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KULTURA - SPOLEČNOST

Lady Bird USA
110 Kč
Mladé rebelce se zatím nedaří ani zamilovat, ani najít smysl života.
Hlavní hvězda Saoirse Ronan za svůj výkon získala Zlatý Globus
Tátova Volha ČR
130 Kč
Čerstvá vdova se vydává po stopách milenek svého zesnulého
manžela a hledá jeho dobře utajovaného syna – Eliška Balzerová
Cesta za králem trollů Norsko
120/100* Kč
Tři bratři vyrážejí na nebezpečnou výpravu za záchranou princezny
Kristin, která je v zajetí zlého trolla
Tlumočník ČR/SR
120 Kč
Tři starší pánové cestují napříč Slovenskem a prostřednictvím
rozmanitých situací a lidí zjišťují pravdu o své minulosti
Tátova Volha ČR
130 Kč
Tomb Raider USA
120 Kč
Lara Cro se vrací na plátna kin v podání krásné Alicie Vikander a
hledá nebezpečnou pravdu o smrti svého otce
Tlumočník ČR/SR
120 Kč
Nikdys nebyl GB/Francie
100 Kč
Válečný veterán a špičkový agent FBI rozkrývá pedofilní sítě.
V krvavé spirále událostí exceluje herec Joaquin Phoenix
Cesta za králem trollů Norsko
120/100* Kč
Tomb Raider USA
120 Kč
Planeta Česko ČR
90 Kč
Celovečerní film o české přírodě ukazuje díky nejmodernějším
technologiím zblízka fascinující svět zvířat a rostlin kolem nás
No Manifesto – koncert/dokument GB (viz str. 8)
150 Kč
Triky s trpaslíky USA/Kanada
125/100* Kč
Dobrodružný animovaný film o trpaslících, kteří ožívají, aby chránili
dům malé Chloe před hrozbou z jiné dimenze
Prezident Blaník ČR
100 Kč
Lobbista Blaník se rozhodne kandidovat na prezidenta ČR a slibuje
máslo a lithium. Česká satirická komedie si nebere servítky
Pacific Rim: Povstání 3D USA
150 Kč
Monstra z vesmíru versus pilotovaní roboti. Druhé kolo boje, ve
kterém bojuje hvězdně obsazený tým o záchranu lidstva
Tátova Volha ČR
130 Kč
Planeta Česko ČR
90 Kč
Básník, který málem zabil Hitlera Chorvatsko
90 Kč
Bláznivá komedie si dělá nekorektní legraci z minulosti vlastní země
Borg/McEnroe Švédsko/GB
100 Kč
Píše se rok 1980 a Björn Borg obhajuje pátý titul Wimbledonu, ale
málokdo tuší, že je na dně. Film odhaluje komerční zákulisí sportu
Přání smrti USA
120 Kč
Poté, co napadnou jeho rodinu, bere Bruce Willis zákon do svých
rukou a vyráží do ulic, aby zachraňoval životy nevinným a zločincům je bral
S láskou Vincent Polsko/GB
100 Kč
Kombinace hraného filmu a animace originálních 66960 olejomaleb
vytvořených 125 umělci podle 94 původních van Goghových děl
Já, Tonya USA
110 Kč
Černočerná komedie popisující vrchol, vášeň i obrovský sportovní
skandál slavné krasobruslařky. V hlavní roli exceluje Margot Robbie
Králíček Petr USA
130/110* Kč
Rebelský králíček začne spolu s ostatními obyvateli zahrady bizarní
válku o teritorium proti novému majiteli statku, který se nechce dělit
Eric Clapton GB (viz str. 8)
110 Kč
Prezident Blaník ČR
100 Kč
Pacific Rim: Povstání USA
130 Kč
Planeta Česko ČR
80 Kč
Máří Magdaléna GB
110 Kč
Životopisné drama o jedné z nejtajemnějších ženských postav naší
civilizace. Narovnává obraz svědkyně umučení a vzkříšení Krista
Švéd v žigulíku ČR
100 Kč
Dokument je fascinujícím střetem západního myšlení a hodnot
s prostředím drolících se kulis bývalého sovětského snu a mentality
Vezmeš si mě, kámo? Francie
110 Kč
Bláznivá komedie o dvou kamarádech, kteří se kvůli úřadům na oko
vezmou a obrátí naruby život všem okolo
Ztratili jsme Stalina GB
120 Kč
Tragikomedie o zmatcích po Stalinově smrti. S kým kdo kuje pikle,
koho čeká gulag, provaz nebo povýšení – Steve Buscemi, Jason Isaacs
Ready Player One: Hra začíná USA (viz str. 8)
130/110* Kč
Režisér Steven Spielberg zfilmoval příběh z virtuálního světa, kde jde
ve zběsilé soutěži o život a nekonečné bohatství. Kino Radotín chystá
k filmu soutěž pro diváky, více v článku na straně 8
Včelka Mája: Medové hry SRN/Rakousko
130/110* Kč
Velkých medových her se na přání císařovny nesmí účastnitMája a její
úl, ale ta se statečně vládkyni postaví. Klasická pohádka v krásné verzi
Prince: Sing o’the times USA
90 Kč
Koncert, který se vepsal do hudební historie, se po 30 letech vrací do
kin, aby ukázal, jakým je Prince nesmrtelným a revolučním géniem
Ready Player One: Hra začíná 3D USA
150/130* Kč
Vezmeš si mě, kámo? Francie
110 Kč
Nabucco (Giuseppe Verdi) USA (viz str. 8)
300/250* Kč
Operace Entebbe USA
110 Kč
riller inspirovaný skutečnými událostmi z roku 1976 o únosu letu
z Tel Avivu do Paříže. 248 pasažérů, 12 členů posádky, 4 teroristé
Kino naslepo (viz str. 8)
dobrovolné
Přijďte na projekci Kino naslepo a nechte se překvapit výběrem filmu.
Vstupné zaplatíte až podle toho, jak se vám bude film líbit
Máří Magdaléna GB
110 Kč
Do větru ČR
110 Kč
Neobvyklý milostný trojúhelník se odehrává v jachtařském
prostředí a přibližuje touhy a obavy současné mladé generace
Pepa ČR
120 Kč
Michal Suchánek se jako nudný úředník Pepa snaží začít žít
a uniknout z nudné reality. Ale jeho pokusy připomínají spíš tragikomedii
Fakjů pane učiteli 3 SRN
120 Kč
Samozvaný učitel Zeki Müller je zpět. Silnější než dříve, plný
odhodlání dostat ze svých studentů to nejlepší, co v nich ještě zbývá
Sherlock Koumes 3D USA
140/120* Kč
Největší případ sádrové verze legendárního detektiva.
Kdo jiný by měl vyšetřovat hromadné mizení zahradních trpaslíků
Ztratili jsme Stalina GB
120 Kč
Fakjů pane učiteli 3 SRN
120 Kč
Pepa ČR
120 Kč
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Babybio:

Pračlověk GB/Francie
125/100* Kč
Vyhraje doba kamenná či bronzová? V animovaném filmu má
rozhodnout zápas dvou skupin bojovníků v kopání do kožené koule
Paddington 2 GB/Francie
130/110* Kč
Aby mohl Paddington koupit dárek ke 100. narozeninám tety Lucy,
začne pracovat. Dárek je však ukraden a nové dobrodružství začíná
Včelka Mája 2: Medové hry SRN/Rakousko
130/110* Kč
Včelka Mája 2: Medové hry SRN/Rakousko
130/110* Kč
Sherlock Koumes USA
125/100* Kč
Věčně tvá nevěrná ČR
60 Kč
Josefovo krachující manželství přijíždí originálně zachránit teta Marta.
Naordinuje oběma nevěru. Musí se přistihnout – a pak rozvést

150/130* – na představení s takto označeným vstupným – sleva (dle typu představení) pro děti,
130/110* Kč u takto označených představení lze dětskou slevu uplatnit pouze na pokladně kina
studenty, seniory, ZTP. Slevu lze uplatnit u vstupenek zakoupených pouze na pokladně kina

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
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
17. března
14. Velikonoční dílny
pořádají Základní škola Praha - Radotín
a Školní klub KLÍČ v budově II. stupně
v Loučanské ulici 1112/3
9.00-13.00 hodin, vstupné 90 Kč
18. března
O Radotínskou skleněnku
turnaj v kuličkách u lávky přes Berounku
na „lipenecké“ straně od 14.00 hodin
20. března
Čaj o třetí:
Hudba v myšlenkách Masarykových
setkání radotínských seniorek a seniorů
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 15.00 hodin
22. března
Ochutnávka chilských vín
se sommeliérem Františkem Kabátem
Klubová scéna Milana Peroutky (vchod ze
dvora domu U Koruny) od 19.00 hodin
vstupné 370 Kč (včetně 12 vzorků vín a tří
vzorků karibských rumů)
24. března
Vítaní jara – turnaj ve vybíjené
Beach Arena od 16.00 hodin
House of Love: Příběh Diskokrále
A Studio Rubín v Beach Areně
od 21.00, pak aerparty
27. března
Houslový koncert
žáků ZUŠ K. Slavického
kostel ČCE Na Betonce od 18.00 hodin
5. dubna
Válka s mloky
Čapkova klasika jako komediev podání
kladenského souboru V.A.D.
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 19.30 hodin
vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 170 Kč
6. dubna
Rádl-Fest
festival mladé rockové hudby
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 19.00 hodin
vstupné v předprodeji 80 Kč, na místě 90 Kč
7. dubna
Lom Kosov
exkurze vedená prom. geol. Š. Rakem ml.
sraz v 10.00 hod.
u vlakového nádraží Beroun
7. dubna
Čtyři pohádky o drakovi
pohádka pro děti v podání radotínského
Divadelního spolku Gaudium
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 15.00 hodin
vstupné 60 Kč
10. dubna
Hraje celá rodina
koncert žáků ZUŠ K. Slavického
kostel ČCE Na Betonce od 18.00 hodin
13. dubna
Chantal Poullain a Štěpán Markovič TRIO
francouzské šansony v jazzovém kabátu
Štěpán Markovič – saxofon,
Jan Kořínek – kontrabas,
Ondřej Kabrna – piano
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 19.00 hodin
vstupné v předprodeji 280 Kč, na místě 310 Kč
17. dubna
Pěvecký koncert
žáků ZUŠ K. Slavického
kostel ČCE Na Betonce od 18.00 hodin
19. dubna
2 700 kilometrů ajskem
komponovaný pořad cestovatele J. Kráčalíka
Klubová scéna Milana Peroutky
od 18.30 hod.
vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 130 Kč
více na www.praha16.eu

STRANA 7

Monika Czernin –
Anna Sacher a její hotel
Příběh o legendární majitelce hotelu,
v jejímž životě se odráží sláva a pád
nejslavnější vídeňské epochy. Jedinou
dědičku Hotelu Sacher z doby na přelomu
století proslavili jednak její významní hosté
a jednak vytříbený smysl
pro vídeňský společenský život.
nakladatelství MOBA
Tove Janssonová – Cestovat nalehko
V povídkách Tove Janssonové najdeme
témata, která ji celý život zajímala: ostrovy,
moře, lodě, cestování. Přírodu. Samotu.
Práci a lásku. Svobodu. A stále přítomné
téma času. Chtěla být maximálně stručná
a přesná, tak jsou její texty stručné
a intenzívní.
nakladatelství ORSINI
Lindsay Jane Ashfordová –
Žena v Orient Expresu
Agatha Christie chce zapomenout na své
nevydařené manželství a pod falešným
jménem nastupuje do Orient expresu.
A není jediná, kdo tu skrývá tajemství.
Její spolucestující Katharine manželství
skončilo tragicky po šesti měsících, čerstvě
provdaná Nancy pod srdcem nosí dítě
jiného muže...
nakladatelství Jota
Niky Brantmarková – Lagom
tajemství spokojeného života
Lagom, švédské slovo, které znamená ani
moc, ani málo, nebo také všeho s mírou.
Zkrátka akorát. Lagom vás naučí nacházet
potěšení a krásu ve zdánlivě jednoduchých
věcech a vychutnat si radosti života
bez zbytečného přepychu.
nakladatelství BizBooks
Becky Chambersová – Dlouhá cesta
na malou, rozzlobenou planetu
Když se Rosemary připojí k posádce
Poutníka, chce jen malé, klidné místo,
které by mohla na chvíli nazývat domovem,
dobrodružství v dalekých koutech galaxie
a odstup od problematické minulosti.
A Poutník jí přesně takové místo nabízí.
Až do doby, kdy je posádce nabídnuta
životní příležitost: postavit hyperprostorový
tunel na vzdálenou planetu a vydělat
si tak dost peněz na mnoho let.
nakladatelství Host
Miroslav Verner – Abúsír
Hlavní výzkumná činnost Archeologické
expedice Českého egyptologického ústavu
se soustřeďuje na Abúsír – pohřebiště
s hrobkami králů 5. dynastie ležící v samém
srdci pyramidových polí
starověké Memfidy.
nakladatelství Academia
Bea Johnsonová –
Domácnost bez odpadu
Kniha je vlastně znovu-objevováním toho,
v čem mnozí z nás vyrůstali. Je ale hlavně
dokonalým manuálem, příručkou, která vás
provede všemi podstatnými oblastmi života
tak, že nezůstane kámen na kameni.
nakladatelství PeopleComm
PRO DĚTI:
Claire Hawcock –
Čti mi před spaním
Vyprávění o tom, jak se zvířata ukládají
k spánku, vyvolává představy, které
pomáhají uvolnit tělo. Opakování klíčových
slov ukolébává a uvádí do ospalého stavu.
nakladatelství Svojtka & Co.
Maegan Spoonerová – Na lovu
I když vyrostla mezi šlechtici daleko
od lesa, ví, že temný hvozd skrývá tajemství,
která dokáže odhalit jen pravý lovec. Když
její otec přijde o všechno jmění a Jeva se
musí společně se sestrami odstěhovat pryč
z města, uleví se jí. Ale ve chvíli, kdy v lesích
zmizí při lovu její otec, nemá Jeva
na vybranou – musí ho najít.
nakladatelství CooBoo
www.knihovna-radotin.cz

MICHAL VAVŘIČKA

Čištění koberců a mytí oken.
Malování a štukování
Topasová 859/33,
Praha 5 - Radotín

mobil: 604 404 907
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do 31. března
Fandíme vodám, fandíme rybám
spolek „Fandíme potápění“ představuje
fotografie světa (nejen) pod vodou
galerie Městského domu Zbraslav
ve výpůjční době knihovny
17. března
Ostrov splněných přání
Kašpárkovo mořské dobrodružství
v marionetové pohádce
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
rezervace na www.divadlozbraslav.cz
18. března
Hurá do Evropy
dvě jednoaktové hry v jednom večeru
text a režie inscenace Oldřich Vlček
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
rezervace na www.divadlozbraslav.cz
19. března
Sen noci svatojánské
Shakespearovu komedii v režii
Oldřicha Vlčka hraje soubor ZKS
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
rezervace na www.divadlozbraslav.cz
22. března
Hradišťan & Jiří Pavlica
koncert v královském sále zámku Zbraslav
od 19.00 hodin
24. března
Kašpárkova strašidla
veselá marionetová pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
rezervace na www.divadlozbraslav.cz
25. března
12. Dudácké vítání jara
přehlídka dudáckých souborů Plzeňska,
Vysočiny, Strakonicka a Prahy
sál restaurace U Přístavu od 14.30 hod.
27. března
Hurá do Evropy
dvě jednoaktové hry v jednom večeru
text a režie inscenace Oldřich Vlček
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
rezervace na www.divadlozbraslav.cz
27. března
Koncert žáků ZUŠ
obřadní síň Městského domu Zbraslav
od 18.30 hodin
30. března
Koncert Vejvodovy kapely
ke 116. výročí narození Jaromíra Vejvody
Černé divadlo Jiřího Srnce od 19.00 hodin,
předprodej vstupenek
v Městském domě Zbraslav
31. března
Povídání o pejskovi a kočičce
maňásková pohádka pro nejmenší
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
rezervace na www.divadlozbraslav.cz
4. dubna
Habsburkové v době
převratného 19. století
František I., Ferdinand V. Dobrotivý
a „jaro národů“ – další ze série přednášek
PhDr. Jaroslavy Novákové
Městský dům od 18.00 hodin
14. dubna
Lidové pašijové hry
prostranství před kostelem sv. Jakuba
od 14.30 hodin
Změna programu vyhrazena.
Podrobnosti na www.mc-zbraslav.cz

VETERINÁRNÍ ORDINACE

MVDr. Jana SRPOVÁ
Vinohrady 62
Praha 5 – Radotín
Tel.: 257 911 140
Mob.: 723 953 573
www.veterinaradotin.estranky.cz

Malířské práce, štukování
stěn i stropů, stěrkování,
lakýrnické práce

Tel. 606 227 390
jsaifrt@seznam.cz

