
14. ledna
Galakoncert strun

koncert houslového virtuosa
Jaroslava Svěceného

a kytaristy Miloslava Klause
Kulturní středisko Radotín

od 19.00 hodin

25. ledna
Faustova svatba aneb

Jak je důležité míti stoličku
Komedie DS Gaudium na motiv 

známé hry J. K. Tyla v dramaturgické 
úpravě Vlasty Pilařové ve společné 
režii Mirky Stehlíkové a Antonise 

Arabadzise
Kulturní středisko Radotín

od 19.00 hodin

18. února
XVII. Radotínský bál

(více informací viz str. 4)
www.praha16.eu

17.1. 18.00 Garfield 3: zvířecí jednotka
                      zasahuje 3D
         20.00 Milovaní
18.1. 18.00 Labyrint
         20.30 Konec Roberta Mitchuma
19.1. 18.00 Happy Feet 2 3D
         20.30 Děti moje
20.1. 18.00 Happy Feet 2 3D
         20.30 Láska je láska
21.1. 16.00 Krtek a oslava
        18.00 Láska je láska
         20.30 Děti moje
22.1. 16.45 Popelka – záznam
                    z Birminghamského
                    královského baletu
24.1. 18.00 Happy Feet 2 3D
24.1. 20.30 Láska je láska
25.1. 10.00 Baby bio:  Perfect days -
                   I ženy mají své dny
        18.00 Láska je láska
        20.30 Kdo, když ne my
26.1. 18.00 Kontraband
        20.30 Nebezpečná metoda
27.1. 18.00 Trafačka
        20.30 Bůh masakru
28.1. 16.00 Plody, Policejní autíčko
        18.00 Ocelová pěst TIP
        20.30 Kontraband
31.1. 18.00 Black Power
        20.30 Bůh masakru

1.2. 17.30 Jeskyně zapomenutých snů
        20.00  Kazatel Kalašnikov
2.2. 17.30 Hugo a jeho velký objev 3D
         20.00 Kronika
3.2. 17.30 Doba ledová 3: úsvit
                  dinosaurů 3D
        20.00 Perfect sense
4.2. 16.00 Cirkus Hurvínek
      17.30 Hugo a jeho velký objev 3D
       20.00 Kronika
7.2. 17.30 Království hmyzu 3D
       19.00 Filmový klub: Faraon
8.2. 17.30 Pina 3D
       20.00 Jeden musí z kola ven
9.2. 17.00 Star Wars: epizoda 1 - 
                 skrytá hrozba 3D
       20.00 Muž na hraně
10.2. 17.30 Alfa a Omega 3D
        20.00 Speciální jednotka
11.2.16.00 Ztracená hvězda
       17.30 Království hmyzu 3D
        19.00 Star Wars: epizoda 1 -
                  skrytá hrozba 3D
14.2. 17.00 Star Wars: epizoda 1  -     
                  skrytá hrozba 3D
        20.00 Speciální jednotka
15.2. 17.30 Alfa a Omega 3D
        20.00 Jeden musí z kola ven
16.2. 17.30 Cesta na tajuplný 
                  ostrov 2 3D
       20.00 Signál
17.2. 17.30 Monstra oceánů 3D
        20.00 Jeden musí z kola ven
18.2. 16.00 Krakonošovy pohádky II
        17.30 Cesta na tajuplný ostrov
                  2 3D
        20.00 Nepřítel pod ochranou
19.2. 16.45 Aida – záznam
                   z Metropolitní opery
                   v New Yorku ZTP, důchodci
                      a studenti sleva 50 Kč

Ken Follet – Století. Pád titánů
Pád titánů přivádí na scénu příslušníky 
britské a německé aristokracie, velšské 

horníky, ruské dělníky i americké demo-
kraty či zbohatlíky, aby propojil jejich 

životní cesty a vložil jim do nich zásadní 
překážku – 1. světovou válku. Sto let sta-
ré historické události – a v jejich skrytu 
příběhy lásky, přátelství, hrdinství, ale 

i beznaděje, ponížení či falše.
nakladatelství Knižní klub

Pavel Klempera – Absurdní interview 
s Václavem Havlem

Mladá Američanka, učitelka angličti-
ny, má závažný důvod pro svůj pobyt 

v Praze – chce napsat biografii o Václavu 
Havlovi. Rozhovor s bývalým prezidentem 
je nezbytnou podmínkou pro vydání její 

knihy. Zdá se, že by jí v této záležitosti 
mohl pomoci jeden z jejích studentů, 

padesátiletý manažer prodeje z jednoho 
českého deníku...

nakladatelství Brána

Pavel Bušta – Expres Praha Radotín
Petr, autorovo alter ego žijící na poklidném 

pražském předměstí, v sedmnácti příbě-
zích upřímně a až klinicky přesně mapuje 
své fyzické a duševní zrání poznamenané 
konflikty s rodiči, učiteli, vrstevníky i se 

sebou samým. Vyprávění postrádá obvyklý 
neduh teenagerských textů - nadutost, 
sebestřednost, neschopnost sebereflexe 
a naopak srší vtipem a břitkou ironií.

nakladatelství Mladá fronta

Patrick Taylor – Doktore, to byste se divil!
Čtenáři románů Patricka Taylora znají 
Kinky Kincaidovou jako pohodovou 

hospodyni, která se stará o dva často velice 
přepracované doktory. Příhody, které 
prožívá v malebném irském městečku 

Ballybucklebo, jsou tak opravdické, jako by 
tady žila odjakživa. Zdání však klame...

nakladatelství Leda; Rozmluvy

Federica de Cesco – Dům Tibeťanky
Jen velmi málo znamenají pro mladou 
architektku Dolkar její kořeny, jež vězí 

v dalekém, tajemném Tibetu. Sice se hlásí 
k buddhistickým tradicím své rodiny, ale 
narodila se a vyrostla ve Švýcarsku a její 

matka Sonam s ní o vlasti a svém odchodu 
do exilu nikdy nemluví. Pevně rozhodnutá 

odhalit pravdivou historii své rodiny
se Dolkar vydává do Lhasy. 

Ale co tam nalezne?
nakladatelství Knižní klub

Marie Poledňáková – Líbáš jako ďábel
Ve volném pokračování románu Líbáš 

jako Bůh sledujeme další osudy zamilova-
ného páru - středoškolské učitelky Heleny 
a lékaře Františka. František se rozhodne 
odstěhovat od své bývalé ženy Bohuny,

ale ani soužití s Helenou se nevyhne 
komplikacím. A zrodí se nečekaný plán...

nakladatelství Ikar

Andrea Jarošová, Radek Jaroš –
Hory, má panenko

Radek Jaroš je v současnosti nejznáměj-
ším českým horolezcem, který vystoupil 
na dvanáct osmitisícových vrcholů čtyř 

kontinentů. Publikace Hory, má panenko 
ukazuje tohoto špičkového sportovce 

očima jeho dcery, která sama sebe považu-
je za kavárenskou povalečku a nechápe, co 
její otec „tam nahoře“ vlastně vidí a hledá. 
Proto s ním vede rozhovory o zásadních 

věcech člověka, jak je definuje dětská
hra - štěstí, neštěstí, láska, manželství,

děti, bohatství, nemoc, smrt...
nakladatelství Grifart

3x pro děti:
Chris Priestley –

         Příšerné příběhy z černé lodi 
Autor úspěšné knihy Příšerné příběhy 

strýce Montaguea přichází s další sbírkou 
strašidelných historek pro mladé i starší 
čtenáře. Tentokrát je vypravěčem mladý 
námořník, který se uprostřed bouřlivé 

noci objeví v málo navštěvované krčmě.
nakladatelství Argo

Jill Atkinsová – Sophiina tajná válka. 
Můj příběh

Píše se rok 1939 a začíná druhá světová 
válka. Sophie se stává spojkou odbojové 
skupiny v severní Francii. Když však ně-

mečtí okupanti vytlačí britské a francouz-
ské jednotky, zapojí se Sophie do odboje 

ještě usilovněji - vymyslí nebezpečný plán 
na záchranu raněného skotského vojáka.

nakladatelství Egmont

Jeff Kinney – Deník malého poseroutky. 
Ošklivá pravda

Greg Heffley se vždycky nemohl dočkat, 
až vyroste. Ale je dospívání fakt taková 
sranda? Zničehonic se musí vyrovnat se 

spoustou společných holčičích a klučičích 
večírků, větší odpovědností, a dokonce 

i s nepříjemnými změnami, které se „stár-
nutím“ souvisejí…

nakladatelství CooBoo

21. ledna
Sůl nad zlato

marionetová pohádka na motivy 
Boženy Němcové

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
 

28. ledna
Kašpárek na cestách

tři veselé Kašpárkovy příhody 
v marionetové pohádce

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
  

4. února
Ostrov splněných přání  

Kašpárkovo mořské dobrodružství 
v marionetové pohádce

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
 

11. února
O princezně Zubejdě solimánské

marionetová pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

Informace, rezervace: kulturní odd. 
ÚMČ Praha-Zbraslav, U Malé řeky 3
tel.: 257 111 801, kultura@zbraslav.cz

www.mc-zbraslav.cz/kultura

V samém závěru roku byly v Radotíně v oblas-
tech s veřejnou zelení osazeny nové zásobníky sáčků na psí 
exkrementy, které doplnily stávající stojany a speciální koše. 
Snad budou dalším krokem k čistšímu prostředí pro všechny 
(i pro psy).

V jednom z ob-
jektů bývalé 
radotínské 
„Akumulátor-
ky“ na náměstí 
Osvoboditelů 
se 22. prosince 
vyklízel squatt 
a s ním i neuvě-
řitelné množství 
odpadků, které 
v něm jeho oby-
vatelé nahroma-
dili. Patrně to 
nebylo naposle-
dy, co zdejší ko-
munita zaměst-
nala příslušníky 
Městské policie 
hl. m. Prahy, 
profesionální 
hasiče i pra-
covníky Tech-
nických služeb 
Praha – Rado-
tín. Na kratší či 

delší dobu se sem stále vracejí, navzdory všem 
zámkům a hlavně velkému nebezpečí, které zchátralá budo-
va s narušenou statikou představuje. Definitivním řešením 
této situace bude patrně až demolice tohoto objektu, která 
by se měla uskutečnit během letošního roku.

18. ledna
Co nám mohou napovědět hvězdy 

o výchově dětí
přednáška Alžběty Gáyatrí Palušové, 
absolventky psychologické astrologie 

a studentky karmické astrologie 
přiblíží rodičům vývojové fáze dítěte 
podle astrologie od miminka až po 
teenagera, i to, jak dítě směřovat,

aby plně využilo
toho, co mu daly do vínku hvězdy...

vstupné 220 Kč, rezervace nutná
17.00-18.30 hodin v Pexesu

20. ledna
Pexoklubovna po školáky

vaření - zeleninový krokodýl
malování na sklo

vstup zdarma
14.00-17.00 hodin v Pexesu

21. ledna
Workshop – Začínáme být rodina

1. víkendový workshop v rámci 
projektu „VŠ rodinná“, během něhož  

budete pracovat s tématy:
příprava k porodu, výběr porodnice, 

co si přát v porodním plánu
vede zkušená porodní asistentka 

Zuzana Štromerová, BSc., 
zakladatelka Porodního

domu U čápa
vstupné 500 Kč, partner zdarma

rezervace nutná
8.30-12.30 hodin v Pexesu

25. ledna
Barma vzdálená i blízká

přednáška o svébytné kultuře, 
úchvatných památkách a nedotčené 
přírodě jedné z nejkrásnějších zemí 
světa, která je zároveň již deset let 

sužována krutou diktaturou
vyprávět a promítat o tamním životě 

bude Sabe Amthor Soe z
Barmského centra Praha

vstupné 80 Kč, rezervace nutná
19.00-20.30 hodin v Pexesu

25. ledna
Tvořivá dílna – drátkování

základy drátkování s přimotáním 
nějakého toho korálku či perličky 

pod vedením Michaely Gasior 
s sebou pěknou láhev a nebo krásný 

hladký oblázek a pokud
možno malé kleštičky

vstupné včetně materiálu 100 Kč
rezervace nutná

volná herna k dispozici
10.30-12.00 a 17.30-19.00 hodin

v Pexesu

26. ledna
 Nesmluvená setkání I. 

Komorní komponovaný večer
v divadle J. Srnce při skleničce vína...

vzpomínání principála Jiřího 
Srnce a jeho  hostů na příběhy 

Černého divadla – vyprávění bude 
doprovázeno hudbou, tancem 
a poezií a na závěr přijde malý 

divadelní dárek
vstupné 200, snížené 150 Kč

20.00-21.30 hodin

27. ledna
Pexoklubovna po školáky

streetdance, malování na obličej – 
filmové příšery, zvířata apod. 

vstupné zdarma
14.00-17.00 hodin v Pexesu

28. ledna
2. Plesotančírna Pexesa

...aneb jízda 20. stoletím napříč 
hudbou a tancem

večer plný zábavy, výuka tance se 
zkušenou lektorkou Lenkou Peške, 

tombola, catering
hudba – kapela Galaxis

a repro z vinylů
vstupné 150 Kč, předprodej v Pexesu 

a na místě před akcí
20.00-2.00 hodin

v sále restaurace U Přístavu

Rezervace na recepci: 721 518 248
Praha-Zbraslav, Žitavského 497

více na www.pexeso.org

Vzhledem k tíživé situaci, spojené 
s přestěhováním do neobecních prostor, 

vyhlašuje Pexeso veřejnou sbírku

Kino Radotín, Na Výšince 4
telefon: 257 910 322

e-mail: kinoradotin@email.cz
www.praha16.eu/kino

POZOR!!!
Od počátku února

se mění
promítací časy.

Odpolední i večerní 
představení začínají
 o půl hodiny dříve.


