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Pasažéři USA
Při rutinní vesmírné cestě k novému domovu jsou dva hibernovaní
pasažéři kosmické lodi probuzeni o 90 let dříve, než bylo plánováno
Sladké sny Itálie
V pasti GB/Kanada

KULTURA - SPOLEČNOST

110 Kč

90 Kč
100 Kč

Horor v rodinném domě uprostřed kanadské divočiny
Zničeni láskou Francie
100 Kč
Muž a žena. Ředitel vězení a jeho vězenkyně. Zakázaná láska
a pravdivý příběh – Guillaume Gallienne, Adčle Exarchopoulos
Spravedlnost pro mou dceru Francie/Belgie
100 Kč
Otec mrtvé dívky 27 let bojuje za usvědčení nového manžela její
matky z její smrti – Daniel Auteuil, Sebastian Koch
xXx: Návrat Xandera Cage USA
120 Kč
Velký návrat agenta a kaskadéra v jedné osobě: bude opět nepřekonatelně
silný i zábavný – Vin Diesel, Samuel L. Jackson
Zpívej 3D USA
150/130* Kč
Velkolepá animovaná zvířecí talentová pěvecká soutěž, jakou svět ještě
neviděl. Zazní v ní 80 člověčích hitů – od 40. let po současnost
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Manžel na hodinu ČR (viz strana 8)
110 Kč
Všechno nebo nic ČR
120 Kč
Romantická vztahová komedie: Linda, Vanda a gay Edo hledají toho
pravého – Táňa Pauhofová, Klára Issová, Michał Żebrowski
xXx: Návrat Xandera Cage USA
120 Kč
Loď komediantů (muzikál) USA (viz strana 8)
250/200* Kč
Paterson USA/SRN
90 Kč
Jim Jarmush mapuje týden ze života Patersona a jeho manželky Laury,
která je jeho protikladem – Adam Driver, Golshieh Farahani
Agnus Dei Francie/Polsko
90 Kč
Na Mathilde Beaulieu, mladou lékařku, která v Polsku pečuje o francouzské
vojáky, se obrátí s prosbou o pomoc polská řádová sestra...
Kluci Švédsko/Finsko
90 Kč
Tři kamarádky čelí školní šikaně. Ochutnají nektar tajemné květiny a na jednu
noc se promění v kluky – Mandus Berg, Adam Dahlgren
Pasažéři 3D USA
130 Kč
Miluji Tě modře ČR
110 Kč
Romantická komedie o jednom zamilovaném malíři, dívce z výlohy,
žárlivém vrhači nožů a hlavně o lásce – Václav Jílek, Vladimír Kratina
Resident Evil: Poslední kapitola USA
120 Kč
Další pokračování série přímo navazuje na předchozí díl. Alice se vydává
do Racoon City bojovat o záchranu lidstva – a obětovat své schopnosti
Ozzy Španělsko/Kanada
110 Kč
Martinovi odjíždí na dlouhou cestu a nemohou vzít svého bígla s sebou.
Dají ho do psích lázní, z kterých se vyklube vězení pro psy…
Spojenci USA
120 Kč
Špión britské rozvědky se zamiluje do kolegyně podezřelé ze spolupráce
s nacisty – Brad Pitt, Marion Cotillard
Miluji Tě modře ČR
110 Kč
Resident Evil: Poslední kapitola 3D USA
140 Kč
Spojenci USA
120 Kč
Kluci Švédsko/Finsko
90 Kč
Odysea Francie
90 Kč
Jacques-Yves Cousteau díky svému vynálezu - autonomnímu skafandru –
objevuje nový svět a chce ho prozkoumat – Audrey Tautou
Zakladatel USA
110 Kč
Skutečný příběh muže, který byl ztělesněním amerického snu a vybudoval
nejznámější síť rychlého občerstvení na světě – McDonald
Tanečnice Francie/Belgie
100 Kč
Loďe Fullerová uchvacuje publikum svým tancem. Stane se ikonou, ale setkání
s mladou tanečnicí Isadorou Duncanovou přivodí její pád…
Královna Kristýna Finsko/Kanada
90 Kč
Příběh švédské královny Kristýny je portrétem extravagantní mladé ženy,
jež se vzpírala tradici i konvencím a mimoděk změnila běh dějin
Divoké vlny 2 USA
110 Kč
Tučňák Cody se vrací! A zase ve velkém stylu na prkně…
Miluji Tě modře ČR
110 Kč
Odysea Francie
90 Kč
Spojenci USA
120 Kč
G. Verdi: Maškarní bál SRN (viz strana 8)
250/200* Kč
Zakladatel USA
110 Kč
Šíleně šťastná Itálie/Francie
90 Kč
Dvě účastnicemi terapeutické komunity pro ženy s psychickými problémy
v touze po štěstí utíkají do blázince pod širým nebem, do světa zdravých
Tanečnice Francie/Belgie
100 Kč
Padesát odstínů šedi USA
100 Kč
Plachá studentka Anastasia a tajemný podnikatel Christian Grey nejsou
schopni odolat vzájemné přitažlivosti
Poslední král Norsko/Irsko
90 Kč
Výpravné historické drama o dvojici mužů, kteří mají v rukou budoucnost
Norského království – malého dědice trůnu, ohrožovaného vrahy
Padesát odstínů temnoty USA
140 Kč
Přímě pokračování Padesáti odstínů šedi. Odmítnutý Christian Grey
se pokusí přimět obezřetnou Anastasii k obnovení vztahu
LEGO® Batman Film 3D USA
150/130* Kč
LEGO Batman se dočkal vlastního filmového dobrodružství
Odysea Francie
90 Kč
Místo u moře USA
120 Kč
Lee se po smrti bratra stane opatrovníkem jeho syna a vrací se tak do
rodného města, kde musí čelit všem, kteří si pamatují, proč odešel…
Padesát odstínů temnoty USA
140 Kč
Richard Müller: Nespoznaný SR (viz strana 8)
90 Kč
Pyroman Norsko/SRN
90 Kč
Psychologický thriller inspirovaný skutečným případem nebezpečného
pyromana, který sužoval jih Norska na konci 70. let
Královna Kristýna Finsko/kanada
90 Kč
Padesát odstínů temnoty USA
140 Kč
Jackie USA
100 Kč
Příběh manželky Johna F. Kennedyho, první dámy Spojených států,
mapující několik dní po atentátu na Kennedyho – Natalie Portman
Poslední král Norsko/Irsko
90 Kč
LEGO® Batman Film 3D USA
150/130* Kč
Padesát odstínů temnoty USA
140 Kč

Baby bio – pro rodiče na mateřské dovolené
15. 2.

9.30
10.30

Líčení vizážistkami
Ostravak Ostravski ČR
60 Kč
Jarek Ostravski je horník jako každý jiný. Když ale v dole bouchne jedna ze štol
a on zachrání spoustu svých kamarádů, stane se hrdinou a rázem se mu život
obrátí naruby

Dětská představení
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28. 1.
4. 2.
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Ozzy Španělskko/Kanada
Divoké vlny 2 USA
Divoké vlny 2 USA
Divoké vlny 2 USA
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110 Kč
110 Kč
110 Kč

150/130*
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

19. ledna
ASPM TRIO Jan Spálený
vynikající bluesman a skladatel vystoupí
s fenomenálním trumpetistou Michalem
Gerou a Filipem Spáleným
a společně zavzpomínají na svého
kamaráda a spoluhráče, bubeníka
Milana Peroutku, který by oslavil
19. ledna narozeniny
Klubová scéna Milana Peroutky
(vchod ze dvora domu U Koruny)
od 19.00 hodin
vstupné 180 Kč
21. ledna
Když šla vrána do světa
pohádka pro děti v podání
Petrpaslíkova divadla
Klubová scéna Milana Peroutky
(vchod ze dvora domu U Koruny)
od 15.00 hodin
Vstupné 60 Kč
21. ledna
Jiří Hladovec: Konec Švandy
aneb Hvězda padá z Mostu
divadelní soubor Křoví
v režii Dany Radové
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 19.00 hodin
vstupné 150 Kč
25. ledna
„Pravá“ Kuba
multimediální show s tancem
v podání cestovatelky, zakladatelky
projektu Ostrovní ženská cykloturistika
a šéfredaktorky časopisu Slávky Chrpové
Klubová scéna Milana Peroutky
(vchod ze dvora domu U Koruny)
od 19.00 hodin
vstupné 100 Kč
více viz str. 4
28. ledna
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 viz str. 4
10. února
XXII. Radotínský bál
ples Městské části Praha 16 spojený
s bohatou tombolou
k tanci i poslechu zahraje
Taneční orchestr Hlavsa Orchestra
předprodej vstupenek a místenek
od pondělí 20. ledna do středy 1. února
a v pondělí 6. února
od 16.00 do18.00 hodin
více viz str. 4
12. února
Kniha pravěku
pohádka Petrpaslíkova divadla
Klubová scéna Milana Peroutky
(vchod ze dvora domu U Koruny)
od 15.00 hodin
vstupné 60 Kč
12. února
Únorové kácení kuželek
turnaj v klasických kuželkách je součástí
5. mistrovství Radotína 2017 v boulo/koulo
kuželna SC Radotín na Novém hřišti
od 14.00 hodin
přihlášky: iveta.krejci@praha16.eu
nebo na tel.: 234 128 102
pozor, kapacita turnaje je omezena počtem drah!
12. února
Jan Duchek:
Il Congelatore - Zmrazovač
komediální operní a mafiánské drama
kočovné divadlo AD Hoc
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 18.00 hodin
Vstupné 160 Kč
22. února
Bengt Ahlfors: Iluzionisté
vynikající komedie finského dramatika
z divadelního prostředí
hrají: Stanislav Zindulka, Olga Ženíšková
a Jakub Zindulka
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 19.00 hodin
vstupné 360 Kč, rezervace nutná
více viz str. 4
23. – 26. února
POPAD (Pražská oblastní přehlídka
amatérského divadla)
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny
více na www.praha16.eu
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Umberto Eco – Od hlouposti k šílenství
Soubor malých intelektuálních potěšení
Eco stihl připravit do tisku jen několik dní
před svou smrtí. Je jeho osobním výběrem
z knižně dosud nepublikovaných článků,
které se nashromáždily za patnáct let, kdy
vycházely v tisku.
nakladatelství Argo
Becca Fitzpatricková –Nebezpečné lži
Napínavý příběh sedmnáctileté Stelly, která
se ukrývá před svými pronásledovateli.
Poté, co se stane svědkyní vraždy, je v zájmu
své bezpečnosti poslána do Nebrasky, což
se jí ani trochu nezamlouvá. Najednou je
pro ni těžké být neustále ve střehu, ale její
nepřátelé jsou blíž, než si myslí.
nakladatelství Egmont
Jiří Pilka – Chvíle po západu slunce
Osmdesátiletý autor pro osmdesátileté
čtenáře. Publicista, muzikolog a spisovatel
píše krátká zamyšlení nad všedními
i nevšedními starostmi a radostmi, s nimiž
se potýkají lidé, kterým hlava či tělo už ve
všem neslouží, protože již docela dlouho
putují po této zemi. Učí (i sám sebe), že
je třeba přijmout realitu a v jejím rámci
si pěstovat svobodu, odvahu, hledat sílu
a trpělivost a objevovat malé radosti.
nakladatelství Cesta domů
Emil Hakl – Umina verze
Román o lásce s téměř detektivní zápletkou:
Frankensteinovská touha lidstva po
výrobě umělého člověka naplněná v ryze
amatérských podmínkách nebrání
hrdinům prožít intenzivní vztah založený
na vzájemné příchylnosti (která časem
přeroste v závislost), spikleneckém
přátelství a sexu.
nakladatelství Argo
PRO DĚTI
Obert Skye – Příšerky z Kumbálu
Dvanáctiletý Rob se navzdory snaze
rodičů odmítá stát vášnivým čtenářem
a knihy, které od nich dostane, pravidelně
končí v kumbálu. Když se ale jednoho dne
z kumbálu vynoří vtipná malá postavička,
která jako by vypadla z těch nenáviděných
knih, začne Robův život nabírat
nečekané obrátky...
nakladatelství Moba
Tomáš Cícha – Roboti CS
Příběh Matiase Karingena, talentovaného
a zapáleného studenta robovědy. V jeho
světě žijí bok po boku lidé a roboti
a technologie mohou všem zajistit
bezstarostný život. Jenže nic není tak
idylické, jak to na první pohled vypadá.
V jeho světě čekají nenadálá dobrodružství
a nebezpečí, ale také přátelství a láska.
nakladatelství Computer Press
Lukáš Pavlásek –
Ve tmě jako v ranci jdou tři počůránci
Co hledá chobotnice v lednici? Proč se
náš tělocvikář vyhýbá tělocviku? Co dělají
žraloci, když mají žízeň? A proč psi jedí
vysvědčení? To všechno a ještě mnohem víc
se dozvíte ve třetí knížce básniček pro děti
s parádně švihlými ilustracemi.
nakladatelství Lukáš Pavlásek
Eliška Fojtová – Tajemství staré pumpy
Markétce se splní sen. Dostane nový
domov. Doposud žila v dětském domově
a teď má konečně rodiče, staršího bratra
i babičku. Ale pak se něco změní. Způsobí
to stará pumpa a skřítek, kterého bezděky
Markétka přivolá. Ten jí vyplní pět přání:
být úplně jiná, než je –
hodnější, krásnější, šikovnější…
nakladatelství Albatros
Gregory Maguire – Po Alence
Gregory Maguire napsal fantaskní román,
ve kterém zaměřuje svoji okouzlující
představivost na podsvětí, podzemí
a podezdívky – a také na porozumění
starému i novému. Maguire nabízí invenčně
pootočenou variantu světově proslulého
Carrollova příběhu. Ada – Alenčina
kamarádka, o které je v knize Alenčina
dobrodružství v kraji divů pouze letmá
zmínka – se vydá z domu, aby navštívila
Alenku. Přichází ale maličko pozdě –
a potom se sama
propadne králičí dírou dolů...
nakladatelství XYZ
Místní knihovna Zbraslav
U Malé řeky 3
Praha – Zbraslav

18. ledna
Alice
mírně erotická, intrikářská,
skoro detektivní komedie
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
21. ledna
Benjamin a tisíc mořských ďasů
kapitána Barnabáše
maňásková pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
22. ledna
Noc na Karlštejně
zbraslavské nastudování známé
hudební komedie
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
25. ledna
Pouta
s humorem vyprávěný příběh
o rodinných starostech i radostech
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
28. ledna
O zlém vlkovi
a nezbedných prasátkách
maňáskový muzikál
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
1. února
Alice
mírně erotická, intrikářská,
skoro detektivní komedie
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
4. února
Dětský karneval
dětská diskotéka, soutěž masek, bohatá
tombola, různé hry a soutěže pro děti
sál restaurace U Přístavu od 15.00 hod.
předprodej vstupenek od 9. ledna
Městský dům, tel.: 257 111 801
4. února
Taneční ples ZKS a Farnosti Zbraslav
hraje Orchestr Petra Holuba, taneční
vystoupení, tombola, půlnoční překvapení
sál restaurace U Přístavu od 19.30 hod.
předprodej vstupenek od 9. ledna
Městský dům, tel.: 257 111 801
7. února
Sen noci svatojánské
Shakespearovu komedie v režii
O. Vlčka hraje soubor ZKS
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
9. února
Sen noci svatojánské
Shakespearovu komedie v režii
O. Vlčka hraje soubor ZKS
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
11. února
Honza pánem
marionetová pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
více k programu na
www.mc-zbraslav.cz
rezervace vstupenek do divadla

od 10. ledna
Baby Signs
nový kurz: zpěvem a hrou se společně
se svým nemluvnětem naučíte sérii
základních znaků, které vám pomohou
ve vzájemné komunikaci beze slov
20. ledna
Morčecí párty
školáky, kteří se doma starají o morče,
králíčka, křečka či jiného hlodavce, zve
Pexeso na tradiční setkání chovatelů
a fanoušků těchto domácích mazlíčků:
přijďte se pobavit, něco se dozvědět
i si něco vyrobit
od 16.15 hodin
28. ledna
Plesotančírna
příjemný večer tentokrát
v latinskoamerickém rytmu
sál restaurace U Přístavu od 20.00 hod.
předprodej v Pexesu
7. února
Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi
ukázková lekce zbrusu nového formátu
kurzu pro dospělé, kteří mají zájem
o tvůrčí činnost, kdy výtvor vzniká pod
rukama dospěláka, dítě se může podílet na
jakékoli činnosti a jestliže ho práce omrzí,
bude k dispozici hernička (věkové rozpětí
dětí neomezené –
od miminek po puberťáky)
nutná rezervace
již se přijímají přihlášky na
jarní příměstský tábor
na téma Schopnosti superhrdinů
13.-17. března 8.00-17.00 hodin
více na www.pexeso.org

