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

Kino Radotín, Na Výšince 875/4, telefon: 257 910 322
e-mail: kinoradotin@email.cz, www.kinoradotin.cz

do 30. dubna
Chutě v malbě

výstava obrazů akademického malíře 
Leoše Suchana

galerie Městského domu Zbraslav
ve výpůjční době knihovny

16. dubna
Koncert žáků ZUŠ

obřadní síň Městského domu 
Zbraslav

od 18.30 hodin

18. dubna
Hlavně se nedat

autorské představení inspirované 
skutečným příběhem z okolí 

Zbraslavi, odehrávající se v 50. letech 
20. století Divadlo J. Kašky

od 19.30 hodin
rezervace na www.divadlozbraslav.cz

19. dubna
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

21. dubna
Zbraslavské jarmarky

farmářský trh na Zbraslavském 
náměstí od 8.30 do 12.30 hodin

více na www.zbraslavskejarmarky.cz

21. dubna
Lidové pašijové hry

prostranství před kostelem sv. Jakuba
od 15.30 hodin

21. dubna
Výběrový závod kynologů

na Mistrovství republiky mládeže 
a juniorů od 8.30 hodin

na Kynologickém cvičišti Zbraslav

27. dubna
Čarodějnická stezka

tradiční stezka v Borovičkách
start v 15.00 u restaurace

Na Kamínce
(start otevřen cca do 17.00 hod.)

podrobnosti www.pexeso.org
tel.: 721 518 248

1. května
Cukroušův mazec

MTB cyklistický závod lesy v okolí 
vysílače Cukrák

Více info na www.cukrousuvmazec.cz

5. května
Zbraslavské jarmarky

farmářský trh na Zbraslavském 
náměstí od 8.30 do 12.30 hodin

více na www.zbraslavskejarmarky.cz

9. května
Císař Fraantišek Josef I.

a dědicové trůnu Habsburského –
princ Rudolf, František Ferdinand 

d´Este a Karel I.
pokračování série přednášek

PhDr. Jaroslavy Novákové
Městský dům od 18.00 hodin

16. května
Koncert žáků ZUŠ

Obřadní síň Městského domu 
Zbraslav

od 18.30 hodin

Změna programu vyhrazena
podrobnosti na www.mc-zbraslav.cz

Viktorie Hanišová – Houbařka
Nový autorčin román o komplikovaném 

vztahu matky a dcery. Také v pozadí 
tohoto příběhu je ukryto rodinné 

tajemství, které si hrdinka odnáší ze svého 
dětství a na které se snaží zapomenout. 

Sára žije ve staré chalupě na Šumavě a živí 
se sběrem hub. Už sedm let chodí po 

stejné trase, sedm let od jara do podzimu 
sbírá houby na týchž místech a za pár 

stovek je prodává. S nikým se nepřátelí 
ani neopouští Pošumaví. Jen občas vyrazí 

za psychiatričkou do Plzně přesvědčit 
ji o svém vyrovnaném duševním stavu. 

Zpráva o matčině smrti proto Sářin život 
příliš nezmění. Avšak co se zdá jako 

nepatrnost na povrchu, bouřlivě bují pod ním.
nakladatelství Host

Stanislav Struhar – Opuštění
Intimně lyrické a dokonale úsporné 

vyprávění příběhu mladého Rakušana, 
který se vypravil do podmanivé západní 

Ligurie hledat svého otce.
nakladatelství Volvox Globator

Joe Hill – Divné počasí
Co kdyby mrak, který vypadá jako UFO, 
byl opravdu UFO? Co kdyby fotoaparáty 
opravdu uměly krást duši? Co kdyby při 

dešti místo kapek začaly z nebe padat 
ostré střepy? Čtyři mrazivé, důmyslně 

propracované povídky.
nakladatelství Pavel Dobrovský

Kate Mooreová – Felix z nástupiště č. 1
Když se zaměstnanci yorskhirského 

nádraží rozhodnou ctít tradici a pořídit 
si nádražní kočku, rozběhne se kolotoč 

veselých i dojemných příhod. 
edice Ikar Euromedia Group

Mika Waltari – Vlak osamělého muže
V knize z roku 1929 mladý Mika Waltari 

popisuje své první velké putování 
Evropou. Z Helsinek cestoval přes Berlín, 
Prahu (která v něm zanechala dojem velmi 
nelichotivý), Vídeň, Budapešť, Bělehrad 
a Sofii do Istanbulu, odkud se pak vracel 
přes Dubrovník, Řím a Paříž zpátky domů.

nakladatelství Hejkal

PRO DĚTI
Zuzana Pospíšilová – Kočičí pohádky

Máte rádi kočky? Pak tedy vítejte 
v Kočičích pohádkách! Poznejte 

nejslavnější kocouří kapelu, zjistěte,
proč na jaře rozkvétají kočičky,

a seznamte se s kočkou Kalamitou.
nakladatelství Grada Publishing

Lanka Medvecová-Tinková – 
Pohádkopsaní pro klidné spaní

Není to obyčejná kniha pohádek pro 
děti. Odkrývá taje dětské duše a toho, 
co vše může vstupovat do spánku dětí 
od 18 měsíců do 5 let. Motivuje rodiče 
k vytváření vlastních příběhů podle 

situace, kterou s dítětem řeší, podle věku 
dítěte a jeho schopností.

nakladatelství Prosímspinkej

Jeff Lemire a Emi Lenoxová – Plutona
Poeticky temný příběh ve stylu Stephena 

Kinga či Stranger ings.
Pět dětí z předměstí objeví v lese tělo 

legendární superhrdinky Plutony.
Tenhle objev je vyšle na temnou cestu, 

která hrozí, že zničí jak jejich přátelství, 
tak i jejich životy.

nakladatelství Crew

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

12. 4. 17.30 Pepa   ČR 120 Kč
  Nová česká komedie, ve které se Michal Suchánek jako úředník Pepa  
  snaží uniknout z nudné reality, což vyústí spíš v tragikomedii
 20.00 Fakjů pane učiteli 3   SRN 120 Kč
  Samozvaný učitel Zeki Müller je zpět. Silnější než dříve a plný
  odhodlání dostat ze svých studentů to nejlepší
13. 4. 17.30 Sherlock Koumes   3D   USA 140/120* Kč
  Největší případ sádrové verze legendárního detektiva. Kdo jiný by měl
  vyšetřovat hromadné mizení zahradních trpaslíků
 20.00 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
14. 4. 15.30 Sherlock Koumes    USA 125/100* Kč
 17.30 Fakjů pane učiteli 3   SRN 120 Kč 
 20.00 Pepa   ČR 120 Kč
17. 4. 17.30 Ztratili jsme Stalina   GB 120 Kč 
 20.00 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
18. 4. 17.30 Úkryt v ZOO   USA 60 Kč
  Kino nejen pro seniory: film o řediteli zoologické zahrady ve Varšavě  
  a jeho manželce, kteří za války zachránili nejen svou milovanou ZOO 
 20.00 Foxtrot   Izrael/SRN 100/80** Kč
  Filmový klub: surreálná armádní zkušenost mladých vojáků. Témata  
  viny, ztráty a traumat, která se v izraelské společnosti přenášejí 
19. 4. 17.30 Nejtemnější hodina   GB 110/90*** Kč
  Winston Churchill v příběhu založeném na skutečných událostech
  z doby jeho prvních týdnů ve funkci na začátku druhé světové války
 20.00 Tvář vody  USA 110/90*** Kč
  Vítězný snímek letošních Oscarů, ve kterém Guillermo del Toro  
  vypráví dojemný příběh jedné obyčejné ženy v neobyčejné situaci
20. 4. 17.30 Coco   3D   USA 130/110* Kč
  Navzdory prazvláštnímu rodinnému zákazu muziky se Miguel touží
  stát uznávaným muzikantem, jako je jeho idol, Ernesto de la Cruz
 20.00 Blade Runner 2049   USA 110/90*** Kč
  Nový Blade Runner odhaluje dlouho ukryté tajemství, které by mohlo
  zcela rozvrátit poslední zbytky lidské společnosti
21. 4. 15.30 Coco   USA 110/90*** Kč
 17.30 Fakjů pane učiteli 3   SRN 130 Kč
 20.00 Dunkerk   USA 110/90*** Kč
  Mistrovský film jednoho z nejlepších režisérů současnosti zpracovává  
  událost moderní historie nezvyklým způsobem 
24. 4. 17.00 Gavrilo Princip – proces   Srbsko 100 Kč
  28. červen 1914. Gavrilo Princip s přáteli z organizace Mladá Bosna
  provedli v Sarajevu atentát na následníka rakousko-uherského trůnu
 20.00 Scream for me Sarajevo   GB/Bosna   (viz str. 7) 140 Kč
  Film o slavném koncertu frontmana Iron Maiden
25. 4. 17.30 Planeta Česko   ČR 80 Kč
  Celovečerní film o české přírodě ukazuje díky nejmodernějším  
  technologiím zblízka fascinující svět zvířat a rostlin kolem nás 
 20.00 Dej mi své jméno   Itálie/USA 100/80** Kč
  Filmový klub: oscarový snímek, ve kterém vznikne pouto silnější než  
  přátelství. Ve filmu hraje výborně Armie Hammer
26. 4. 17.30 Až na dno   USA/SRN/Francie/Španělsko 110 Kč
  Příběh dvou milenců, kteří na pokraji svého života vzpomínají na
  společně prožité chvíle. Hrají James McAvoy a Alicia Vikander
 20.00 Avengers: Infinity War   USA 130/110* Kč
  Velkolepé finále akční komiksové dekády, Avengers a další  
  superhrdinové musí riskovat úplně vše a zničit mocného anose
27. 4. 17.30 V husí kůži   USA 130/110* Kč
  Starý houser se musí začít starat o dvě malé kachničky a pomoci jim
  z bryndy, kterou tak trochu sám způsobil
 20.00 Dvě nevěsty a jedna svatba   ČR 130 Kč
  Nová česká komedie. Marie potkává svou dávnou lásku Jiřího, jejich  
  pouto však nikdy nevyprchalo. Jiří je teď ale snoubencem její sestry
28. 4. 15.30 V husí kůži   USA 130/110* Kč
 17.30 Avengers: Infinity War   3D   USA 150/130* Kč
 20.00 Tři billboardy kousek za Ebbingem   GB/USA 110/90*** Kč
  Mildred zavraždili dceru. Vyšetřování selže, a tak před vjezd do města,
  kde žije, umístí tři billboardy s velmi kontroverzními vzkazy
1. 5. 17.30 Rande naslepo   SRN   (viz str. 7) 100/40*** Kč
  Příjemná komedie o splnění snu a lásce
      20.00 Největší showman   USA   (viz str. 7) 120/100*** Kč
  Skvělý muzikál, ve kterém září Hugh Jackman
2. 5. 17.30 Souboj pohlaví   USA 110 Kč
  Na motivy skutečného tenisového zápasu, který se svého času stal
  celosvětovou senzací. Do historie vešel jako Souboj pohlaví
 20.00 Měsíc Jupitera   Maďarsko/SRN    100/80** Kč
  Filmový klub. Příběh odehrávající se v kulisách Budapešti
                                   o uprchlíkovi, který po zásahu kulkou překvapeně zjišťuje, že umí létat
3. 5. 17.00 Pepa   ČR 110 Kč 
 20.00 Tiché místo   USA 120 Kč
  Jediný hlasitější zvuk spouští nepředstavitelný teror, který už rodina
  nechce zažít. Hluk v těchto končinách může znamenat rozsudek smrti
4. 5. 17.30 Králíček Petr   USA 100 Kč
  Rebelský králíček začne spolu s ostatními obyvateli zahrady bizarní
  válku o teritorium proti novému majiteli statku, který se nechce dělit
 20.00 Avengers: Infinity War   3D   USA 150/130* Kč
5. 5. 15.30 Pošťák Pat   GB 60 Kč
  Šéf zatrhne Patovi rodinný výlet k moři, ale Pat je rozhodnutý udělat
  cokoli, aby ji na vysněný výlet do Itálie mohl vzít
 17.00 Avengers: Infinity War   USA 130/110* Kč
 20.00 Dvě nevěsty a jedna svatba   ČR 120 Kč
8. 5. 17.30 Bratři Lumiérové   Francie 90 Kč
  108 krátkých snímků, které vytvořili více než před 120 lety bratři Louis
  a Auguste Lumiérové, vynálezci kinematografie
 20.00 Nico, 1988   Itálie/Belgie 80 Kč
  Road movie věnovaná posledním letům života Christy Päffgenové
  známé pod uměleckým jménem Nico; Warholovy múzy  
9. 5. 17.30 Orel Eddie   GB   (viz str. 7) 60 Kč
  Kino nejen pro seniory: o mladíkovi, který se chce stát olympionikem
 20.00 Kino naslepo   (viz str. 7) vstupné dobrovolné 
  Přijďte na projekci Kino naslepo a nechte se překvapit výběrem filmu.
  Vstupné zaplatíte až podle toho, jak se vám bude film líbit
10. 5. 17.30 Půlnoční láska   USA 110 Kč
  Příběh 17leté Katie Price, dívky plné životního optimistu, která se od
  dětství musí úzkostlivě vyhýbat slunečnímu světlu
 20.00 Pomsta   Francie 100 Kč
  Nikdy neberte milenku na pánskou jízdu! Obzvlášť, pokud se chcete
  věnovat lovu. Tři samolibé frajírky čeká pěkně brutální lekce chování  
11. 5. 17.30 Jo Nesbo: Doktor Proktor a vana času   Norsko/SRN 90 Kč
  Pomocí svého vynálezu, Vany Času, se Doktor Proktor vrátí do
  minulosti, aby zabránil svatbě své dávné lásky s padouchem
 20.00 Pepa   ČR 110 Kč
12. 5. 15.30 Planeta Česko   ČR 80 Kč
 17.30 Dvě nevěsty a jedna svatba   ČR 120 Kč 
 20.00 Avengers: Infinity War   USA 130/110* Kč

150/130* – na představení s takto označeným vstupným – sleva (dle typu představení) pro děti, studenty, 
seniory, ZTP.  Slevu lze uplatnit u vstupenek zakoupených pouze na pokladně kina
110/80** – levnější vstupné pro členy Filmového klubu
100/40*** – speciální cena v rámci jednorázové akce 

17. dubna
Žákovský koncert

žáků ZUŠ K. Slavického 
kostel ČCE Na Betonce od 18.00 hodin

19. dubna
Den otevřených dveří školy Petrklíč

nám. Osvoboditelů čp. 6
od 8.30 do 17.00 hodin

19. dubna
 2 700 kilometrů ajskem 

komponovaný pořad cestovatele
Jiřího Kráčalíka

Klubová scéna Milana Peroutky
(vchod ze dvora domu U Koruny)

od 18.30 hodin 
vstupné v předprodeji 100 Kč

vstupné na místě 130 Kč

21. dubna
Bezpečné jaro 2018

Dětské dopravní hřiště v areálu
ZŠ Praha - Radotín v ulici Loučanská

13.30-17.00 hodin

23. dubna
Vycházka k altánu na Závisti

s KAAN
sraz v 8.20 hodin na výjezdové stanici 

autobusu č. 246 směr Zbraslav

24 dubna
Zápis do školy Petrklíč
na školní rok 2018/2019
nám. Osvoboditelů čp. 6
od 14.00 do 18.00 hodin.
info na www.petrklic.net
nebo na tel.: 774 740 626

24. dubna
Pěvecký koncert

žáků ZUŠ K. Slavického 
kostel ČCE Na Betonce od 18.00 hodin

28. dubna
Sraz motocyklů Harley-Davidson

areál učiliště Pod Klapicí od 10.00 hod.

28. a 29. dubna
POPAD – Pražská oblastní přehlídka 

amatérských divadel
Sobota 

10.00 hodin J. Krčma na motivy K. J. 
Erbena: Zlatovláska

Divadlo Akorát Praha
14.00 hodin - R. Koall: Čik (od 14 let)

DS Na Periférii
Neděle 

11.00 hodin J. Drda: Hrátky s čertem
BDS Lužnice 

14.00 hodin J. Žáček: Bajky a nebajky
DS Gaudium

velký sál Kulturního střediska Radotín 
v domě U Koruny 
vstupné dobrovolné

3. května
Křeslo pro hosta: Vynikající herec
Jan Potměšil a houslista a hudební 

skladatel Václav Návrat
rozhovor dvou osobností české kultury 

proložený houslovými sóly
a besedou s diváky

Klubová scéna Milana Peroutky
(vchod ze dvora domu U Koruny)

od 19.00 hodin 
vstupné v předprodeji 150 Kč

vstupné na místě 170 Kč

12. května
Radotínský den s IZS

 Záchranáři v akci
před obchodním centrem Berounka na 
náměstí Osvoboditelů 9.00-13.00 hodin

12. května
Odemykání Biotopu

zábavné odpoledne s atrakcemi pro děti 
i dospělé a hlavně se spoustou hudby!
areál Biotopu Radotín od 13.00 hodin

15. května
Absolventský koncert
žáků ZUŠ K. Slavického 

kostel ČCE Na Betonce od 18.00 hodin
  

15. května
Zápis do mateřských škol v Radotíně 

MŠ Hastrmánek na náměstí Osvoboditelů 
1367/25, třída Včelek

9.00-12.00 a 13.00-17.00 hodin

17. května
Kytarový koncert

žáků ZUŠ K. Slavického 
kostel ČCE Na Betonce od 18.00 hodin

více na www.praha16.eu


