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e-mail: kinoradotin@email.cz, www.praha16.eu/kinoe-mail: kinoradotin@email.cz, www.praha16.eu/kino

Parafestíček

16. 4. 17.30 Jack a obři   3D   USA 130 Kč
  Fantasy-pohádka pro dospělé o mladém hrdinovi, princezně a hrů-
  zostrašných bytostech –  Ewan McGregor

20.00 Na dřeň   Francie  100 Kč
Mysteriózní drama o vztahu dvou lidí, kterým se zhroutí vlastní svět,
a  zachrání je jenom souznění duší – Marion Cotillard

17. 4. 17.30 Dávám tomu rok   AnglieDávám tomu rok   AnglieDávám tomu rok 100 Kč
  Romantický příběh novomanželů z rozdílných společenských vrstev
  a o lásce, které nikdo nevěří – režie: Dan Mazer

20.00 Jurský park   3D   USA 150/130 Kč
  Film o prehistorických zvířatech a klonování dinosaurů byl oceněn
  třemi Oscary –třemi Oscary –třemi Oscary  režie: Steven Spielberg
18. 4. 17.30 Vedlejší účinky   USAVedlejší účinky   USAVedlejší účinky 110 Kč
  Dramatický milostný trojúhelník, který s láskou nemá mnoho spo-
  lečného – Channing Tatum, Jude Law, Rooney Mara

20.00 Mama   Španělsko 110 Kč
  Horor, kde na tajemno se nehraje, tajemnem je opředený celý
  fi lm – režie: Andres Muschietti
19. 4. 17.30 Mocný vládce OZ   3D   USA 130 Kč
  Nová adaptace Baumovy knihy o pohádkové Země OZ a jejích
  obyvatelích – Mila Kunis, Rachel Weisz, James Franco

20.00 Call girls   Švédsko 90 Kč
  Ukázka společnosti, kde bují ženská nezávislost, sexuální revoluce
  a množství striptérských show –a množství striptérských show –a množství striptérských show  režie: Mikael Marcimain
20. 4. 17.30 Flamenco hoy – v režii Carlose Saury   Španělsko   (viz str. 8) 150 Kč

20.00 G. I. Joe: Odveta   3D   USA 140 Kč
  Odvěký boj dobra se zlem v 21. století z Bílého domu v USA –
  Bruce Willis, Channing Tatum
23. 4. 19.00 Kino nehraje z důvodu uzavření pro neveřejnou akci
24. 4. 17.30 Mocný vládce OZ   3D   USA    130 Kč

20.00 Na dřeň   Francie  100 Kč
25. 4. 17.30 Mocný vládce OZ   3D   USA 130 Kč

20.00 Nerada ruším   Dánsko 80 Kč
  Mistrně natočená stylizovaná komedie s citem pro atmosféru pří-
  běhu, odehrávající se v divadle – režie: Henrik Ruben Genz
26. 4. 17.30 Zambezia   3D   JAR 130 Kč
  Animovaná komedie pro malé i velké se skvělou přátelskou, rodin-
  nou a týmovou tématikou – režie: Wayne  ornley

20.00 Dávám tomu rok   AnglieDávám tomu rok   AnglieDávám tomu rok 100 Kč
27. 4. 17.30 G. I. Joe: Odveta   3D   USA 140 Kč

20.00 Peter Gabriel: New blood   3D   Anglie   (viz str. 8) 150 Kč
30. 4. 17.30 Zambezia   3D   JAR                                                                                        130 Kč

20.00 Call girls   Švédsko 90 Kč
  1. 5. 15.00 Čtyřlístek ve službách krále   ČR 80 Kč
  Rodinná komedie natočená podle komiksového seriálu Čtyřlístek
  z roku 1972 – režie: Michal Žabka

17.00 Hobbit: Neočekávaná cesta   3D   USA  100 Kč
Nejočekávanější fi lm roku se vrací ke známým trpaslíkům, čaroději

  Gandalfu, a nechybí ani Bilbo Pytlík – režie: Peter Jackson
20.00 Nedotknutelní   Francie 80 Kč

  Komedie, podle skutečných událostí, která potěší duši každého
  diváka, od nejmenších až po seniory – Francois Cluzet, Omar Sy
 2. 5. 17.30 Hostitel   USA 90 Kč
  Sci-fi  thriller (tentokrát pro dospělé), od autorky Twilight ságy
  S. Meyerové – režie: Andrew Niccol

20.00 Kříž cti   Norsko / Švédsko 90 Kč
  Protiválečné drama o nezvyklém přátelství anglických a německých
  pilotech v drsné norské divočině – režie: Peter Naess
 3. 5. 17.30 Zambezia   3D   JAR 130 Kč

20.00 Renoir   Francie  90 Kč
  Překrásná Andrée mezi dvěma muži: stárnoucím malířem a jeho
  nezkrotným, vášnivým synem – Michel Bouquet, Christa  eret
 4. 5. 17.30 Scary movie 5  USA 110 Kč
  Tentokrát paroduje: Hory mají oči, Americká kletba, Sillent Hill 

                                    a Harryho Pottera
20.00 Smrtelné lži   USA   (recenze viz str. 8) 90 Kč

  Příběh reálného amerického kapitalismu, podtržený podmanivou
  hudbou – Richard Gere, Susan Sarandon
7. 5. 19.00 Avalon   Švédsko   Filmový klub   (viz str. 8) 90(60) Kč
  V thrilleru z nočního klubu nám hlavní hrdinové dokazují, že s věkem
  rozhodně ne vždy přichází moudrost – Johannes Brost  
 8. 5. 15.00 Méďa Béďa   3D   USA 50 Kč

Animované dobrodružství medvídků a jejich přátel z národního
parku v USA – Dan Aykroyd, Justin Timberlake

17.00 Atlas mraků   USA 90Kč
  Mysteriózní příběh napříč časem a prostorem, kde všechno má
  svoji příčinu i následek – Tom Hanks, Halle Berry

20.00 Nespoutaný Django   USA 90 Kč
  Jižanské drama o otroku Djangovi a jeho snaze získat vytouženou
  svobodu – režie: Quentin Tarantino
9. 5. 17.30 Velká svatba   USA 110 Kč
  Romantická, společenská komedie o tzv. terapii láskou v podání
  nestárnoucího Roberta de Niro a šarmantní Diane Keaton

20.00 Marie Kroyer   Dánsko 90 Kč
  Životopisné drama o významném dánském malíři, který postupně
  propadá šílenství – režie: Bille August
10. 5. 17.30 Zambezia   JAR 90 Kč

20.00 Kříž cti   Norsko/Švédsko 90 Kč
11. 5. 17.30 Velká svatba   USA 110 Kč

20.00 Zlomené město   USA                                                                                     110 Kč
  Krimi thriller o politikovi, který je zapleten do kše u s pozemky –
  Mark Wahlberg, Russell Crowe 
12. 5. 16.45 Romeo a Julie balet   Rusko   (viz str. 8) 250 Kč
  satelitní přenos z Bolšovo těatra z Moskvy
14. 5. 17.30 Jako za starejch časů   USA 100 Kč
  Stárnoucí gangsteři v příběhu, kde ožívají stará pravidla loajality
  a kodex cti– Al Pacino, Christopher Walken

20.00 Marie Kroyer   Dánsko 90 Kč
15. 5. 17.30 Smrtelné lži   USA 90 Kč

20.00 Záhada hory mrtvých   USA 100 Kč
  Píše se rok 1959. Během zimní expedice zmizí devět studentů. Film
  podle skutečné události – režie: Renny Harlin
16. 5. 17.30 Hostitel   USA 90 Kč

20.00 Velký Gatsby   3D   USA 130 Kč
  Remake slavného fi lmu s roku 1974 s Robertem Redfordem – nyní
  s neméně slavným Leonardem DiCaprio – režie: Baz Luhrmann
17. 5. 17.30 Kovář z podlesí   ČR 110 Kč
  Československá pohádka o souboji dobra a zla, kde spolu s herci
  hrají i animované postavičky – Bolek Polívka, Ivana Chýlková

20.00 Jako za starejch časů   USA 100 Kč
18. 5. 17.30 Nazareth: Nekonečný příběh – dokument   ČR 80 Kč
  Dokument o vzniku legendární kapely odhaluje kořeny její dlouho-
  věkosti –  režie: Miloslav Šmídmajer

20.00 Velký Gatsby   USA 100 Kč

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ
20. 4. 16.00 kino nehraje představení pro děti
27. 4. 16.00 Za kamarády z televize VI   ČR 50 Kč
  Pásmo večerníčků pro nejmenší
  4. 5. 16.00 Za kamarády z televize V   ČR 50 Kč
11. 5. 16.00 Za kamarády z televize III   ČR 50 Kč
18. 5. 16.00 Za kamarády z televize IV   ČR 50 Kč

BIO SENIOR
23. 4. 10.00 Martin a Venuše   ČR 60 Kč
  Romantická komedie o mladé rodině a úskalích, která 
  s sebou přinášejí malé děti a práce – režie: Jiří Chlumský
BABY BIO
24. 4. 10.00 Martin a Venuše   ČR 60 Kč 

15. dubna15. dubna
Zlatá bula ženská

situační komedie ze středověké knajpy 
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

20. dubna
O zlém vlku a nezbedných prasátkách

maňáskový muzikál
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

21. dubna
Zbraslavský žebříček

taneční soutěž pro páry všech kategorií 
Sokolovna Zbraslav od 10.00 hodin

27. a 28. dubna
Pašije aneb Zrcadlo umučení a vzkříšení 

pána našeho Ježíše Krista
prostranství před kostelem sv. Jakuba

od 15.00 hodin

29. dubna až 30. května
PEOPLE-metr 2013

mezinárodní výstava současné fi gurální 
tvorby nejen českých

a slovenských výtvarníků
vernisáž 27. dubna od 18.00 hodin

1. května
Trek Cukroušův mazec 2013

2. ročník MTB cyklistického závodu lesy 
mezi Zbraslaví, Jílovištěm a Lipenci

více na http://www.tryskomys.cz

4. května
Se Startem na start

turistický pochod a cykloakce po okolí 
Zbraslavi, starty od 7.00 do 10.00 hodin 

v sokolovně (U lékárny 597)

11. května
Zbraslavská osma – jarní část

závod horských kol pro malé i velké Starty 
od 14.00 v Borovičkách

11. května
Šípková Růženka

pohádkový muzikál o Šípkové Růžence 
pro děti od 3 let i pro dospělé s poněkud 

netradičním příběhem
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

16. dubna16. dubna
Jak nosit děti v šátku

workshop s dulou – jak miminko do šátku 
bezpečně dostat a jak ho i vyndat
zásady a výhody zdravého nošení

s sebou šátek (máte-li), budoucí maminky 
plyšáka, vstupné 80 Kč rezervace nutná 

9.30-11.00 hodin

19. dubna
Hip hop, Street dance

workshop pro školáky s diskotékou 
s lektorem R. Rushem, vstupné 40 Kč 

restaurace U Přístavu 17.00-21.00 hod.

26. dubna
Čarodějnice

čarodějnické putování pro celou rodinu
ze zkrášlovací chýše čarodějnice 

Bradavičnaté stezkou plnou
nástrah a překvapení, slet vyvrcholí

v restauraci Kamínka opékáním buřtů
a návštěvou alchymisty 

vstupné 30Kč/osoba nad 2 roky nebo
100 Kč/(2+2), start mezi 15.00 a 16.00 hod. 

na hřišti ZŠ Nad Parkem

Pexoklubovna --- klub pro školáky:
pátky 12.00-16.00 hodin, vstup zdarma 

rezervace není nutná, změna možná

5. dubna
Co nám hrozí na internetu

a jak se tomu bránit
přednáška od 13.00 hodin

12. dubna
Veselé skákání na trampolínách

cvičení od 13.00 hodin

19. dubna
 Jak se domluvit – povídání, nácviky a hry, 

které pomohou domluvit se

26. dubna
Tvořivá chýše čarodějnice Bradavičnaté

a možnost vydat se na slet

rezervace na recepci: 721 518 248
více na www.pexeso.org

Arthur Japin – Černoch s bílým srdcem
Příběh vyprávěný podle skutečných 

událostí začíná ve 30. letech 19. století. 
Panovník afrického kmene Ašantů posílá 
svého syna a synovce holandskému králi 

Vilémovi I. Pro dva malé černošské prince 
se tak ze dne na den zcela změní svět. 

A každý z nich se s tím vyrovnává po svém.
nakladatelství Vakát

Beate Grimsrudová – Blázen svobodný
Román, který získal Cenu kritiků, 
otevírá dveře do světa většině lidí 

neznámého: těžký a občas nesnesitelný 
život s psychózou a zároveň fascinující 

a napínavý vnitřní svět umělce. Eli ve svém 
bytě bydlí sama, ale její život je nerozlučně 

spjat s Espenem, Erikem a Emilem. 
K hlasům v hlavě se později
přidá ještě princ Eugen…

nakladatelství Doplněk

Tennessee Williams –
Osm smrtelnic posedlých

Příběhy svérázných žen, které jsou 
vystaveny pokušení, jak jinak než ze strany 

mužů, často mu podléhají
a musí se s tím vyrovnat.

nakladatelství Mladá fronta

Andrea Fischerová – Dům v Orionu
Román jednoho z nejoceňovanějších 

autorů irské literatury posledních dvaceti 
let líčí osudy spisovatele Henryho Jamese: 
v roce 1895 se 52letý básník Henry James, 

roztrpčený neúspěchem svých románů, 
obrací k divadlu – Místo úspěchu se dostaví 
zdrcující kritika. Raněný James se rozhodne 

opustit Anglii a zamíří do Říma,
Benátek, Paříže.

nakladatelství Mladá fronta

Helena Beránková – Kouzelný měsíc
Dobrodružství malého červeného autíčka 
a jeho kouzelné proměny. Příběh o tom, že 

i staré, odložené věci mají své sny
a mohou dávat radost.
nakladatelství Machar

Eva Brenckertová – Péťa sviští ze svahu
Péťa na horách v lyžařské škole potká 

nového kamaráda Frantu. Kluci by radši 
jezdili rychle, a tak se oddělí od ostatních 

a vydají se za dobrodružstvím na sjezdovce. 
Příjemně je mrazí v žaludku, ale co je na 
začátku napínavé, může být také pořádně 

strašidelné.
nakladatelství Albatros

Jan Lebeda – S Medovníčkem do pohádky
Další příběhy oblíbeného skřítka 

Medovníčka, který se stará nejen o včeličky, 
ale pomáhá všem ostatním

zvířátkům a ptáčkům.
nakladatelství Brána

Místní knihovna Zbraslav
U Malé řeky 3

Praha – Zbraslav
tel.: 257 111 802-5

e-mail: knihovna@zbraslav.cz

18. dubna
Aprílová taškařice aneb

Neviditelné modelky opět v akci
rozverná taškařice se scénkami, soutěží 

v karaoke a živou hudbou
Klubová scéna (vchod ze dvora domu

U Koruny) od 19.00 hodin

21. dubna
Jarní zelené koule

na boulodromu za budovou II. stupně ZŠ 
Praha - Radotín od 14.00 hodin

více viz str. 9

21. dubna
Vlasta Pilařová: Čarovná jeskyně

pohádka pro děti i rodiče o tom, proč 
je lepší pracovat než krást a proč mít 

kolem sebe hodně kamarádů a nebýt sám 
Divadelního souboru Gaudium

velký sál Kulturního střediska Radotín 
v domě U Koruny od 15.00 hodin

24. dubna
EL Corazon

večer plný hudby španělských autorů 
v úpravě pro violoncello a poezie Federica 

Garcia Lorcy – přednesou Michaela 
a Miroslava Stehlíkovy

Klubová scéna (vchod ze dvora domu
U Koruny) od 19.00 hodin

26. dubna
Na slovíčko pane Mozarte

koncert pro ZŠ – průřez slohy od renesance 
až po moderní období

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

27. dubna
Bezpečné jaro

zábavné odpoledne na dětském dopravním 
hřišti za II. stupněm ZŠ

13.30-17.00 hodin
více viz str. 4

4. května
Velké radotínské rodeo

areál říčních lázní od 11.00 hodin
více viz str. 9

7. května
Paradogs

Koncert mladé nadějné kapely s osobitým 
stylem inteligentního rocku smíšeného 

s fi lozofi ckým punkem
Klubová scéna (vchod ze dvora domu

U Koruny) od 19.00 hodin
více viz níže

11. května
Akce IZS (Integrovaného

záchranného systému)
parkoviště před obchodním centrem na 
náměstí Osvoboditelů 9.00-13.00 hodin

více viz str. 4

13. května
Den Země

informační kampaň pro veřejnost zaměřená 
na nakládání s odpady –

v prostoru pěší zóny před nákupním 
střediskem (drogerie TETA) na náměstí 

Osvoboditelů 10.00-18.00 hodin
více na www.praha16.eu

V radotínském klubu U Koruny vystoupí 
7. května 2013 skupina Paradogs. Její zpěvák 
Petr Kočiš zodpověděl pár otázek:
Kdy vznikla vaše kapela a kdo ji tvoří? 
Máte nějaký hudební vzor?
Jsme parta kluků nadšených do hudby, která 
se našla během studia na Gymnáziu Oty 
Pavla. Máme rádi Radotín a jeho okolí, rádi 
tu hrajeme pro všechny, které baví hudba. 

Začali jsme zkoušet v roce 2009 a před dvě-
ma lety se složení kapely ustálilo do součas-
né podoby: Petr Kočiš - zpěv, Miky Všelicha 
- kytara, Martin Nosál - basa, Tomáš Tóth 
- elektrické housle, Tom Šmiky Bydžovský 
– bicí. Máme plno hudebních vzorů, nápadů 
a chceme se pořád zlepšovat. Máme radost 
z každé povedené akce, z které si fanoušci 
odnášejí hezké vzpomínky, ať už je to proto, 
že jsme hráli na zajímavém místě, nebo jsme 

pro ně připravili neoposlouchaný program, pro ně připravili neoposlouchaný program, 
nebo protože se přihodilo něco, co se vůbec 
stát nemělo. Nebo všechno dohromady!stát nemělo. Nebo všechno dohromady!
Proč zrovna Paradogs?
Na jméno jsme samozřejmě měli desítky 
neurčitých požadavků a nevěděli jsme, jak 
se s nimi poprat. Paradogs několik z nich 
splňuje. Je to slovní hříčka a navíc má v sobě 
svůj vlastní malý svět. Díky tomuto názvu 
můžeme mít ve znaku Parapsa,  parafandové 
mohou nosit paratrika a jíst paraořechy. Ná-
zev neoznačuje jenom kapelu, ale i všechno 

kolem ní. Co je „para“, je 
naše, to se nám líbí!
Jaké máte plány v nejbližší 
době?
V blízké budoucnosti jsou 
to dvě akce, na které se 
moc těšíme. Parafestíček, 
který je naplánován na úte-
rý 7. května v radotínském 
klubu U Koruny, a jeho větší 
brácha Parafest 21. června 
v Club Kinu v Černošicích. 
Věříme, že Parafestíček bude 
především pozitivní a poho-
dová akce. Vsaďte boty, že 

si pro naše fanoušky připravíme zase něco 
nového. Představí se zde také naši noví 
známí – rocková kapela „Narušené Spojení“ 
z Brandýsa nad Labem. Uděláme vše pro 
to, aby to byly akce dobré, aby si je všichni 
mohli pořádně užít. Mimo to máme pořád 
plnou hlavu plánů, jak vydělat peníze na 
vytouženou pořádnou desku, za kterou se 
nebudeme muset stydět.
Děkuji za rozhovor,

tu hrajeme pro všechny, které baví hudba. 

Začali jsme zkoušet v roce 2009 a před dvě-

zev neoznačuje jenom kapelu, ale i všechno 
kolem ní. Co je „para“, je 
naše, to se nám líbí!
Jaké máte plány v nejbližší 
době?
V blízké budoucnosti jsou 
to dvě akce, na které se 
moc těšíme. Parafestíček, 
který je naplánován na úte-
rý 7. května v radotínském 
klubu U Koruny, a jeho větší 
brácha Parafest 21. června 
v Club Kinu v Černošicích. 
Věříme, že Parafestíček bude 
především pozitivní a poho-
dová akce. Vsaďte boty, že 

si pro naše fanoušky připravíme zase něco 


