španělsko (viz str. 8)
záznam baletního zpracování klasického fl amenca
Vlk z Wall street USA
Hunger games 2 USA
Katniss dosáhla vítězství v Hladových hrách aktem vzdoru proti
všemocnému Kapitolu a jeho krutým pravidlům – Jennifer Lawrence
Jen 17 Francie
Příběh mladé Isabelle, která se stane ze zvědavosti placenou
společnicí bohatých seniorů – Marine Vacth
Něžné vlny ČR
Píše se rok 1989. Z nesmělého Vojty chtějí rodiče plavce či pianistu.
Pro co se rozhodne Vojta? – režie: Jiří Vejdělek
Paranormal Aktivity: Prokletí USA
Nezajímavý osud hlavního hrdiny se vinou jeho zvědavosti nečekaně
protne s tragickou historií postav předchozích dílů – Micah Sloat
Zlodějka knih USA
Síla slov a fantazie je ukrytá v knihách. Ale jen pro toho, kdo je umí
a chce přečíst – režie: Brian Percival
Čtyři dohody – divadelní představení (viz str. 8)
Putování s dinosaury 3D USA
Rodinný dokumentární film o dinosaurech pod taktovkou
BBC Earth – režie: Neil Nightingale
Deff Leppard Velká Británie (viz str. 8)
záznam koncertu
Lásky čas ČR
O lásce a cestování v čase, které nakonec odhalí, že k tomu, aby člověk
žil naplno, cestovat časem nepotřebuje – režie: Richard Curtis
Vejška ČR
Kluky spojuje už od gymplu ilegální malování graffiti. Na střechách,
nádražích a v podchodech zažívají divoká dobrodružství – Jiří Mádl
Vejška ČR
Sviňák Velká Británie
Zkorumpovaný policista je posedlý sexem a kokainem. Měl by vyšetřovat vraždu, ale překáží mu vlastní podivínství – režie: Jon S. Baird
Něžné vlny ČR
Jasmíniny slzy USA (viz. str. 4)
Komediální drama o důsledcích toho, když lidé zavírají oči
před realitou a pravdou – Cate Blanchett, Alec Baldwin
Zlodějka knih USA
Já, Frankenstein USA/AUS
V zimě roku 1795 stvořil šílený doktor Frankenstein monstrum,
kterému se podařilo přežít až do dnešní doby – režie: Stuart Beattie
Mrňouskové Francie/Belgie
Něžné vlny ČR
Vejška ČR
Já, Frankenstein USA/AUS 3D
Něžné vlny ČR
12 let v řetězech USA
Měl milující rodinu, dobrou práci, talent, majetek, svobodu. Žil idylický
středostavovský život jako většina z nás – Paul Dano
Krásno ČR
Je dost hrozné žít s pocitem, že ve smrti vaší mámy je možná zapleten
váš vlastní otec – režie: Ondřej Sokol
Blízko od sebe USA
Matka, tři dcery, jejich muži a další příbuzní. Když se sejdou pod jednou
střechou, je jisté, že z toho nebude právě poklidný dýchánek
Lego příběh USA 3D
Animovaná dětská komedie plná překvapení a dětské oblíbené
hračky Lego – režie: Phil Lord, Chris Miller, Chris McKay
Camille Claudel, 1915 Francie
Lego příběh USA 3D
Prodloužený víkend Austrálie
rillerový příběh osamělé matky, jejího syna a muže, o němž toho
měli vědět víc – Kate Winslet, Josh Brolin
Krásno ČR
Robocop USA
Policista nelítostně zasahuje proti kriminalitě kolem sebe. Vědci
a lékaři ho sestavili jako neporazitelného – režie: Paul Verhoeven
Popelka: Sergej Prokoev Nizozemí (viz. str. 8)
záznam baletního představení
Vejška ČR
Jeptiška Francie/Belgie
Ve svých dopisech retrospektivně popisuje svůj život plný utrpení.
V mládí byla poslána do kláštera proti své vůli – Isabelle Huppert
12 let v řetězech USA
Sviňák Velká Británie
S Moliérem na kole Francie
O hlavní hvězdě diváky oblíbeného televizním seriálu, který
přináší dostatek peněz i slávy – režie: Philippe Le Guay
Životní šance Velká Británie
Příběh, který poslal celý svět do kolen a dal naději všem, jimž
život rozdal jen nízké karty – režie: David Frankel
Lego příběh USA 3D
Dream eater: Live at Luna park GB (viz. str. 8)
Já, Frankenstein USA/AUS 3D
Blízko od sebe USA
Přijde letos Ježíšek?
Šarmantní José se vrací po třiceti letech do Prahy z emigrace –
s mexickou manželkou a dospělou dcerou – režie: Lenka Kny
Kameňák 4 ČR
Po deseti letech se nám opět představují oblíbení hrdinové městečka
Kameňákov v plné parádě – režie: Ján Novák
Mrňouskové BEL/FR
Za kamarády z televize VII. ČR
Jak postavit sněhuláka ČR
Pásmo kreslených pohádek pro nejmenší
Lego příběh USA
Za kamarády z televize VI. ČR
Pásmo kreslených pohádek pro nejmenší

110 Kč

90 Kč

80 Kč

110 Kč

100 Kč

80 Kč

150 Kč
110 Kč
90 Kč

90 Kč

120 Kč

110 Kč

110 Kč

80 Kč
130 Kč

150 Kč
90 Kč

120 Kč

120 Kč
90 Kč

120 Kč
90 Kč

18. ledna
Kocour v botách
veselá maňásková pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
25. ledna
O princezně Zubejdě Solimánské
marionetová pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
25. ledna
Rozmarné léto
dramatizaci knihy V. Vančury
hraje soubor ZKS
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
1. února
Dětský karneval
dětská diskotéka, soutěž masek,
bohatá tombola, soutěže pro děti
sál Restaurace U Přístavu
od 15.00 hodin
1. února
Countrybál
k tanci i k poslechu hraje Rondel Band
country předtančení, bohatá tombola
půlnoční překvapení
sál Restaurace U Přístavu
od 20.00 hodin
8. února
Benjamín a tisíc mořských ďasů
kapitána Barnabáše
repríza maňáskové pohádky
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
8. února
Rozmarné léto
dramatizaci knihy V. Vančury
hraje soubor ZKS
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
13. února
Rozmarné léto
dramatizaci knihy V. Vančury
hraje soubor ZKS
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
Změna programu vyhrazena!
Informace, rezervace:
kulturní odd. ÚMČ Praha - Zbraslav
U Malé řeky 3, tel.: 257 111 801
e-mail: kultura@mc-zbraslav.cz
www.mc-zbraslav.cz/kultura

110 Kč
120 Kč

100 Kč
120 Kč
120 Kč
150 Kč
120 Kč
110 Kč

110 Kč

110 Kč

130 Kč

90 Kč
130 Kč
110 Kč

110 Kč
110 Kč

200 Kč
120 Kč
90 Kč

110 Kč
90 Kč
90 Kč

110 Kč

130 Kč
150 Kč
130 Kč
110 Kč
60 Kč

60 Kč

od 15. ledna
Listovní tajemství
výstava fotografi í Olgy Pavlíčkové –
každý den míjíme ulice, parky,
stromy, míjíme tajemství
21. ledna
Tvořivé dopoledne s pohádkou
pro rodiče s dětmi od 4 let
z knihy o originálních strašidlech,
bubácích a vodnících z Prahy „Kam běží
modrá liška“ čte sám autor Andrej Gjurič,
četbu doplní příběhy, které se do knížky
nevešly, rezervace nutná, vstup 30 Kč
10.00-11.30 hodin
22. ledna
Bezpečí dětí na netu
Můj syn sjíždí internet! Moje dcera chce
dotykáč! Mám děti na FCB!
přednáška jak přežít svět moderních
technologií bez úhony – důležité
informace při používání mobilů,
internetu, sociálních sítí, rezervace nutná
vstup 80 Kč, hlídání 50 Kč, 17.30 – 19.30 hodin
25. ledna
Stínohra
workshop pro školáky divadelního
spolku PRŠÍ
rezervace do 20.1., vstupné 350 Kč
09.30-18.00 hodin
od února
Zápisy do kurzů na nový semestr
(nově Kurz cvičení a masáží miminek
0-6 měsíců úterky 9.30-10.15 hodin)
Páteční Pexoklubovna
13.00–16.00 hodin, vstup zdarma
pro školní mládež: debaty, přednášky,
volná zábava tvoření, pohyb
17. ledna
Debata na téma:
Jak se spolu domluvit a být přátelé
24. ledna
Jmenuji se Pexoklubovna
diskuse na téma komunikační
prostředky - tvorba plakátu a nástěnky

100 Kč
60 Kč
60 Kč

31. ledna
Debata s výtvarnem:
Hledání vlastního hrdiny

100 Kč
60 Kč

Setkávárna - místo, kde lze posedět či
počkat na své blízké – s dětmi i bez
pondělí až čtvrtek 9.00 - 12.30
a 16.00-18.30 hodin a v době konání akcí
více na www.pexeso.org

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

15. ledna
Slavnostní novoroční koncert
studentů ZUŠ Klementa Slavického
velký sál Kulturního střediska
Radotín v domě U Koruny
od 18.00 hodin
15. ledna
Křeslo pro hosta - Vyprávěj
křeslo pro hosta se známým hercem
a zpěvákem Romanem Vojtkem
Klubová scéna (vchod ze dvora domu
U Koruny) od 19.00 hodin
18. ledna
Princezna se zlatou hvězdou na čele
klasická pohádka pro děti v podání
Divadla Akorát
velký sál Kulturního střediska
Radotín v domě U Koruny
od 15.00 hodin
18. ledna
Dvě aktovky od A. P. Čechova
předvede divadelní soubor
Divadlo Lidi z Litoměřic
velký sál Kulturního střediska
Radotín v domě U Koruny
od 19.00 hodin
18. ledna
Taneční večer pro Milana Peroutku
taneční vzpomínkový večer
radotínská sokolovna od 20.00 hodin
22. ledna
Veřejná zkouška divadelních
představení DS Gaudium
velký sál Kulturního střediska
Radotín v domě U Koruny
od 19.00 hodin
28. ledna
KAAN: Brána jazykem otvíraná
aneb O češtině světové
povídání v příjemné atmosféře při
čaji a dobrotách
(co kdo přinese a co dům dá)
Kulturní středisko Radotín
v domě U Koruny od 15.00 hodin
(více informací viz str. 4)
31. ledna
Noc v klubu s přespáním
akce nízkoprahového Klubu Radotín
(více informací o něm viz str. 4)
5. února
KAAN: Vycházka na Vyšehrad
s povídáním o historii a návštěvou
Slavína, sraz ve 14.00 hodin
na radotínském nádraží
v případě zájmu je třeba potvrdit
účast SMS zprávou nebo telefonicky
na čísle 737 839 042
5. února
Pódiová zkušenost
studentů ZUŠ Klementa Slavického
velký sál Kulturního střediska
Radotín v domě U Koruny
od 18.00 hodin
6. února
Cestopisný večer – Azorské ostrovy
zajímavé vyprávění Ondřeje Miky
o cestě po Azorských ostrovech
Klubová scéna (vchod ze dvora domu
U Koruny) od 19.00 hodin
7. února
XIX. Radotínský bál
ples Městské části Praha 16
radotínská sokolovna od 20.00 hodin
(více informací viz str. 4)
8. února
Lední medvídku, vrať se domů
pohádka pro děti
v podání divadla Ančí a Fančí
velký sál Kulturního střediska
Radotín v domě U Koruny
od 15.00 hodin
12. února
Circus Ponorka
vystoupení Honzy Ponocného
v originálním nu-folk ,,one-man-show‘‘
Klubová scéna (vchod ze dvora domu
U Koruny) od 19.00 hodin
13. února
Pop koncert
studentů ZUŠ Klementa Slavického
velký sál Kulturního střediska
Radotín v domě U Koruny
od 18.00 hodin
více na www.praha16.eu

Anna Bauerová – Válka vlků
Dobrodružný a napínavý historický
román zachycuje vládu krále Maroboda,
který se v mládí vzdělával v Římě
na Palatinské škole a na přelomu starého
a nového letopočtu se vrátil do válkami
zpustošené Bohemie. Podařilo se mu po
vzoru Říma vytvořit z ní prosperující státní
útvar bez otroctví. Byl to první král na
území Čech, kterého známe jménem.
Volné pokračování románu
Chyť vlka za uši.
nakladatelství Šulc-Švarc
Robin S. Sharma – Tajné dopisy mnicha,
který prodal své ferrari
Autor ve své nové knize rozvíjí věčné
téma hledání štěstí a smyslu života
v dobrodružném příběhu o osobitém
putování do neznáma. Rozháraný
a vnitřně hluboce nespokojený Juliánův
synovec Jonathan je jím nedobrovolně
vyslán na cestu kolem světa,
aby shromáždil devět talismanů, z nichž
každý symbolizuje určitou životní
moudrost nezbytnou pro plnohodnotný
a šťastný život.
nakladatelství Rybka Publishers
Marie Michlová – Byli jsme a budem
aneb Česká každodennost 1914-1918
Každodenní život obyvatel Českého
království za první světové války
se pomalu ztrácí za přirozeným během
času, ale i mnohem temnějším obdobím
nacistického útlaku o čtvrtstoletí
později. Jako by první světovou válku
dnes připomínaly jen mechem obrostlé
pomníčky padlých na návsích našich
obcí. Přesto se jedná o období nejenom
zajímavé, ale především velice důležité pro
budoucnost nové republiky.
Navzdory nelehké době se rozvíjela
česká kultura a české školství, proměnilo
se postavení církve, rodinné i společenské
vztahy. Kniha se snaží zejména mladším
čtenářům osvětlit nelehká léta,
v nichž se rodila naše nezávislost.
nakladatelství Čas

PRO DĚTI:
Petra Braunová – Kuba nechce spát
V první třídě Kuba nechtěl číst, psát ani
počítat, ale paní učitelka dostala skvělý
nápad a Kubu škola začala bavit. Tentokrát
má Kuba problém se spaním,
je unavený a celý den by nejraději
jen spal a spal, jako by z něj v noci někdo
vysával energii. O tom, kdo je ten záhadný
upír a jak si s ním maminka,
tatínek a paní učitelka poradili, vypráví
nový Kubův příběh, který tentokrát
vychází v edici Druhé čtení.
nakladatelství Albatros
Iva Procházková –
Eliáš a babička z vajíčka
Šestiletý Eliáš má sice tatínka,
který je vynálezcem počítačových her,
a maminku, která vypadá jako princezna,
ale co je to všechno platné, když nemá
babičku ani dědečka, a tak tráví celé dny
doma sám a je mu smutno! Eliáš si ale
babičku přece jenom našel. Byla úplně jiná
než babičky ostatních dětí,
docela malinká, zato však dokázala divy...
nakladatelství Mladá fronta
Václav Vokolek – Lovci záhad
a tajemství hradů a zřícenin
Příběhy, ve kterých je vše nadpřirozené
docela přirozené, fantastické tu splývá
s reálným. A tak nikoho nepřekvapí,
když se lovci záhad setkávají s tajemnými
bytostmi, obry, upíry, čarodějnicemi,
trpaslíky, draky a třeba i Velkou Bytostí.
Nad vším v knížce vládne Kamenný kocour,
jenž se ve skutečnosti nachází v kostele pod
levínským hradem, a nikdo netuší, jakou
má moc. V knize plné fantazie
je také mnoho zajímavých historických
faktů, které nenásilně přiblíží dějiny
naší země. Vše se odehrává na několika
českých zříceninách kdysi slavných hradů
a podkladem příběhů jsou místní pověsti,
doposud nepříliš známé.
nakladatelství Neo Media Publishing
Místní knihovna Zbraslav
U Malé řeky 3
Praha-Zbraslav
tel.: 257 111 802-5
e-mail: knihovna@mc-zbraslav.cz

