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

23. 5. 17.30 Cuky Luky   SR 100 Kč
 Cuky je neuznaná video bloggerka s touhou po slávě, Luky celebrita na
 výsluní, která má všechno, co by si člověk mohl přát, kromě lásky

 20.00 Poslední rodina   Polsko 80 Kč
Malíř Zdzislaw Beksinski žije i přes svoji slávu v ústran í, obklopen jen
příbuznými. Jeho život se točí kolem umění, sadomasochistických
fantazií, rodinných pohřbů, hudby a milované kamery, s níž si vše natáčí – 
Dawid Ogrodnik, Andrzej Seweryn, Aleksandra Konieczna

24. 5. 17.30 Strážci galaxie, vol. 2   USA 130/110* Kč
 Dobrodružství party superhrdinů, kteří se vydávají až na samé hranice

 kosmu, pokračuje. Z nepřátel jsou spojenci a přicházejí i další postavy…
 20.00 Na mléčné dráze   USA/GB 90 Kč

 Příběh zakázané lásky mlékaře, který přes válečnou linii vozí mléko
 vojákům, a živočišné italské krásky – Monica Bellucci, Emir Kusturica

25. 5. 17.30 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta   USA 130/110* Kč
 Kapitán Jack Sparrow má s kapitánem Salazarem nevyřízené účty a jde

 mu o život. Jackovou jedinou nadějí je legendární Poseidonův trojzubec
 20.00 Polina   Francie 100 Kč

  Talentovaná baletka Polina od dětství tvrdě pracuje, aby v konkurenčním 
světě baletu uspěla. Jenže jedna návštěva představení francouzského
souboru moderního výrazového tance změní její pohled na tanec a na 
svět –  Juliette Binoche, Niels Schneider, Anastasia Shevtsova

26. 5. 17.30 Příšerky pod hladinou 3D   Španělsko 150/130* Kč
V nejhlubší propasti oceánu žijí kamarádi chobotnice Deep, mořský ďas 
Evo a kreveta Alice. Když je jejich domov zničen, hledají nový…

 20.00 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta   USA 130/110* Kč
27. 5. 17.30 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta 3D   USA 150/130* Kč
 20.00 Noční směna   GB/Švýcarsko  (více viz strana 10) 120 Kč
30. 5. 17.30 Polina   Francie 100 Kč
 20.00 Cuky Luky   SR 100 Kč
31. 5. 17.30 Poslední rodina   Polsko 80 Kč
 20.00 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta 3D   USA 150/130* Kč
1. 6. 17.30 Špunti na vodě   ČR 100 Kč

 Desetičlenná expedice vyplouvá na dvoudenní plavbu vstříc 
 dobrodružství a bláznivým zážitkům – Hynek Čermák, Anna Polívková

 20.00 Z Paříže do Paříže   Francie 110 Kč
 Dva malí bratři Maurice a Joseph utíkají z Paříže na jih Francie. 

Neprožívají však obyčejné klukovské dobrodružství – jsou totiž židé
a žijí v nacisty okupované zóně – Christian Clavier, Patrick Bruel

2. 6. 17.30 Příšerky pod hladinou 3D   Španělsko 150/130* Kč
 20.00 Wonder Woman   USA 130 Kč

 Princezna Amazonek Diana bojuje ve válce a objevuje plný potenciál
 svých schopností … a svůj skutečný úděl – Gal Gadot, Robin Wright

3. 6. 17.30 Dancer   GB  (více viz strana 10) 150 Kč
 20.00 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta 3D   USA 150/130* Kč

        D Ě T S K Ý  D E N    
4. 6. 9.30 Hádej, hádej s kocourkem   GB (více viz strana 10) 30 Kč
 11.00 Ozzy   Španělsko/Kanada  (více viz strana 10) 40 Kč
 14.00 Heidi, děvčátko z hor   SRN/Švýcarsko  (více viz strana 10) 50 Kč
 16.00 Králové hor   Rakousko  (více viz strana 10) 50 Kč
6. 6. 17.30 Tehdy spolu   ČR 120 Kč

Příběh vypráví o mladé Židovce Terezce Zágorové, která se na Valašsku 
ukrývá před hrozbou deportace v období II. světové války

 20.00 Zabijáci z maloměsta   Dánsko 90 Kč
Bláznivá černočerná komedie. Dva kámoši si na své otravné manželky
najmou ruského zabijáka. Dámy ale ještě neřekly poslední slovo

7. 6. 17.30 Z Paříže do Paříže   Francie 110 Kč
 20.00 Špunti na vodě   ČR 100 Kč
8. 6. 17.30 Smrtihlav   USA 110 Kč

 1942: Třetí říše je na vrcholu. Dva  rekruti, Gabčík a Kubiš, mají 
 zavraždit říšského protektora Reinharda Heydricha – Jason Clarke

 20.00 Mumie   USA 130 Kč
 Když ležíte celá století od hlavy až po paty zafačovaní gázou a zavření

ve zdobené rakvi, musí ve vás nečekaná svoboda probudit touhu udělat
  něco mimořádného, třeba zničit svět – Sofia Boutella, Tom Cruise
9. 6. 17.30 Příšerky pod hladinou 3D   Španělsko 150/130* Kč
 20.00 Skokan   Francie/ČR 110 Kč

Zlodějíček Julius byl zrovna propuštěn z vězení. Představa budoucnosti 
na ústeckém předměstí rozhodně nezahřeje: Co s tím?
Stát se hvězdou – Karidja Touré, Klaudia Dudová, Milan Cifra

10. 6. 17.30 Příšerky pod hladinou   Španělsko    110 Kč
 20.00 Mumie 3D   USA 150 Kč
13. 6. 17.30 Normální autistický film   ČR 70 Kč

 V tomto dokumentárním filmu autismus není vnímán jako diagnóza,
 ale jako určitý záhadný a nedešifrovatelný způsob myšlení

 20.00 Smrtihlav   USA 110 Kč
14. 6. 17.30 Skokan   Francie/ČR 110 Kč
 20.00 Tehdy spolu   ČR 120 Kč
15. 6. 17.30 Zabijáci z maloměsta   Dánsko 90 Kč
 20.00 Pobřežní hlídka   USA 120 Kč

Dwayne Johnson a Zac Efron názorně ukazují, jak může být život vodních 
záchranářů sexy

16. 6. 17.30 Auta 3 3D   USA 150/130* Kč
 Legendární závoďák Blesk McQueen z ničeho nic zjistí, že ho nová

generace závodních aut poslala mimo závodní dráhu, kterou nade vše
miluje. Tak musí všem dokázat, že nepatří do starého železa

 20.00 Špunti na vodě   ČR 100 Kč
17. 6. 17.30 Auta 3   USA 130/110* Kč
 20.00 Pobřežní hlídka   USA 120 Kč

Baby bio – pro rodiče na mateřské dovolené
14. 6. 10.00 Špunti na vodě   ČR 60 Kč

Dětská představení
27. 5. 15.30 Příšerky pod hladinou   Španělsko    110 Kč

19. - 20. května
4. ročník

Zbraslavského pivního veselení
areál Bowling Zbraslav 

pátek 17.00-21.30 hodin
sobota 13.00-21.30 hodin

17. května
Sen noci svatojánské

Shakespearovu komedii
v režii O. Vlčka hraje soubor ZKS

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin, rezervace 
vstupenek na www.divadlozbraslav.cz

18. května
koncert: Dana Sapáková a spol.

vstupné dobrovolné, rezervace míst
na tel. 605 340 695

Kavárna u Stromečku od 19.00 hodin

20. května
Zbraslavské jarmarky

Zbraslavské náměstí 8.30-12.30 hodin
více na www.zbraslavskejarmarky.cz

25. května
Otvírání studánek

koncert zbraslavského a příbramského 
dětského sboru, sólo Karel Nedoma

a Michaela Rybicka
kostel sv. Jakuba Staršího od 18.00 hod.

30. května
ZUŠ OPEN

Sala terrena zbraslavského zámku
od 17.00 hodin

1. června
koncert Lenky Dusilové

Letní kino Kamínka od 20.00 hodin.  
vstupné 250 Kč, více na

facebook.com/letnikinokaminka

2. června
Zbraslavský piknik

se soutěží „O Zbraslavskou buchtu“
a koncertem od 16.30 na Slunečním městě 

pořádá Pexeso 
více na 721 518 248, www.pexeso.org

3. června
Zbraslavské jarmarky

Zbraslavské náměstí 8.30-12.30 hodin
více na www.zbraslavskejarmarky.cz

3. června
Dětský den

hry a soutěže, pohádka, skákací atrakce 
ukázky práce a techniky záchranných 

složek a další program
areál ZŠ Nad parkem od 14.00 hodin

9. června
Noc kostelů

celovečerní program
kostel sv. Jakuba Staršího od 17.00 hod.

10. června
Rock pro Zbraslav

open-air music festival
areál Restaurace Kamínka od 17.00 hod.

10. června
Jízda s vrchu Jíloviště – Zbraslav

celodenní pestrý happening na různých 
místech Zbraslavi

11. června
Lipanská horská míle

ranní závod vysokých kol do strmého 
vrchu, start v Lipencích,
cíl na katastru Zbraslavi

11. června
Výlet na Karlštejn

celodenní výlet údolím Berounky
na trase Zbraslav-Karlštejn-Zbraslav

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

18. května
Projížďka s KAAN na elektro kole

zkušební jízda na elektro kole
nutná registrace na tel.: 737 839 042

více viz str. 4

18. května
Vystoupení LDO

ZUŠ Klementa Slavického
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 18.00 hodin

20. května
Velké radotínské rodeo

o Senátorský pohár
jezdecký areál v říčních lázních Radotín

od 9.30 hodin
více viz str. 9

23. května
Taneční večer

vystoupení ZUŠ Klementa Slavického
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 18.30 hodin

25. května
Kytarový koncert

ZUŠ Klementa Slavického
Modlitebna ČBCE od 18.00 hodin

25. května
Co jsme komu udělali?

francouzská komedie o rodičích, dětech 
a předsudcích s vínem i kávou

velký sál Kulturního střediska Radotín 
v domě U Koruny od 19.00 hodin

vstupné 80 Kč

27. května 
Velký dětský den

ve znamení strašidel
velká oslava svátku malých

areál Biotopu Radotín od 13.30 hodin
více k programu viz str. 4

1. června
Absolventský koncert 

ZUŠ Klementa Slavického – 
zpěv, kytara, bicí

velký sál Kulturního střediska Radotín 
v domě U Koruny od 18.00 hodin

3. června
Královský průvod

radotínské zastavení císařské jízdy
náměstí Sv. Petra a Pavla a okolí

od 13.45 hodin
více k programu viz str. 12

4. června
Na minigolf minimísto! 

turnaj pátého ročníku Mistrovství Radotína 
v boulo/koulo 

areál DG Fortuna Radotín od 13.30 hod.

6. června
Čaj o třetí – Veselé i zamilované písničky 

první republiky
tradiční setkání radotínských seniorek 

a seniorů s hudebním pořadem V. Franty
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 15.00 hodin

7. června
Varhanní koncert

ZUŠ Klementa Slavického
U Klimenta, Klimentská ul., Praha 1

od 19.00 hodin

9. června
Noc kostelů u sv. Petra a Pavla

komponovaný večer, který představí kostel 
od vchodu až po věž, zahájí

mše svatá v 18.00 hodin
více k programu viz str. 4

11. června
KAAN: koncert Jana Novotného

koncert „smetanovského“ klavíristy
kostel ČBCE Na Betonce od 19.00 hod.

13. června
Koncert nejmladších žáků
ZUŠ Klementa Slavického

velký sál Kulturního střediska Radotín 
v domě U Koruny od 18.00 hodin

15. června
Koncert nejmladších žáků
ZUŠ Klementa Slavického

Modlitebna ČBCE od 18.00 hodin

17. června
Neckyáda

splavování Berounky s pomocí
originálních plavidel a ponorek
od 13.00 hodin v říčních lázních

start v 15.00 tamtéž, dojezd u lávky
více viz strana 4

více na www.praha16.eu

Daniela Fischerová – Želvou proti zdi
Třicet šest povídek o lidských vztazích, 

o náhodě, o lásce nešťastné i šťastné,
o té první i o té poslední. Autorka v řadě 

rozhlasových miniher prokázala dovednost 
v několika minutách na jediné situaci 

ukázat složitý obraz života. Tuto dovednost 
nyní zúročila ve svých povídkách – některé 
se blíží anekdotě, jiné přinášejí jisté tajemství.

nakladatelství Mladá fronta

Margaret Atwoodová –
Kus temnoty: Bouře trochu jinak

Shakespearova tvůrčí závěť Bouře (1611) 
se stala předlohou zápletky autorčina 

posledního románu, ve kterém byl věhlasný 
divadelník Felix intrikány vyštípán ze 
svého postu. V kuriózním divadelním 

kroužku dostane příležitost spřádat pomstu 
a pomocí zinscenovaného představení 
zasáhnout soky na nejcitlivějším místě.

nakladatelství Práh

Martin Vopěnka – Můj bratr Mesiáš
Píše se rok 2096 a sucho trvá mnoho let. 

Vědecký projekt na získání deště vzbuzuje 
naději. V té době, za prvního deště,

se v Praze v Holešovicích narodí Eli. Píše se 
rok 2168, v řecké osadě poblíž Olympu káže 
Eliho starší bratr Marek těm, kteří přežili 
nejhorší exodus v dějinách lidstva. Zatím 
jen pár nejvěrnějších uvěřilo v mesiášství 

umučeného Eliho. Autor, stylem jemu 
vlastním, poukazuje na to, co by mohlo 

přinést zrození někoho, kdo by v lidských 
dějinách hrál stejnou roli jako kdysi Ježíš.

nakladatelství Mladá fronta

Hermann Hesse – Pouť do Země východní
Autobiograficky laděná povídka o hledání 
ideálu, potřeba mravní zralosti a podřízení 

života jednotlivce nadosobnímu celku. 
Vypravěč, bývalý hudebník H. H., prožívá 

osobní krizi. V prázdnotě života beze 
smyslu vzpomíná na dobu, kdy se jako člen 

tajného Bratrstva vydal na Východ,
vstříc světu a zázraku.

nakladatelství Argo

PRO DĚTI
Hana Haraštová – Velká kniha tmy
Víte co se děje v ulicích vašeho města 
a krajiny kolem něj, zatím co vy spíte? 

Možná vás překvapí, že tma je plná života. 
Podívejte se, co se v noci děje v lese,

ve městě, na vesnici, na letišti a také jací 
živočichové obývají věčnou temnotu

u dna oceánů a pod zemí.
nakladatelství B4U Publishing

Viktor Mastník – My rybáři z Lužnice:
Jak jsme lovili kapra Bláťulu

Kryštof prožívá svá první rybářská 
dobrodružství s partou kamarádů 

v malebných jižních Čechách. Řeky Lužnice, 
Nežárka i jihočeské rybníky jsou ideální 
pro lov štik, bolenů, pstruhů a candátů. 

Děti společně objevují rybářské triky, učí 
se používat čeřínek i řízkovnici, starat se 
o ryby, zkrátka jak být dobrým rybářem.

nakladatelství Verzone

Monika Nikodemová –
O moudré velrybě a jiné pohádky
Dobrodružné pohádkové příběhy 

s ilustracemi Venduly Hegerové zavedou 
pod mořskou hladinu nebo do pralesa, 

kde je možné potkat tajemné tvory a zažít 
opravdová kouzla.

nakladatelství Fragment

Ninka Reittu – Zmáťa a Záhada:
Všechno dobře dopadne

Zmáťa, žlutočerné pruhované kotě 
z početné rodiny Čičákových, je snílek, 

věčně ztracený ve své fantazii. Avšak 
jednou, cestou na prázdniny k babičce, 
se ztratí doopravdy! Naštěstí stejným 

vlakem cestuje i někdo další – Záhada. 
nakladatelství Host

Maria Yakovleva –
Velké experimenty na doma

Otázky Proč? se rodí v hlavách dětí již 
od útlého věku a pro rodiče je čím dál 
obtížnější na ně najít odpověď. Řadu 

jevů, kterým chtějí děti přijít na kloub,
si však mohou vyzkoušet 

prostřednictvím jednoduchých 
experimentů. 

nakladatelství Edika

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

ZUBNÍ ORDINACE 
MUDr. Kateřina Živná
Tachovská 609, Radotín

PŘIJÍMÁ 
NOVÉ PACIENTY 
VZP, OZP, CPZP, VoZP

objednání na tel.: 
737 727 973


