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17. 12. 00.05 Star Wars. Síla se probouzí   USA   Půlnoční premiéra! 140 Kč
 Sedmý film ságy Star Wars a první díl nové trilogie. Poznáme další

osudy posádky Hana Sola, princezny Lei nebo Lukea Skywalkera, 
kteří čelí novým výzvám a nebezpečím. Nebude chybět Žvejkal, 
R2-D2 nebo C-3PO, ale ani noví hrdinové – Harrison Ford, Carrie 
Fisher, Mark Hamill, Anthony Daniels, Adam Driver, Simon Pegg

 17.30 Star Wars. Síla se probouzí   3D   USA 175/145* Kč
 20.00 Trable o Vánocích   USA 110 Kč

 Vánoční komedie sleduje všechny členy rodiny Cooperů, kteří se snaží
  sejít a oslavit svátky – Diane Keaton, John Goodman, Olivia Wilde

18. 12. 17.30 Hodný dinosaurus   USA 120/100* Kč
  Zažijte dobrodružnou výpravu do světa dinosaurů, kde se Apatosaurus
  jménem Arlo spřátelí s člověkem
 20.00 Star Wars. Síla se probouzí   3D   USA 175/145* Kč
19. 12. 17.30 Trable o Vánocích   USA 110 Kč
 20.00 Star Wars. Síla se probouzí   3D   USA 175/145* Kč
20. 12. 16.00 LOUSKÁČEK (Grigorovič/Čajkovskij)   Rusko   (viz strana 8) 250 Kč

    ZTP, studenti a důchodci 200 Kč

 OD 21. 12. 2015 DO 4. 1. 2016 KINO NEHRAJE
 Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ
5.1. 17.30 Padesátka   ČR 110 Kč

Komedie Vojty Kotka podle scénáře Petra Kolečka. Děj se točí kolem
rázovitých lidí ze zasněžených hřebenů, jednoho běžkařského 
závodu a několika padesátek – Marek Taclík, Ondřej Pavelka, Jiří Mádl

 20.00 Zbrusu Nový zákon   Belgie/Francie 100 Kč
Bůh existuje. Žije v Bruselu. A je to pěkně nesnesitelný morous, 
který nosí ponožky do pantoflí a celé dny tráví vymýšlením 
absurdních zákonů a znepříjemňuje lidem život – Catherine Deneuve

6. 1. 17.30 Králové hor   Rakousko 110 Kč
  Neuvěřitelně silný příběh o přátelství chlapce a orla, který se natáčel
  8 let bez použití triků a efektů – Jean Reno, Manuel Camacho
 20.00 Milenci těch druhých   USA 100 Kč

 Romantická komedie, navazující na kultovní romanci Když Harry
                 potkal Sally. Jake a Lainey spolu prožijí první sexuální zkušenost.
                 Když na sebe po letech a nápadně velkém množství neúspěšných
                 vztahů narazí, shodnou se, že zachránit je může pouze platonické
                 přátelství…

7. 1. 17.30 Žabák Ribit   Malajsie 115/90* Kč
 Ribit je žabák, který nesnáší poskakování a má silný odpor k vodě.
                 S jediným kamarádem – létající veverkou – se vydá hledat jiný 
                 smysl života

 20.00 Sázka na nejistotu   USA 110 Kč
Příběh finančních investorů, kteří dokázali v průběhu bankovní krize
vlastní předvídavostí a odvážnými operacemi vydělat balík peněz…

8. 1. 17.30 Kyky ryky a pár vajec   3D   Mexiko 120 Kč
Plaché kuřátko Toto se spolu s přáteli úspěšně postaví zlému 
farmáři, který ohrožuje jeho domov a rodinu…

 20.00 Osm hrozných   USA 130 Kč
.  Quentin Tarantino přichází s dalším westernem! Divočina, děsivá 
  sněhová bouře a jediná chata, kde se dá schovat. Když se sejdou 

lovci lidí, bývalí vojáci i lidé, kteří mají své vlastní děsivé 
tajemství, ponorková nemoc na sebe nenechá dlouho čekat – 
Samuel L. Jackson

9. 1. 17.30 Star Wars. Síla se probouzí   USA 120/100* Kč
 20.00 Padesátka   ČR 110 Kč
10.1. 16.00 Dáma s kaméliemi (J.Neumeier/F.Chopin)   Rusko   (viz str 8) 250 Kč
   ZTP, důchodci a studenti 200 Kč
12. 1. 17.30 Zkáza krásou   ČR 80 Kč
  Dokumentární film Heleny Třeštíkové o životě Lídy Baarové
 20.00 Už teď mi chybíš   GB 100 Kč

 Dlouholeté přátelství dvou žen podstoupí zkoušku poté, co jedna založí
 rodinu a druhá vážně onemocní – Drew Barrymore, Toni Collette

13. 1. 17.30 Zbrusu Nový zákon   Belgie/Francie 100 Kč
 20.00 Osm hrozných   USA 130 Kč
14. 1. 17.30 Kyky ryky a pár vajec   3D   Mexiko 120 Kč
 20.00 Muzikál, aneb Cesty ke štěstí   ČR 130 Kč

Třída pražské konzervatoře má na letním soustředění za úkol 
nazkoušet Starce na chmelu v původní muzikálové podobě. 
Na výsledku závisí jejich budoucí kariérní život – Vica Kerekes, 
Roman Vojtek

15. 1. 17.30 Žabák Ribit   Malajsie 115/90* Kč
20.00 REVENANT zmrtvýchvstání   USA 120 Kč

Hluboko v americké divočině zůstává lovec Hugh Glass (Leonardo
DiCaprio) sám, těžce zraněn a opuštěn mužem z jeho vlastní 
skupiny, proradným Johnem Fitzgeraldem (Tom Hardy). V touze po 
pomstě překoná nepřátelskou krajinu, brutální zimu i bojovné kmeny

16. 1. 17.30 Králové hor   Rakousko 110 Kč
 20.00 Muzikál, aneb Cesty ke štěstí   ČR 130 Kč

Baby bio – pro rodiče na mateřské dovolené
13. 1. 10.00 Stážista   USA 60 Kč
  Zkušenosti nikdy nezestárnou. 70letý důchodce se vrátí znovu do hry

 jako stážista vedoucí módního webu – Robert De Niro, Anne Hathaway

Dětská představení
19. 12. 16.00 Sněhová královna 2   Rusko 100 Kč
  Gerdě se s pomocí skřítka Orma podařilo porazit Sněhovou
                             královnu a vysvobodit bratříčka Kaye. Čeká je však nová hrozba
                             z ledu a sněhu… 
9. 1. 16.00 Žabák Ribit   Malajsie 115/90* Kč
16. 1. 15.30 Kyky ryky a pár vajec   Mexiko 100 Kč

  
175/145* u takto označených představení lze dětskou slevu uplatnit pouze na pokladně kina

19. prosince
Zbraslavské Vánoce

tradiční předvánoční setkání s vánočními 
zbraslavskými jarmarky, pohádkou, 

koncertem a ohňostrojem
Městský dům, Divadlo Jana Kašky 

a prostranství před nimi od 14.00 hodin

19. prosince
 J. J. Ryba: Česká mše vánoční

VOŠ, SOŠP a Gymnázium Evropská 33 
uvádí tradiční vánoční koncert
v Husově sboru od 18.00 hodin

20. prosince
Vánoční koncert sboru

Frangule Chorus
tradiční koncert zbraslavského

ženského komorního sboru
v kostele sv. Jakuba Staršího

od 17.00 hodin

24. prosince
Betlémské světlo

skauti střediska Uragan budou na Štědrý 
den od 14.00 do 16.00 hodin rozdávat
před Zbraslavankou Betlémské světlo

24. prosince
Vánoční troubení

vystoupení pozounérů
z věže kostela Církve československé 
husitské (Husův sbor) od 21.30 hodin

7. ledna
Čtyři páry, jedno eso

situační komedie v autorské režii
O. Vlčka hraje činoherní soubor ZKS 

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

8. ledna
Tříkrálový koncert

koncert v rámci celonárodní
Tříkrálové sbírky

Kostel sv. Jakuba od 18.00 hodin

9. ledna
O zlém vlku a nezbedných prasátkách

maňáskový muzikál
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

rezervace na www.divadlozbraslav.cz

13. ledna
Čtyři páry, jedno eso

situační komedie v autorské režii
O. Vlčka hraje činoherní soubor ZKS 

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

16. ledna
O princezně Zubejdě Solimánské 

marionetová pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

rezervace na www.divadlozbraslav.cz

změna programu vyhrazena
více k programu na www.mc-zbraslav.cz

Ian McEwan – Betonová zahrada
Příběh čtyř nedospělých sourozenců, kteří 

se po smrti rodičů rozhodnou žít sami a po 
svém v rodinném domě uprostřed takřka 
opuštěné příměstské zástavby, patří mezi 
nejznámější autorovy romány. Příběh hry 

na dospělé, přestože poprvé vydaný již 
v roce 1978, neztratil nic na své zvláštní 

naléhavosti ani dnes.
nakladatelství Odeon

Joshua Ferris – Vstávat se slepicema
Krize středního věku; jen jiný výraz pro 

někoho, kdo neví, co sám se sebou.
To je také případ Paula, mladíka se slušnou 

zubařskou praxí, který nesnáší stroje, ale 
miluje svůj iPhone. Zlom v jeho „nudném“ 

životě nastane v okamžiku, kdy si někdo 
přisvojí jeho totožnost a ve světě sociálních 

sítí začne vystupovat jeho jménem.
nakladatelství Mladá fronta

Dora Čechová – Padaná letní jablka
Kniha povídek, kde hybatelkami mužských 

osudů jsou ženy. Autorka v tematicky
různorodých příbězích nachází krásu

ve všedních detailech vztahů a odhaluje 
hloubku okamžiků, které často

bez povšimnutí míjíme.
nakladatelství Labyrint

Dan Hrubý – Pražské příběhy –
na cestě Malou Stranou

Kniha nabízí desítky příběhů, které
se ve dvacátém století odehrály v pražském 

malostranském prostředí. Malostranské 
příběhy přinášejí i stovky obvykle doposud 
nepublikovaných fotografií. Kniha je první 
částí cyklu pražských příběhů, díky kterým 

se autor pokusí oživit již téměř
zapomenuté osudy a události.
nakladatelství Pejdlova Rosička

Zdeněk Lukeš, Petr Kratochvíl –
Praha moderní, 4. díl –

velký průvodce po architektuře 1950-2000
Pokračování úspěšné řady věnované 

pražské architektuře tentokrát představuje 
architekturu druhé poloviny 20. století. 

Možná někoho překvapí, že i padesátá léta 
vytvořila leccos zajímavého,

v letech šedesátých se naši architekti
„vracejí do Evropy“ a stejně tak i následují-

cí léta mají své inspirativní ale zároveň
i kontraverzní a rozpačité projekty.  Knihu 

opět doprovázejí přehledné mapy,
slovníček odborných pojmů a stručné 

medailonky architektů.
nakladatelství Paseka

PRO DĚTI
Olga Hejná – Jeď, modrý koníčku
Knížka dětských říkadel, pohádek

a krátkých povídek, od duchovní maminky 
skřítka Hajaji, je výběrem toho nejlepšího, 
co autorka pro děti napsala. Text dopro-
vázejí ilustrace autorky a jejího manžela 

Miloslava Hajného.
nakladatelství Vyšehrad

Pavla Benettová –
Příběhy ze Žaltického lesa

Žaltický les je stejný jako každý jiný.
Žije v něm spousta různých zvířat a dalších 
lesních bytostí. Hlavními hrdiny jsou dva 

nerozluční kamarádi divočáci Fanda
a Karel. Veselé, napínavé a někdy dokonce 

i tajuplné příběhy přinesou dětem
nejen zábavu, ale i poučení.

nakladatelství Vodnář

Jiří Žáček – Z pohádkové postýlky
Dvacet pět pohádek, které možná znáte, ale 
možná také ne. Ale jak už to v pohádkách 
bývá, tak i tady tajemství a kouzla pomo-

hou, aby všechno dobře dopadlo. 
A jak přesně to v pohádkovém světě

vypadá, svými ilustracemi zachytil Adolf 
Born, a co všechno se tam děje,

vypráví Jiří Žáček.
nakladatelství Šulc-Švarc

Zuzana Pospíšilová –
Baobaba a jiné příběhy

Knížka plná krátkých bajek, příběhů
a pohádek na ukrácení dlouhé chvíle. Do-
zvíte se, jak se medvědovi podařilo vyhnat 
z kožichu blechu, jak moucha přelstila lva, 
jestli je moudřejší sova nebo liška, jak pro-

spěšné je dělat dobré skutky a jak
nebezpečné neuklízet si pokojíček

a neposlouchat rodiče…
Ale hlavně se dobře pobavíte!

nakladatelství Albatros

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

15. prosince
Powerjóga

nové lekce s Radkou Hanákovou
rezervace na recepci, hlídání dětí možné

8.45-9.45 hodin

15. prosince
Cirkusový workshop s Cirqueon 

profesionální cirkusoví lektoři učí triky 
cirkusových žonglérů a akrobatů

(viz www.cirqueon.cz)
tělocvična ZŠ Nad parkem

14.00-15.30 hodin

16. prosince
Sousedské setkání

u rozsvíceného vánočního stromku
od 17.30 hodin Na Plácku

19. prosince
Vánoční akademie Pexesa

v rámci Zbraslavských vánoc vystoupí malí 
i velcí umělci pod vedením lektorů
pexeso-kurzů, následuje vánoční
minidílnička ve výstavním sále

Městský dům 14.30-15.15 hodin

19. prosince
Sousedské setkání

u rozsvíceného vánočního stromku
od 16.00 hodin v Lahovičkách

21. prosince
Předvánoční výlet do ZOO
pro školáky na prázdninách

sraz v 8.00 hodin před ZŠ Lipence, návrat 
cca v 17.00 hodin tamtéž, cena 290 Kč 

rezervace do 15.12.!

více informací na recepci: 721 518 248

Městská část Praha 16 za přispění Českomoravského cementu a.s. 
vás zve na

Čtvrtý adventní koncert
pořádaný v rámci X. Cyklu nedělních předvánočních koncertů

20. prosince 2015 od 17.00 hod.
v kostele farního sboru Českobratrské církve evangelické

v Radotíně, ul. Na Betonce 14, Praha - Radotín

sopranistka Markéta Mátlová
&

harfistka Hedvika Jouzová

Vstupné je formou dobrovolného příspěvku, který bude použit pro účely Českobratrské církve evangelické v Radotíně.

15. prosince
Vánoční koncert ZUŠ K. Slavického

Modlitebna Českobratrské církve 
evangelické od 18.00 hodin

15. prosince 
Vladimír Mišík & ETC

koncert legendárního seskupení
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny
od 19.00 hodin
vstupné 270 Kč

17. prosince
Vánoční koncert

žáků ZUŠ Klementa Slavického
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny
od 18.00 hodin

20. prosince
Čtvrtý adventní koncert:

sopranistka Markéta Mátlová
a harfistka Hedvika Jouzová

kostel farního sboru Českobratrské církve 
evangelické v Radotíně ulice Na Betonce 

od 17.00 hodin

20. prosince 
Pohádky z vánočního kabátu

pohádky nejen o vánočním stromečku
a kometě v podání souboru

Anima Candida
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny
od 15.00 hodin
vstupné 60 Kč

23. prosince
Betlémské světlo v Radotíně 
dělení se o světla z Betléma

radotínský kostel sv. Petra a Pavla
od 15.00 do 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 17.30 hodin
náměstí Sv. Petra a Pavla

27. prosince
KAAN – výšlap na Závist

sváteční procházka na keltské hradiště 
s Klubem aktivních a nestárnoucích

sraz na nástupní stanici autobusu 
č. 255 ve 12.55 hodin

(autobus odjíždí ve 13.03 hodin)

13. ledna
Novoroční koncert

žáků ZUŠ Klementa Slavického
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny
od 18.00 hodin

15. ledna
KAAN – literární kvíz

vyhodnocení a vyhlášení výsledků 
literárního kvízu pro členy a příznivce 

Klubu aktivních a nestárnoucích
Místní knihovna Radotín

od 10.30 hodin
(více ke kvízu viz str. 4)

17. ledna
Tři prasátka a my čtyři

pohádka o tom, jak si děti hrály
na prasátka i na divadlo
v podání dětské odnože

Divadelní společnosti Křoví
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny
od 15.00 hodin
vstupné 60 Kč

22. ledna
Petr Kalandra Memory Band

koncert bluesové skupiny
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny
od 19.00 hodin
vstupné 180 Kč

 
více na www.praha16.eu


