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

18. 4. 17.30 Proti vlastní krvi   GB 110 Kč
Tři generace nechvalně známé rodiny Cutlerů tráví svůj čas pytláctvím, 
zlodějnami a potyčkami. Chad by se rád vydal na novou životní dráhu,
ale zjišťuje, že osud nemusí ležet v jeho rukou – Michael Fassbender

 20.00 Mžitky   Polsko 100 Kč
 Mistrovský portrét zachycující vášnivý boj nezávislého umělce se
 stalinskými doktrínami, boj na život a na smrt...

19. 4. 17.30 Špunti na vodě   ČR 120 Kč
 Desetičlenná expedice vyplouvá na dvoudenní plavbu vstříc

dobrodružství a bláznivým zážitkům – Hynek Čermák, Anna Polívková 
 20.00 Zkouška dospělosti   Belgie/Rumunsko 90 Kč

 Pověst váženého lékaře se začne hroutit, když se ve snaze zajistit dceři
 lepší budoucnost zaplete do řetězce služeb a protislužeb

20. 4. 17.30 Safari   Rakousko 90 Kč
 Lovecký ranč v Namibii a několik turistů, kteří si přijeli zpříjemnit

dovolenou střelbou na trofejní zvěř. Ale kdo je tu vlastně kořist? 
 20.00 Ochránci   Rusko 110 Kč

Ruská odpověď na americké filmy o superhrdinech, akční triková jízda
s nezaměnitelnou a neokoukanou atmosférou ruských filmů

21. 4. 17.30 Mimi šéf 3D   USA 150/130*  Kč
 Mimi šéf je ve skutečnosti velký boss na speciální misi za záchranou
 rodičovské lásky. A musí na svou stranu získat i svého staršího bráchu!

 20.00 Rychle a zběsile 8   USA 130 Kč
 Gangsterka ve sporťácích se vrací zpátky již osmým dílem a v záři

  reflektorů bude tentokrát primárně Vin Diesel
22. 4. 17.30 Špunti na vodě   ČR 120 Kč
 20.00 Ztracené město Z USA 120 Kč

 V roce 1925 se britský badatel Percy Fawcett vydal do amazonské
 džungle pátrat po bájné ztracené civilizaci. A záhadně zmizel

25. 4. 17.30 Ochránci   Rusko 110 Kč
 20.00 Ústava   Chorvatsko 90 Kč

Vysokoškolský učitel Vjeko, jeho otec a zdravotní sestra Maja.
Nečekaně a proti své vůli se sejdou a jsou na sobě navzájem závislí 

26. 4. 17.30 Ztracené město Z   USA 120 Kč
 20.00 Safari   Rakousko 90 Kč
27. 4. 17.30 Zahradnictví: Rodinný přítel   ČR 120 Kč

 Melodrama odehrávající se ve 40. letech za německé okupace časově
 předchází snímku Pelíšky – Ondřej Sokol, Aňa Geislerová

 20.00 Zkouška dospělosti   Belgie/Rumunsko 90 Kč
28. 4. 17.30 Mimi šéf 3D   USA 150/130*  Kč
 20.00 Nocturama   Francie/SRN 90 Kč

 Ráno v Paříži. Několik mladých lidí z různých prostředí. Nezávisle na 
 sobě začínají podivný balet v labyrintu metra a ulicích hlavního města

29. 4. 17.30 e Circle   USA 110 Kč
 Vědět je dobré. Vědět všechno, je ještě lepší. V high-tech společnosti
 e Circle neexistuje problém, který by nebylo možné vyřešit

 20.00 Zahradnictví: Rodinný přítel   ČR 120 Kč
2. 5. 17.30 Zahradnictví: Rodinný přítel   ČR 120 Kč
 20.00 Sámská krev   Švédsko 90 Kč

 Čtrnáctiletá Elle Marja je Sámka, která se věnuje chovu sobů. Kvůli
 rasismu třicátých let sní o novém životě, kde bude někým jiným

3. 5. 17.30 Nocturama   Francie/SRN 90 Kč
 20.00 e Circle   USA 110 Kč
4. 5. 17.30 Neznámá dívka   Belgie 90 Kč

Ambiciózní mladá lékařka po ordinačních hodinách nezareaguje na
 zvonek. Ráno se dozví, že dívku, které neotevřela, nalezli mrtvou 

 20.00 Strážci galaxie, Vol. 2   USA 130/110* Kč
 Dobrodružství party superhrdinů, kteří se vydávají až na samé hranice 
 kosmu, pokračuje. Z nepřátel jsou spojenci a přicházejí i další postavy…

5. 5. 17.30 Mimi šéf 3D   USA 150/130* Kč
 20.00 Lady Macbeth   GB 100 Kč

 Adaptace dramatu ruského spisovatele Nikolaje Leskova. Navzdory
 manželství z rozumu si svéhlavá mladá žena volí svůj vlastní osud 

6. 5. 17.30 Strážci galaxie, Vol. 2 3D   USA 150/130* Kč
 20.00 Zahradnictví: rodinný přítel   ČR 120 Kč
9. 5. 17.30 Zahradnictví: rodinný přítel   ČR 120 Kč
 20.00 Naprostí cizinci   Itálie 90 Kč

Brilantní komedie o přátelství, lásce a zradě, která staví čtyři přátelské 
 páry do konfrontace a odhalí, že si jsou „dokonale cizí“ 

10. 5. 17.30 Lady Macbeth   GB 100 Kč
 20.00 Bába z ledu   ČR 90 Kč
  Příběh rozkrývající nelehké vztahy mezi třemi generacemi, přináší
  naději, že život lze vzít do vlastních rukou v jakémkoli věku 
11. 5. 17.30 Ministerstvo lásky   Chorvatsko    100 Kč
  Biolog Krešo je v koncích. Blíží se krize středních let, ztratil práci a 
  navíc strádá v manželství. Naštěstí ho stále ještě obdivuje jeho syn 
 20.00 Strážci galaxie, Vol. 2 3D   USA 150/130* Kč
12. 5. 17.30 Putování tučňáků 2: Volání oceánu   Francie 90 Kč

Příběh malého tučňáka, připravujícího se na svou první cestu k moři,
nás zavádí do ledového království vzdálené Antarktidy

 20.00 Masaryk   ČR 100 Kč
  Dramatický příběh, věnovaný osudům velvyslance a pozdějšího
  československého ministra zahraničí, Jana Masaryka – Karel Roden  
13. 5. 17.30 Leonardo da Vinci: Génius v Miláně   Itálie  (viz str. 10) 250/200* Kč
 20.00 Král Artuš: Legenda o meči   GB/Austrálie/USA 130 Kč

 Když je ještě v Arthurově dětství zavražděn jeho otec, zmocní se koruny
 Arthurův strýc a Arthur vůbec netuší, kdo ve skutečnosti je 

16. 5. 17.30 Personal shopper   Francie/SRN 110 Kč
 Mladá Američanka Maureen, osobní nákupčí oblečení pro celebritu, 

tráví volný čas v podivném domě. Opravdu umí komunikovat s mrtvými? 
 20.00 Neznámá dívka   Belgie 90 Kč
17. 5. 17.30 Na mléčné dráze   USA/GB 90 Kč

 Příběh zakázané lásky mlékaře, který přes válečnou linii vozí mléko
 vojákům, a živočišné italské krásky – Monica Bellucci Emir Kusturica 

 20.00 Přes kosti mrtvých   Polsko/SRN 100 Kč
V malé osadě na česko-polském pohraničí se v rychlém sledu stane několik 
záhadných vražd  lidí i divokých zvířat…

18. 5. 17.30 Naprostí cizinci   Itálie 90 Kč
 20.00 Vetřelec: Covenant   USA 130 Kč

Vesmírná loď Covenant směřuje k planetě na druhé straně galaxie;
ta se zdá být neobjeveným rájem, ale skrývá nepředstavitelné nebezpečí

19. 5. 17.30 Příšerky pod hladinou 3D   Španělsko  150/130* Kč
V nejhlubší propasti oceánu žijí kamarádi chobotnice Deep, mořský ďas
Evo a kreveta Alice. Když je jejich domov zničen, vydají se hledat nový

 20.00 Klient   Írán/Francie  (viz str. 10) 110 Kč
20. 5. 17.30 Zahradnictví: Rodinný přítel   ČR 110 Kč
 20.00 Vetřelec: Covenant   USA 130 Kč

Baby bio – pro rodiče na mateřské dovolené
19. 4. 10.00 Jak básníci čekají na zázrak   ČR 60 Kč

Štěpán, Kendy a Karas se vrací! Je jim 50 a cítí, že by si měli splnit své
touhy a přání – Pavel Kříž, David Matásek, Lukáš Vaculík 

17. 5. 10.00 Všechno nebo nic   ČR 60 Kč
  Romantická vztahová komedie: Linda, Vanda a gay Edo hledají toho
   pravého – Táňa Pauhofová, Klára Issová, Michał Żebrowski

Dětská představení
22. 4. 15.30 Mimi šéf   USA 130/110* Kč
29. 4. 16.00  Hádej, hádej s kocourkem 4   GB 50 Kč

 Kocourek Jess a jeho kamarádi kobylka Willow, zaječice Mimi, ovečka
 Baa, myška Billie, žábák Horác a štěňata Joey a Jinx objevují svět

6. 5. 15.30 Povídání o pejskovi a kočičce   ČR 60 Kč
 Jak pejsek s kočičkou myli podlahu, O panence, která tence plakala, Jak si 

pejsek roztrhl kaťata, Jak si dělali dort, Jak psali psaní 
13. 5. 16.00 Příběhy cvrčka a štěňátka   ČR 60 Kč
  Původně krtkův přítel se stal hrdinou krátkých kreslených příběhů 
20. 5. 16.00 Rosa & Dara a jejich dobrodružství    70 Kč

 Sedmiletá dvojčata Rosa a Dara zažívají dobrodružství s rošťáckým
 psem Laikem, babičkou vynálezkyní a dědou, co dokáže vše opravit

20. dubna
Pěvecký koncert

žáků Základní umělecké školy Klementa 
Slavického v kostele ČBCE Na Betonce 14 

od 18.00 hodin

21. dubna
Rádl-Fest

festival mladé rockové hudby
velký sál Kulturního střediska Radotín

v domě U Koruny od 19.00 hodin
vstupné 100 Kč

22. dubna
Bezpečné jaro

dopravně-bezpečnostní odpoledne
dětské dopravní hřiště v areálech radotínské 

ZŠ a Biotopu Radotín 
13.30-17.00 hodin

více viz str. 4

22. – 23. dubna
POPAD – Pražská oblastní přehlídka 

tentokrát divadla pro děti
velký sál Kulturního střediska Radotín

v domě U Koruny
více na www.praha16.eu

23. dubna
Jarní zelené koule
turnaj v pétanque

boulodrom K Lázním od 10.00 hodin

25. dubna
Žákovský koncert

Základní umělecké školy
Klementa Slavického

velký sál U Koruny od 18.00 hodin

26. – 30. dubna
Memoriál Aleše Hřebeského v boxlakrosu

mezinárodní turnaj v boxlakrosu 
areál TJ Sokol Radotín

Vykoukových 622, Praha-Radotín 
více na www.ahmemorial.cz

rozlosování viz str. 11

11. května
Listování farní kronikou
k připomínce 100. výročí

od zřízení samostatné
římskokatolické farnosti Radotín
Klubová scéna Milana Peroutky

od 18.00 hodin

13. května
Radotínský den s IZS

Záchranáři v akci
zábavně-naučné dopoledne

s integrovaným záchranným systémem
parkoviště před OC Berounka na nám. 

Osvoboditelů 9.00-13.00 hodin
více viz str. 4

13. května
Otevírání biotopu 

oficiální otevření sezóny
na radotínském Biotopu

připravila Radotínská o.p.s. ve spolupráci
s Městskou částí Praha 16 

16. května
Absolventský koncert

žáků Základní umělecké školy
Klementa Slavického

velký sál U Koruny od 18.00 hodin

25. května
1. Kinovinárna:

Co jsme komu udělali?
francouzská komedie o rodičích, dětech

a předsudcích, dobré víno a káva
velký sál Kulturního střediska Radotín

v domě U Koruny od 19.00 hodin
vstupné 80 Kč

více na www.praha16.eu

od 11. dubna
otevřen nový Pexoklub

do nově zrekonstruovaného prostoru
v přízemí Patia v Žitavského ulici 496 

mohou mezi 12. a 18. hodinou
přijít školáci či dospívající studenti

a zdarma zde strávit čas
je zde i poradenství pro rodiny, které se 

ocitly v náročné životní situaci a potřebují 
se v ní zorientovat s pomocí odborníka

18. dubna
Společně navrhujeme logo

našeho nového klubu

21. dubna
Den Youtube

25. dubna
Společně navrhujeme logo

našeho nového klubu

27. dubna
Turnaj ve fotbálku

návštěva z DK Romodrom Praha

28. dubna
Výroba dřevěných propisek

více na www.pexeso.org

Joel Dicker – Kniha o Baltimorských
Byli bohatí, úspěšní, krásní, laskaví –

a zdánlivě naprosto a neochvějně šťastní. 
Přes objevování zasutých rodinných 

tajemství hlavní hrdina zkoumá důvody, 
které přes období dostatku a harmonie 

nakonec vedly k jejich pádu.
nakladatelství Argo

David Michie –
Pes jejího veličenstva a jeho mise
Štěně corgiho, které mělo být kvůli 

převislému uchu utracen a zachránila ho 
britská královna, dává nahlédnout do života 

dvora ze své psí perspektivy. 
nakladatelství Synergie

J. B. Morrison – Jedinečná dovolená 
Franka Derricka, 82 let

Přestože oslavil už 82. narozeniny, je stále 
plný elánu. Jeho dcera v Los Angeles 

prožívá špatné období, a tak Frank neváhá 
a opouští rodnou Anglii. Co na tom, že ještě 
nikdy neletěl letadlem… Lehce úsměvné, 
optimistické i sladkobolné. Takové je stáří

v podání J. B. Morrisona
nakladatelství Moba

Lucie Nachtigallová –
Deník fejsbukové matky

Knížka plná statusů. Obyčejných, 
ale přesto neuvěřitelných, vtipných, 

nepředvídatelných minipříběhů matky tří 
dětí, věčně pracujícího manžela, psa, želvy, 

šneků a několika koček…
nakladatelství Dobrovský

Jasper Rees – Božská Florence aneb 
Primadona klouzavé stupnice: 

inspirativní skutečný příběh americké 
operní divy, která neuměla zpívat
Florence Foster Jenkins, „proslulá“ 

americká sopranistka, tolik toužila stát se 
operní pěvkyní, že to nakonec dokázala 
i přesto, že neměla ani kapku hudebního 
sluchu a zpívala falešně. Navzdory tomu 
na závěr své kariéry vyprodala slavnou 

Carnegie Hall, sklidila tam obrovské ovace 
a krátce nato zemřela šťastná a spokojená. 

nakladatelství Ikar

Miroslav Bárta – Příběh civilizace: 
vzestup a pád stavitelů pyramid
Mezinárodně uznávaný egyptolog

a archeolog Miroslav Bárta se ve své nové 
knize zabývá mechanismy, které měly

a mají zásadní vliv na vývoj komplexních 
civilizací. Naše minulost rozhodně není 
mrtvá. Naopak, můžeme v ní najít zdroj 
inspirace, ale i poučení o nás samotných 

a o světě, který nás obklopuje.
nakladatelství Academia

Miroslava Burianová –
Móda v ulicích protektorátu

Ani v době všeobecného nedostatku 
a přídělového systému se ženy nevzdaly 
touhy po elegantním slušivém oděvu. 

nakladatelství Grada

PRO DĚTI:
Zuzana Pospíšilová –
Knihovnické pohádky

S touto vtipně ilustrovanou knížkou 
poznáte knihovnu tak, jak ji neznáte. 
Seznámíte se se skřítky knihovníčky, 

vysvobodíte zakletou knihovnici, budete 
svědky toho, jak se z čarodějnice stane 

vášnivá čtenářka…
nakladatelství Grada Publishing

Daniela Krolupperová, Miloš Kratochvíl – 
Draka je lepší pozdravit aneb O etiketě

Příběhy s poselstvím. Ke každému je 
připojen rádce pro rodiče, jak mají ratolesti 

dobrému chování učit, i tipy na to, jak 
vlastně takové dobré chování vypadá 

(například u stolu).
nakladatelství Mladá fronta

Daniela Fischerová – Pohoršovna
Tak jako zlobivé děti chodí do polepšovny, 
existuje i pohoršovna pro malá strašidýlka, 

která mají příliš měkké srdce a nechtějí 
nikoho strašit.

nakladatelství Mladá fronta

Emma Mossová – Vlogerky:
LucyLocket – z outsiderky

hvězdou YouTube!
Přestěhovat se do nového domu, školy 

i státu, a ještě se k tomu hned první den 
školy naprosto znemožnit? Jó, tak přesně 

to se stalo Lucy. A jako by to nestačilo, tak 
jedna spolužačka to celé natočila a dala 
na internet! Nejradši by se propadla. Její 

kamarádka jí ale navrhne,
ať natáčí vlastní videa…
nakladatelství Fragment

více na www.knihovna-radotin.cz

15. dubna
Kašpárkova strašidla

veselá marionetová pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

20. dubna
Flender a spol.

koncert kytaristy, muzikálového zpěváka
a autora folkových písní

vstupné dobrovolné
rezervace míst na tel. 605 340 695

Kavárna u Stromečku od 19.00 hodin

20. dubna
Sen noci svatojánské

Shakespearovu komedii v režii
O. Vlčka, hraje soubor ZKS

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

22. dubna
Zbraslavské jarmarky

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

22. dubna
Rusalka

loutková hra s použitím libreta
známé Dvořákovy opery

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

22. dubna
Rusalka

loutková hra s použitím libreta
známé Dvořákovy opery

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

23. dubna
Deset let na jedné lodi

výroční koncert zbraslavského
ženského komorního sboru

Frangula Chorus se sbormistryní
Zuzanou Krušinovou

sál restaurace U Přístavu
od 16.00 hodin

24. dubna
Sen noci svatojánské

Shakespearovu komedie v režii
Oldřicha Vlčka, hraje soubor ZKS
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

26. dubna
Koncert žáků ZUŠ

obřadní síň Městského domu Zbraslav
od 18.30 hodin

27. dubna
Workshop

5. ročník mezigeneračního poznávání 
pořádá  REST, z. s. v ZŠ Vladislava Vančury, 

Hauptova 591 od 8.15 hodin
odborná přednáška

MUDr. Radkina Honzáka CSc.
ve 14.00 hodin

27. dubna
Čtyři páry jedno eso

DERNIÉRA!
situační komedii v autorské režii

Oldřicha Vlčka, hraje soubor ZKS
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

28. dubna
Čarodějnická stezka

tradiční akce pro celou rodinu
stezku se zábavnými „čarodějnickými“ 

úkoly pro děti  pořádá Pexeso
více informací a rezervace

na tel.: 721 518 248, www.pexeso.org
v Borovičkách od 15.30 hodin

29. dubna
Lidové pašijové hry

prostranství před kostelem sv. Jakuba
od 14.30 hodin

více viz str. 4

3. května
Rudolf II.

přednáška PhDr. Jaroslavy Novákové
více na www.mc-zbraslav.cz/knihovna

Městský dům od 18.00 hodin

6. května
Zbraslavské jarmarky

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

čtvrtek 11. května
Konec Švandy

aneb Hvězda padá z Mostu
pohádkový příběh pro dospělé hraje 

divadelní společnost Křoví 
nutná rezervace!

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin 

více k programu na
www.mc-zbraslav.cz

rezervace vstupenek do divadla
J. Kašky na www.divadlozbraslav.cz  

změna programu vyhrazena


