18. 3.

17.30
20.00

19. 3.

17.30
20.00

20. 3.

17.30
20.00

21. 3.

17.30
20.00

22. 3.

17.30

23. 3.
25. 3.

20.00
16.45
17.30
20.00

26. 3.

27. 3.

17.30
20.00
17.30
20.00

28. 3.

17.30
20.00

29. 3.

17.30
20.00

1. 4.

17.30
20.00

2. 4.

17.30
20.00

3. 4.

17.30

4. 4.

20.00
17.30

5. 4.

20.00
17.30

8. 4.

20.00
17.30
20.00

9. 4.
10. 4.

11. 4.

17.30
20.00
17.30
20.00
17.30
20.00

12. 4.

17.30
20.00

15. 4.

17.30

16. 4.
17. 4.

20.00
17.30
20.00
17.30
20.00

18. 4.

19. 4.
20. 4.

17.30
20.00
17.30
20.00
18.00

Babybio:
19. 3.
16. 4.

10.00
10.00

Dobrodružství pana Peabodyho a Shermana USA 3D
150/130* Kč
Hrdina tohoto animáku je geniální jako Einstein, odvážný jako Indiana
Jones, obdržel Nobelovu cenu. A je to pes!
Borgman Holandsko
90 Kč
Černá komedie o nezvaných hostech připomene postupy české nové
vlny i ironická a přesná severská dramata – Alex van Warmerdam
300: Vzestup říše USA 3D
130 Kč
Pokračování epické ságy podle nového komiksového románu Xerxes Franka
Millera, podané úchvatným vizuálním stylem
Grandhotel Budapešť GB/SRN
110 Kč
Dobrodružství Gustava, legendárního recepčního věhlasného hotelu a
jeho pomocníka Zero, který se stane jeho nejdůvěřivějším přítelem
Vampýrská akademie USA
100 Kč
Lissa a její nejlepší kamarádka Rose uprchly ve strachu z vampýrské
akademie, ale po dvou letech byly vypátrány tajemnými strážci
Pompeje USA/SRN 3D
150 Kč
Hlavní hrdina Milo, otrok, který se stal gladiátorem, čeká na svůj
poslední boj, aby zničil své soupeře a dostal se na svobodu
Bella a Sebastián Francie
110 Kč
Film z okouzlujícího horského prostředí natočený podle slavného
seriálu z roku 1965 – režie: Nicolas Vanier
Fair play ČR
110 Kč
Fair play se dotkne ožehavého sportovního problému týkajícího se
nejen naší minulosti – režie: Andrea Sedláčková
Kráska a zvíře Francie
110 Kč
Mladá Kráska obětuje svůj život místo svého otce. Na hradě Zvířete ji
ale nečeká smrt, ale snový život, radost i melancholie – Léa Seydoux
Pompeje USA/SRN 3D
150 Kč
Spartakus Arama Chačaturjana Rusko (viz str. 8)
200 Kč
Fair play ČR
110 Kč
Ať žije svoboda Itálie
90 Kč
Předseda silné politické strany je na pokraji krize a jednoho dne zmizí.
Na svou funkci pošle své dvojče, které trpí bipolární depresí
Grandhotel Budapešť GB/SRN
110 Kč
Vlk z Wall street USA
90 Kč
Fascinující životní příběh fi nančníka - brilantní, zábavná autobiografie
chamtivosti, moci a výstřednosti – režie: Martin Scorsese
Velká oříšková loupež Kanada/Korea 3D
130 Kč
Veverčák Surly a jeho krysí kamarád Buddy mají něco
za lubem – režie: Peter Lepeneotis
Noe USA
120 Kč
Zneklidňující vidina potopy světa pronásleduje Noema ve snách čím
dál častěji – Russell Crowe
Dobrodružství pana Peabodyho a Shermana USA 3D
150/130* Kč
Yves Saint Laurent Francie
120 Kč
Yvesovi bylo teprve 21 let, když byl požádán, aby dohlížel nad
módním domem Dior. Během tří let obrátil módní svět vzhůru nohama
Noe USA 3D
150 Kč
NON – STOP GB/Francie
110 Kč
Liam Neeson opět akční, tentokrát v roli leteckého maršála, který
musí na palubě letadla řešit ohrožení cestujících
12 let v řetězech USA
90 Kč
Měl milující rodinu, dobrou práci, talent, majetek, svobodu i právo na
život. Žil idylický středostavovský život jako většina z nás
Atilla Marcel Francie
80 Kč
Komedie, která vypráví příběh třicátníka žijícího v pařížském bytě
se dvěma aristokratickými tetami – režie: Sylvain Chomet
Koleje osudu Austrálie/GB
100 Kč
Colin Firth ztvárnil britského důstojníka Erica Lomaxe, který padl
během 2. světové války do japonského zajetí
Přežijí jen milenci GB/SRN
110 Kč
Jim Jarmusch natočil romantický horor pro náročné, v němž
Tom Hiddleston a Tilda Swinton představují upírský pár
Trabantem až na konec světa ČR
80 Kč
Danu Příbáňovi a jeho partě nestačilo, že dokázali nemožné a přejeli
trabantem Afriku. Vypravili se napříč Jižní Amerikou
Yves Saint Laurent Francie
120 Kč
Zvonilka a piráti USA 3D
155/135* Kč
Ze světa Petra Pana přichází velkolepé dobrodružství o Zarině, chytré
a ambiciózní víle
Noe USA
150 Kč
10 pravidel, jak sbalit holku ČR
120 Kč
Marek je chytrý a milý vědátor zabraný do studií astrofyziky. Jeho
život však jednoho dne obrátí jistá dívka naruby – Matouš Ruml
Pompeje USA/SRN 3D
150 Kč
Zlodějka knih USA
100 Kč
Válku a z ní plynoucí důsledky lze přežít všelijak: v úkrytu, se štěstím
a nebo s pomocí knih – režie: Brian Percival
2001: Vesmírná odysea GB/USA
80 Kč
Evoluce a smysl existence lidstva v několika epochách. Filosofická
fi lmová opera Stanleyho Kubricka znovu v kině
Zvonilka a piráti USA 3D
155/135* Kč
Přežijí jen milenci GB/SRN
110 Kč
10 pravidel, jak sbalit holku ČR
120 Kč
Vášeň mezi řádky GB
110 Kč
Nelly, inteligentní a krásná mladá žena si odvážně začne milostný
románek se slavným spisovatelem Charlesem Dickensem
Zvonilka a piráti USA 3D
155/135* Kč
Dlouhá cesta dolů GB
110 Kč
Čtyři neznámí lidé se o silvestrovské noci potkají na střeše věžáku,
oblíbeném místě sebevrahů, všichni se stejným plánem
Koleje osudu AUS/GB
100 Kč
Ona USA
110 Kč
eodore, muž se zlomeným srdcem po ukončení dlouhého vztahu, se
začne zajímat o nový, pokročilý operační systém
Walesa: člověk naděje Polsko
90 Kč
Lech Walesa je podobně jako u nás Václav Havel symbolem pádu
totalitního režimu. Oba byli ve vězení, oba dokázali burcovat davy
Vášeň mezi řádky GB
110 Kč
10 pravidel jak sbalit holku ČR
120 Kč
Velká nádhera Itálie
90 Kč
Captain America: Návrat prvního Avengera USA 3D
155 Kč
Přítel kapitána přežil smrtící pád do hlubin. Našli jej Rusové a vymyli
mu mozek, aby ho mohli desítky let využívat jako nájemného zabijáka
Detektiv Down Norsko
120 Kč
Robert Bogerud (28) chce být soukromým detektivem, což ale není tak
jednoduché, pokud máte jako on Downův syndrom
Rio 2 USA 3D
150/130* Kč
Vzácní modří papoušci Blu, Perla a jejich tři děti se ocitnou v džungli
poté, co se odvážili opustit město Rio a odletět do divoké Amazonie
Ona USA
110 Kč
Captain America: Návrat prvního Avengera USA 3D
155 Kč
Vlk z Wall Street USA
90 Kč
Velikonoční koncert Berlínské fi lharmonie ŽIVĚ (viz str. 8)
200 Kč
Něžné vlny ČR
Vejška ČR

60 Kč
60 Kč

Dětské fi lmy:

22. 3.
15.00
Dobrodružství pana Peabodyho a Shermana USA
125/100* Kč
29. 3.
16.00
Pošťák Pat 3 Velká Británie
60 Kč
5. 4.
16.00
Hádej, hádej s kocourkem 2 GB
60 Kč
12. 4.
16.00
Zvonilka a piráti USA
120/100* Kč
19. 4.
16.00
Pošťák Pat 4 GB
60 Kč
150/130* Kč – u takto označeného vstupného lze slevu pro děti mladší 15 let uplatnit jen v pokladně kina!

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

do 30. dubna
Kouzlo starých časů na pohlednicích
z let 1899 – 1955
výstava historických fotografi í Radotína
a nejbližšího okolí
v otevírací době Místní knihovny
Radotín: pondělí, středa, čtvrtek
9.00-12.00, 13.00-18.00 hodin
19. března
Komorní koncert
Základní umělecké školy K. Slavického
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 18.00 hodin
21. března
Jarní kabelková show
neviditelné modelky a moderátorka
Mischa Bernardi vás provedou tajemstvím
dámských kabelek
Klubová scéna (vchod ze dvora domu
U Koruny) od 19.00 hodin
24. března
Čaj o třetí
hudební recitál, kde zazní skladby pro
soprán s doprovodem klavíru
a poezie s kytarou
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 15.00 hodin
23. března
Březnové kácení kuželek
turnaj v kuželkách a hodu diskem
součást Seriálu otevřeného
2. mistrovství Radotína v boulo/koulo
disciplínách v radotínské kuželně
více viz str. 9
26. března
Přednáška o zeleném zákalu
s primářem oční kliniky Gemini
MUDr. Martinem Fučíkem
akce klubu aktivních a nestárnoucích
KAAN - určeno pro veřejnost
Klubová scéna (vchod ze dvora domu
U Koruny) od 16.00 hodin
26. března
Houslový koncert
Základní umělecké školy K. Slavického
kostel ČCE Na Betonce
od 18.00 hodin
4. – 6. dubna
Radotínská radost
přehlídka amatérských divadelních
souborů (více viz str. 4)
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 19.00 hodin
9. dubna
Pohádky na břiše
pohádka pro děti MŠ i rodiče s dětmi
na RD v podání Divadla Anpu
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 9.00 a 10.30 hodin
9. dubna
Wabi Daněk
koncert známého folkového písničkáře
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 19.00 hodin
12. dubna
10. Velikonoční dílny
ZŠ Praha - Radotín 9.00-13.00 hodin
12. dubna
Divadlo POINT Prostějov: Testosteron
přístupné od 15 let! (více viz str. 4)
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 19.00 hodin
více nawww.praha16.eu

PRO DĚTI:
Rose Cooperová –
Drby z dívčích záchodků
Blogastický román pro všechny holky,
kterým je blízká Mimoňka a jí podobné.
Sofia nepatří zrovna mezi nejoblíbenější
holky na škole, a dost jí to trápí.
Má nejen svoji úhlavní školní
nepřítelkyni, ale samozřejmě
i tajnou lásku.
Všechny své postřehy a poznámky
si Sofia zapisuje do svého zápisníčku
a doplňuje vtipnými ilustracemi.
Ale hlavně vede školní blog,
kde informuje
o nejnovějších drbech,
zaslechnutých na záchodě.
Mauri Kunnas a Tarja Kunnas –
Nejveselejší kniha o autech
Už jste někdy potkali plačícího
Jeníčka a Mařenku na parkovišti?
Nebo vás napadlo, co by se stalo,
kdyby se Červená karkulka setkala
s vlkem na čerpací stanici?
To všechno a ještě mnohem víc
se dozvíte ze zábavně převyprávěných
klasických pohádek určených
všem milovníkům aut.
Mark Fearing – Pozemšťan!
Nástup na novou školu je pořádné
trauma pro každého, ale když devítiletý
Bud v první školní den omylem nastoupí
do špatného autobusu, který se svou
sbírkou podivných žáčků míří do
vzdálené galaxie, má najednou úplně
jiné starosti, než jestli si ve škole najde
kamarády. A což teprve když zjistí,
že jsou tady pozemšťané považováni
za ta nejobávanější a nejnenáviděnější
stvoření ze všech...
Napínavé, vtipné a úžasně ilustrované
komiksové dobrodružství.
Michal Kraus – Roční období
Další knížka veselých, jednoduchých
a hravých básniček pro předškoláky
a malé školáky. Tentokrát se děti
zábavnou formou seznámí s ročními
obdobími i jednotlivými měsíci v roce.
Alan MacDonald – Rošťák Bertík
Další tři nezbedné příběhy Rošťáka
Bertíka – kluka se zvyky, které všechny
dospělé kolem děsí – jsou tady. Nejdřív
se musí Bertík vypořádat s bacily,
poté doprovodí babičku do tanečních
a nakonec si musí poradit se zombie.
No a jak jinak než po svém…
David Glover –
Dobrodružná matematika
Věřili byste, že může existovat
i matematické dobrodružství plné čísel,
tabulek, diagramů, geometrických útvarů
a logických výpočtů? Pod názvy Tajemná
jeskyně, Muzeum záhad, Planeta hádanek
a Strašidelný zámek se skrývají knížky
z ediční řady Dobrodružná matematika,
které jsou specifické svou formou nečtou se chronologicky po stránkách
za sebou, ale čtenář listuje a postupuje
podle toho, jak řeší jednotlivé úkoly.
Napínavé příběhy s jednoduchými
i zapeklitými úkoly pro děti od 8 let.
Místní knihovna Zbraslav
U Malé řeky 3
Praha – Zbraslav
tel.: 257 111 802-5
e-mail:knihovna@mc-zbraslav.cz

do 27. března
Markéta Pošarová – obrazy a kresby
výstavní síň Městského domu ve výpůjční
době knihovny
20. března
Koncert žáků ZUŠ
obřadní síň Městského domu Zbraslav
od 18.30 hodin
28. března
Koncert Vejvodovy kapely
ke 112. výročí narození Jaromíra Vejvody
předprodej vstupenek od 11. března
Černé divadlo Jiřího Srnce
od 19.30 hodin
29. března
Honza pánem
marionetová pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
29. března
Rozmarné léto
dramatizace knihy V. Vančury
hraje soubor ZKS
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
5. dubna
O pejskovi a kočičce
maňásková pohádka pro nejmenší Divadlo
J. Kašky od 15.00 hodin
5. – 28. dubna
Duch a tvar
výstava Jany a Jana Majcherových –
od volné tvorby po typografii
výstavní síň Městského domu ve výpůjční
době knihovny
12. dubna
Benjamín a tisíc mořských ďasů Kapitána
Barnabáše
repríza maňáskové pohádky
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
e-mail: kultura@mc-zbraslav.cz
www.mc-zbraslav.cz/kultura

20. března
Poetická exploze poezie
TentočkyVotočky se pokusí tuto
nesmělou dámu přivést a …
a máte-li vlastní tvorbu, rádi ji zařadí
vstup 44 Kč, od 20.00 hodin
28.-29. března
Burza dětského jarního a letního
oblečení a vybavení
pá 17.00-19.00 příjem věcí
so 9.00-12.00 prodej, 16.00-17.00 výdej
v ZŠ V. Vančury, vstupné 10 Kč
29. března
Divadelní spolek Prší pro školáky
workshop 10.00-17.00 hodin
v 16.00 ukázka pro blízkou veřejnosti
Pexoklubovna pro školní mládež
v pátek 13.00–16.00 hodin,
vstup zdarma – debaty, přednášky,
volná zábava, tvoření, pohyb
21. března
Výprava za Eiffelovou věží
28. března
Den učitelů v ČR
interaktivní beseda – V těle učitele?
více na www.pexeso.org

Letošní letní prázdniny mají 9 týdnů –
řešením jsou příměstské tábory
Léto bude k dětem opravdu štědré.
Školákům dopřálo 9 týdnů volna, což
znamená 44 dnů dovolené, a aby toho
nebylo málo, oba svátky vycházejí na víkend. Když se k tomu přičtou ještě ostatní prázdniny a ředitelská volna, každý
by potřeboval 3 měsíce dovolené v roce

(nebo alespoň prarodiče v důchodu).
Většina rodičů ale taková privilegia
nemá. Jim jazyková škola Channel
Crossings přináší řešení - Příměstské
tábory s angličtinou v Radotíně.
Příměstské tábory jsou určeny všem
dětem, které nemohou nebo nechtějí

Rozpis termínů příměstských táborů s jazykovou školou
věková kategorie

termíny

cena

novinka: příměstský tábor pro děti 6–8 let
www.chc.cz/tabor6-8

30. 6. – 4. 7. 2014
7. 7. – 11. 7. 2014
25. 8. – 29. 8. 2014

2 990 korun

příměstský tábor pro děti 9–12 let
www.chc.cz/tabor9-12

30. 6. – 4. 7. 2014
7. 7. – 11. 7. 2014
25. 8. – 29. 8. 2014

2 990 korun

příměstský tábor pro děti 13–15 let
www.chc.cz/tabor13-15

30. 6. – 4. 7. 2014
7. 7. – 11. 7. 2014
25. 8. – 29. 8. 2014

2 800 korun

jet na klasický tábor, kde by byly odloučeny od rodičů a zůstávaly na něm
přes noc. Jednotlivé turnusy v Channel Crossings nabízejí od pondělí do
pátku aktivní program ve spojení
s angličtinou. Obojí je přitom přizpůsobeno věku dětí.
Pro velký zájem letos jazyková škola zdvojnásobila počet turnusů a nově
nabízí i skupinu pro děti od 6 do 8 let.

Detailní informace k jednotlivým
táborům jsou na webových stránkách
uvedených v tabulce.

