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

17. 12. 17.30 Přijde letos Ježíšek?   ČR   120 Kč
 20.00 Hobit: Šmakova dračí poušť   USA 110 Kč
  Další dobrodružství hobita Bilbo Pytlíka na jeho společné pouti s 
  čarodějem Gandalfem a třinácti trpaslíky vedenými orinem Pavézou
  Martin Freeman, Ian McKellen, Richard Armitage, Orlando Bloom
18. 12. 17.00 Hobit: Šmakova dračí poušť   3D   USA 140 Kč
19. 12. 17.30 CYRIL A METODĚJ  - Apoštolové Slovanů   (více viz str. 10) 80 Kč
  Slavnostní premiéra celovečerního docudramatu – režie: Petr Nikolaev
20. 12. 17.30 Niko 2   Finsko  110 Kč
  Sobík Niko se v animované pohádce vydává na cestu za záchranou 
  svého nevlastního bratra, uneseného zlými orly – režie: Kari Juusonen
 20.00 Putování s dinosaury   3D   ČR 150/130* Kč
  Rodinný dokumentární film o dinosaurech pod taktovkou BBC Earth
  režie: Neil Nightingale
21. 12. 17.30 Putování s dinosaury   3D   ČR 150/130* Kč
 20.00 Hobit: Šmakova dračí poušť   USA 110 Kč

od 24. prosince do 1. ledna 2013
KINO NEHRAJE 

z provozních důvodů
    2. 1. 17.30 Putování s dinosaury   3D   ČR 130 Kč
 20.00 Nymfomanka I. část   DÁN/SRN   od 18 let    80 Kč
  Otevřená studie ženské sexuality – režie: Lars Von Trier

    3. 1. 17.30 Niko 2   Finsko  80 Kč
 20.00 Hobit: Šmakova dračí poušť   3D   USA 130 Kč
    4. 1. 17.30 47 Róninů   3D   USA  150 Kč

Příběh vyvrhelů – samurajů, kteří ztratili svého pána a tím  i čest, 
a jednoho křížence (Keanu Reeves) na cestě pomsty – režie: Carl Rinsch

 20.00 Kapitán Philips   USA 80 Kč
Studie přepadení americké nákladní lodi Maersk Alabama somálskými 
piráty, ke kterému došlo v roce 2009 – Tom Hanks, Catherine Keener

    7. 1. 17.30 Walter Mitty a jeho tajný život   USA  110 Kč
 Nesmělý a věčně snící fotoeditor časopisu Life se ve své jednotvárném
  životě jen těžko potkává s realitou – režie: Ben Stiller

 20.00 Vlhká místa   SRN 80 Kč
Osmnáctiletá Helen šokuje okolí upřímností a komentáři, které by 
pravá dáma nevypustila z úst – režie: David Wnendt

    8. 1. 17.30 Ledové království   3D   USA 130 Kč
 V animované pohádce se nebojácná Anna se vydává na výpravu v
 doprovodu drsného horala a jeho věrného soba Svena, aby nalezla svou
 sestru Elsu, jejíž ledová kouzla uvěznila království do věčné zimy.

 20.00 47 Róninů   USA  120 Kč
    9. 1. 17.30 Velký závod   Finsko 90 Kč

 Film o velkém fanouškovi cyklistického závodu Tour de France, jehož
 snem je zúčastnit se ho – režie: Laurent Tuel

 20.00 Nymfomanka II. část   DÁN/SRN 80 Kč
  Otevřená studie ženské sexuality – režie: Lars Von Trier
  10. 1. 17.30 Mrňouskové   FR/BEL  100 Kč

Animovaná pohádka dobrodružství, přátelství a fantazie plná broučků,
mravenců… – režie: Héléne Giraud, omas Szabo

 20.00 Příběh Kmotra   ČR 100 Kč
Vzestup a pád člověka, který se od kšeu s digitálními hodinkami  
posunul až na pozici šedé eminence české politiky – režie: P. Nikolaev

  11. 1. 17.30 Rozkoš   ČR 100 Kč
 Posedlost láskou, uměním, originalitou, napodobováním, úspěchem, 
 penězi a…  sebou samým  – režie: Jitka Rudolfová

 20.00 Hobit: Šmakova dračí poušť   USA 100 Kč
  12. 1. 16.45 Anna Boleynová   USA    (více viz str. 8) 300 Kč
  záznam představení tragické opery G. Donizettiho v MET 
  14. 1. 17.30 Revival   ČR  90Kč
  Jejich pohnutky k oživení kapely Smoke jsou různé - peníze, touha po
  ztracené slávě, touha pomoci kamarádovi anebo se ještě jednou 
  pořádně odvázat – Bolek Polívka, Miroslav Krobot, Karel Heřmánek
 20.00 Jeptiška   FR/BEL 90 Kč

Ve svých dopisech popisuje svůj život plný utrpení. Jako mladá
žena byla poslána do kláštera proti své vůli – režie: Guillaume Nicloux

  15. 1. 17.30 Walter Mitty a jeho tajný život   USA  110 Kč
 20.00 Camille Claudel, 1915   Francie 90 Kč

 Životopisné drama o sochařce, bývalé milence Augusta Rodina
 Juliette Binoche, Jean-Luc Vincent, Emmanuel Kauffman

  16. 1. 17.30 Niko 2   Finsko 80 Kč
 20.00 Vlk z Wall street   USA 110 Kč

 Fascinující životní příběh finančníka - brilantní, zábavná autobiografie
  o chamtivosti, moci a výstřednostech – režie: Martin Scorsese

  17. 1. 17.30 Mrňouskové   FR/BEL  100Kč
 20.00 Kapitán Philips   USA 80 Kč
  18. 1. 17.30 FLAMENCO/ CARMEN   Španělsko   (více viz str. 8) 150 Kč

 Dvě choreografie flamenca s baletními prvky španělského tanečníka
 a choreografa Antonia Gadese

 20.00 Vlk z Wall street   USA 110 Kč

Baby Bio:
18. 12. 10.00 Křídla Vánoc   ČR 90 Kč
  Příběhy čtyř přátel, kteří pracují v nákupním centru v čase Vánoc 
  – režie: Karin Babinská
  15. 1. 10.00 Přijde letos Ježíšek? 60 Kč
  Šarmantní  José se vrací po třiceti letech do Prahy z emigrace a s sebou
  přiváží mexickou manželku i dospělou dceru – režie: Lenka Kny

Dětské filmy:
21. 12. 16.00 Niko 2 110 Kč
    4. 1. 16.00 Putování s Dinosaury 100 Kč
  11. 1.  16.00 Niko 2 80 Kč
  18. 1.  16.00 Mrňouskové 100 Kč

150/130* - u takto označeného vstupného lze slevu pro děti mladší 15 let uplatnit jen
v pokladně kina! 

Od 1. ledna 2014 se ruší představení Radotínského filmového klubu
(více informací na straně 8)

do 30. ledna
Výstava fotografií

z 1. ročníku fotografické soutěže 
PHOTOCONTEST

Místní knihovna Radotín
v otevírací době knihovny

17. prosince
Slavnostní Vánoční koncert

žáků ZUŠ Klementa Slavického
velký sál Kulturního střediska Radotín

v domě U Koruny od 18.00 hodin

22. prosince
IV. adventní koncert

vystoupení prof. Štěpána Raka
velký sál Kulturního střediska Radotín

v domě U Koruny od 17.00 hodin

26. prosince
Koncert Pražské mobilní zvonohry

náměstí Sv. Petra a Pavla
od 16.00 hodin

31. prosince
Půlnoční ohňostroj

9. ledna
Kabaret splněných přání

skupina Improvize uvede večer 
improvizací na divácká témata

Klubová scéna (vchod ze dvora domu
U Koruny) od 19.00 hodin

15. ledna
Slavnostní Novoroční koncert
žáků 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 taktovky 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
Večer pro Milana Peroutku
taneční vzpomínkový večer

radotínská sokolovna od 20.00 hodin

více na www.praha16.eu

Eva Kadlecová  –
Náhradnice z Ukrajiny

Alina odjíždí do Čech, aby vydělala 
na operaci, kterou musí podstoupit 

její ochrnutý bratr.
S prácí ošetřovatelky v nemocnici

to však jde pomalu. Proto se 
rozhodne za úplatu porodit 

bezdětným manželům potomka.
nakladatelství Eroika

Kateřina Petrusová –
S hlavou v (oblacích) pejru
Může jeden víkend v jižních 

Čechách změnit kreativní ředitelce 
malé reklamní agentury život?

Stačí na to pár příjemných chvil
po boku „vidláka“?

nakladatelství Fragment

Susan Abulhawa – Jitra v Dženínu
Rodina Abulheje je násilně 

vystěhována ze svého domu,
kde žily generace jejích předků,

a je nucena žít v utečeneckém táboře 
v Dženínu. Poutavá sága šesti dekád 
palestinsko-izraelských napjatých 
vztahů nabízí netradiční pohled

na jeden z nejsložitějších politických 
konfliktů dneška očima Amal, 
pravnučky místního stařešiny.

nakladatelství Knižní klub

Juliette Benzoni – Příběhy 
francouzských zámků

Vznešené, pohádkové, venkovské, 
romantické či ďábelské - všechny 

zámky jsou poznamenány příběhy 
lásky nebo smrti, války

i neuvěřitelných dobrodružství. 
Kolují o nich zkazky a legendy. 
Autorka vypráví nejpoutavější 
příběhy světoznámých zámků.

nakladatelství Brána

PRO DĚTI:
Aneta Františka Holasová  – Lumír 

včelaří aneb Medový slabikář
Medvěd Lumír, hlavní postava této 
dětské knihy, provází čtenáře celým 

včelařským rokem: od podletí
až k medobraní, kde včely berou 
vosk k stavbě svého díla, co je to 

propolis a k čemu slouží, jak funguje 
včelí společenství a kdo co v úle dělá.

nakladatelství Labyrint

Valerie omas – Čarodějka Winnie
Čarodějnice Winnie hospodaří 
ve svém domečku s kocourem 

Wilburem, a spolu zažívají nečekaná 
dobrodružství. Ne vždycky vše 
dopadne tak, jak si představují, 

protože neberou v úvahu všechny 
důsledky slova abrakadabra!

nakladatelství Knižní klub

www.knihovna-radotin.cz

15. prosince
Adventní trhy 

Zbraslavské náměstí 
8.00-14.00 hodin

16. prosince
Výročí aneb Řeknu, ale otoč se
situační komedie o manželství 

a o všem, co s ním souvisí
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

21. prosince
Zbraslavské Vánoce

vánoční pohádka od 14.30 a 15.30 hod. 
vánoční koncert od 16.15 hodin

vánoční ohňostroj od 17.00 hodin
po dobu akce malý vánoční jarmark

výstava betlémů, občerstvení 
videoprojekce

Městský dům, Divadlo Jana Kašky 
a prostranství před nimi

22. prosince
Adventní trhy 

Zbraslavské náměstí
8.00-14.00 hodin

24. prosince
Rybova Česká mše vánoční

4Seasons Chamber Orchestra,
sbor a sólisté

Kostel sv. Jakuba od 24.00 hodin

8. ledna
Rozmarné léto

dramatizace knihy V. Vančury hraje 
soubor ZKS

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

11. ledna
Budulínek a Červená Karkulka

dvě maňáskové pohádky
pro nejmenší

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

25. ledna
Rozmarné léto

dramatizace knihy V. Vančury
 hraje soubor ZKS

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

20. prosinec
Turnaj v sálové kopané mužů

T.J. Sokol Chuchle, Starochuchelská 96
od 19.00 hodin

21. prosinec
Volejbalový turnaj žen

T.J. Sokol Chuchle, Starochuchelská 96
od 14.00 hodin

22. prosince
Vánoční ladění

tradiční vánoční příběh o narození 
Ježíška odehrají chuchelští ochotníci, 

hostem bude i Bohnická divadelní 
společnost (a vánoční punč)

Kulturní centrum K8 od 17.00 hodin

24. prosince
Mše sv. „Půlnoční“

Kostel sv. Jana Nepomuckého
ve Velké Chuchli od 22.00 hodin

29. prosince
Mše sv. – svátek Svaté Rodiny
Kostel sv. Jana Nepomuckého

ve Velké Chuchli od 15.00 hodin

5. ledna
Pěvecký a varhanní koncert

z českých pastorel a vánočních koled 
Kostel Narození Panny Marie

v Malé Chuchli od 16.00 hodin

12. ledna
Mše sv. - svátek Křtu Páně

Kostel Narození Panny Marie
v Malé Chuchli

více na www.chuchle.cz

Kousek radotínských Vánoc…
V dřívějších obytných prostorách pak 

byly vystaveny předměty z rukou radotín-
ských školáků a studentů: Keramika ze ZŠ, 
obrazy a obrázky ze ZUŠ a grafika z Gym-
názia Oty Pavla. Nechybí samozřejmě ani 
Jesličky a socha Panny Marie s Ježíškem. 
Všem vystaveným předmětům se dostalo 
zaslouženého obdivu jak ze strany zástupců 
partnerské radnice, tak i burglengenfeldské 
veřejnosti, která se začala na výstavu postup-
ně trousit po otevření v sobotu 30. listopadu. 

A tak, pokud byste si udělali ve vánoč-
ním čase výlet do města plného milých 
a vstřícných lidí, pak můžete vidět - kousek 
Radotína. Protože věž se otevírá v zásadě 
na vyžádání, je třeba, aby případní zájemci 
kontaktovali přímo burglengenfeldskou
radnici – kontakty jsou na adrese 
www.burglengenfeld.de 

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

…přivezla Letopisecká komise do Bur-
glengenfeldu! A do věže!

Podle dřívějšího příslibu konšelů tohoto 
partnerského bavorského města byla jedna 
z věží historického opevnění věnována Ra-
dotínu pro jeho prezentaci či pro výstavní 
účely. Protože generální rekonstrukce věže 
byla dokončena v čase Havelského posvíce-
ní v Radotíně, tedy v polovině října, dohodli 
letopisci s bavorskými přáteli, že do Adventu 
nainstalují Vánoce. Tedy alespoň kousek. Na 
prezentaci Radotína, což je vzhledem k ne-
velkému a velice členitému interiéru zapek-
litý oříšek, dojde až v novém roce.

Tři výpravy členů letopisecké komise 
se – po prvotním „ohledání terénu“ –„vy-
řádily“. Základem byla „vánoční místnost“ 
ve vlastní věži pochopitelně s vyzdobeným 
smrčkem, dárky a vánočním stolkem.  


