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20. 10. 17.30 Wilsonov   ČR 120 Kč
  Výpravná komedie s detektivní zápletkou a poetikou filmů Oldřicha 
  Lipského Adéla ještě nevečeřela či Tajemství hradu v Karpatech
 20.00 Legendy zločinu   GB/Francie  110 Kč

 Příběh o identických dvojčatech Krayovcových, kteří v 60. letech
 terorizovali Londýn – oba ztvárnil Tom Hardy

21. 10. 17.30 e Program: Pád legendy   GB/ Francie 110 Kč
 Sedminásobný vítěz Tour de France Lance Armstrong byl pro vítězství
 ochoten udělat cokoli – jeden novinář odhalil, co stálo za lží o legendě

 20.00 Purpurový vrch   USA 110 Kč
 Na Purpurovém vrchu stojí dům, kterému je lepší se vyhnout. Nezvané

návštěvníky odrazuje zlověstnou krvavou barvou okolní půdy
a děsivymi tajemstvími – Edith (Mia Wasikovska) se je rozhodne odhalit

22. 10. 17.30 Mrňouskové: Údolí ztracených mravenců   Francie 60 Kč
 Oblíbený televizní seriál ve filmu. Na lesním paloučku se jednoho dne

rozhoří nepřátelství mezi koloniemi černých a červených mravenců. 
Příčinou jsou zbytky jídla, které tam zanechal mladý piknikující pár

 20.00 Muž na laně 3D   USA/Kanada 140 Kč
  Nezměrnou prázdnotu mezi věžemi Světového obchodního centra přešel
 jen jediný člověk a nikdy ho už žádný nebude následovat

23. 10. 17.30 Mrkáček Bill   Austrálie 110 Kč
 Animovaná dobrodružství medvídka koaly Mrkáčka Billa a jeho přátel
20.00 Stážista   USA 110 Kč

Zkušenosti nikdy nezestárnou. 70letý důchodce se vrátí znovu do hry
jako vedoucí stážista módního webu – Robert De Niro, Anne Hathaway 

24. 10. 17.30 Wilsonov   ČR 120 Kč
 20.00 Dokonalý šéf   USA 120 Kč

Známý šéuchař se snaží dát dohromady tým pro nejlepší restauraci na 
světě – Bradley Cooper, Uma urman, Emma ompson

25. 10. 17.00 Othello (William Shakespeare)   GB  (více viz strana 8) 200 Kč
27. 10. 17.30 Wilsonov   ČR 120 Kč
 20.00 Dheepan   Francie 90 Kč

 Dheepan je bojovník za nezávislost. Uprchl před konfliktem na Srí Lance,
 ale válka si ho našla na předměstí Paříže – Vincent Rottiers 

28. 10. 17.30 Dokonalý šéf   USA 120 Kč
 20.00 Lokalfilmis   SR 90 Kč

 Staré cikánské proroctví předpovídá příchod mesiáše z romské osady,  
                  který změní svět. Narodí se Rytmaus a postupně se z něj stane nejznámější

rapper v Evropě a kandidát na prezidenta Slovenské republiky 
29. 10. 17.30 Celebrity s.r.o.   ČR 120 Kč

Komedie o tom, co se děje v zákulisí natáčení jednoho nekonečného
TV seriálu – Jiří Mádl, Monika Horvátová, Filip Kaňkovský 

 20.00 Victoria   SRN 90 Kč
 Jedno město. Jedna dívka. Jedna noc. Jeden záběr. Strhující jednozáběrový
 úprk berlínskou nocí, která všechno změní – Laia Costa

30. 10. 17.30 Mrkáček Bill   Austrálie 110 Kč
 20.00 Pavarotti a jeho přátelé   Itálie (více viz strana 8) 250 Kč
31. 10. 17.30 Stážista   USA 110 Kč
 20.00 Celebrity s.r.o.   ČR 120 Kč
3. 11. 17.30 Fakjů pane učiteli 2   SRN 120 Kč

 Stane se ze Zekiho seriózní pedagog nebo jej bude jeho kriminální 
 minulost přitahovat? Elyas M‘Barek, Karoline Herfurth
20.00 Sicario: Nájemný vrah   USA 110 Kč
 Státní hranice je jen jedna z hranic, kterou je třeba překonat 

4. 11. 17.30 Celebrity s.r.o.   ČR 120 Kč
 20.00 Marťan   USA   3D 130 Kč
  Astronaut Mark Watney (Matt Damon) během mise na Mars málem

zahynul v prašné bouři, ale přežil a ocitne se sám na nepřátelské planetě
5. 11. 17.30 Ztraceni v Mnichově   ČR 120 Kč

 Sir „P“, devadesátiletý papoušek šedý, který kdysi patřil Edouardu 
Daladierovi, se ocitne v roce 2008 v Praze jako živá relikvie z dob 
Mnichovské dohody – Martin Myšička, Marek Taclík, Jana Plodková

 20.00 Spectre   USA 130 Kč
Daniel Craig se vrací jako James Bond. Rozplétá složitou pavučinu lží,
aby nakonec odhalil děsivou pravdu o zločinecké organizaci

6. 11. 17.30 Snoopy a Charlie Brown. Peanuts ve filmu   USA   3D 140/120* Kč
 Charlie Brown se vydá na epickou a hrdinnou misi, jeho nejlepší
 kamarád Snoopy, utká se svým úhlavním nepřítelem, Rudým baronem

 20.00 e Who – Hyde Park 2015   GB (více viz strana 8) 200 Kč
7. 11. 17.30 Fakjů pane učiteli 2   SRN 120 Kč
 20.00  Spectre   USA 130 Kč
10. 11. 17.30 Amerika   ČR 80 Kč
  Barbara a Honza se vydávají na vandr do tradičních míst trampů
 20.00 Macbeth   GB/ Francie 90 Kč
  Klasické Shakespearovo drama se vrací na plátna v nové verzi – 
  Michael Fassbender, Marion Cotillard
11. 11. 17.30 Spectre   USA 130 Kč   
 20.00 Fakjů pane učiteli 2   SRN 120 Kč
12. 11. 17.30 Snoopy a Charlie Brown. Peanuts ve filmu   USA   3D 140/120* Kč 

20.00 Otcové a dcery   Itálie/USA 120 Kč
Katie (Amanda Seyfried) snaží překonat problémy v partnerském
vztahu, které vyplývají z jejího problematického dětství bez matky

13. 11. 17.30 Jo Nesbǿ: Doktor Proctor a prdící prášek   SRN/Švédsko 90 Kč
 Nejnovější vynález, prášek proti prdění, nefunguje. Co vynalézt prášek

fungující přesně opačně? Mohl by fungovat jako cyklo pumpička…
 20.00 Steve Jobs   USA 120 Kč

 Jaký byl Steve Jobs? V čem spočívala genialita zakladatele Applu?
 I na tyto otázky  hledá odpovědi režisér Danny Boyle

14. 11. 17.30 Otcové a dcery   Itálie/USA 120 Kč
 20.00 Sicario: Nájemný vrah   USA 110 Kč
15. 11. 15.00 Figarova svatba (W. A. Mozart)   GB  (více viz strana 8) 300 Kč
                                                              ZTP, důchodci a studenti 250 Kč 
Baby bio – pro rodiče na mateřské dovolené
21. 10. 9.30 Domácí péče   ČR 60 Kč

Obětavá zdravotní sestra Vlasta (Alena Mihulová) ošetřuje spoustu
   rázovitých místních pacientů na jihomoravském venkově

Dětská představení
24. 10. 16.00 Mrňouskové: Údolí ztracených mravenců    Francie 60 Kč
31. 10. 15.30 Mrkáček Bill   Austrálie 110 Kč
7. 11. 16.00 Snoopy a Charlie Brown. Peanuts ve filmu   USA 1215/100* Kč
14. 11. 16.00 Jo Nesbǿ: Doktor Proctor a prdící prášek   SRN/Švédsko 90 Kč

140/120* Kč u takto označených představení lze dětskou slevu uplatnit pouze na pokladně kina

Herma Kennel –
Je smutné opouštět svět na jaře…

Román faktu líčí události a osudy lidí 
žijících poblíž hranic s Rakouskem, 

ve vesničkách v okolí Brna, v místech, 
která se na samém konci války stala 

dějištěm krutých a násilných bojů mezi 
Čechy, Němci a Rusy. Knize předcházelo 

podrobné studium místních dochovaných 
archívních materiálů a válečných archiválií. 

Příběh je věcnou obžalobou konkrétních 
lidí a činů, kterých se dopustili, a jmenným 

seznamem těch, kterým byla svoboda 
dražší než jejich život.

nakladatelství AOS Publishing

Katja Kettu – Porodní bába
Je pozdní léto roku 1944 a v oblasti 
Pečenga na severu Finska probíhá 
laponská válka. Nemanželská dcera

ze šamanské rodiny, odmalička odsunutá 
na okraj společnosti, vykonává důležité 
povolání porodní báby. Všechno se však 

změní, když potká nacistického důstojníka 
a bezhlavě se do sebe zamilují. Hrdinka 
pak z vlastní vůle následuje německé 

šiky do vojenských a vězeňských táborů, 
kde pomáhá jako polní zdravotní sestra. 

Zatímco dříve děti vítala do světa,
zde se z ní stává anděl smrti a nakonec

i ji semelou nemilosrdná kola dějin. 
nakladatelství Argo

Elizabeth Subercaseauxová –
Robert Schumann: Hudba pro Kláru
Příběh geniálního skladatele Roberta 
Schumanna a jeho životní lásky Kláry 

Wieckové.  Když se setkali poprvé, byla 
Klára téměř dítě a Schumann začínající 

osmnáctiletý hudebník, který se přišel učit 
k jejímu otci. Z Roberta se stal geniální 

komponista, z jeho ženy Kláry vynikající 
klavíristka. V zběsilém víru koncertních 

turné se pak jejich společný život řítil 
světovými pódii a sály, množstvím hotelů 

a cizích zemí a měst. Robert i Klára 
promlouvají ze stránek knihy každý svým 
hlasem, každý z nich vypráví svůj příběh.

nakladatelství Matafora

Václav Žmolík – Po Česku II.
Televizní a rozhlasový moderátor připravil 

na čtyřicet nových pozvánek k výletům 
do míst známých i téměř neznámých, 

která určitě stojí za návštěvu. Jednotlivé 
kapitoly přibližují historii a současnost 
navštívených míst, ale zároveň mohou 
sloužit jako užitečný průvodce, který 

poskytuje informace o všem zajímavém, 
co daná místa nabízejí. Kniha je vybavena 

opět množstvím barevných fotografií.
nakladatelství Radioservis

PRO DĚTI
Lenka Rožnovská –

Mobilmánie v pohádkové říši
I pohádky jdou s dobou. Jedno se ale 

nemění ani v sebemodernější pohádce 
- vítězí, co zvítězit má. Jan Hloupý chce 

být spisovatel. Jeho příběhy ale redaktoři 
odmítají, a tak zkusí štěstí jako prodavač 

mobilních telefonů. Setká se při tom
s Dědem Vševědem, který ho pouhým 
stiskem kláves Ctrl X na svém počítači 
pošle do pohádky. A tak Honza zkouší 
prodat mobily ježibabě, loupežníkovi 

nebo vodníkovi, a díky tomu získá úžasné 
zkušenosti. Nakonec zatouží po mobilu 
i pan král, který za něj nabídne Honzovi 
princezninu ruku. Naštěstí opět zasáhne 

moudrý Děd Vševěd, jeho počítač,
ale hlavně Honzova moudrost.

nakladatelství Grada

Jitka Škápíková –
Po kom se jmenují…

Kde se vzala slova jako: silueta, nikotin, 
drezína, bojkot či šraml? Skrývají se za 

nimi zajímavé příběhy lidí, kteří vstoupili 
do dějin, aniž by si to sami často přáli. 
Přiblíží je neotřelé toulky historií po 

stopách slov a humorných i tragických 
událostí v životech historických osobností. 

nakladatelství Radioservis

Miloš Kratochvíl –
Prázdniny blbce číslo 13

Taky znáte ten pocit, když nesete domů 
vysvědčení a víte, že pochvalu za něj 

nedostanete? Tak přesně tohle zažívá každý 
rok Tadeáš. Prima kluk, ale učení mu 

prostě neleze do hlavy.  Ještě štěstí,
že na prázdninách u babičky a dědy na něj 
nečekají jenom rozzuření rodiče, ale taky 

zvláštní strejda Olda, kterému jsou známky 
ukradené, a dva úplně noví kamarádi

a spousta bezva zážitků.
nakladatelství Mladá fronta

Místní knihovna Zbraslav
U Malé řeky 3, Praha-Zbraslav

tel.: 257 111 802-5
e-mail: knihovna@mc-zbraslab.cz

www.mc-zbraslav.cz/knihovna

17. října
Radotínské kola Jardy Baráka
pochod pořádaný Radotínským 

turistickým klubem
trasy 15, 20, 37, 50 km pěší

20, 36, 67 km
cyklo starty od 8.00 do 10.00 hodin

od radotínské sokolovny

17. října
Kocour v botách

představení pro děti v podání
divadla Toy Machine

Klubová scéna (vchod ze dvora domu
U Koruny) od 15.00 hodin

17. října
Baskervillská bestie

divadelní představení pro dospělé 
v podání divadla POINT (Prostějov)

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

22. října
Klubový večer s Ivou Pekárkovou
setkání se známou spisovatelkou 
Klubová scéna (vchod ze dvora

domu U Koruny) od 19.00 hodin

23. října
Příběhy kluka bombarďáka

muzikál pro děti předškolního věku
velký sál Kulturního střediska Radotín 
v domě U Koruny od 9.00 a 10.30 hodin

24. října
O tureckém rybářovi

divadelní představení pro děti v podání 
Pepína von Dráčka

velký sál Kulturního střediska Radotín 
v domě U Koruny od 15.00 hodin

24. října
Tango

koncert rockové hudební skupiny 
s leadrem Mírou Imrichem

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

7. - 8. listopadu
Radotínská radost

přehlídka amatérských divadel
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 14.00 hodin
(více informací na straně 10)

10. listopadu
Simona Babčáková 

a její improvizační skupina NO - A 
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 19.00 hodin

12. listopadu
Pěvecký koncert

žáků ZUŠ Klementa Slavického
modlitebna ČBCE od 18.00 hodin

15. listopadu
Bowlingové kouloidní finále 
turnaj v bowlingu – součást
3. mistrovství Radotína 2015
v boulo/koulo disciplínách

bowlingová hala restaurace Amigos

19. listopadu
Upokojenkyně

Komedie o stáří i mládí
v podání divadla V.A.D

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

22. listopadu
Vernisáž výstavy 

Kruhu radotínských výtvarníků
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny 

22. listopadu
Klubový večer s Lubou Skořepovou

Setkání se známou herečkou
Klubová scéna (vchod ze dvora domu

U Koruny) od 19.00 hodin

více na www.praha16.eu

17. října
Zbraslavské jarmarky 

tentokrát se mimo jiné můžete těšit
 na  bublinářskou show
mistra Václava Strassera

Zbraslavské náměstí 9.00-13.00 hodin

17. října
Burza dětského oblečení a vybavení

„Vy přinesete - my prodáme“ 
prodej 9.00-12.00 hodin v ZŠ Nad Parkem, 

příjem věcí v pátek 16. října 
17.00- 19.00 tamtéž

více info na www.pexeso.org

17. října
Povídání o pejskovi a kočičce

maňásková pohádka pro nejmenší
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

17. října
Havelská drakiáda –
létání s Uraganem

pouštění draků, hry, lanové aktivity, 
lukostřelba, výtvarno

vyhlášení výsledků soutěže
Zbraslav očima dětí

od 14.00 do 17.00 hodin v Borovičkách

22. října
Brigita & Štěpán

koncert Brigity Cmuntové a Štěpána 
Kloučka –  mladých umělců, kteří se věnují 

jak vlastní, tak převzaté tvorbě 
rezervace míst na tel.: 605 340 695

vstupné dobrovolné 
Kavárna u Stromečku od 19.00 hodin

24. října
Zvířátka a loupežníci

maňásková pohádka pro nejmenší
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

24. října - 26. listopadu
Zbraslavský salon 2015

jubilejní 5. přehlídka současného 
výtvarného umění, které vzniká na Zbraslavi

Galerie Městského domu Zbraslav

31. října
Budulínek

Červená Karkulka
dvě maňáskové pohádky pro nejmenší 

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

31. října
Dušičkový koncert

sboru sv. Jiří z Vraného n/Vltavou
Kostel sv. Havla od 17.00 hodin

5. listopadu
Lampionový průvod

ukončený světelnou show
začátek v 17.00 hodin
ve Slunečním parku

7. listopadu
Mach a Šebestová
činoherní pohádka

na motivy známého večerníčku
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

14. listopadu
Kocour v botách

veselá maňásková pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

aktuální program divadla
na www.divadlozbraslav.cz

více k programu
na www.mc-zbraslav.cz

změna programu vyhrazena

17. října
Burza podzimního a zimního

oblečení a vybavení
„Vy přinesete, my prodáme“

burza samotná proběhne v sobotu od 9.00 
do 12.00 hodin v ZŠ Vladislava Vančury, 

Nad Parkem 1180
příjem zboží v pátek 16. října

od 17.00 do 19.00 hodin
výdej neprodaného zboží v sobotu od 16.00 

do 17.30 hodin
Více informací, formuláře a kódy: 

www.pexeso.org/cz/Nase-projekty/Burza-
detskeho-obleceni

Pexoklubovna
otevřený klub pro školní mládež

Cool zábava každý pátek 
od 13.00 do16.00 hodin, vstup zdarma 

16. října Výtvarná dílna s podzimní tématikou 
23. října Stolní hry 

30. října Tvorba koláží 

Poradny Přes překážky
(podpořené z dotačního programu Rodina 

a ochrana práv dětí MPSV)
Sociální poradna

Průvodce náhradní rodinnou péčí
Psychologická poradna

Výživová poradna
Poradna Na cestě mateřstvím 

Finanční poradna
Mediace

Homeopatická poradna
Ekoporadna pro na domácí ekologii
(podpořena Magistrátem hl. m. Prahy) 

více na www.pexeso.org


