19. 2.

17.00
20.00

20. 2.

17.30
20.00

21. 2.

17.30
20.00

22. 2.

17.30
20.00

23. 2.

26. 2.
27. 2.
28. 2.

17.30
20.00
17.30
20.00
17.30
20.00
17.30
20.00

1. 3.

17.30
20.00

2. 3.

17.30
20.00

5. 3.

19.00

6. 3.

17.30

7. 3.

20.00
17.30
20.00

8. 3.
9. 3.

10. 3.
12. 3.

17.30
20.00
17.30
20.00

13. 3.

15.45
17.30
20.00
17.30

14. 3.

20.00
17.30
20.00

15. 3.

17.30
20.00

16. 3.

17.30
20.00

Hobbit: Neočekávaná cesta 3D USA
120 Kč
Nejočekávanější film roku se vrací ke známým trpaslíkům, čaroději
Gandalfovi a nechybí ani Bilbo Pytlík – režie: Peter Jackson
Láska Francie
90 Kč
Láska, pevné pouto, roky společného života a vášeň pro klasickou hudbu
5 nominací na Oscara – Jean-Luis Trintignant, Emanuelle Riva
Snížek, bílý kožíšek Španělsko
100 Kč
Animovaný film pro celou rodinu o nešťastném gorilím samečkovi
Snížkovi a jeho touze stát se obyčejnou gorilou – režie: A. G. Schaer
Hasta la Vista Belgie
80(RFK 50) Kč
Roadmovie o lásce, síle přátelství a chtíči tří handicapovaných
mladíků – režie: Geoff rey Enthoven
Zvonilka: Tajemství křídel 3D USA
130 Kč
Fantastický animovaný příběh o víle Zvonilce a její sestřičce pro
celou rodinu – režie: Peggy Holmes
Nespoutaný Django USA
100 Kč
Jižanské drama o otroku Djangovi a jeho snaze získat vytouženou
svobodu – režie: Quentin Tarantino
Sammyho dobrodružství 2 3D Belgie
130 Kč
Pokračování animované pohádky o želvích přátelích a jejich nedobrovolné
cestě do Dubaje – režie: Ben Stassen
Hašišbába Francie
90 Kč
Zapšklá a stará cukrářka, žijící sama na okraji Paříže, se v existenční
nouzi stane dealerem drog – režie: Jerome Enrico
Carmen – muzikál 3D ČR
130 Kč
Příběh o krásné cikánce, o lásce a touze i vraždě – muzikál psaný Lucii
Bílé na tělo a hlas – režie: F. A. Brabec
Nespoutaný Django USA
100 Kč
Snížek, bílý kožíšek Španělsko
100 Kč
Nespoutaný Django USA
100 Kč
Láska Francie
90 Kč
Hašišbába Francie
90 Kč
Senna – dokument o jezdci F 1 GB
90 Kč
Skutečný příběh brazilského závodníka, kterého mnozí považují
za nejlepšího jezdce historie – režie: Asif Kapadia
Maniak Francie/USA
80 Kč
Nové zpracování kultovního hororu o Jacku Rozparovači a sondě
do jeho mysli – Elijah Wood, Liane Balaban
Nádherné bytosti USA
110 Kč
Může síla lásky odolat mocné magii domorodých zaklínačů, která
krouží nad hlavními hrdiny? – Alden Ehrenreich, Alice Englert
Královský víkend GB
100 Kč
Historicky první návštěva anglického královského páru v USA
na pozadí milostné aféry prezidenta Roosevelta – Bill Murray
Nitro Circus – freestyle motocross 3D GB (více str. 4)
150 Kč
Dokument – pokud má člověk rád adrenalinové sporty s dávkou
humoru, přijde si na své – Travis Pastrana
Paříž – Manhattan Francie
90 Kč
Příběh svobodné lékárnice, která nachází únik ze samoty ve filozofických filmech Woodyho Allena – režie: Sophie Lelouche
Sněhurka: jiný příběh – RFK Španělsko (více str. 8) 80(RFK 50) Kč
Sněhurka a sedm trpaslíků, tentokrát z prostředí býčích arén
a slavných Matadorů – režie: Pablo Berger
Z prezidentské kuchyně Francie
90 Kč
Zábavný film, plný dobrot a lahůdek, vypráví o kuchařce,
která vařila pro francouzského prezidenta – režie: Christian Vincent
Nádherné bytosti USA
110 Kč
Martin a Venuše ČR
110 Kč
Romantická komedie o mladé rodině a úskalích, která s sebou přinášejí
malé děti a práce – režie: Jiří Chlumský
Labrador Dánsko
90 Kč
Drama, odehrávající se na opuštěném ostrově, o vztazích mezi otcem,
dcerou a nastávajícím zetěm – režie: Frederrike Aspock
Bocelli: Love in Portifi no GB (více str. 4)
250 Kč
Bocelli: Love in Portifi no GB (více str. 4)
250 Kč
Královský víkend GB
100 Kč
Nepoužitelní Francie
90 Kč
Kriminální komedie z prostředí pařížské smetánky a také z pařížského
předměstí v podání Omara Sy z filmu Nedotknutelní.
Carmen (záznam opery z MET) USA (více str. 8)
300 Kč
Martin a Venuše ČR
110 Kč
Paříž – Manhattan Francie
90 Kč
Babovřesky ČR
120 Kč
Letní komedie ze života jihočeské vesnice ve stylu Slunce, seno…
režie: Zdeněk Troška; hrají: Veronika Žilková, Lucie Bílá
Nepoužitelní Francie
90 Kč
Hledá se Nemo 3D USA
130 Kč
Animovaná pohádka o neposlušné rybičce, jeho kamarádech
a nástrahách hlubin oceánu – režie: A. Stanton, L. Unkrich
Smrtonosná past: Opět v akci USA
120 Kč
John McClane, „lidový hrdina“ v podání Bruce Willise, se tentokrát
ocitne v nepravou chvíli na nepravém místě – v Moskvě
Babovřesky ČR
120 Kč
Na šrot USA
90 Kč
Komedie o mladém medikovi, který chce pořádně oslavit
své 21. narozeniny – režie: John Lucas
Čtyřlístek ve službách krále ČR
100 Kč
Rodinná komedie natočená podle komiksového seriálu Čtyřlístek
z roku 1972 – režie: Michal Žabka
Pat Metheny: e orchestrion project 3D GB (více str. 8) 150 Kč

Dětská představení
23. 2.
2. 3.
9. 3.
16. 3.

16.00
16.00

Bio senior
19. 2.

10.00

Baby bio
22. 2.

10.00

kino nehraje představení pro děti
Věneček pohádek 2 ČR
Pásmo kreslených pohádek pro nejmenší
Čtyřlístek ve službách krále ČR
kino nehraje představení pro děti

Co kdybychom žili společně? Francie
Nejzábavnější ukázka stáří na filmovém plátně,
podaná s francouzskou noblesou – Jane Fonda, Pierre Richard

60 Kč
100 Kč

60 Kč

Tak fajn ČR
60 Kč
Lehká hudební komedie o nevydařené dovolené v Chorvatsku
Marián Labuda st., Marián Labuda ml.

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

16. února
Kašpárkův drak Pudivítr
marionetová pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
20. února
Horníček na forbíně
18. Zbraslavská Forbína bude vzpomínkou
na herce a spisovatele Miroslava Horníčka,
hosty Karla Tejkala budou herec Jiří Brož,
první interpret knihy Dobře utajené
housle (přednese několik úryvků), básník
František Novotný, spisovatelé František
Cinger a Ing. Karel Koliš
Divadlo J. Kašky od 19.00 hodin
23. února
O princezně Zubejdě Solimánské
marionetová pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
27. února
Literární odpoledne
konec Lucemburků v Čechách – posezení
nad knížkami o Karlu IV.
Klub KLASu od 15.00 hodin
27. února
Výročí aneb Řeknu, ale otoč se
situační komedie o manželství a o všem,
co s ním souvisí
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
2. března
Honza pánem
marionetová pohádka – premiéra
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
5. března
Koncert žáků ZUŠ
obřadní síň Městského domu Zbraslav
od 18.30 hodin
9. března
Honza pánem
marionetová pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
9. března
Divadelní bál
sál Restaurace U Přístavu
od 19.30 hodin
13. března
Na útěku
roadmovie nejen o jízdě životem dvou
svérázných žen DS Křoví
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
16. března
Kašpárkova strašidla
veselá marionetová pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
Změna programu vyhrazena!
Informace, rezervace: kulturní oddělení
ÚMČ Praha - Zbraslav
U Malé řeky 3, tel.: 257 111 801
kultura@zbraslav.cz
www.mc-zbraslav.cz/kultura

Michael Ondaatje – Stůl v koutě
Náhodná setkání pasažérů zaoceánského
parníku během dlouhé plavby – poutavé
příběhy, skvělý vyprávěcí styl, v němž
se dětské vzpomínky mísí s dospělým
pohledem hlavního hrdiny, to vše dává
této knize, ve které zpracoval své zážitky
z podobné cesty na lodi, která jej jako
chlapce dovezla z rodné Srí Lanky do
Anglie, nezaměnitelné nostalgické kouzlo.
nakladatelství Plus
Emil Hakl – Skutečná událost
Román o jednom obyčejném přátelství,
o jednom obyčejném nedorozumění,
ze kterého vzejde jedna obyčejná
exekuce a poté i obyčejná touha po
pomstě. V příběhu se mísí útržky
z historie německé RAF se současnou
českou letargií, existenciální thriller
s milostným příběhem,
šedý optimizmus s černou realitou.
nakladatelství Argo
Carol Birchová – Jamrachův zvěřinec
Příběh chudého chlapce Jaff yho, který
se nečekanou náhodou setká s panem
Jamrachem - cestovatelem, badatelem,
provozovatelem atrakcí a sběratelem
nejpodivnějších tvorů světa. Než se
chlapec naděje, ocitá se na palubě lodi
plující do holandské Východní Indie.
Ve velkém zemitém historickém
dobrodružství ožívají vůně, dojmy
a chutě devatenáctého století.
nakladatelství Host
Andrea Fischerová – Dům v Orionu
Jednoho dne se mladá žena setká
s Autorem, klasikem české literatury, aby
s ním udělala interview. Setkání naprosto
změní její poklidný život a nečekaně do
něj vstoupí i reálná historická postava
Karolíny Světlé. Na pozadí vztahu
hlavní hrdinky a Autora se postupně
rozvíjí i příběh další ženy, z dvacátých
a třicátých letech 20. století. Příběhy
se nečekaně propojují, aby vyústily
v překvapivé odhalení.
nakladatelství Eroika
Lenka Rožnovská – Skřítci školkovníčci
Než se řádná školka naplní dětským
smíchem, nastěhují se do ní skřítci
školkovníčci. Tři z nich: Krasotinka,
Kutílek a Ufňukánek si našli domov ve
školce Zvonečce – sice zaspali první
školní den, ale naštěstí je probudila
světluška Maruška se svým plamínkem
Lumínkem, a tak se vydali mezi děti, aby
si s nimi hráli a zahnali jejich starosti.
nakladatelství Grada
Místní knihovna Zbraslav
U Malé řeky 3, Praha-Zbraslav
tel.: 257 111 802-5
e-mail: knihovna@zbraslav.cz

Travesti „Diskohrátky“
27. února
Návrat do práce po skončení
rodičovské dovolené
beseda s JUDr. J. Seemanovou,
specialistkou na právní postavení
rodičů na trhu práce nad úskalími
a možnostmi návratu do práce
v rámci “VŠ Rodinná”
vstupné 80 Kč, hlídání 50 Kč
rezervace nutná
16.00-17.30 hodin
Poradny Přes překážky:
úterky sociální poradna s Janou
Gajdošovou 9.30-11.30 hodin
22. února finanční poradna
s Ing. Miroslavem Princem 9.30-11.30 hod.
dle dohody:
poradna Na cestě mateřstvím s dulou
Bc. Lenkou Kovářovou
Mediace – způsob řešení sporů smírnou
cestou s PhDr. Natašou Balvínovou
objednávání do poraden na telefonu:
777 822 807
Pexoklubovna pro školáky:
pátky od 12.00 do 16.00 hodin
vstup zdarma, rezervace není nutná
změna programu vyhrazena
15. února
Jarní prázdniny – zavřeno
22. února
Jak spolu vycházet
debata nad tím, jak jednat, aby nás druzí
lépe přijímali, ale i respektovali
1. března
Výroba jarních náramků a náhrdelníků
8. března
Debata na téma přátelství a vztahy
(nejen láska) aneb na čem nám záleží
15. března
Velikonoční výroba svěžích přáníček
telefon recepce: 721 518 248
e-mail: recepce@pexeso.org
Více na www.pexeso.org

Ano, zbrusu nový zábavný pořad pražské travesti skupiny Hanky Panky, která
v Radotíně U Koruny vystoupí 6. března od
19.00 hodin, se jmenuje stejně jako známá
písnička Hanky Zagorové. Kromě dalších
nestárnoucích písní v něm zazní i řada
současných diskotékových hitů. Skupina,
která paroduje zpěvačky, zpěváky, herečky
i herce si i tentokrát vzala na paškál celou
řadu známých celebrit. Diskohrátky se ponesou v rozpětí od 70. let až po současnost.
Těšit se můžete na nestárnoucí trio Golden
Kids, Hana Zagorová dorazí společně s Petrem Kotvaldem, Standou Hložkem, Petrou
Janů i Věrou Bílou, ale bude tu i Katy Perry,
Roxette...
Malé poodkrytí zákulisí přináší rozhovor
s Lukášem Čepelákem, manažerem skupiny
Hanky Panky:
Jak vás napadlo s kamarády založit zrovna
skupinu travesti show? Oblékal někdo
z vás v dětství maminčiny šaty?
Skupina Hanky Panky funguje už přes
10 let. Vznikla tedy v době, kdy v Čechách
travesti show začínalo. Původně samozřejmě vznikla v jiné sestavě, která se několikrát
obměnila. Dnešní podoba skupiny Hanky
Panky - Sofie, Stefany, Dolores a Alex funguje od roku 2007. Tehdy jsem se ujal práce
manažera, od té doby připravujeme 2x do
roka kompletně nový tematický program,
který včetně kostýmů, zpěvaček, zpěváků
i choreografií zcela měníme. Travesti show
je divadelní představení jako každé jiné, nikdo z nás nemá v dámských šatech zálibu,
jsou to pro nás téměř montérky. V televizi
v dnešní době chybí estrády plné scének
a zpěváků, možná i proto se naše publikum
stále rozrůstá.
Obdivují vás více ženy nebo muži?
Jednoznačně ženy – asi z 85 %. Poslední
dobou na naše představení začínají chodit
i děti nebo babičky, o kterých byste si mysleli, že travesti show vyhledávat nebudou.
Naše show je hodně kontaktní, divák někdy
má pocit, že hraje společně s námi. To je to,

20. února
Milan Pitkin a Old fashion Trio
A vo… tom to je!
úžasná jazzová pohoda s kapelou známou
z radotínských Havelských posvícení
v kombinaci se známým komikem
z pořadů Ivana Mládka Milanem Pitkinem
Klubová scéna (vchod ze dvora domu
U Koruny) od 19.00 hodin
21. února
Indonéský večer
pořad o Indonésii a ostrově Bali
cestovatele a dobrodruha Jiřího Hrušky,
který zábavnou formou představí tuto
nádhernou destinaci, chybět nebude ani
ochutnávka místních specialit a cibetkové kávy
Klubová scéna (vchod ze dvora domu
U Koruny) od 19.00 hodin
27. února
Španělský večer – El Corazon
večer plný hudby španělských autorů
v úpravě pro violoncello a poezie
Federica García Lorcy v podání Michaely
a Miroslavy Stehlíkových
Klubová scéna (vchod ze dvora domu
U Koruny) od 19.00 hodin
6. března
HANKY PANKY: Diskohrátky
travesti skupina Hanky Panky uvádí nový
pořad Diskohrátky (viz níže)
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 19.00 hodin
14. března
Drahý eo
vtipná autorská fantazie divadelní skupiny
Kurátorky na motivy povídky Woodyho
Allena o tom, co by se stalo, kdyby
impresionisté byli třeba dentisté…
Klubová scéna (vchod ze dvora domu
U Koruny) od 19.00 hodin
16. března
Pohádka o rybáři, rybce a soli v moři
živě vyprávěná pohádka sdružení
Tolerdance na námět Jana Wericha
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 15.00 hodin
16. března
Bažantova loutk. družina: Faust
herec Tomáš Hájek rozehrává na desce
zpětného projektoru plošnými loutkami
příběh o Faustovi plný vtipných nápadů
podle lidových loutkářů
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 19.00 hodin
22. března
Roman Dragoun
koncert české rockové legendy – zpěváka,
skladatele a klávesisty známého především
ze skupin Progres 2, Futurum a Stromboli.
V současné době působí také ve formaci T4
Klubová scéna (vchod ze dvora domu
U Koruny) od 19.00 hodin
více na www.praha16.eu

co naše publikum baví – hravost.
Používáte na líčení kosmetiku jako ženy?
Každý má svou oblíbenou značku kosmetiky. Nakupujeme v běžné drogerii, někdy
se i hodně zasmějeme. Kolikrát do roka
prodavačky na malém městě vidí, jak chlapi
kupují tužky na oči, stíny, řasenky, a nebo
balík punčocháčů?
Jak dlouho trvá, než se před vystoupením
nalíčíte?
Kolegům líčení zabere standardně kolem
60 minut. Já, protože jsem ve věčném spěchu
a zařizuji ještě řadu věcí kolem, to zvládnu
i za 20 minut.
Kde berete inspiraci k pohybovým variacím, je to přímo od „originálů“, které
napodobujete?
Jak pohyby, tak návrhy kostýmů čerpáme
od zpěvaček a zpěváků, které v našich pořadech parodujeme. Sledujeme jejich fotografie, videa, pohyby, účesy... Paruky i šaty nám
vytvářejí parukářky a švadleny na zakázku.
Návrhy kostýmů si obvykle děláme my.
Vzhledem k tomu, že všechny kostýmy jsou
na míru šité, boty musíme kupovat v nadměrných velikostech nebo v zahraničí, je
částka, na kterou vyjde jeden kostým, ve
kterém během představení strávíte třeba jen
tři minuty, opravdu nemalá.
Jak vznikl název Diskohrátky, a co na tomto vystoupení mohou diváci očekávat?
Názvy a témata pořadů vymýšlíme společně a umíme se u toho i hezky pohádat.
Podle ohlasů diváků jsou Diskohrátky
jeden z nejúspěšnějších, ale to je asi na individuálním posouzení. Rozhodně mohou
diváci očekávat dvě hodiny čistého času
nabité smíchem, scénkami, písničkami,
a v závěru dostanou možnost si s námi
i zatančit. Jedině na našem programu navíc
uvidí největší a nejtěžší travesti umělkyni
v České republice :-)
Děkuji za rozhovor
Travesti show skupiny Hanky Panky –
Kulturní středisko Radotín
6. března od 19.00 hodin
více informací na
www.hankypankyshow.eu

