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Raubíř Ralf 3D USA
155/135 Kč
Ralf, záporná postava v počítačové hře, se zoufale snaží stát kladným
hrdinou – režie: Rich Moore
Kuře na švestkách Francie
80 (RFK 50) Kč
Melancholický, až pohádkový příběh z Teheránu o potřebě nezištné
lásky v každém z nás – režie: Marjane Satrapi
Hobbit: Neočekávaná cesta 3D USA
140 Kč
Nejočekávanější film roku se vrací ke známým trpaslíkům, čaroději
Gandalfovi a chybět nemůže ani Bilbo Pytlík – režie: Peter Jackson
Proti větru Francie
90 Kč
Příběh osamoceného otce dvou dětí, a jeho šance začít vše znovu
od nuly – Audrey Tautou, Isabelle Carré
Legendární parta 3D USA
150 Kč
Santa, Víla Zuběnka, Jack Frost – prostě hrdinové dětských let, přicházejí
bojovat proti zlému Bubákovi – režie: Peter Ramsey
Ministr Francie
80 Kč
Expresionistická variace ze světa politiků na téma Jak chutná moc
režie: Pierre Scholler
Legendární parta 3D USA
150 Kč
Ladíme USA
110 Kč
Hudební komedie o partě mladých holek, milovnicích mainstreamu
a popové hudby současnosti – režie: Jason Moore
Legendární parta USA
110 Kč
Hobbit: Neočekávaná cesta 3D USA
140 Kč
Sammyho dobrodružství 2 3D Belgie
130 Kč
Pokračování animované pohádky o želvích přátelích a jejich
nedobrovolné cestě do Dubaje – režie: Ben Stassen
Sedm psychopatů Anglie
90 Kč
Scénárista, kterému chybí inspirace pro film, hledá námět u kamarádů,
zlodějů psů – hrají: Colin Farrell, Olga Kurylenko
Sammyho dobrodružství 2 3D Belgie
130 Kč
Hobbit: Neočekávaná cesta USA
100 Kč
Pí a jeho život USA
110 Kč
Dobrodružný příběh o indickém chlapci, který se ocitl na moři sám,
ve společnosti divokých šelem – režie: Ang Lee
Skyfall USA
110 Kč
James Bond – neporazitelný, neohrozitelný, neodolatelný pro
ženskou polovinu světa – jako vždy – Daniel Craig
Sammyho dobrodružství 2 3D Belgie
130 Kč
Svatba mezi citrony Dánsko/Švédsko
80 Kč
Romantická komedie ve víru lásky a spousty vášní, která se nebojí
ani vážných témat – Pierce Brosnan
Ladíme USA
110 Kč
Co kdybychom žili společně? Francie
80 Kč
Nejzábavnější ukázka stáří na filmovým plátně, podaná s francouzskou
noblesou – Jane Fonda, Pierre Richard
Sammyho dobrodružství 2 3D Belgie
130 Kč
Jack Reacher: Poslední výstřel USA
110 Kč
Drsný hrdina spisovatele Lee Childa vstupuje na plátna kin a předvádí
nám boj za spravedlnost 21. století – Tom Cruise
Ladíme USA
110 Kč
Avatar 3D USA
100 Kč
Akční příběh, zasazený na planetu Pandora, nám otvírá neuvěřitelný
svět za hranicemi naší fantazie – režie: James Cameron
Tosca – opera – MET New York USA (viz str. 8)
300 Kč
ZTP, důchodci, studenti 250 Kč
George Harrison USA Filmový klub (viz níže)
90(RFK 60) Kč
Pí a jeho život 3D USA
150 Kč
Bídnici Anglie
110 Kč
Muzikál o životě známého trestance Jeana Valjeana z období
Francouzské revoluce – Hugh Jackman, Russell Crowe
Master USA
80 Kč
Analytický pohled na duchovní manipulaci, příběh lidské touhy po
smyslu života – Joaquin Phoenix
Hon Dánsko
80 Kč
Mads Mikkelsen byl za roli nevinné oběti šikany a obvinění
ze sexuálního zneužívání oceněn hlavní cenou na MFF v Cannes 2012
Zvonilka: Tajemství křídel 3D USA
130 Kč
Fantastický animovaný příběh o víle Zvonilce a její sestřičce pro
celou rodinu – režie: Peggy Holmes
Atlas mraků USA/SRN
100 Kč
Mysteriózní příběh napříč časem a prostorem, kde všechno má svoji
příčinu i následek – Tom Hanks, Halle Berry
Holky na tahu USA
90 Kč
Variace „Pařby ve Vegas“ pro mladé dámy, které si chtějí užít
život plnými doušky – Kirsten Dunst, Isla Fischer
Hendrix 70: Live at Woodstock GB (viz str. 8)
150 Kč
Nezapomenutelné vystoupení Jimiho Hendrixe na festivalu „Woodstock“
v srpnu 1969 v HD kvalitě a zvuku 5.1.

Dětská představení
22. 12.
29. 12.
5. 1.
12. 1.

16.00
16.00
16.00
16.00

kino nehraje představení pro děti
Sammyho dobrodružství 2 Belgie
90 Kč
Sammyho dobrodružství 2 Belgie
90 Kč
Smolíček ČR
50 Kč
Známá pohádka o Smolíčkovi Pacholíčkovi a jelenu se zlatými parohy

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

Filmový klub: George Harrison
Dokument George Harrison: Living in the
Material World mapuje život jednoho z nejslavnějších muzikantů všech dob. Přibližuje
jeho dětství v Liverpoolu, éru Beatles, sólovou kariéru i soukromý život.
Scorsese zachycuje George Harrisona
nejen jako úspěšného hudebníka, ale i jako
věčného hledače rovnováhy mezi světem
materiálním a duchovním.
Ve filmu se objevují dosud nepublikované
fotografie, videozáznamy, nahrávky a rozhovory nejen se samotným Harrisonem, ale
i s jeho manželkou Olivií Harrisonovou,
Ericem Claptonem, Terry Gilliamem, Ericem
Idlem, Georgem Martinem, Paulem McCartneym, Yoko Ono, Tomem Pettym, Ringo
Starrem a Jackiem Stewartem.
Všichni mluví otevřeně o Harrisonově
výjimečném talentu, ale i o jeho vnitřních
rozporech, prudké povaze, experimentech
s drogami a náklonnosti vůči ženám.
Kino Radotín promítá dokumentární film
Martina Scorseseho v úterý 8. ledna 2013
od 18.00 hodin. Délka 205 min.

do 11. ledna
Vánoční výstava
tradiční výstavu betlémů a vánočních
dekorací doplní letos i dětmi
vytvořené vánoční pohlednice,
druhá část představuje tvorbu grafi ka
a malíře Zdirada J. K. Čecha
výstavní síň Městského domu ve
výpůjční době knihovny a při akcích
15. prosince
Kocour v botách
veselá maňásková pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
15. prosince
Adventní koncert
Sboru sv. Jiří z Vraného nad Vltavou
Městský dům Zbraslav od 17.00 hodin
16. prosince
Vánoční koncert
zbraslavského sboru Frangula Chorus
Husův sbor od 16.00 hodin
20. prosince
Vánoční koncert Big Bandu
ZUŠ Zbraslav a ZUŠ Biskupská
diriguje M. Tolkner,
host Ondřej Ruml
Divadlo Jiřího Srnce od 18.30 hodin
rezervace: 602 807 332
21. prosince
Adventní koncert
skupiny Ritornello pod vedením
pana Michaela Pospíšila
Kostel sv. Havla od 19.00 hodin
22. prosince
Zbraslavské Vánoce
Městský dům, Divadlo J. Kašky
a prostranství před nimi od 14.30 hodin
Jak Pejsek s kočičkou slavili Vánoce
od 14.30 a 15.30, Vánoční koncert
od 16.15, Vánoční ohňostroj od 17.00
po dobu akce malý vánoční jarmark
vánoční výstava, občerstvení,
videoprojekce
24. prosince
Rybova Česká mše vánoční
4Seasons Chamber Orchestra,
sbor a sólisté
Kostel sv. Jakuba od 24.00 hodin
5. ledna
Budulínek, Červená Karkulka
dvě maňáskové pohádky pro nejmenší
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
Změna programu vyhrazena!
Informace, rezervace: kulturní odd.
ÚMČ Praha-Zbraslav, U Malé řeky 3
tel 257 111 801, kultura@zbraslav.cz
www.mc-zbraslav.cz/kultura

15. prosince
Předvánoční veselice
pro rodiče s dětmi v maskách i bez
tancování, soutěže, dovádění
minidivadélko a také
vánoční bubnování
vstupné 30 Kč/osoba od 2 let, rodinné
vstupné 100 Kč (2 dospělí + 2 děti)
sál restaurace U Přístavu
15.00-18.00 hodin
Volná herna k dispozici:
středy 16.00-18.00
pro všechny bez rozdílu věku
pátky 10.00-12.00 pro děti do 2 let
sudé neděle 9.00-12.00
nejen pro tatínky s dětmi
vstupné jednorázové:
30 Kč za 1. dítě, 20 Kč za 2. dítě,
10 Kč 3. dítě, dospělí jako
doprovod zdarma
Pexoklubovna pro školáky
pátky od 12.00 do 16.00 hodin
s novým lektorem Pepou Křížkem
vstup zdarma, rezervace není nutná
21. prosince
Vánoční ladění
jízda vánočními songy na Youtube
zahřátá vánočním nealko “punčem“
cukroví z vlastních zásob vítáno
O prázdninách má Pexeso prázdniny!
telefon recepce: 721 518 248
email: recepce@pexeso.org
více na www.pexeso.org

16. prosince
Staročeské roráty a Česká mše vánoční
J. J. Ryba
koncert duchovní hudby pořádaný
Základní uměleckou školou
K. Slavického a Římskokatolickou
farností Praha – Radotín
kostel Sv. Petra a Pavla od 15.00 hodin
16. prosince
III. adventní koncert
vystoupení kytarového mága
prof. Štěpána Raka
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 17.00 hodin
18. prosince
Andělé
velmi úspěšná něžná vánoční pohádka
pro děti s Ivanou Hesovou
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny
od 9.45 a od 11. 00 hodin
Koncert Pražské mobilní zvonohry
náměstí Sv. Petra a Pavla
od 16.00 hodin
Půlnoční ohňostroj
u radotínské lávky přes Berounku
od 24.00 hodin
10. ledna
Na útěku
repríza úspěšné roadmovie
pojednávající nejen o jízdě životem
dvou svérázných žen
v podání divadelní společnosti Křoví
v režii Dany Radové
Klubová scéna (vchod ze dvora domu
U Koruny) od 19.00 hodin
12. ledna
Píseček
humorná jednoaktrovka a divadelní
bábovička z vlastních rodičovských
zkušeností členek a členů kladenského
divadla V.A.D.
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 19.00 hodin
19. ledna
Bylo nebo nebylo nebo bylo?
nová loutková pohádka pro děti
i jejich rodiče v podání sdružení
Serpens a DAMU
Klubová scéna (vchod ze dvora domu
U Koruny) od 15.00 hodin
Vánoční nabídka Kulturního
střediska Radotín v domě U Koruny
možnost zakoupení vstupenek na
pořad:
19. ledna
Křeslo pro hosta
s houslovým virtuosem
Jaroslavem Svěceným
a jeho dcerou Julií
Klubová scéna (vchod ze dvora domu
U Koruny) od 19.00 hodin
více na www.praha16.eu
a www.ukoruny.net

Chuchelský advent
pořádaný
Městskou částí
Praha – Velká Chuchle
a Římskokatolickou farností
u kostela sv. Filipa a Jakuba
Praha – Hlubočepy
23. prosince
Komedie o Narození
hra J. A. Pitínského sehraná
Chuchelským divadelním
souborem K8
v centru Kazínská 8 od 17.00 hodin
pořádáno v rámci oslav 880. výročí
první písemné zmínky o Chuchli

Peter Prange – Uloupený ráj
Když se poprvé setkali, jako by
propadli kouzlu. Neboť Lauru
Paddingtonovou a Harryho Wintera
spojí jeden z největších příběhů lásky
20. století. Milují se bezvýhradně,
opojeni sebou a obklopeni
uměleckými přáteli koncem třicátých
let v Paříži i v dvojsamotářství
vlastního ráje v Provenci.
Ale hrozí, že skutečnost, jíž tak
unikají, je nakonec dostihne…
nakladatelství Ikar
Juan Marsé – Kaligrafie snů
Mistrovsky vykreslené prostředí
periferní barcelonské čtvrti v půli
minulého století je autentickou
kulisou milostného příběhu, který
sleduje a do kterého se i sám zamíchá
patnáctiletý Ringo.
Po několika letech se dospělý Ringo
se „svými“ postavami znovu setká
a příběh z dospívání nabírá
jinou dimenzi.
nakladatelství Odeon
Katherine Pancolová –
Pomalý valčík želviček
Pokračování úspěšné knihy Žluté
oči krokodýlů – Joséphinu potkal
ohromný literární úspěch. Ztratila
ale manžela Antoina, který zmizel
v Keni. Sežrali ho opravdu krokodýli
se žlutýma očima? Jaké je to být
slavnou, ptá se Joséphine? Je tím
člověk šťastnější? Změnilo se všechno,
ale vlastně se nezměnilo nic. Dcera
Hortense se přestěhovala do Londýna,
aby prokázala svůj talent v módním
byznysu. Roztomilá Zoé zvolna
odrůstá dětství, nikoli bez potíží.
Joséphinina egocentrická sestra
Iris, notorická lhářka, se bohužel
nezměnila vůbec...
nakladatelství Jota
Jacqueline Yallop –
A bůh se odmlčel
Romantický příběh se odehrává
v zapomenutém klášteře uprostřed
francouzského venkova. Ten se snaží
vést pevnou rukou sestra Bernarda,
která ale začíná stále více žít
minulostí a vzpomínkami na dobu,
kdy byla mladou novickou v klášteře
obsazeném německými vojáky.
Její odpor proti okupantům
i proniknutí mužů na posvátnou
půdu ženského řeholního řádu tehdy
nakonec podlehl síle lásky,
která si najde svou cestu k srdci
i za těch nejnepravděpodobnějších
okolností...
nakladatelství Víkend
Francesca Simonová –
Darebák David a dinosauři
Vítejte u Davidova ujetého
i úžasného, darebného i důvtipného
populárně-naučného průvodce vším,
co jste kdy chtěli vědět o dinosaurech.
Knížka nabitá bizarními fakty
a nahodilými maličkostmi je
dokonalou příručkou o všem, co jste
vždycky chtěli vědět (i o spoustě věcí,
které jste možná vůbec vědět nechtěli)
o pravěkých zvířatech.
nakladatelství BB art
Helena Rytířová –
Světová kuchařka pro kluky a holky
Motají se vám děti neustále
v kuchyni a chtějí pomáhat a podílet
se na vaření? Naše čarodějnička
Borůa má plný kouzelný měšec
receptů a ráda je naučí holky i kluky.
Osobně dohlédne, aby se při vaření
nikdo neporanil, protože recepty jsou
jednoduché a bezpečné.
nakladatelství Fragment
Místní knihovna Zbraslav
U Malé řeky 3
Praha-Zbraslav
tel.: 257 111 802-5
e-mail: knihovna@zbraslav.cz

