
Kino Radotín, Na Výšince 4, telefon: 257 910 322
e-mail: kinoradotin@email.cz, www.praha16.eu/kino

15. 5.  17.30 Mrňouskové   Francie   3D 110 Kč
 20.00 Godzilla   USA/Japonsko 110 Kč

 Nejznámější monstrum na světě se ve filmu postaví proti  zlým nestvůrám
 ohrožujícím samou existenci lidstva – Aaron Taylor-Johnson

16. 5. 17.30 Amazing Spider-Man 2   USA   3D 155/135 Kč
  Jedině Spider-Man je schopen ochránit ostatní Newyorčany před
  padouchy, kteří město ohrožují – Andrew Garfield, Emma Stone
 20.00 Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel   Švédsko 120 Kč
  Šílený životní příběh svéhlavého muže, který se sice nikdy nezajímal
  o politiku, ale vždy byl zapleten do historických událostí 20. století
17. 5. 17.30 Godzilla   USA/Japonsko   3D 140 Kč
 20.00 Pojedeme k moři   ČR 100 Kč
  Jedenáctiletý Tomáš se chce stát filmařem. Ve chvíli, kdy dostane 
  k narozeninám kameru, rozhodne se natočit první film – o své rodině
20. 5. 17.30 Tři dny na zabití   USA/Francie 100 Kč
  Kevin Costner v napínavém akčním thrilleru jako umírající agent tajné
  služby: výměnou za lék, který mu zachrání život, plní poslední úkol
 20.00 Nymfomanka II. část   Dánsko 80 Kč
21. 5. 17.30 Olga   ČR 80 Kč

Civilní portrét osobité ženy, veřejnosti známé jako manželka
Václava Havla a zakladatelka nadace Výbor dobré vůle

 20.00 Godzilla   USA/ Japonsko   3D 140 Kč
22. 5. 17.30 Bonny a klid 2   ČR 110 Kč

 Ulice v centru Prahy patřily jim, vydělávali hodně peněz a divoce je
  utráceli. Co ale dělá partička někdejších veksláků dnes?

 20.00 Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel   Švédsko 120 Kč
23. 5. 17.30 Hurá do pravěku   USA/Korea   100 Kč

 Dobrodružství staré 65 milionů let. Splňte si svůj sen! Připoutejte se,
  animovaný stroj času vyráží na cestu!

 20.00 Godzilla   USA/ Japonsko 3D 140 Kč
24. 5.  17.30 X-MEN: Budoucí minulost   USA   3D 120 Kč

 Zmutovaným hrdinům hrozí definitivní zánik. Jejich rasa byla vždy na 
 pokraji vyhynutí, ale teď je ta hrozba ještě reálnější než kdy jindy –
 Hugh Jackman, Michael Fassbender, Ian McKellen, James McAvoy

 20.00 Bonny a klid 2   ČR 110 Kč
27. 5. 17.30 Hurá do pravěku   USA/Korea 100 Kč
 20.00 Divergence   USA 110 Kč

 Ve světě budoucnosti jsou lidé rozděleni na pět frakcí podle svých 
  vlastností. Každá vyznává jiné hodnoty – ale když se nezařadíte...

28. 5. 17.30 Amazing Spider-Man 2   USA   3D 130 Kč
 20.00 Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel   Švédsko 120 Kč
29. 5. 17.30 X-MEN: Budoucí minulost   USA   3D 120 Kč
 20.00 Sousedi   USA 110 Kč

Bláznivá komedie o mladém páru, který je po narození dítěte nucen
snášet v sousedství partu příšerných fracků – Zac Efron, Seth Rogen

30. 5. 17.30 Khumba   JAR   3D 140/110* Kč
 Odvážný, polopruhovaný zebří kluk se vrhá do nebezpečného, ale
 zároveň zábavného dobrodružství, aby našel chybějící proužky 

 20.00 Divergence   USA 110 Kč
31. 5. 17.30 Sousedi   USA 110 Kč
 20.00 X-MEN: Budoucí minulost   USA    120 Kč
  3. 6. 17.30 Khumba   JAR   3D 140/110* Kč
 20.00 Trabantem až na konec světa   ČR 80 Kč
  21 124 kilometrů napříč Jižní Amerikou až na konec světa se dvěma
  trabanty, polským fiátkem a Jawou 250 z roku 1957
  4. 6.  17.30 Sputnik   Německo/Belgie/ČR 90 Kč

Závod s časem a zákeřným místním policistou Mauderem začíná...
režie: Marcus Dietrich 

 20.00 Stoletý stařík, který vylezl z okna zmizel   Švédsko 120 Kč
  5. 6. 17.30 Zakázané uvolnění   ČR 110 Kč

 O únosu nevěsty, který se dost nepovedl, o důležitém hokejovém
 utkání a koktejlu, který si holky nalejou, až když je ten správný čas

 20.00 Běž, chlapče, běž   Německo//Francie/Polsko 90 Kč
 Skutečný příběh Yorama Fridmana, natočený podle stejnojmenného
 knižního bestselleru Uriho Orleva – Jeanette Hain, Rainer Bock

  6. 6. 17.30 Khumba   JAR   3D 140/110* Kč
 20.00 Na hraně zítřka   USA   3D 130 Kč

 Mimozemská rasa připomínající včelí kolonii, vytrvale útočí
 na Zemi a zanechává za sebou miliony lidských obětí – Tom Cruise

  7. 6. 17.30 Zakázané uvolnění   ČR 110 Kč
 20.00 Hvězdy nám nepřály   USA 120 Kč

 Dva svérázní teenageři, které spojuje záliba v černém humoru, opovržení 
 konvencemi a láska, která s nimi pořádně zamává – Shailene Woodley

10. 6. 17.30 Sputnik   Německo/Belgie/ČR 90 Kč
 20.00 Lo   Holandsko 90 Kč

 Láska. Lži. Libido. Malé zlé překvapení dokáže změnit celý život
11. 6. 17.30 Na hraně zítřka   USA 100 Kč
 20.00 Běž, chlapče, běž   Německo//Francie/Polsko 90 Kč
12. 6. 17.30 Zakázané uvolnění   ČR 110 Kč
 20.00 Hvězdy nám  nepřály   USA 120 Kč
13. 6. 17.30 Zloba – Královna černé magie   USA   3D 155/135* Kč

 Dosud nezpracovaný příběh legendární zlé královny z klasického
 snímku společnosti Disney Šípková Růženka – Angelina Jolie

 20.00 Všechny cesty vedou do hrobu   USA 120 Kč
 Ve všech hlavních rolích filmu účinkuje Seth MacFarlane, tvůrce
 oblíbené komedie Méďa – Charlize eron, Amanda Seyfried

14. 6.  17.30 Zloba – Královna černé magie   USA 120/100* Kč
 20.00 Grace of Monaco   Francie/USA/Belgie/Itálie 110 Kč

 Filmová biografie pojednávající o životě hollywoodské legendy
 a monacké kněžny Grace Kelly – Nicole Kidman, Tim Roth

Babybio:

18. 6. 10.00 10 pravidel jak sbalit holku   ČR 60 Kč

Dětské filmy:

17. 5. 16.00 Hurá do pravěku   USA/Korea 100 Kč
24. 5. 16.00 Khumba   JAR 110/80* Kč
31. 5. 16.00 Pošťák Pat 6   GB 60 Kč

DĚTSKÝ DEN

1. 6.   9.30 Hádej, hádej s kocourkem   GB   (viz str. 10) 30 Kč
 11.00 Mrňuskové   Francie        (viz str. 10) 40 Kč
 14.00 Lego příběh   USA   3D      (viz str. 10) 50 Kč
 16.00 Bella a Sebastián   Francie       (viz str. 10) 60 Kč 

140/110* Kč - u takto označeného vstupného lze slevu pro děti mladší 15 let uplatnit
jen v pokladně kina!

16. – 17. května
Výstava modelů letadel

ze sbírky Ing. Vlastimila Ehrmana 
velký sál Kulturního střediska Radotín 
v domě U Koruny 15.00-18.00 hodin

17. května
Radotínský den s IZS

zábavné odpoledne pro celou rodinu 
s integrovaným záchranným systémem

náměstí Osvoboditelů
9.00-13.00 hodin

17. května
 O velblouďátku – DS Gaudium 

Originální bleší cirkus Giorgia Fame
dvě malé pohádky 

pro nejmenší diváky
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 15.00 hodin

19. května
Šípková Růženka Víti Marčíka

velký sál Kulturního střediska Radotín 
v domě U Koruny od 9.00 hodin

21. května
Absolventský koncert

koncert žáků ZUŠ Klementa Slavického
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 18.00 hodin

23. května
Noc kostelů

kostel Sv. Petra a Pavla
a kostel ČCE Na Betonce

(více viz str. 4)

RADOTÍNSKÉ PÁBENÍ:
24. května

Velké radotínské rodeo
o senátorský pohár

areál Říčních lázní Radotín
více viz str. 11

28. května
Absolventský koncert

koncert žáků ZUŠ Klementa Slavického
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 18.00 hodin

31. května
Královský průvod

náměstí Sv. Petra a Pavla
13.45-24.00 hodin

(více viz str. 12)

2. června
W. Shakespeare: Sen noci svatojánské

Repríza divadelního představení 
Divadelního spolku Gaudium

v režii M. Pokorného z divadla AHA
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 19.00 hodin

7. června
Velký dětský den

zábavné odpoledne pro děti
Říční lázně Radotín od 13.30 hodin

8. června
Na minigolf minimísto

pocta měsíci červnu
při turnaji v minigolfu

hřiště minigolfu Radotín v Prvomájové 
ulici od 14.30 hodin

(více viz str. 12)

9. června
Čaj o třetí

setkání radotínských seniorů
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 15.00 hodin

11. června
Koncert nejmladších žáků

koncert žáků ZUŠ Klementa Slavického
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 18.00 hodin

16. června
Skate tour

Radotínský happening vol. V.
areál skateparku

více na www.praha16.eu

7.-29. května
Eliška Jakubíčková – OBZOR

výstava obrazů
výstavní síň Městského domu

ve výpůjční době knihovny

19. května
Koncert žáků ZUŠ

obřadní síň Městského domu Zbraslav 
od 18.30 hodin

21. května
Koncert sborů

švédský mládežnický pěvecký sbor 
Täby a dětský pěvecký sbor

Radost Praha
Husův sbor od 18.00 hodin

25. května
Dětské rybářské závody

dopoledne na Malé řece, Zbraslav

29. května
Koncert žáků ZUŠ

Husův sbor Zbraslav od 18.30 hodin

31. května
Dětský den

hry a soutěže, pohádka, skákací 
atrakce, ukázky práce hasičů,  

záchranné služby ASČR, Městské 
policie, čtyřkolky, výstava 

Harley-Davidson a další překvapení
areál ZŠ Nad Parkem od 14.00 hodin

5. června
Rozmarné léto

dramatizace knihy V. Vančury
hraje soubor ZKS

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

7. června
Jíloviště-Zbraslav

jízda historických velocipedů 
dopoledne program

na Zbraslavském náměstí
od 13.50 hodin vlastní Jízda s vrchu

více informací viz str. 4

Změna programu vyhrazena!
informace, rezervace: kulturní 
oddělení ÚMČ Praha-Zbraslav

U Malé řeky 3, telefon: 257 111 801 
e-mail: kultura@mc-zbraslav.cz

www.mc-zbraslav.cz/kultura

17. května
Táta je machr!

aneb Táto, dědo, strejdo, pojď se 
mnou závodit

hod polenem, lukostřelba, kanoe… 
startovné 60 Kč/muž a děti

Areál Loděnice 15.00-17.00 hodin

19. května
Zdravé zoubky

nácvik správné techniky čištění zubů 
se studentkami zubního lékařství 

Univerzity Karlovy – pro rodiče a děti 
v rámci projektu „VŠ Rodinná“

vstup volný, od 10.00 hodin

21. května
Jak zdravě nosit děti – šátkování

praktická výuka nošení dětí od 
narození do 2 let v šátcích i bez 

nich – úchopy i úvazy, vše od těch 
základních až po složitější, děti 

a šátky vítány, i pro budoucí rodiče 
vstupné 40 Kč

11.00-12.00 hodin

21. května
Nebezpečná éčka v potravinách

přednáška Ing. Víta Syrového, autora 
řady knih s problematikou aditiv 
v potravinách – praktické rady,
jak z větší části omezit příjem 

škodlivých látek a správně volit potraviny
v rámci “VŠ rodinná”, vstupné 80 Kč 
hlídání 50Kč/dítě, rezervace nutná

17.00-18.30 hodin

31. května
Keramické hrníčkování

keramická dílna pro děti a rodiče – 
omalují si na kruhu točený hrnek 
či misku, k dispozici budou různé 

glazury cena jednoho výrobku
150-200 Kč, rezervace nutná 

10.00-12.00 hodin

více na www.pexeso.org

Katri Lipsonová – Zmrzlinář
Děj nového románu finské 

autorky se z velké části odehrává 
v Československu, v době 

od čtyřicátých let do počátku let 
devadesátých. Je zajímavým vnějším 
pohledem na naše nedávné dějiny, 
kulturní odkaz a společnost jako 
takovou. Kniha získala Cenu EU

za literaturu 2013.
nakladatelství Argo

Francoise Saganová – Ztracený profil
Příběh ženy, která musí volit mezi 

láskou a pohodlným životem. 
Francoise Saganová, autorka více jak 
50 knih, byla pro celou jednu generaci 
Francouzů symbolem křehké, veselé 
a bystré ženy, která dávala druhým 

lekce v nezávislosti v chování, 
v oblékání, ve vyjadřování a v psaní. 
Stala se prototypem rebelky, kterou 
ovlivnil jazz a existencialismus. Byla 

velmi rozporuplnou osobností,
a to se i velice často odráželo v její tvorbě.

nakladatelství Motto

Jan Guillou – Stavitelé mostů
Autor úspěšných špionážních 

thrillerů a tzv. Křižácké trilogie,
se pustil do velkolepého projektu: 

v sérii deseti románů se chystá 
zachytit celé 20. století. Cyklus, 

nese příznačný název Velké století. 
V češtině nyní vyšel první díl, ve 
kterém se seznamujeme s trojicí 
bratrů: Lauritz, Oskar a Sverre 

přicházejí na svět koncem 19. století 
v rybářské vesnici na norském 
pobřeží. I přes obtížnou situaci 

rodiny je jim umožněno chodit do 
školy, a protože se brzy projeví jejich 
výjimečný technický talent, odjíždějí 

studovat do Drážďan… 
nakladatelství Host

Vladimír Votýpka –
Křižovatky české aristokracie
Osudy potomků šesti českých 

šlechtických rodů, kteří se od roku 
1989 opět aktivně účastní života české 

společnosti nebo se sem pravidelně 
vracejí. Těžkosti spojené s návratem 

z nucené vnitřní nebo zahraniční 
emigrace líčí příběhy Franzisky 

Diany Sternbergové, Pavlíny 
Bořek-Dohalské,

Mathildy Nosticové, potomků rodů 
Kolowratů-Krakowských, Podstatský
ch-Lichtenštejnů z Velkého Meziříčí, 

Valdštejnů na Třebíči a příběh 
ing. Jaroslava Cuhry, disidenta 

a porevolučního poslance,
který stál u počátku restitucí 

šlechtického majetku.
nakladatelství Paseka

PRO DĚTI
Tomáš Makaj – Pověsti Středních Brd
Každý kraj má své pověsti a stejně tak 
i tajemné Střední Brdy. V první části 
knihy se dozvíte, proč je v Dobřívě 

dobře a ve Strašicích strašně. Najdete 
zde nejen pověsti známé, ale i dosud 

nezveřejněné příběhy, pocházející 
z různých sbírek. To vše svými 

ilustracemi doplnil ilustrátor Vhrsti.
nakladatelství Baron

Petra Nagyová Džerengová –
Klára a bubáci

Kláře ještě nebylo šest, ale po 
prázdninách půjde do školy.

To ovšem není jediná velká změna, 
která ji čeká. Její nevlastní mamince 

se totiž má narodit miminko.
Klára se na sourozence moc těší,

má to ovšem jeden háček. Jmenuje se 
bubáci. Klára je vidí každý večer pod 
svojí postelí, sotva zavře oči. Jenomže 
až se miminko narodí, nebude moct 

spát s rodiči v ložnici…
nakladatelství Mladá fronta

Místní knihovna Zbraslav
U Malé řeky 3

Praha-Zbraslav
tel.: 257 111 802-5

e-mail: knihovna@mc-zbraslav.cz


