
Do 30. dubna 
PEOPLE-metr 

Přehlídka současné figurální tvorby 
11 českých a slovenských výtvarníků. 

Výstavní síň Městského domu 
ve výpůjční době knihovny.

19. března 
Šíleně prolhaná princezna
Veselá činoherní pohádka.

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin.

21. března 
Šíleně prolhaná princezna
Veselá činoherní pohádka.

Divadlo J. Kašky od 15 hodin.

22. března 
Šíleně prolhaná princezna

Představení zadané pro seniory. 
Divadlo J. Kašky od 15 hodin.

25. března 
Osobnosti Zbraslavi

Přednáška Františka Kadlečka 
pro seniory.

Klub KLASu od 16 hodin.

27. března 
Koncert Vejvodovy kapely

ke 107. výročí narození
Jaromíra Vejvody. 

Černé divadlo Jiřího Srnce 
od 19.30 hodin.

28. března 
Budulínek. Červená Karkulka.

 Dvě maňáskové pohádky pro nejmen-
ší. Divadlo J. Kašky od 15 hodin.

28. března 
Poker bez esa

Hru Ivana  Krause představí
 Divadelní společnost Křoví. 

Divadlo Jana Kašky od 19.30 hodin.

4. dubna 
O zlém vlku 

a nezbedných prasátkách
Maňáskový muzikál. 

Divadlo J. Kašky od 15 hodin.

8. dubna 
Autorské čtení

Františka Pondělíčka z rukopisu 
Zbraslavských pověstí od 17 hodin 

v knihovně Zbraslav.

11. dubna 
Zvířátka a loupežníci

Maňásková pohádka pro nejmenší. 
Divadlo J. Kašky od 15 hodin.

15. dubna  
Společenské odpoledne pro seniory
V sále hasičské zbrojnice od 16 hodin.

Informace, rezervace, vstupenky:
Kulturní oddělení

ÚMČ Praha - Zbraslav,
U Malé řeky 3, tel: 257 111 801,

e-mail: kultura@zbraslav.cz
www.mc-zbraslav.cz/kultura.
Změna programu vyhrazena!

Richard Yates - Nouzový východ
Nouzový východ byl oslavovaný 

jako mistrovské dílo již od prvního 
vydání v roce 1961. 
Je příběhem Franka 

a April Wheelerových, nadějného 
mladého páru znuděného banalitou 
předměstského života, který se roz-
hodne k radikální změně kvůli zá-
chraně svého vztahu i sebe samých. 
Ukáže se však, že jejich představy 
se navzdory oboustrannému úsilí 

čím dál víc rozcházejí. 
Richard Yates se srdceryvným 

soucitem a vhledem ukazuje jejich 
každodenní bolestivé odcizování 

a nevyhnutelný 
rozkol ústící v tragédii.

Vydalo nakladatelství Mladá fronta.

J. M. Coetzee - V srdci země
Hrdinka kruté a vášnivé novely, 

dcera majitele zapadlé farmy v jižní 
Africe, pozoruje a komentuje život, 

z něhož jako by ji osud
nadobro vyloučil.

Její necitelný otec ji přehlíží,
služebnictvo se jí bojí, 

ale současně jí pohrdá. Tato hořce 
moudrá, vzdělaná, inteligentní 

žena však svou zdánlivou pokorou 
a poddajností zastírá svoje zoufalé 

odhodlání nestat se jednou ze
„ztracených pro historii“. 

Když si její otec najde africkou 
milenku, vrhne se zběsile 

do přípravy pomsty...
Vydalo nakladatelství Metafora.

Sarah Waters - Zlodějka
V románu odehrávajícím se roku 

1862 nás autorka zavádí do Londý-
na a okolí, do nejrůznějších prostře-

dí a vrstev tehdejší společnosti. 
Román psaný vybroušeným stylem 
dokonale vystihuje dobu děje, nád-

herně plyne a unáší čtenáře jako řeka. 
Vydalo nakladatelství Argo.

Matthieu de Laubier – Gaston, 
chlapeček, který se pořád ptal 

Půvabná knížka, která přináší dva-
náct témat, na která se vyptávají malé 

děti, když začínají poznávat svět. 
Každé uvádí série spontánních 

otázek, jaké se mohou vylíhnout 
v dětské hlavě. 

Kde jsem byl, než jsem se narodil? 
Proč se lidi perou?  Co je to smrt? 
Možná vysvětlení, která však ne-
nabízejí nicneříkající definitivní 

odpovědi, ale mají posloužit přede-
vším jako odrazový můstek k dů-
věrnému rozhovoru. Kapitoly pro 

rodiče v závěru pak rozebírají, proč 
se děti ptají právě na takovéto věci,
 a obsahují náměty k přemýšlení.

Vydalo nakladatelství Knižní klub.

Místní knihovna Radotín, 
Loučanská 1406/1,

telefon: 234 128 460,
e-mail: knihovnaradotin@seznam.cz, 

www.knihovna-radotin.cz.

OK a KO Prahy 16

18. března
Žákovský koncert

Koncert ZUŠ Klementa Slavického. 
Kulturní středisko „U Koruny“. 

Začátek v 18 hodin.

26. března
Digihlídka

Proškolená posádka bude informovat 
o blížícím se vypnutí analogového 

televizního signálu a přechodu 
na digitální TV vysílání. 

Nám. Osvoboditelů, 
před prodejnou Albert, 9 - 15 hodin.

28. března
Velikonoční dílny
V budově II. stupně 

ZŠ Praha – Radotín. Vstupné 70 Kč.
Součástí jsou dvě samostatné dílny 

pí Jaklové – Pletení z pedigu 
(9 – 11 hodin a dále 11 – 13 hodin), 

vstupné rodič + dítě je 100 Kč
 (na tuto dílnu je nutno se objednat

 na tel.: 720 754 117).

29. března
Klubová výstava 

Pražských krysaříků
Od 9.30 do 17 hodin v sokolovně 

(Vykoukových 622/2).

30. března
Kainarova blues

Večer poezie v podání Divadelního 
spolku Gaudium. Místní knihovna 

Radotín, Loučanská 1406/1.
Začátek v 19 hodin.

1. dubna – 30. června
Dana Hrbková – obrazy

Místní knihovna Radotín,
Loučanská 1406/1. Otevřeno vždy 

v pondělí, středu a čtvrtek od 9 do 18 
hodin s výjimkou polední přestávky 

mezi 12. a 13. hodinou.

3. dubna
Bubnovací kruh 

s Dennisem Lammasem
Vhodné pro muže, ženy, 
dospívající i starší děti. 

Rezervace na telefonu 604 146 163.
 Kulturní středisko „U Koruny“, 

začátek v 18 hodin. Vstupné 150 Kč. 

8. dubna
Cain da Breth

Koncert skupiny 
Cain Da Breth (akustický doom metal) 
v Kulturním středisku „U Koruny“. 

Začátek ve 20 hodin. 

15. dubna
Výlet pro seniory - Chodsko

Domažlice, Klenčí, Újezd, Výhledy. 
Cena pro radotínské seniory 200 Kč. 
Prodej zájezdu 6. dubna v 10 hodin

v Kulturním středisku.

Bližší informace a přihlášky 
v Kulturním středisku Radotín, 

nám. Osvoboditelů 44/15,
tel.: 257 911 746, 604 146 163, 
e-mail:ksradotin@seznam.cz

www.ukoruny.net.

20. březen od 17 a 19.30 hodin
Kdopak by se vlka bál 75 Kč

21. března od 17 a 19.30 hodin
Deník nymfomanky 70 Kč

22. března od 17 a 19.30 hodin
Ženy 70 Kč

27. března od 17 a 19.30 hodin
Peklo s princeznou 75 Kč

28. března od 17 a 19.30 hodin
Veřejný nepřítel č. 1 75 Kč

29. března od 17 a 19.30 hodin
Fígle 70 Kč

3. dubna od 17 a 19.30 hodin
Zamilovaná zvířata 70 Kč

4. dubna od 17 a 19.30 hodin
Jak se zbavit přátel 70 Kč
a zůstat úplně sám

5. dubna od 17 a 19.30 hodin
Tokio 70 Kč

10. dubna od 17 a 19.30 hodin
Lovecká sezóna 2 70 Kč

11. dubna od 17 a 19.30 hodin
Veřejný nepřítel č. 2: 75 Kč
Epilog

12. dubna od 16 a 19 hodin
Rembrandtova 
Noční hlídka 75 Kč

17. dubna od 17 a 19.30 hodin
Slepé lásky  70 Kč

18. dubna od 16 a 19 hodin
Výměna                                75 Kč

19. dubna od 16 a 19 hodin
Austrálie 75 Kč

Dětská představení
22. března Rézi, Brok a ostatní
29. března Čert a Káča 
5. dubna Příběhy Cvrčka Štěňátka

Neděle od 15 hodin. 
Vstupné 40 korun.
 

Rezervace vstupenek je možná te-
lefonicky na čísle 257 910 322 nebo 

e-mailem kinoradotin@volny.cz
Rezervované vstupenky je nutno 
vyzvednout nejpozději 15 minut 

před začátkem představení, 
v opačném případě budou

uvolněny do prodeje.

Kino Radotín,
Na Výšince 875/4,

telefon: 257 910 322,
e-mail: kinoradotin@volny.cz

Pokladna otevřena 
1 hodinu před představením.
Změna programu vyhrazena!

19. března
Minikurz první pomoci dětem

Minikurz v rámci volné herny na 
téma „Dopravní nehody“.

Přednáší zkušená záchranářka 
Bc. Ladislava Kalašová. 

Kurz se uskuteční 
v prostorách Pexesa
od 9.30 do 10 hodin. 

Po skončení následuje
volná herna do 11 hodin. 

Vstupné 25 korun. 

22. března
Čteme dětem s Pexesem - 

Logopedické pohádky
Na závěrečné kolo „čtení“ přijala 

pozvání divadelnice a spisovatelka 
Šárka Kavanová, 

která zde představí svoji novou knihu
a autorské čtení doplní o spoustu 
písniček. Hudebně ji doprovodí 

skladatel Jiří Strohner. 
Současně bude ukončena 

čtenářská soutěž o dětské knížky. 
Zaměřeno na děti od 3 do 11 let.

Vstupné 30 korun. 
Aula ZŠ Nad Parkem, 

od 15.30 do 17.30 hodin. 
Vstupné 30 korun.

26. března
Tvořivá dílna - košíkaření

S lektorkou Monikou Kostečkovou 
si budete moci 

uplést košík z pedigu. 
Rezervace na telefonním čísle 

721 518 248. 
Hlídání pro zájemce je zajištěno 

za úhradu 30 korun/dítě. 
Kurz se uskuteční v prostorách Pexesa

od 15 do 18 hodin
Vstupné 220 korun. 

Cena zahrnuje i materiál. 

28. března
Akce pro rodiny

Jaké to je být policistou?
Přijďte si vyzkoušet řešit dopravní 

situace, splnit dětský dopravní kvíz 
a získat pexesí řidičský průkaz. 

Nezapomeňte si svá vozítka, 
kola a odrážedla! 
Ve 14 hodin sraz 

na dopravním hřišti 
MŠ Nad Parkem, 

Vstupné 30 korun. 

4. dubna
Jarnění v Kouzelné zahradě

Na sobotu od 10 hodin připravuje 
Pexeso akci vítání jara - společně 

probudíte Kouzelnou zahradu 
ze zimního spánku a připomenete 

si české tradice k uvítání jara. 
Akce je podpořena grantem 

Městské části Praha – Zbraslav.

Rodinné centrum Pexeso, o.s. 
Kurzy se konají v budově 

ZŠ, U Lékárny, Praha – Zbraslav.
Přihlášky a informace

na www.pexeso.org.
Změna programu vyhrazena!

Staré židovské přísloví říká, že Bůh ne-
mohl být všude, a proto stvořil matky. Clint 
Eastwood, hollywoodský obojživelník, jenž 
v mládí zářil před kamerou a po sedmdesát-
ce točí coby režisér své nejlepší filmy, složil 
podivuhodnou poctu mateřské lásce a sil-
ným ženám, které se rvou s nepřízní osudu. 

Zatímco v jeho oscarovém dramatu 
Million Dollar Baby se rozdávají knokauty 
v ringu, hrdinka Výměny bojuje dostup-
nými zbraněmi kvůli svému potomkovi. 
Proti všem. 

Je březnové ráno roku 1928. Svobodná 
matka Christine se před odchodem do 
práce loučí se svým devítiletým synem 
Walterem. Možná naposledy. Po návra-
tu totiž čelí největší noční můře rodiče 
– zmizení dítěte. Navzdory usilovnému 
pátrání se nezdaří zachytit stopu ztracené-
ho chlapce. Uběhne pět měsíců a náhle se 
stane zázrak - Walter se našel a policie ho 
před zraky novinářů předává matce. Mo-
ment nadšení záhy vystřídá čiré zoufalství. 
Tohle není její syn! Policie, která je pod 
palbou kritiky kvůli četným skandálům, 
nechce přijít o kladné body a trvá na svém. 

Matčin odpor vysvětluje psychickou zátěží 
a odmítá i evidentní důkazy svědčící ve 
prospěch její teorie. Jenže co byste dělali, 
kdyby vám podstrčili cizí dítě? Christine se 
pustí do strastiplné honby za svým pravým 
synem a ti, kteří by jí měli pomáhat, dělají 
vše, aby ji umlčeli. Třeba i navždy.

Eastwood si vybral dobové drama 
dvacátých let podle skutečných událostí, 
nadčasový motiv a herečku, která je i v ci-
vilním životě mediální ikonou mateřství. 
Angelina Jolie se pro roli zoufalé matky 
doslova narodila - její tvář zračí celé spekt-
rum emocí a právě díky ní nepostrádá film 
s chladnou režií lidskou sílu. Jiný pohled 
nabízí postava reverenda Briegeba (bri-
lantní John Malkovich), křižáka, jenž vede 
na rádiových vlnách válku proti korupci. 
Ale Výměna není jen černobílým příbě-
hem z předměstí. Jak pátrání postupuje, 
melodrama po objevu sériových vražd 
vystřídá krimithriller a nakonec se promě-
ní v atmosférické soudní drama. Ústřední 
humanistické téma filmu - boj jedince proti 
zkorumpovanému systému - však zůstává 
silné ve všech žánrových podobách po ce-
lých 141 minut. 

Z mlh dávnověku se do Radotína 
opět vrátil vladyka Horymír na svém 
koni Šemíkovi. Recesistická akce 
Letopisecké komise Rady městské 
části Praha 16 se uskutečnila v pátek 
27. února před místní radnicí.

Stavba protipovodňových opatření  
přináší neúměrné zatížení 

komunikací a jejich následné 
znečištění (křižovatka Výpadová 

a Šárovo kolo, Radotín).


