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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

130/110* Kč u takto označených představení lze dětskou slevu uplatnit pouze na pokladně kina

16. září
Radotínské Burčákobraní 

9. ročník kulturně společenského podniku 
pod taktovkou Městské části Praha 16 

a Českého archivu vín
náměstí Sv. Petra a Pavla od 14.00 hod.

19. září
Doprodej zájezdů pro radotínské

seniorky a seniory
Klubová scéna Milana Peroutky

(vchod ze dvora domu U Koruny)
 13.30-14.30 hodin

více viz str. 4

19. září
Čaj o třetí

tradiční setkání radotínských seniorek 
a seniorů s koncertem Jiřího Helekala

a jeho dcery Kateřiny
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 15.00 hodin

20. září
Den otevřených dveří

Klub Radotín od 13.00 hodin
více viz str. 4

21. září
Kinovinárna: Srdečně vás vítáme

nová francouzská komedie scénáristy 
filmu Co jsme komu udělali

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

vstupné 110 Kč

23. září
Vybíjená2

turnaj ve vybíjené na písku
startovné pro tým 500 Kč,

tým v jednotných retro dresech zdarma!
radotínská Beach aréna

informace a registrace: Adam Kostka
tel.: 775 013 374 cube.adam@gmail.com

23. září
Gabriela Preissová: Její pastorkyňa
Divadlo Máj v režii Jaroslava Kodeše

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

vstupné 150 Kč

7. října
Babí léto  

pohodové rodinné odpoledne pro starší 
generaci s písničkami Waldemara 

Matušky od Vladimíra Waldy Nerušila 
náměstí Sv. Petra a Pavla od 14.00 hod.

více viz str. 4

7. října
Mezcla Orquesta a kubánská tanečnice 

Doris Martinez
tradiční latinsko-americká hudba s prvky 

jazzu, funku a dalších stylů
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 19.00 hodin
vstupné 200 Kč

více viz str. 4

11. října
Píseček

Nezvládáte výchovu svých dětí?              
Divadlo V.A.D. vás ve  svém divadelním 

představení uklidní vědomím,
že v tom nejste sami. 

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

Vstupné 150 Kč

14. – 15. října
XX. Havelské posvícení

tradiční kulturní akce Městské části
Praha 16 spojená se staročeským 

jarmarkem na náměstí Sv. Petra a Pavla 
a v přilehlých ulicích

více viz str. 10

19. října
Sexem ke štěstí

Ochladly vaše vztahy? Obraťte se na 
odbornici! Zkuste sexcoaching!

účinkují: Vladimír Kratina, Martina 
Hudečková, Miluše Bittnerová, Vilém 

Udatný, Režie: Jakub Zindulka
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 19.00 hodin
vstupné 390 Kč

více viz str. 8

23. října
KAAN: O Boženě Němcové

přednáška Jaroslavy Janáčkové
s následnou besedou

Místní knihovna Radotín od 18.00 hod.
více viz str. 4

23. – 30. října
Festival outdoorových a cestopisných  

filmů - KINOVINÁRNA
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 19.00 hodin
vstupné 50 Kč děti a 70 Kč dospělí

více viz str. 4

9. listopadu
Beseda k výročí 500 let

od rozdělení západní církve
modlitebna Církve československé husitské 

(1. patro; Prvomájová 909/7)
od 18.00 hodin, více viz str. 4
více na www.praha16.eu

16. září
Zbraslavské jarmarky

farmářské trhy s prověřenými
prodejci a doprovodným programem 
Zbraslavské náměstí 8.30-12.30 hodin

více na www.zbraslavskejarmarky.cz

16. září
Zbraslavský sportovní den

představení zbraslavských sportovních klubů 
a pohybových kroužků

atrakce, pohybové soutěže a degustace
autogramiády českých sportovců

hřiště ZŠ Nad Parkem 14.00-18.00 hod.

16. – 17. září
Bonsaje na Zbraslavi

výstava bonsají s komentovanými 
prohlídkami, ukázkami tvarování
i prodejem bonsají a příslušenství
Městská zahrada (Žitavského ul.)

10.00-18.00 hodin

22. – 24. září
Vejvodova Zbraslav

XXII. ročník mezinárodního festivalu 
dechových orchestrů, big bandů

a jazzových souborů

27. září
Svatováclavský koncert

Komunitního centra Pexeso 
a Římskokatolické farnosti

u sv. Jakuba St. – vystoupí Zbraslavský 
chrámový sbor a hosté 

kostel sv. Jakuba St. od 18.30 hodin

30. září
Zbraslav – město zdraví a pohybu

zdravotně preventivní akce
Zbraslavské náměstí 9.00-13.00 hodin

30. září
Zbraslavské jarmarky

farmářské trhy s prověřenými prodejci
a doprovodným programem 

Zbraslavské náměstí 8.30-12.30 hodin
více na www.zbraslavskejarmarky.cz

2. – 8. října
Slavnosti Elišky Přemyslovny

koncerty, beseda, divadlo, kulturně 
historická vycházka, královský průvod

obrazy ze středověkého života

14. října
Zbraslavské jarmarky

farmářské trhy s prověřenými prodejci
a doprovodným programem 

Zbraslavské náměstí
8.30-12.30 hodin

více na www.zbraslavskejarmarky.cz

14. října
Povídání o pejskovi a kočičce

maňásková pohádka pro nejmenší
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

rezervace na www.divadlozbraslav.cz

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

Fredrik Backman –
Co by můj syn měl vědět o světě

Mému synovi. Už teď se ti omlouvám. 
Za všechno, co udělám špatně.

Za všechno, k čemu se nedostanu.
Za minibus. Za kraťasy. Za tričko

s nápisem „Správní chlapi váží přes
90 kilo“. Za snahu dát si „high five“ s tvými 

kamarády. Za tuto knihu.
nakladatelství Host

Michel Bussi  – Černé lekníny
I malebná města skrývají temnou tvář 
a nebezpečná tajemství z minulosti. 

Francouzské Giverny je domovem zahrad, 
kde maloval své obrazy Claude Monet. 
Koloběh města, přes den plného turistů, 

navždy změní nejen tři vraždy,
ale i záhadně zmizelý obraz černých 

leknínů. Zdá se, že stopy vedou k velice 
talentované jedenáctileté dívce, nebezpečně 

svůdné učitelce a staré vdově.
Pouze tři ženy znají pravdu...

nakladatelství MOTTO

Ray Bradbury – Ilustrovaný muž
Sbírka, která jak milníkem žánru science 

fiction, tak i jedním z nejdůležitějších 
souborů v historii americké povídky,

ve své původní podobě vychází v češtině 
poprvé – právě v té podobě,
jak ji Ray Bradbury zamýšlel.

nakladatelství Plus

Chimanda Ngozi Adichieová – 
Amerikána

Ifemelu a Obinze, dva mladí lidé 
z Lagosu, se do sebe zamilují. Jejich vlast 

Nigérie trpí pod nadvládou vojenské 
diktatury a každý, kdo může, se snaží 

uprchnout. Sebejistá Ifemelu se vydává
do Ameriky, kde zakouší porážky 

i vítězství, nachází a ztrácí další lásky,
to vše pod tlakem něčeho, nad čím doma 

nikdy nepřemýšlela – rasové otázky. 
Obinze, kterého Amerika, ovlivněná útoky 

jedenáctého září, nepřijme, se pouští
do nebezpečného, ilegálního 

života v Londýně.
nakladatelství Host

Olga Tokarczuková – Knihy Jakubovy
Rok 1752. Podolí, součást Polského 
království, území na dnešní západní 

Ukrajině, oblast osídlená křesťany, židy 
i muslimy. Polskou společnost soužil 
rozkol mezi vládnoucím královským 

dvorem, venkovskou šlechtou a bezzemky, 
jejichž síla se v osmnáctém století začala 
naplno projevovat. Monumentální román 

je obrazem Polska 18. století, mocného 
království na vrcholu své státnosti,

ale zároveň těsně před pádem
do osudové propasti zájmů sousedních zemí.

nakladatelství Host

Olivier Le Carrer, Sibylle Le Carrer  – 
Atlas prokletých míst

Stylově zpracovaný atlas zve na návštěvu 
nejděsivějších a nejnebezpečnějších míst planety. 

nakladatelství 65. Pole

Julia Shaw – Iluze paměti: falešné 
vzpomínky a proč jim věříme

Stává se vám, že najednou zapomenete, 
co jste chtěli udělat? Nemůžete přijít 

na jméno známého, kterého jste právě 
potkali? Tímto způsobem paměť chybuje 

celkem běžně. Co když se ale dopouští 
naprosto zásadních omylů, co když vámi 

dokonce manipuluje a vytváří vlastní verze 
vzpomínek a vybájenou minulost? Forenzní 

psycholožka Julia Shawová ve své knize 
zkoumá různé způsoby, kterými nás mozek 

vodí za nos. Především ale radí,
jak posílit paměť právě na základě vědomí, 

že je nedokonalá a nespolehlivá.
nakladatelství Paseka

PRO DĚTI:
Danny Wallace – Hamish a Světokazi
Co byste dělali, kdyby se celý svět naráz 

zastavil jako v pohádce o Šípkové Růžence? 
Přesně tohle se stane desetiletému 

Hamishovi. A na svědomí to mají Světokazi 
a jejich děsiví přátelé.

nakladatelství Argo

Roald Dahl – Velké myší spiknutí
Každý den chodí malý chlapec kolem 

cukrárny s výlohou zaplněnou úžasnými 
dobrotami. Je to nejlepší cukrárna ve městě, 

až na to, že její majitelkou je nafoukaná 
babizna se špínou za nehty! A chlapec

se jí rozhodne trochu zavařit… Z tohoto 
chlapce vyrostl spisovatel Roald Dahl… 

nakladatelství Euromedia
www.knihovna-radotin.cz

15. 9. 17.30 Letíme!   SRN/Belgie    100 Kč
  Richard je vrabec, který vyrůstá v čapí rodině. Přijde čas, kdy jeho
  adoptivní rodina vyráží do teplých krajů a Richarda musí nechat doma
 20.00 Barry Seal: Nebeský gauner   USA 110 Kč
  CIA. Bílý dům. Pablo Escobar. Všechny vodil za nos – Tom Cruise
16. 9. 17.30 Nejsledovanější   ČR 110 Kč
  Nejsledovanější je komunikačním mostem mezi dvěma generacemi.
  Co to vlastně znamená být YouTuberem? Kovy, Gabriela Heclová
 20.00 Víno nás spojuje   Francie 110 Kč
  Jean je třicátník, cestuje po světě a přetrhl rodinná pouta. Jeho otec
                                ale onemocní a tak se Jean musí vrátit do krajiny svého dětství
17. 9. 16.00 Sněhurka (Nikolai Rimski-Korsakov)  Francie 250/200* Kč
19. 9. 17.30 Křižáček   ČR 80 Kč
  získal Křišťálový glóbus za nejlepší film na MFF Karlovy Vary 2017
  Křižáček je „historická roadmovie“ odehrávající se v době vrcholného
  středověku a inspirovaná romantickou básní Jaroslava Vrchlického
 20.00 Loganovi parťáci   USA 110 Kč

Nemají styl, ale mají plán. Komedii natočil Steven Soderbergh jako 
anti-verzi ke slavné Dannyho lupičské trilogii 

20. 9. 17.30 Cesta času   SRN/ Francie 90 Kč
  Vizionářský přírodopisný film o počátcích i zániku známého
  vesmíru, vývoji sluneční soustavy a života na planetě Zemi
 20.00 Který je ten pravý?   USA 110 Kč

 Na oslavě 40. narozenin potká Alice (Reese Witherspoon) mladé
 filmaře, kteří hledají bydlení. Nabídne jim ubytování ve svém domě…

21.9. 17.30 Okhwan’s mission impossible   SR 70 Kč
 Hlavním hrdinou snímku Okhwan’s Mission Impossible je korejský
 právník, cyklista, naivní snílek a zapálený aktivista Okhwan

 20.00 Po bouři   Japonsko 90 Kč
 Film o zpřetrhaných vazbách, lásce rodičů a dětí a o tom, že
 nejsilnější bouře jsou někdy ty, při kterých se nepohne ani lístek

22.9. 17.30 LEGO  ® NINJAGO ® Film   USA  130/110* Kč
 Zelený Nindža se společně se svými přáteli, bojovníky a držiteli
 titulu LEGO Master Builder, zapojí do bitvy o Ninjago City

 20.00 Terminátor 2: Den zúčtování   3D   USA 140 Kč
Deset let po neúspěšném pokusu zabít Sarah Connorovou se do
Los Angeles vrací nový Terminátor, aby zlikvidoval jejího syna

23. 9. 17.30 Loganovi parťáci   USA 110 Kč
 20.00 Který je ten pravý?   USA 110 Kč
26.9. 17.30 Nerodič   ČR 100 Kč
  Šest příběhů, šest podob rodiny. Dokumentární film Jany Počtové
  má silné téma, které se týká každého z nás
 20.00 O těle a duši   Maďarsko 90 Kč
  Lovestory stárnoucího finančního ředitele jatek s tělesným handicapem
  a mladé kvalitářky s dokonalou pamětí, ale fobií z tělesného kontaktu
27. 9. 17.30 Zahradnictví: rodinný přítel   ČR  100 Kč
  Tři mladé ženy s dětmi čekají na návrat vězněných mužů a otců.
  Válkou vynucenému rodinnému společenství pomáhá přítel a lékař Jiří
 20.00 Kingsman: Zlatý kruh   3D   USA 150 Kč

Centrála Kingsmanů je zničena a svět se stává rukojmím. Kingsmany 
čekají nové úkoly i překážky – Taron Egerton

28. 9. 17.30 Zahradnictví: dezertér   ČR 120 Kč
  Druhá kapitola rodinné kroniky Zahradnictví se odehrává na pozadí
  událostí v letech 1947-1953. V hlavní roli Jiří Macháček
 20.00 Black Sabbath: e end of the end   (viz str. 8) 250/200* Kč
29. 9. 17.30 LEGO ® NINJAGO ® Film   3D   USA 150/130* Kč
 20.00 Kingsman: Zlatý kruh   USA 130 Kč
30. 9. 17.30 Jonas Kaufmann: Moje Itálie   (viz str. 8) 180/150* Kč
 20.00 Zahradnictví: dezertér  ČR 120 Kč
3. 10. 17.30 Wind river   USA/GB 120 Kč
  Stopař (Jeremy Renner) objeví tělo mrtvé dívky. Vyšetřování vede
   agentka z Las Vegas, zcela nepřipravená na drsné podnebí Wyomingu
 20.00 Tovaryšstvo Ježíšovo   Chorvatsko  90Kč

Jezuité pověří funkcí zpovědníka mladé hraběnky Marie pátera Hada 
4. 10. 17.30 Zahradnictví: Dezertér   ČR 120 Kč
 20.00 Kingsman: Zlatý kruh 3D   USA 150 Kč
5.10. 17.30 Hora mezi námi USA 120 Kč

 Dva spolucestující (Kate Winslet, Idris Elba), se zřítí s  letadlem v horách 
 a vydávají se na nebezpečnou cestu napříč okolní divočinou

 20.00 Slipknot: Day of the Gusano   GB   (viz str. 8) 250/200* Kč
6.10. 17.30 Esa z pralesa Francie  120/100* Kč
  Parta zvířecích přátel známá jako Esa z pralesa se vydává do boje proti
  koale Igor, který s armádou paviánů chce zničit celou džungli 
 20.00 Wind river USA/GB 120 Kč
7.10. 17.30 Il Volo: Notte Magica – pocta třem tenorům (viz str. 8) 180/140* Kč
 20.00 Blade runner 2049  3D  USA 140 Kč
  Nový Blade Runner a důstojník policie K odhaluje tajemství, které
  by mohlo zcela rozvrátit poslední zbytky lidské společnosti
10.10. 17.30 Zahradnictví: Dezertér   ČR 120 Kč
 20.00 Svatba   Belgie/ Francie 100 Kč
  Osmnáctiletá belgická Pákistánka Zahira si je velmi blízká se všemi
  členy své rodiny až do dne, kdy jí začnou nutit do tradičního sňatku
11.10. 17.30 Blade runner 2049  USA  120 Kč
 20.00 Hora mezi námi  USA 120 Kč
12.10. 17.30 Alibi na míru Francie 110 Kč
  Komedie o kanceláři, která poskytne alibi na cokoliv. Alibi na míru
  všechno zařídí a nikdo nemá ani páru
 20.00 Zahradnictví: Dezertér 120 Kč
13. 10. 17.30 My Little Pony Film Kanada/USA 130/110* Kč
  Naši kamarádi se vydají na cestu až na konec bájné Equestrie, protože
  musí zachránit svůj milovaný domov
 20.00 8 hlav šílenství ČR 110 Kč
  Životopisný film o básnířce Anně Barkovové, která strávila v táborech
  Gulagu a ve vyhnanství 22 let svého života – Aneta Langerová
14. 10. 17.00 André Rieu – koncert z Maastrichtu 2017   (viz str. 8) 220/180* Kč
 20.00 Sněhulák USA 120 Kč
  Adaptace bestselleru Jo Nesba. Elitní detektiv se slabostí pro alkohol
  pátrá po vrahovi, jenž vraždí v čase, kdy napadne první sníh
Dětská představení:
16. 9. 15.30 Hurvínek a kouzelné muzeum   ČR    130/110* Kč

 Legendární hrdinové v animované komedii pro celou rodinu
 23. 9. 15.30 Emoji ve filmu   USA    120/100* Kč

 V aplikaci pro textové zprávy se ukrývá Textopolis, bujná metropole,
 ve které žijí Emoji v naději, že se jednou dostanou do zprávy

 30. 9. 15.30 Hurvínek a kouzelné muzeum   ČR    130/110* Kč
  7.10. 15.30 Hurvínek a kouzelné muzeum   ČR 120 Kč
14.10. 15.00 Esa z pralesa   Francie 120/100* Kč
Babybio:
20. 9. 10.00 Miluji tě modře   ČR    60 Kč

 Malíř a kunsthistorik, doktor David Bárta, se blíží Kristovým létům.
 Jeho život by už měl mít „ustálenou“ podobu. Opak je pravdou

Rodinné centrum
Pexeso, z.s.

Pexoklub
klub pro školní mládež od 6 do 15 let

 volně přístupný každý den
13.00-18.00 hodin, vstup zdarma

19.9. Malování na sklo
22.9. Máme nové počítače

26.9. Slavíme mezinárodní den kul-
turního dialogu

28.9. Pečení Palačinkového dortu
29.9. Promítání v Pexoklubu

www.pexeso.org

Pavel Stráník - TV
Tel. 603 215 244

technologie@centrum.cz

Montáž, opravy, měření.
Dodávka a údržba

technologie pro příjem
televizního a satelitního 

signálu.

TELEVIZNÍ
ANTÉNY


