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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

16. 1. 17.30 Špindl   ČR 120 Kč
                                    Sestry Eliška, Katka a Magda vyráží na hory na dámskou jízdu
  A. Polívková, D. Gránský, K. Klausová, K. Zima, J. Kohák 
 20.00 Odnikud   SRN/Francie 80 Kč
  Život Katji se otřese v základech, když při bombovém útoku ztratí syna
  a manžela. Nemůže jít dál, dokud neučiní spravedlnosti zadost 
17. 1. 17.30 Nejtemnější hodina   GB 110 Kč
  Winston Churchill v příběhu založeném na skutečných událostech
  z doby jeho prvních týdnů ve funkci na začátku druhé světové války
 20.00 Polibek od Beatrice   Francie 100 Kč
  Claire svůj život zasvětila službě ostatním. Porodnici, kde pracuje,
  budou brzy zavírat a do toho se objeví milenka jejího zemřelého otce
18. 1. 17.30 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci   ČR 130 Kč
  „To tedy byl porod!“ vzdychnete si, když se vám něco nepodaří, a stojí
  vás to hodně úsilí. Tato věta vystihuje i touhu Olgy najít pravou lásku
 20.00 Kolo zázraků   USA 120 Kč
  Příběh vášně, násilí a zrady odehrávající se v zábavním parku vypráví
  plavčík Justin Timberlake v nové komedii Woody Allena
19. 1. 17.30 Coco   3D   USA 150/130* Kč
  Navzdory prazvláštnímu rodinnému zákazu muziky se Miguel touží
  stát uznávaným muzikantem, jako je jeho idol, Ernesto de la Cruz
 20.00 Nejtemnější hodina   GB 110 Kč
20. 1. 17.30 Intimissimi on Ice – Legenda krásy   Itálie   (viz str. 8) 200/160* Kč 
               20.00 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci   ČR 130 Kč
23. 1. 17.30 Motorband: Restart   ČR 100 Kč
  Dokumentární film pro všechny ROCKERY. Příběh kapely, která
  to nikdy nevzdala. O slávě a věčných pádech na dno
 20.00 Zmenšování   USA 120 Kč
  Chcete mít lepší život? Nechte se zmenšit. Paul se to rozhodne risknout
  a nastartuje tím své největší životní dobrodružství – Matt Damon
24. 1. 17.30 Ovčáček miláček   ČR   (viz str. 8) 150/100* Kč
 20.00 Tři billboardy kousek za Ebbingem   GB/USA 110 Kč
  Mildred zavraždili dceru. Vyšetřování selže, a tak před vjezd do města,
  kde žije, umístí tři billboardy s velmi kontroverzními vzkazy
25. 1. 17.30 Labyrint: Vražedná léčba   USA    130 Kč
  Další díl oblíbené série. Tentokrát se mladý hrdina omas pouští
  do mise s cílem najít lék na smrtelnou nemoc zvanou Flare
      20.00 S láskou Vincent   Polsko/GB 110 Kč
  Kombinace hraného filmu a animace originálních 66960 olejomaleb
  vytvořených 125 umělci podle 94 původních van Goghových děl
26. 1. 17.30 Coco   USA 130/110* Kč 
 20.00 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci   ČR    130 Kč 
27. 1. 17.30 Zmenšování   USA 120 Kč
 20.00 Ovčáček miláček   ČR 150/100* Kč
30. 1. 17.30 Paula   Francie 100 Kč
  Rozhořčená žena se náhle ocitá na ulici. Její cesta za znovunalezením
  nezávislosti a klidu, plná bizárních setkání, právě začíná
 20.00 Tři billboardy kousek za Ebbingem   GB/USA 110 Kč
31. 1. 17.30 S láskou Vincent   Polsko/GB 110 Kč
 20.00 Labyrint: Vražedná léčba   3D   USA    150 Kč
1. 2. 17.30 Nit z přízraků   USA 110 Kč
  Hlavním hrdinou je známý krejčí, jehož život je narušen Almou,
  ženou se silnou osobností – Daniel Day-Lewis
 20.00 Místo splněných přání   Itálie 90 Kč
  Záhadný muž sedí každý den u stejného stolu restaurace, připraven
  vyslyšet a vyplnit největší přání návštěvníků – Valerio Mastandrea
2. 2. 17.30 Čertoviny   ČR 120/100* Kč
  Dva nešikovní čerti Popelák a Uhelák, jsou vládcem pekel posláni
  za trest do světa, aby do měsíce přivedli každý jednu hříšnou duši
 20.00 Intimissimi on Ice – Legenda krásy   Itálie   (viz str. 8) 200/160* Kč 
3. 2. 17.30 President Blaník   ČR 120 Kč
  Lobbista Blaník se rozhodne kandidovat na prezidenta ČR.
  V kampani slíbil například korupci dostupnou pro všechny  
               20.00 Nit z přízraků   USA 110 Kč
6. 2. 17.30 Na shledanou tam nahoře   Francie 100 Kč
  Snímek o lidech, kteří jsou válkou vytlačeni na okraj společnosti
  a kteří se snaží z krutosti doby a svého osudu vytřískat co se dá
 20.00 Na konci světa   GB 90 Kč
  Citlivý příběh milostného vzplanutí mezi anglickým farmářským
  synkem a rumunským migrantem se vyvaroval předvídatelným klišé
7. 2. 17.30 Raphael: Lord umění   3D   Itálie   (viz str. 8) 200/160* Kč
 20.00 President Blaník   ČR 120 Kč
8. 2. 17.30 Nejtemnější hodina   GB 100 Kč
 20.00 Padesát odstínů svobody (zvuk 7.1)   USA 140 Kč
  Pikantní erotická romance okořeněná pořádnou dávkou thrilleru.
  Novomanžele čeká několik nečekaných a nepříjemných překvapení  
9. 2. 17.30 Sněhová královna: Tajemství ohně a ledu   3D   Rusko 140/120* Kč
  Gerda má před sebou další úkol: nalézt rodiče unesené severním
  větrem a dát celou rodinu zase dohromady
 20.00 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci   ČR 100 Kč
10. 2. 17.30 Špindl   ČR 110 Kč 
 20.00 Padesát odstínů svobody (zvuk 7.1)   USA 140 Kč
11. 2. 16.00 Vincenzo Bellini: Puritáni   USA   (viz str. 8) 300/250* Kč
13. 2. 17.30 Happy End   Francie/SRN 80 Kč
  Zatímco svět kolem se nepostřehnutelně, ale zásadně proměňuje,
  jedna lepší francouzská rodina žije ve své uzavřené bublině
 20.00 Na konci světa   GB 90 Kč 
14. 2. 17.30 Intimissimi on Ice – Legenda krásy   Itálie   (viz str. 8) 200/160* Kč
 20.00 Padesát odstínů svobody (zvuk 7.1)   USA 140 Kč
15. 2. 17.30 Tvář vody  USA 120 Kč
  Za studené války v utajované americké vládní laboratoři pracuje němá
  Elisa. Ta objeví přísně tajný experiment – Sally Hawkins
 20.00 Manifesto   SRN/Polsko 100 Kč
  Snímek skládá hold uměleckým manifestům a zároveň kriticky
  zkoumá roli umělce v dnešní společnosti – Cate Blanchett
16. 2. 17.30 Dukátová skála   ČR 110 Kč
  Film s pohádkovými motivy o partě dětí, které o prázdninách pátrají
  po hradním pokladu, ale na své cestě zůstanou uvězněni Černou paní
 20.00 Padesát odstínů svobody (zvuk 7.1)   USA 140 Kč
17. 2. 17.30 Raphael: Lord umění   Itálie   (viz str. 8) 200/160* Kč
 20.00 Black Panther   3D   USA 140 Kč
  Další z marvelovských komiksů nás zavede do malé země Wakanda.
  Hlavním strážcem jejího tajemství je náčelník zvaný Černý panter

Dětská představení:
20. 1. 15.30 Čertoviny   ČR 130/110* Kč
27. 1. 15.30 Dukátová skála   ČR 110 Kč
  3. 2. 15.30 Čertoviny   ČR 120/100* Kč
10. 2. 15.30 Dukátová skála   ČR 110 Kč

Babybio:
17. 1. 10.00 Kvarteto   ČR 60 Kč
  Mezi hlavními hrdiny dochází k neustálým zádrhelům a bizarním
  situacím, až konečně jeden neplánovaný večírek přinese jistou katarzi
14. 2.       9.00 – 10.00 líčení vizážistkami
             10.00 Špindl   ČR 60 Kč

150/130* - na představení s takto označeným vstupným lze slevu (dle typu představení) pro děti, studenty, 
seniory, ZTP) uplatnit pouze při zakoupení vstupenek na pokladně kina

14. ledna
Kurz salsy

zahájení výuky tance salsy pro jednotlivce
i páry – 10 lekcí každou
neděli 17.30-18.30 hodin

informace a přihlášky na www.latinarte.cz  
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny

16. ledna
Novoroční koncert

ZUŠ Klementa Slavického
kostel ČCE Na Betonce, od 18.00 hodin

18. ledna
Oskar Wilde

divadelní hra o vzestupu a pádu slavného 
britského dramatika, dandyho a bonvivána 

v podání divadla Soliteater
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 19.00 hodin
vstupné 150 Kč

25. ledna
Roman Dragoun

koncert české rockové legendy,
zpěváka, skladatele a klávesisty
Klubová scéna Milana Peroutky

(vchod ze dvora domu U Koruny) 
od 19.00 hodin
vstupné 170 Kč

22. ledna
Beseda „Centrum Radotín“

velký sál Kulturního střediska Radotín 
v domě U Koruny 17.30-19.30 hodin

více viz str. 1

27. ledna
Pověsti české

hravý loutkový příběh na motivy spisů 
Dalimila a A. Jiráska v podání divadelního 

souboru Toy Machine
Klubová scéna Milana Peroutky

(vchod ze dvora domu U Koruny)
od 19.00 hodin
vstupné 70 Kč

27. ledna
Rozpaky zubaře Svatopluka

interaktivní divadelní představení
v podání divadla V.A.D.

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

vstupné 150 Kč

30. ledna
Vystoupení souborů

ZUŠ Klementa Slavického
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 17.00 hodin

30. ledna
Kytarový koncert

ZUŠ Klementa Slavického
kostel ČCE Na Betonce, od 18.00 hodin

16. února
XXIII. Radotínský bál

ples Městské části Praha 16 spojený 
s bohatou tombolou

k tanci i poslechu zahrají
kapela Jazzika a Mezcla Orquestra
předprodej vstupenek a místenek

od středy 7. února do středy 14. února od 
16.00 do18.00 hodin

více viz str. 4

11. února
Únorové kácení kuželek

turnaj v klasických kuželkách je součástí
6. mistrovství Radotína 2018 v boulo/koulo

kuželna SC Radotín na Novém hřišti
od 14.00 hodin

přihlášky: iveta.krejci@praha16.cz
nebo na tel.: 234 128 102

pozor, kapacita turnaje je omezena
počtem drah!

20. února
Pódiová zkušenost

koncert žáků ZUŠ Klementa Slavického
kostel ČCE Na Betonce, od 18.00 hodin

22. – 25. února
Pražská oblastní přehlídka

amatérského divadla
Kulturní středisko Radotín

v domě U Koruny

více na www.praha16.eu

Dirk Husemann  – Zloději hedvábí
Z císařského pověření se Taurus 

a Olympiodoros vydávají do daleké 
Asie odhalit tajemství výroby hedvábí. 
Ukradené housenky se pak pokoušejí 

dopravit osm tisíc mil zpět do Byzance. 
Jejich život visí na hedvábné niti...

nakladatelství Knižní klub

Katrina Kalda – Aritmetika bohů
Vyprávění mladé Estonky, která se koncem 

80. let vystěhovala s matkou do Francie, 
se odehrává ve třech časoprostorových 
rovinách. První popisuje život na Sibiři 

v letech 1945–1948. Druhý prostor
je věnovaný Estonsku, jak ve vzpomínkách 

na dětství vypravěčky, tak během jejích 
pozdějších návštěv. Třetí románový prostor 

je vymezený francouzskými hranicemi.
nakladatelství Havran

Stephen King – Danse
Macabre: svět hororu

Do podmanivého průvodce specifickým 
žánrem vložil King pronikavé postřehy 

a zasvěcené komentáře ke slavným 
i obskurnějším dílům.

nakladatelství Beta-Dobrovský

Nina Špitálníková  – Mezi dvěma Kimy 
(Na studiích v KLDR)

Co obnášelo studium v jednom 
z nejtužších diktátorských režimů

na světě? Jak vypadá bezprostřední
severokorejská realita?

nakladatelství Lidové noviny

Javier Moro – Na vlastní kůži
Na počátku 19. století se španělský král 
na doporučení lékařů rozhodl vypravit 
do zámoří expedici, jejímž cílem bylo 

rozšířit tam právě objevenou vakcínu proti 
černým neštovicím. Součástí výpravy byli 
lékaři, ale i dvaadvacet dětí a mladá žena, 

která o ně pečovala.
nakladatelství Ikar

Neil Gaiman  – Severská mytologie
Jak získal or své proslavené kladivo 

Mjölnir? Kolik světů spojuje vždyzelený 
jasan Yggdrasil? Kdo postavil zeď kolem 
Ásgardu a co bude následovat po konci 
světa zvaném Ragnarök? V Gaimanově 

převyprávění ožívají bohové i obři, 
medovina teče proudem, vlci mluví 
a jabloně rodí jablka nesmrtelnosti.

nakladatelství Argo

Vlastimil Vondruška – Husitská epopej 6.: 
Za časů Jiřího z Poděbrad

…postupně umírají příslušníci i druhé 
generace rodu Prokopů a na jejich 

místo nastupují děti a vnuci. Jejich svět 
však už není naplněn původními ideály 
kališnického hnutí, ale pragmatickým 

zápasem o majetek a postavení,
ale i prosté lidské štěstí.
nakladatelství MOBA

Pro děti:
Zdeněk Řezníček – Dědečkovy pohádky 

(pro čtenáře od 7 let)
Víte, odkud vzal ježek bodlinky,

jak došlo k tomu, že je zebra pruhovaná, 
jak to dopadlo s Lucinkou, která šla hledat 

ztracené mléko? Nechte se půvabnými 
pohádkovými příběhy z této knihy přenést 

na venkovský dvorek za Lucinkou nebo 
Strašilínkem, ale i do vzdálené Afriky

mezi černoušky...
nakladatelství Edika

Dominic Walliman – 
Profesor Astrokocour: Hranice vesmíru

Výpravná obrazová encyklopedie pro děti, 
která sklidila obrovský úspěch hned
po svém anglickém vydání, přiblíží 

všechna tajemství vesmíru – od velkého 
třesku po planety Sluneční soustavy. 

Doslov napsal Jiří Grygar.
nakladatelství Labyrint Raketa

Kevin Sands – Alchymistova šifra
„Nikomu neprozraď, co jsem ti dal.”

Dokud Christopher neobdržel
toto varování, byl jako učedník u mistra 

Benedikta Blackthorna celkem spokojený. 
Pak však začne londýnské lékárníky 

pronásledovat záhadný kult,
umírají lidé a nebezpečí se blíží!

nakladatelství Fragment

více na www.knihovna-radotin.cz

20. ledna
Pohádka o princezně
Zubejdě Solimánské

marionetová pohádka na motivy
příběhu Karla Čapka

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
rezervace vstupenek n www.divadlozbraslav.cz

20. ledna
Divadelní maškarní ples

Zbraslavské kulturní společnosti
k tanci zahraje skupina REPETE 
předtančení, tombola, program

sál restaurace U Přístavu od 19.30 hod.
rezervace vstupenek a informace na 

www.divadlozbraslav.cz

23. ledna
Sen noci svatojánské

Shakespearovu komedii v režii
O. Vlčka hraje soubor ZKS

Divadlo J. Kašky od 20.00 hodin 
rezervace vstupenek n www.divadlozbraslav.cz

27. ledna
Perníková chaloupka

marionetová pohádka pro nejmenší
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

rezervace vstupenek n www.divadlozbraslav.cz

28. ledna
Sen noci svatojánské

Shakespearovu komedii v režii
O. Vlčka hraje soubor ZKS

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
rezervace vstupenek na www.divadlozbraslav.cz

27. ledna
Plesotančírna

živá muzika, volná zábava i výuka tanců 
s mistrovou Lenkou Peške,
vtipné losování vstupenek
sál restaurace U Přístavu

20.00-02.00 hodin
 předprodej v Pexesu:

www.pexeso.org, 721 518 248

3. února
Honza pánem

marionetová pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

rezervace na ww.divadlozbraslav.cz

10. února
Sůl nad zlato

marionetová pohádka na motivy
z díla Božerny Němcové

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
rezervace na www.divadlozbraslav.cz

18. února
Noc na Karlštejně

zbraslavské nastudování známé
hudební komedie

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
rezervace míst na www.divadlozbraslav.cz

Změna programu vyhrazena. 
podrobnosti na www.mc-zbraslav.cz

  Program Klubu Radotín

16.1. Multi-kulti blok I.
18.1. Výroba antistresového míčku
23.1. Multi-kulti blok II.
25.1. Procházka – krmení kachen
29.1. Recyklodílna

více na www.proximasociale.cz

Rodinné centrum
Pexeso, z.s.

PEXOKLUB

19. ledna
Morčecí párty

odpoledne plné soutěží, kvízů 
a dobrot,vstup s domácím zvířátkem i bez

rezervace nutná, vstupné 100 Kč
od 16.00 hodin

22. ledna
Děti a jídlo

dopolední přednáška psycholožky 
Mgr. Michaely Kvasničkové s besedou

pro rodiče s účastí dětí (hračky k dispozici)
rezervace nutná, vstupné 80 Kč

10.00-11.15 hodin

27. ledna
Plesotančírna

viz výše

30. ledna
Mohu být zároveň dobrou matkou, 

partnerkou i pracovicí?
přednáška psycholožky Mgr. Kateřiny 
Beerové rezervace nutná, vstupné 80 Kč, 
hlídání dětí 75Kč/dítě (sourozenci sleva) 

17.45-19.15 hodin

18.1. Debatní kroužek „Jak se cítím, když…?“
22.1. Výtvarný workshop s Majdou
23.1. Základy Fitboxu s Lenkou
25.1. Den otevřených dveří
         (i pro domácí mazlíčky)
29.1. PC kroužek
30.1. Hádankové odpoledne

více na www.pexeso.org


