ČÍSLO 2/2018

16. 2.

17.30
20.00

17. 2.

17.30
20.00

20. 2.

17.30
20.00

21. 2.

22. 2.

17.30
20.00
17.30
20.00

23. 2.

17.30
20.00

24. 2.
27. 2.

28. 2.
1. 3.

17.30
20.00
17.30
20.00
17.30
20.00
17.30
20.00

2. 3.
3. 3.

6. 3.

7. 3.

8. 3.

17.30
20.00
17.00
19.00
20.00
17.30
20.00
17.30
20.00
17.30
20.00

9. 3.

17.30
20.00

10. 3.

17.30
20.00

11. 3.
13. 3.

16.00
17.30
20.00

14. 3.

17.30

15. 3.
16. 3.

20.00
17.30
20.00
17.30
20.00

17. 3.

17.30
20.00

KULTURA - SPOLEČNOST

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
Padesát odstínů svobody (zvuk 7.1) USA
140 Kč
Pikantní erotická romance okořeněná pořádnou dávkou thrilleru.
Novomanžele čeká několik nečekaných a nepříjemných překvapení
Raffaello: Lord umění Itálie
200/160* Kč
Intenzivní portrét jednoho z nejlepších renesančních umělců, který měl
vliv na rozvoj celého světa umění a dodnes fascinuje nejen historiky
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
Hmyz ČR
110 Kč
Poslední celovečerní film J. Švankmajera. Během zkoušky představení
“Ze života hmyzu“ se prolnou osudy postav hry a ochotníků
Happy End Francie/SRN
80 Kč
Zatímco svět kolem se nepostřehnutelně, ale zásadně proměňuje,
jedna lepší francouzská rodina žije ve své uzavřené bublině
Black Panther USA
120 Kč
Tvář vody USA
120 Kč
Za studené války v utajované americké vládní laboratoři pracuje němá
Elisa. Ta objeví přísně tajný experiment – Sally Hawkins
Vnitřní slunce Francie
100 Kč
Rozvedená umělkyně Isabelle (Juliette Binoche) hledá životní lásku.
Své naděje ale vkládá do mužů, kteří jsou spíše opakem tohoto ideálu
Věčně tvá nevěrná ČR
130 Kč
Josefovo krachující manželství přijíždí originálně zachránit teta Marta.
Naordinuje jim nevěru. Musí se přistihnout in flagranti a pak rozvést
Pračlověk GB/Francie
125/100* Kč
Film o střetu civilizací. Vyhraje doba kamenná či bronzová?
Rozhodnout má zápas v kopání dvou skupin bojovníků do kožené koule
Akta Pentagon: Skrytá válka USA
130 Kč
Příběh novinářů, kteří zveřejnili tajnou zprávu “Pentagon Papers“
o angažovanosti americké vlády během války ve Vietnamu
Black Panther 3D USA
140 K
Věčně tvá nevěrná ČR
130 Kč
Ewa Farna 10: Neznámá známá ČR
120 Kč
10 let zpěvaččiny kariéry, kdy se rozešla se svým managemantem,
osamostatnila se, založila vlastní vydavatelství a stihla se vdát
Vnitřní slunce Francie
100 Kč
Věčně tvá nevěrná ČR
130 Kč
Hmyz ČR
110 Kč
Alenka v zemi zázraků ČR
110 Kč
Osobitá parafráze známé Alenky v říši divů. Poetické vyprávění mladé
dívky, která putuje krajinou svého dětství a vzkřísí se do dospělosti
Tak pravil Bůh Dánsko
100 Kč
Jízlivý, sarkastický a dojemný rodinný portrét inspirovaný slavnou
biografií dánského dramatika Jense Blendstrupa
Pračlověk GB/Francie
125/100* Kč
Věčně tvá nevěrná ČR
130 K
Ewa Farna 10: Neznámá známá ČR
120 Kč
Michail Baryšnikov - Prostor Švédsko (viz str. 8)
120 Kč
Já, Tonya USA
110 Kč
Tonya Harding patřila mezi nejlepší krasobruslařky světa, známá je
však spíše šokujícím útokem na svou soupeřku Nancy Kerrigan
Věčně tvá nevěrná ČR
130 Kč
Potvora Dánsko
100 Kč
Drama zachycuje všední vztahové situace, z nichž se rýsuje portrét dvou
zcela rozdílných lidí, jejichž přitažlivost má destruktivní následky
Já, Tonya USA
110 Kč
Nejtemnější hodina GB
100 Kč
Winston Churchill v příběhu založeném na skutečných událostech
z doby jeho prvních týdnů ve funkci na začátku druhé světové války
Rudá volavka USA
120 Kč
Příběh primabaleríny, jejíž dravost dotlačila její tělo a mysl na samotný
limit. Mistryně ve svůdném a manipulativním boji zpravodajské služby
Tátova Volha ČR
130 Kč
Po smrti manžela se čerstvá vdova se svou dcerou vydává po stopách
jeho milenek hledat dosud dobře utajovaného syna
Triky s trpaslíky USA/Kanada
125/100* Kč
Chloe se přestěhuje do gotického domu plného zahradních trpaslíků.
Trpaslíci jsou živí. Mají dům chránit před hrozbou z jiné dimenze
Lady Bird USA
110 Kč
Film patří mezi nejlepší snímky roku 2017 a herečka Saoirse Ronan
za svůj výkon získala Zlatý globus
Alenka v zemi zázraků ČR
110 Kč
Winchester: Sídlo démonů USA
120 Kč
Příběh inspirovaný skutečnými událostmi. Vdova a dědička zbrojovky
Winchester je přesvědčena, že je pronásledována dušemi zabitých
Rusalka (Antonín Dvořák) USA (viz str. 8)
300/250* Kč
Tátova Volha ČR
130 Kč
Darkland Dánsko
100 Kč
Zaidův bratr je brutálně potrestán vůdcem gangu. Protože policie nemá
dostatek důkazů, rozhodne se zjednat spravedlnost sám
Earth: Den na zázračné planetě GB
80 Kč
Během jediného dne putujeme od nejvyšších hor k těm nejvzdálenějším
ostrovům, z hlubin džungle až do labyrintů velkoměst
Rudá volavka USA
120 Kč
Lady Bird USA
110 Kč
Tátova Volha ČR
130 Kč
Cesta za králem trolů Norsko
120/100* Kč
Tři bratři se vydávají na nebezpečnou výpravu za záchranou princezny
Kristin ze zajetí zlého trolla známého jako Horský král
Tlumočník ČR/SR
120 Kč
Hlavními hrdiny roadmovie jsou dva staří páni, kteří cestují napříč
Slovenskem, aby poznali pravdu o vlastní minulosti
Tátova Volha ČR
130 Kč
Tomb Raider USA
120 Kč
Mladá Lara Cro se vydává hledat pravdu o smrti svého otce.
Přežije toto dobrodružství a získá přezdívku Tomb Raider
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Sněhová královna: Tajemství ohně a ledu Rusko
125/100* Kč
Gerda má před sebou další úkol: nalézt rodiče unesené severním
větrem a dát celou rodinu zase dohromady
Pračlověk GB/Francie
125/100* Kč
Pračlověk GB/Francie
125/100* Kč
Včelka Mája 2: Medové hry SRN/Rakousko
130/110* Kč
Májin úl se nesmí zúčastnit Velkých medových her. V rozporu
s přáním královny se Mája rozhodne osobně postavit před císařovnu
Pračlověk GB/Francie
125/100* Kč
Zoufalé ženy dělají zoufalé věci ČR
60 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.
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Kino Radotín, Na Výšince 875/4, telefon: 257 910 322
e-mail: kinoradotin@email.cz, www.kinoradotin.cz

do 29. března
KAAN: Výstava Simonetty Šmídové
výstava snových obrazů
Místní knihovna Radotín
po, st a čt 8.00-12.00 a 13.00-18.00 hodin
16. února
XXIII. Radotínský bál
Radotínská sokolovna
20. února
Pódiová zkušenost
koncert žáků ZUŠ K. Slavického
kostel ČCE Na Betonce, od 18.00 hodin
22. – 25. února
POPAD – Pražská oblastní přehlídka
amatérského divadla
velký sál i klubová scéna Kulturního střediska
Radotín v domě U Koruny
více viz str. 4 a 5
26. února
Světový den modliteb a Surinam
setkání s vyprávěním o zemi pralesů a řek
radotínská modlitebna Církve československé
husitské, Prvomájová 909/7
1. patro od 18.00 hodin
více viz str. 4
17. února
O Rybabě a mořské duši
pohádka pro děti
v podání divadelního souboru Liberta
Klubová scéna Milana Peroutky (vchod ze
dvora domu U Koruny) od 15.00 hodin
vstupné 70 Kč
1. března
Koncert populární hudby
žáků ZUŠ K. Slavického
velký sál Kulturního střediska Radotín v domě
U Koruny od 18.00 hodin
2. března
Michal Pavlíček a Monika Načeva
akustický koncert vynikajícího kytaristy
a stejně skvělé zpěvačky
velký sál Kulturního střediska Radotín v domě
U Koruny od 19.00 hodin
vstupné předprodej 290 Kč, na místě 320 Kč
3. března
Horymírova sváteční jízda a masopust
nám. Sv. Petra a Pavla od 11.00 hodin
více viz str. 4
3. března
Vítání jara
tradiční hudební večer
Pivní sanatorium od 17.00 hodin
více viz str. 4
8. března
Moc a síla hypnózy
mentalista Jakub Kroulík ovládne vaší mysl
a z hypnózy vás dostanou neviditelné modelky
velký sál Kulturního střediska Radotín v domě
U Koruny od 19.00 hodin
vstupné předprodej 170 Kč, na místě 200 Kč
13. března
Žákovský koncert
žáků ZUŠ K. Slavického
kostel ČCE Na Betonce, od 18.00 hodin
14. března
Cestopisný pořad o Peru
zkušenosti české lékařky Ivany Wurstové, která
spojuje různé pohledy na nemoc
při léčení svých pacientů
Klubová scéna Milana Peroutky
(vchod ze dvora domu U Koruny) od 19.00 hodin
vstupné předprodej 100 Kč, na místě 130 Kč
16. března
Nové TV
kabaretoidní představení o jedné
nízkonákladové televizní stanici
v podání Kočovného divadla Ad Hoc
velký sál Kulturního střediska Radotín v domě
U Koruny od 19.00 hodin
vstupné předprodej 180 Kč, na místě 210 Kč
více viz str. 8
17. března
Jak Kašpárek s Kalupinkou slavili Velikonoce
pohádka pro děti v podání Divadla Kasperle
velký sál Kulturního střediska Radotín v domě
U Koruny od 15.00 hodin
vstupné 70 Kč
18. března
O Radotínskou skleněnku
turnaj v kuličkách v prostoru u lávky
přes Berounku na „lipenecké“ straně
20. března
Čaj o třetí –
Hudba v myšlenkách Masarykových
tradiční setkání radotínských seniorek
a seniorů s hudbou a občerstvením
velký sál Kulturního střediska Radotín v domě
U Koruny od 15.00 hodin
22. března
Ochutnávka chilských vín
se sommeliérem Františkem Kabátem
v ceně 12 vzorků a 3 karibských rumů
Klubová scéna Milana Peroutky (vchod
ze dvora domu U Koruny) od 19.00 hodin
vstupné 370 Kč
více nawww.praha16.eu

STRANA 7

Jim Fergus – Tisíc bělošek
Píše se rok 1875. Americká vláda a kmen
Čejenů vytvořily plán na výměnu tisíce
bělošských žen za tisíc koní. Děti vzniklé
z těchto svazků měly být prvním krokem
v budoucí integraci indiánů do americké
bílé společnosti. Mary Doddová s ironií
a humorem popisuje své zážitky mezi
pestrou skupinou žen provdaných za
indiány. Jim Fergus zde vytváří fascinující obraz
„co by se stalo, kdyby“ – návrh na výměnu
skutečně existoval, ale nikdy se neuskutečnil.
nakladatelství Garamound
C.D. Payne – Z hovna bič
Co si asi tak může člověk slibovat
od života, když ho osud obdaří ne zrovna
přitažlivým zjevem, mizerným zrakem
a předčasnou plešatostí? Nejspíš nic
moc. Takže žádný div, že je z Dannyho
v osmatřiceti osaměle žijící muž se špatně
placeným zaměstnáním, těžce závislý na
alkoholu a nikotinu. A když pak v práci
dojde k reorganizaci a jeho místo zruší pro
nadbytečnost, je to už vyloženě na mašli.
Nový humoristický román autora
kultovní série „Mládí v hajzlu“.
nakladatelství Jota
David Vais – Prvootec
Zkušenosti prvootce bez obalu, bez
zbytečných řečí, s praktickými postřehy
a radami pro muže, ale i ženy. Prožijte
s autorem roční přerod moderního muže
ve funkčního a milujícího tátu a partnera.
Vyhněte se zbytečným chybám a zjistěte,
co vede k spokojenému dítěti a rodině.
nakladatelství Sevruga
Pavel Pavel –
Návrat na Rapa Nui po třiceti letech
Autor knihy již ve svých devětadvaceti
letech rozchodil tajemné sochy
na Velikonočním ostrově, v domorodém
jazyce zvaném Rapa Nui. Jedinečný ostrov
uprostřed Tichého oceánu od té doby
navštívil ještě několikrát. V této knize
předkládá své postřehy, osobní zážitky
a místní znalost s humorným nadhledem
a zároveň s hlubokým pochopením pro
život obyvatel nejizolovanějšího místa světa.
nakladatelství RegounAll
PRO DĚTI
Sandra Dražilová Zlámalová –
Kulíškovy neposedné příhody
Z dešťové kapky zrozený malý čarovný
skřítek po příchodu na svět nic neumí, nic
nezná a vše se musí naučit. Během svého
putování za poznáním se setkává s různými
zvířátky i tajuplnými bytostmi –
jako jsou třeba úplničky.
nakladatelství Brána
Asa Lind – Písečný vlk
Magický příběh o osamocenosti a ceně
opravdového přátelství přivádí malé
čtenáře na malý, téměř opuštěný ostrov,
kde čas plyne vlastním tempem. Sedmiletá
Zacharina se tu zpočátku se cítí osamělá,
rodiče na ni nemají čas, a tak nejvíce
volného času tráví na pláži za domem.
Tady také jednoho dne z písku vyhrabe
prazvláštní mluvící bytost připomínající
vlka se srstí barvy písku.
edice Pikola Euromedia Group
Lucie Křesťanová –
Pohádky z pražských uliček
O lidech je známo, že jsou vrtošiví, proto
se musí o pořádek v Praze starat někdo
s dobrou pamětí a nesmrtelnou duší.
Jsou to víly, skřítkové, duchové, vodníci,
pidimužové a ještě další kouzelné bytosti
ze starých ulic, které pamatují dávné časy.
nakladatelství Brána
Daniela Fischerová – Bylum Nebylum
V městečku Ostrovín se dějí divné věci.
Nejprve zmizí místní zámek a pak je
unesena malá Pavlínka Karafiátová.
Své v tom hraje starobylá magie, ale také
prachobyčejná závist a chamtivost jistého
Chrudoše Kudrholce. Na světě totiž existují
dvě vzácné knihy, kniha tvoření Bylum
a kniha boření Nebylum. Kdo je má obě
v držení, oplývá neuvěřitelnou mocí.
edice Pikola Euromedia Group

do 31. března
Fandíme vodám, fandíme rybám
spolek Fandíme potápění představuje
fotografie světa (nejen) pod vodou
galerie Městského domu Zbraslav
ve výpůjční době knihovny
14. února
Promítání pro seniory:
Chorvatsko – národní parky
promítá Zdeněk Beránek
Klub KLASU od 15.00 hodin
17. února
Dětský karneval
soutěže o ceny, doprovodný program
sál restaurace U Přístavu 15.00-17.00 hod.
rezervace na www.divadlozbraslav.cz
17. února
Countrybál
výuka country tanců, soutěže, půlnoční
překvapení, hraje Rondel Band
sál restaurace U Přístavu od 19.30 hod.
rezervace na www.divadlozbraslav.cz
18. února
Noc na Karlštejně
zbraslavské nastudování
známé hudební komedie
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
rezervace na www.divadlozbraslav.cz
20. února
Noc na Karlštejně
zbraslavské nastudování
známé hudební komedie
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
rezervace na www.divadlozbraslav.cz
22. února
Koncert žáků ZUŠ
obřadní síň Městského domu Zbraslav
od 18.30 hodin
24. února
Kocour v botách
veselá maňásková pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
rezervace na www.divadlozbraslav.cz
25. února
Sen noci svatojánské
Shakespearovu komedii
v režii O. Vlčka hraje soubor ZKS
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
rezervace na www.divadlozbraslav.cz
26. února
Hurá do Evropy
dvě jednoaktové hry v jednom večeru autor
textu a režie inscenace O. Vlček
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
rezervace na www.divadlozbraslav.cz
27. února
Sen noci svatojánské
Shakespearovu komedii
v režii O. Vlčka hraje soubor ZKS
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
rezervace na www.divadlozbraslav.cz
3. března
Benjamín a tisíc mořských ďasů
kapitána Barnabáše
maňásková pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
rezervace na www.divadlozbraslav.cz
10. března
Kašpárkův drak Pudivítr
marionetová pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
rezervace na www.divadlozbraslav.cz
změna programu vyhrazena
podrobnosti na www.mc-zbraslav.cz

Rodinné centrum

Pexeso, z.s.
19. února
Jak léčit děti
přednáška a beseda se záchranářem
vstupné 80 Kč, hlídání 75 Kč/dítě
rezervace nutná, 17.30-19.00 hod.
24. února
Výtvarná dílna pro 9-15leté
vstupné (vč. materiálu) 380 Kč
rezervace nutná, 10.00-17.00 hod.

Peter Wohlleben –
Slyšíš, jak mluví stromy?
Nadšené vyprávění světoznámého
lesníka o tom, co o lese sám vypozoroval
a vyzkoumal. Zasvětí vás do tajemství
obyvatel lesa i jejich zvláštností a poznáte
triky, díky nimž přežívají.
nakladatelství Kazda

27. února
Jednoduché rodičovství
o rizicích rodičovského perfekcionismu
vstupné dobrovolné, hlídání 75 Kč/dítě
rezervace nutná, 17.30-19.00 hod.

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

PEXOKOTVA od 20. 2. každé úterý
14.00-15.30 hod. děti 8-12 let se budou učit
zdravě prosazovat i relaxovat
více info na tel. 731 042 668
www.pexeso.org

