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16. 2. 17.30 Líza, liščí víla   Maďarsko 80 Kč
  Líza touží po lásce, všichni její nápadníci ale zemřou. Líza dojde 

k přesvědčení, že je zlým démonem, který z mužů vysává duše
 20.00 Do posledního dechu  USA 120 Kč
  Zachránit přes 30 námořníků  z SS Pendleton se uprostřed hurikánu 

vydali čtyři muži v dřevěném člunu se špatným motorem 
17. 2. 17.30 Fúsi   Island 100 Kč
  Zavalitý čtyřicátník Fúsi sbírá odvahu dospět.. Když do jeho světa 

nečekaně vtrhne temperamentní žena s dcerkou, je nucen to risknout
 20.00 Decibely lásky   ČR 140 Kč
  Hudebně taneční, rodinný, romantický příběh tří dvojic zcela 

rozdílného věku, s důrazem na hudbu Michala Davida s tanečními 
scénami v choreografi i Petra Čadka 

 18. 2. 17.30 Rodinný fi lm   ČR 110 Kč
  České drama sleduje, jak se vypořádají s nečekanou svobodou dva 

teenageři i co udělá odloučení s dosud perfektně fungující rodinou
 20.00 Ma Ma   Francie/Španělsko 80 Kč
  Intimní ženské drama s prvky komedie zobrazuje ženu – matku, která 

zápasí s překonáním tragédie – Penélope Cruz
19. 2. 17.30 Robinson Crusoe 3D   Belgie/Francie 150/130* Kč
  Po strašlivé bouři najde papoušek Úterý na pláži stvoření, které nikdy 

neviděl: člověka jménem Robinson Crusoe
 20.00 Aerosmith: Rocks Donington 2014   GB (viz str. 8) 200 Kč
20. 2. 17.30 Zoolander No. 2   USA 110 Kč
  Dva odvěké modelové rivaly, dnes již těžce za zenitem, vrátí na 

přehlídková mola vyšetřování série vražd – Ben Stiller, Owen Wilson
 20.00 Revenant Zmrtvýchvstání   USA 120 Kč
  Těžce zraněný lovec (Leonardo DiCaprio), opuštěný mužem z vlastní 

skupiny (Tom Hardy), překoná v touze po pomstě nemožné
23. 2. 17.30 Ma Ma   Francie/Španělsko 80 Kč
 20.00 Rodinný fi lm   ČR 110 Kč
24. 2. 17.30 Zoolander No. 2   USA 110 Kč
 20.00 Dánská dívka   USA/Belgie 110 Kč
  Milostný příběh dánské malířky Gerdy Wegener a jejího partnera 

Einara, který zjistil, že je ženou v mužském těle, a jako první na světě 
podstoupil operaci vedoucí ke změně pohlaví – Eddie Redmayne

25. 2. 17.30 Rodinný fi lm   ČR 110 Kč
 20.00 Bohové Egypta 3D   USA 150 Kč
  Rozmáchlé akční fantasy dobrodružství, které se inspirovalo klasickou 

mytologií starověké egyptské říše – Nikolaj Coster-Waldau
26. 2. 17.30 Robinson Crusoe 3D   Belgie/Francie  150/130* Kč
 20.00 Brooklyn   GB/Irsko 110 Kč
  Mladá irská imigrantka se v padesátých letech vydává z malého 

zapadákova do New Yorku. Když novému životu konečně přijde
                                na chuť, musí se vrátit do Irska – Saoirse Ronan, Domhnall Gleeson
27. 2. 17.30 Decibely lásky   ČR 140 Kč
 20.00 Bohové Egypta   USA 110 Kč
1. 3. 17.30 Brooklyn   GB/Irsko 110 Kč
 20.00 Chůvák   SRN 120 Kč
  Rolfa kvůli nové výstavbě stěhují z bytu. Rozhodne se pomstít 

Clemensovi, který je za to odpovědný – stane se chůvou jeho dětí. 
Nepočítá ale s tím, že ony jsou připraveny na všechno…

2. 3. 17.30 Girl Power   ČR 90 Kč
  Dokumentární fi lm natáčený 7 let, odkrývá svět graffi  ti writerek od 

Prahy po New York. Ústřední postavou je Češka Sany, která se rozhodla 
v graffi  ti zachytit emancipaci žen

 20.00 Imagine Dragons: Smoke + Mirrors Live   Kanada  (viz str. 8) 200 Kč
3. 3. 17.30 Řachanda   ČR 120/100* Kč
  Rozmazlená princezna a dva kamarádi, kteří se ne vždy živí poctivě, 

v Černém lese zjistí, že to, jak se chováme k ostatním, se nám vrací
 20.00 Ave, Caesar!   USA 110 Kč
  Produkovat hollywoodský fi lm musí být o nervy, zvlášť když jistá 

neznámá organizace unese vaši největší hvězdu a chce za ni výkupné
4. 3. 17.30 Robinson Crusoe 3D   Belgie/Francie 120 Kč
 20.00 Suburra   Itálie/Francie 110 Kč
  Film z prostředí italské mafi e. Neapol tentokráte vystřídá Řím a boj 

o přístav v Ostii, který se má změnit v evropské Las Vegas
5. 3. 17.30 Bohové Egypta 3D   USA 150 Kč
 20.00 Ave, Caesar!   USA 110 Kč
6. 3. 16.00 Giuseppe Verdi: La Traviata   GB  (viz str. 8) 300 Kč
                                                                                          ZTP, senioři a studenti  250 Kč
8. 3. 17.30 Chůvák   SRN 120 Kč
 20.00 Suburra   Itálie/Francie 110 Kč
9. 3. 17.30 Polednice   ČR 140 Kč
  Eliška s malou dcerkou se po mnoha letech vrací do rodiště svého
                                muže, kde se setká s mysteriózním zlem  – Aňa Geislerová
 20.00 Mrzout   Finsko 90 Kč
  Mrzout je muž z minulosti. Ví, že lépe už bylo a nebude. Před vším 

moderním se zavírá, protože pro něj svět skončil rokem 1953…
10. 3. 17.30 Robinson Crusoe 3D   Belgie/Francie 120 Kč
 20.00 Už je zas tady   SRN 110 Kč
  Hitler se v roce 1945 nezabil, ale záhadně se dostal do roku 2011
                                a probudil se na louce, kde kdysi stál jeho bunkr. Netuší, co se stalo,
                                a zjišťuje, jak to nakonec po válce dopadlo…
11. 3. 17.30 Řachanda   ČR 120/100* Kč
 20.00 Jonas Kaufmann − Večer s Puccinim   Itálie   (viz str. 8) 200 Kč
12. 3. 17.30 Rudý kapitán   ČR 120 Kč
  Je léto 1992 a detektiv Richard Krauz se dostává k novému případu –
                                na hřbitově byla vykopána mrtvola kostelníka Kloknera s hřebíkem 

v hlavě. Vydává se hledat Rudého kapitána, specialistu na „konečné“ 
výslechy, a není sám, kdo ho hledá….

 20.00 Ave, Caesar!    USA 110 Kč
15. 3. 17.30 Zkáza krásou   ČR 80 Kč
  Dokumentární fi lm Heleny Třeštíkové o životě Lídy Baarové 
 20.00 Mrzout   Finsko 90 Kč
16. 3. 17.30 Už je zas tady   SRN 110 Kč
 20.00 Polednice   ČR 140 Kč
17. 3. 17.30 Zootropolis: Město zvířat 3D   USA 165/140* Kč
  V Zootropolis se k policejnímu sboru velkých zvířat přidá králík Judy 

Hopkavá, která řeší složitý případ i s pomocí mazaného lišáka Nicka…

Baby bio – pro rodiče na mateřské dovolené
17. 2. 10.30 Padesátka   ČR 60 Kč
  Komedie Vojty Kotka podle scénáře Petra Kolečka. Děj se točí kolem
  rázovitých lidí ze zasněžených hřebenů, jednoho běžkařského závodu
                                a několika padesátek…
16. 3. 10.00 Muzikál, aneb Cesty ke štěstí   ČR 60 Kč

Třída pražské konzervatoře má nazkoušet Starce na chmelu, na výsledku 
závisí jejich budoucí kariérní život – Vica Kerekes, Roman Vojtek

Dětská představení
20. 2. 15.30 Robinson Crusoe   Belgie/Francie 120/100* Kč
27. 2. 15.30 Robinson Crusoe   Belgie/Francie 120/100* Kč
5. 3. 15.30 Robinson Crusoe   Belgie/Francie 100 Kč
12. 3. 15.30 Řachanda   ČR 120/100* Kč
120/100* u takto označených představení lze dětskou slevu uplatnit pouze na pokladně kina

18. února
Koncert populární hudby

žáků ZUŠ Klementa Slavického
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 18.00 hodin

19. – 21. února
Popad (Pražská oblastní přehlídka 

amatérského divadla)
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny
více viz str. 4

25. února
S KAAN do Malé Chuchle

pěší vycházka ke studánce s návštěvou 
lázní, zookoutku a chuchelského kostela 
s vyhlídkou. Sraz na autobusové stanici 

Radotín nádraží v 8.10 hodin
(odjezd v 8.13)

25. února
Zdenka Trvalcová a kapela Voila

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

vstupné 170 Kč
více viz minulé číslo novin

8. března
MDŽ: Jedna žába za druhou
slavnostní večer předání cen 

„Zlatá a Kyselá žába“ osobnostem
vědy, kultury a politiky –

korektně koketní večer s nekorektními 
výroky, scénkami i koncertem dua 
Mateřská.com-Laktační psychóza

moderovaný Míchou Bernardi
velký sál Kulturního střediska Radotín

v domě U Koruny od 19.00 hodin
vstupné 100 Kč

více viz str. 4

10. března
Degustace italských vín

v ceně vstupného  je 12 vzorků italských 
vín, italské 4chodové menu a sedmička 
bílého/červeného vína, kterou je možné 

odnést si po skončení akce
Kulturního střediska Radotín

v domě U Koruny od 19.00 hodin
vstupné 390 Kč, více viz str. 4

 
16. března
Čaj o třetí

tradiční setkání seniorek a seniorů
při čaji, dobrotách a hudbě –

muzikálové pásmo Mary Pickford
Anny Dushkina a Vladimíra Franty

velký sál Kulturního střediska Radotín 
v domě U Koruny od 15.00 hodin

více viz str. 4

16. března
Bára Hrzánová a Condurango 

dlouho slibovaný koncert skvělé kapely 
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 19.00 hodin
vstupné 220 Kč, více viz str. 4

17. března
Žákovský koncert

žáků ZUŠ Klementa Slavického
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 18.00 hodin

18. března
Rádl-Fest

festival mladé rockové hudby
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 19.00 hodin
vstupné 90 Kč, více viz str. 4

22. března
Houslový koncert

modlitebna Čbratrské církve evangelické, 
Na Betonce 14
od 18.00 hodin

22. března
Blázinec

napínavá groteska o světě, ve kterém 
se vlády zmocní blázni z jednoho 

psychiatrického ústavu –
hlavní a všechny další role hraje populární 

herec Miroslav Táborský
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 19.00 hodin
vstupné 270 Kč, více viz str. 4

30. března
Jana Koubková Quartet

koncert vynikající jazzové zpěvačky 
a tří multiinstrumentalistů 

Klubová scéna (vchod ze dvora domu
U Koruny) od 19.00 hodin

vstupné 200 Kč, více viz str. 4

více na www.praha16.eu

17. února
Láska a rivalita mezi sourozenci 

přednáška o sourozeneckých vztazích 
a pozicích, možnostech řešení situací 

mezi nimi v rodině a o důležitosti této 
vazby na celý další život

17.30-19.00 hodin

22. února
Jak na daňové přiznání

seminář seznámí s typickými příjmy 
(a výdaji), které tvoří celkový základ 

daně z příjmů fyzických osob
a novinkami, které přinesly poslední 

novely zákona – výhodou bude, 
přinesou-li si účastníci formuláře

s sebou – podnikají-li
rezervace nutná, vstup zdarma, 

hlídání 50 Kč/dítě, 10.00-12.00 hodin

PEXOKLUBOVNA
každý pátek 13.00-16.00 hodin vstup 
zdarma pro každého od 6 do 15 let, 
kdo bude ctít a dodržovat pravidla 

klubu a respektovat ostatní

19.2 Pohádky o historii
českých zemí - promítání DVD

   
 26.2 Hry na rozvoj osobnosti - 

zážitkové sociální hry

více na www.pexeso.org

18. února
Gabriela Vermelho

koncert zpěvačky, houslistky, 
violistky a hráčky na kvinton

vstupné dobrovolné, rezervace míst 
na telefonu č.: 605 340 695

Kavárna u Stromečku od 19.00 hodin

20. února
Kašpárkův drak Pudivítr

marionetová pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

20. února – 24. března
Jazz World Photo 2015

výstava fotografi í z druhého ročníku 
mezinárodní soutěže o nejlepší záběr 
z oblasti jazzu, blues a world music 

výstavní síň Městského domu
ve výpůjční době knihovny

21. února
Čtyři páry jedno eso

situační komedie v autorské režii
O. Vlčka hraje činoherní soubor ZKS 

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

23. února
 Čtyři páry jedno eso

situační komedie v autorské režii
O. Vlčka hraje činoherní soubor ZKS 

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

25. února
Koncert žáků ZUŠ

obřadní síň Městského domu Zbraslav 
od 18.30 hodin

27. února
Ostrov splněných přání

Kašpárkovo mořské dobrodružství
v marionetové pohádce

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

5. března
O princezně Zubejdě Solimánské

marionetová pohádka
na motivy Karla Čapka

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

12. března
Sůl nad zlato

marionetová pohádka
na motivy Boženy Němcové

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

19. března
Kašpárkova strašidla

veselá marionetová pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

rezervace vstupenek na 
www.divadlozbraslav.cz

více k programu na
www.mc-zbraslav.cz

změna programu vyhrazena

Haruki Murakami –
Muži, kteří nemají ženy

Nejnovější autorova kniha vypráví
o vztazích, poznamenaných 

nedorozuměním, nevěrou, či proradností. 
Sedm povídek sbírky spojuje téma osamění 

mužů, kteří za různých okolností ztratili 
ženu, nebo o ni nenávratně přicházejí. 

Hrdinové se nacházejí v různých 
životních situacích, ale všichni jsou nějak 

poznamenaní duchem ztracených žen.
nakladatelství Odeon

Jean-Paul Didierlaurent –
 Čtenář z vlaku v 6.27

Guylainu Vignollesovi je třicet šest,
je osamělý a nenávidí svou práci. Je 

naprosto nenápadný, nikdo by si ho patrně 
ani nevšiml, kdyby spolucestujícím z vlaku 

každé ráno nepředčítal několik stránek, 
které se mu večer předtím podařilo 

zachránit před záhubou. Jeho přáteli jsou 
hlídač, který komunikuje téměř výlučně

ve verších, a bývalý kolega, který následkem 
nehody v práci ztratil svoje nohy a kousek 
po kousku je sbírá zpátky... Jednoho dne 

dostane Guylain ve vlaku nevšední nabídku 
a o něco později v něm také objeví

USB fl ash disk, které jeho šedivému životu 
znovu dodá barvy.

nakladatelství Knižní klub

Sarah McCoyová –
Pekařova dcera

Elsie, dcera pekaře v Garmischi, dospívá 
v nacistickém Německu, jehož porážka 
se nezadržitelně blíží. Ze stále tíživější 

reality ji vytrhne nečekaná žádost o ruku. 
O šedesát let později má mladá novinářka 
Reba napsat článek s vánoční tematikou. 

Objeví německé pekařství a jeho majitelku 
Elsie. Životní moudrost staré Němky Rebu 

magicky přitahuje a pomáhá
jí najít sebe sama…

nakladatelství Fortuna Libri

Luca di Fulvio –
Chlapec, který rozdával sny

Roku 1909 přijíždí z Itálie do New Yorku 
mladá matka s malým synkem,

aby si v Americe splnili svůj sen o lepším 
životě. Jenže ve zbídačelém ghettu 

v newyorské čtvrti, kde se ocitnou spolu 
s dalšími přistěhovalci z celého světa, 

diktují pravidla brutální gangsteři a jejich 
poskokové. Pokud tu chce člověk přežít, 

nesmí měnit zavedená pravidla.
Ledaže by měl charisma a neuvěřitelný 

dar fantazie. Román z prostředí rodícího 
se fi lmového průmyslu, rádia, Brodwaye, 

reklamy, mrakodrapů a luxusních 
automobilů, vypráví o velké lásce
a houževnatosti snu, který zvítězí

nad tvrdou realitou.
nakladatelství Knižní klub

PRO DĚTI
Kateřina Maňasová –
Muzikantské pohádky

Deset pohádek čtivým způsobem 
seznamuje mladé čtenáře od 6 let se světem 
orchestru a se základními charakteristikami 

jednotlivých hudebních nástrojů. 
nakladatelství Pavel Maňas – MBP

Jaroslav Perry –
Příběhy draka Balabána

Pohádky o hodném drakovi Balabánovi 
jsou skvělá knížka na čtení dětem před 

usnutím v postýlce – přečíst jeden 
pohádkový příběh trvá příjemných pět 
minut. Děti se chytlavý začátek každé 

pohádky naučí rychle nazpaměť,
takže ho pak vypravují s vámi a moc se těší 
na další drakovo dobrodružství. Ilustracemi 

doplnil Ludvík Pivoňka.
nakladatelství Mea via

Jiří Chalupa a Ladislav Spaček –
 Mistr E

Bylo jednou jedno Království Etikety,
kde každý věděl, jak se ve všech možných 

i nemožných situacích správně chovat
a dělat to, co se sluší. Jenomže pak je zlý 

černokněžník začaroval a všechno vědění 
zmizelo. Jedině poradce krále „Mistr E“ 

směl putovat po světě, aby království
ze zakletí vysvobodil. S ním se děti 

seznamují se základy etikety a pomocí 
malého testu si mohou bezprostředně 

ověřit své právě nabyté znalosti.
edice ČT České televize

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

do 30. dubna
Výstava historických fotografi í

Radotína z let 1899 – 1965
Místní knihovna Radotín 

po, st, čt 9.00-12.00 a 13.00-18.00
více viz str. 4


