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19. 4. 17.30 Táta je doma   USA 110 Kč
  Kdo vyhraje neoficiální titul hlavy rodiny, jejíž vlastní fotr je lotr a ten 

nevlastní aspiruje na cenu pro „Tatínka roku“? Will Ferrell a Mark 
Wahlberg bourají všechna klišé tradičních rodinných komedií…

 20.00 Humr   Francie/GB 100 Kč
  Budoucnost nepřeje singlům: všichni jsou zatýkáni a odváženi do 

zařízení, kde si mají během 45 dnů najít spřízněnou duši. Komu se to 
nepovede, ten bude proměněn ve zvíře a vyhnán do lesů – Colin Farrell

20. 4. 17.30 Příběh lesa   Francie/SRN 80 Kč
  Dokument, který se natáčel čtyři roky na desítkách lokací po celé
                               Evropě, zachycuje vzrušující koloběh života v lese
 20.00 Jak básníci čekají na zázrak   ČR 120 Kč
  Štěpán, Kendy a Karas se vrací! Je jim 50 a cítí, že by si měli splnit své
  touhy a přání – Pavel Kříž, David Matásek, Eva Jeníčková, Josef Somr
21. 4. 17.30 Kolonie   SRN/GB 110 Kč
  Drama inspirované skutečnými událostmi odehrávajícími se v chilské 

kolonii Dignidad za vlády Pinocheta – Emma Watson, Daniel Brühl
 20.00 Lovec: Zimní válka   USA 120 Kč
  Prequel Sněhurky a lovce: Erik se musí vypořádat se dvěma mocnými 

královnami a kráskou, která nejde pro ránu daleko – Chris Hemsworth
22. 4. 17.30 Pat a Mat ve filmu   ČR 110 Kč
  Se stále stejným elánem likvidují vše, co chtěli opravit
 20.00 Orel Eddie   GB/USA 110 Kč 

První britský skokan na lyžích, který se zúčastnil olympijských her,
skončil v Calgary poslední, i tak si však splnil svůj celoživotní sen

23. 4. 17.30 Lovec: Zimní válka   3D   USA 140 Kč
 20.00 Spotlight   USA 110 Kč

 Pravdivý příběh reportérů deníku e Boston Globe, kteří odhalili
 masivní skandál zneužívání nezletilých představiteli místní arcidiecéze

24. 4. 16.00 M. P. Musorgskij: Boris Godunov   GB (viz str. 8) 300 Kč
                                                                ZTP, senioři a studenti 250 Kč
26. 4. 17.30 Spotlight   USA 110 Kč
 20.00 Ve sklepě   Rakousko 90 Kč

Provokativní náhled do privátních sklepů několika Rakušanů –
na jejich bizarní koníčky, vášně a obsese

27. 4. 17.30 Ulice Cloverfield 10   USA 120 Kč
 Příběh možná líčí, možná nelíčí osudy tří lidí, které celosvětová

katastrofa (která se možná vůbec nestala), uvěznila ve vybaveném
podzemním krytu, který nesmějí opustit, pokud chtějí přežít. I když...

 20.00 Kolonie   SRN/GB 110 Kč
28. 4. 17.30 Nikdy nejsme sami   ČR 110 Kč
  Drama o současné době a lidech – paranoidní bachař, nezaměstnaný 

  hypochondr, kterého živí manželka milující vyhazovače z nočního klubu,
  striptérka čekající na vězně... – Karel Roden, Lenka Vlasáková
 20.00 Carol   GB/USA 110 Kč

 Milostné drama o citovém vzplanutí dvou žen v 50. letech, kdy jejich
 osudová a nekontrolovatelná láska znamenala porušení zákona

29. 4. 17.30 Bella a Sebastian: Dobrodružství pokračuje   Francie 110 Kč
  Je konec války, Bella a Sebastian očekávají návrat Angelíny, ta se však 

nevrací. Sebastianův dědeček zná muže, jenž by měl pomoci Angelínu 
nalézt. Ale nejdřív musí chlapec se svým psem čelit tajemství, které 
oběma navždy změní život – Félix Bossuet, Tchéky Karyo

 20.00 Pavarotti zpívá Verdiho Requiem   Itálie (viz str. 8) 200 Kč
30. 4. 17.30 Nikdy nejsme sami   ČR 110 Kč
 20.00 Lovec: Zimní válka   3D   USA 140 Kč
3. 5. 17.30 Ani ve snu!   ČR 110 Kč

 Laura se touží dostat do party parkouristů. Při tom se zamiluje
                  do Lukyho, který jí v jejím fantazijním světě patří, ale v realitě ne

 20.00 Schneider vs. Bax   Holandsko 90 Kč
 Nájemný vrah Schneider má zneškodnit spisovatele Ramona Baxe. 

Začíná festival lstí, špatných načasování a draze vykoupených omylů
4. 5. 17.30 Nikdy nejsme sami   ČR 100 Kč
 20.00 Hlavu vzhůru   Francie 90 Kč

 Sociální drama, jak dospívat na hraně zákona v kůži sociopata a 
 neztratit přitom naději – Rob Paradot, Catherine Deneuve

5. 5. 17.30 Boj   Dánsko 100 Kč
 Vojenský důstojník Claus je obviněn z válečného zločinu. Tíživé

morální dilema ho nutí volit mezi osobní ctí a zájmy vlastní rodiny
 20.00 Já, Olga Hepnarová   ČR/Polsko 90 Kč

 Příběhem osamělého člověka vymezujícího se proti většinové
společnosti – dívky, která úmyslně najela do davu lidí a 8 jich zabila 

6. 5. 17.30 Bella a Sebastian: Dobrodružství pokračuje   Francie 110 Kč
 20.00 Tři hvězdy v Mnichově   SRN (viz str. 8) 200 Kč
7. 5. 17.30 Carol   GB/USA 110 Kč
 20.00 Jak se zbavit nevěsty   ČR 110 Kč

 Cukrářka Eva má upéct svatební dort pro svého bývalého manžela
                  a jeho novou lásku. To je něco pro svéráznou Evinu maminku…

10. 5. 17.30 Jak se zbavit nevěsty   ČR 110 Kč
 20.00 Boj   Dánsko 100 Kč
11. 5. 17.30 Nebe a led   Francie 80 Kč

Dokument o sérii dobrodružných cest polárníka a vědce Clauda Loriuse 
za polární kruh, které vedly až k objevení jevu oteplování

 20.00 Ani ve snu!   ČR 110 Kč
12. 5. 17.30 Sousedi 2   USA 120 Kč

  Jen co se Mac a Kelly Radnerovi zbavili jedněch nepohodlných studentů,
 mají na krku další, a dost možná ještě horší – jsou to totiž studentky…

 20.00 Moje matka   Itálie/Francie 90 Kč
 Intimní rodinné drama s prvky komedie o přijetí smrti a pochyb

13. 5. 17.30 Kniha džunglí   3D   USA(HON) 140/120* Kč
  Hraný velkofilm podle povídek Rudyarda Kiplinga o Mauglím
  vychovaném vlky, panterem Baghírou a medvědem Balů
 20.00 Kon-Tiki   Norsko 80 Kč

 Dobrodružný film mapující přípravy expedice, ale především průběh 
101 dní trvající plavby Tichým oceánem, kterou uskutečnil roku 1947
mořeplavec or Heyerdahl na dřevěném voru Kon-Tiki

14. 5. 17.30 Jak se zbavit nevěsty   ČR 110 Kč
 20.00 Sousedi 2   USA 120 Kč 
  
Baby bio – pro rodiče na mateřské dovolené
20. 4. 10.00 Rodinný film   ČR 60 Kč

České drama sleduje, jak se vypořádají s nečekanou svobodou dva 
teenageři, i co udělá odloučení s dosud perfektně fungující rodinou?

 
Dětská představení
23. 4. 15.30 Příběh lesa   Francie/SRN 80 Kč
30. 4. 15.30 Bella a Sebastian: Dobrodružství pokračuje   Francie 110 Kč
7. 5. 15.30 Pat a Mat ve filmu   ČR 110 Kč
14. 5. 15.30 Bella a Sebastian: Dobrodružství pokračuje   Francie 110 Kč
140/120* u takto označených představení lze dětskou slevu uplatnit pouze na pokladně kina

17. dubna
Jarní zelené koule

náborový turnaj v pétanque
bouloviště v areálu plážového volejbalu 

RSK v ul. K Lázním od 10.00 hodin
více viz str. 9

19. dubna
Pěvecký koncert

žáků Základní umělecké školy
Klementa Slavického v kostele ČBCE

Na Betonce 14 od 18.00 hodin

20.-23. dubna
Memoriál Aleše Hřebeského

mezinárodní turnaj v boxlakrosu
lakrosová aréna u radotínské sokolovny

více viz str. 9

21. dubna
Kytarový koncert

žáků Základní umělecké školy Klementa 
Slavického v kostele ČBCE Na Betonce 14 

od 18.00 hodin

21. dubna
Den Země v Petrklíči

zahradní slavnost Občanského sdružení 
Petrklíč (k duši klíč)

Centrum pro děti a rodinu Broučci
na nám. Osvoboditelů 6 od 16.00 hodin

23. dubna
S KAAN k Muchomůrce

jednodenní výlet do Soběslavi vhodný 
i pro děti, sraz na nádraží v Radotíně 

5.45 hod., odjezd 5.49 hod.
odjezd z Hl. nádraží v 6.34 hod.

23. dubna
Bezpečné jaro

dopravně-bezpečnostní odpoledne
dětské dopravní hřiště v areálech
radotínské ZŠ a Biotopu Radotín 

13.30-17.00 hodin
více viz str. 4

25. dubna
Neznámý buřič a provokatér

Jeroným Pražský
rozprava s odborníkem M. Chadimou

modlitebna CČSH Dr. K. Farského (první 
patro budovy v ul. Prvomájová 909/7)

od 18.00 hodin
více viz str. 4

28. dubna
Hudba a slovo na dvoře Karla IV.

vystoupení žáků Základní umělecké školy 
Klementa Slavického v kostele ČBCE

Na Betonce 14 od 18.00 hodin

5. května
Violoncellový koncert

žáků ZUŠ Klementa Slavického
velký sál U Koruny od 18.00 hodin

7. května
Radotínský den s IZS

Záchranáři v akci
zábavně-naučné dopoledne

s integrovaným záchranným systémem
parkoviště před OC Berounka na nám. 

Osvoboditelů 9.00-13.00 hodin
více viz str. 4

8. května
Koncert Zemlinsky Quartet,

koncert vážné hudby pro celou rodinu
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 19.00 hodin
vstupné 100 Kč

11. května
Absolventský koncert

žáků ZUŠ Klementa Slavického
velký sál U Koruny od 18.00 hodin

12. května 
Komici s.r.o.

Miloš Knor a Ruda z Ostravy
Stand-up comedy show

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

vstupné 260 Kč 

14. května
Slavnostní odemykání biotopu

více viz str. 4
více na www.praha16.eu

16. dubna
Mach a Šebestová

činoherní pohádka na motivy známého 
Macourkova večerníčku

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

16. dubna
Maškarní bál na téma sci-fi a fantasy 

K tanci hraje Lehký Pochondr
sál restaurace U Přístavu

od 20.00 hodin 

19. dubna
Noc na Karlštejně

zbraslavské nastudování známé
 hudební komedie

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

21. dubna
Kris a Lenka

hudební duo ve složení klasická kytara 
a harfa se zpěvem, vstupné dobrovolné

rezervace míst na tel. 605 340 695
Kavárna U Stromečku od 19.00 hodin

23. dubna
Zbraslavské jarmarky

Zbraslavské náměstí 8.30-12.30 hodin

23. dubna
O princezně Zubejdě Solimánské

marionetová pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

25. dubna
Ze zbraslavské minulosti

beseda Okrašlovacího spolku Zbraslav
nad starými mapami, archiváliemi

a osobními vzpomínkami pamětníků
Kavárna U Stromečku od 18.00 hodin

25. dubna
Čtyři páry jedno eso

situační komedii v autorské režii
O. Vlčka hraje činoherní soubor ZKS 

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin.  

25. dubna
Koncert žáků ZUŠ

obřadní síň Městského domu Zbraslav
od 18.30 hodin

26. dubna
Workshop

k mezigeneračnímu poznávání
ZŠ Hauptova od 8.15 hodin

přednáška MUDr. R. Honzáka, CSc.
 od 14.00 hodin

6. května
Noc na Karlštejně

zbraslavské nastudování známé
 hudební komedie

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

7. května
Zbraslavská osma – jarní část

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

7. května
Noc na Karlštejně

zbraslavské nastudování známé
 hudební komedie

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

14. května
Mach a Šebestová

činoherní pohádka na motivy známého 
Macourkova večerníčku

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

14. května
Narozeniny Karla IV.

kostel sv. Jakuba Staršího
od 16.30 hodin

rezervace vstupenek na
www.divadlozbraslav.cz

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

Bavič, moderátor, herec a zpěvák, 
který se proslavil díky pořadu Na stojá-
ka a soutěži X Factor, Michal Kavalčík 
alias Ruda z Ostravy, pobaví spolu 
s Milošem Knorem ve čtvrtek 12. květ-
na radotínské diváky svojí úspěšnou 
stand-up show Komici, s. r. o.  

Michal Kavalčík se věnuje herectví, 
moderování, hudbě a také jezdí se svý-
mi vystoupeními po klubech. Nejvíc ho ale 
baví improvizace a to, co okamžitě vzniká 
na scéně; kdy se nikdy neví, jak představení 
skončí, jak se bude vyvíjet a jestli bude velká 
legrace nebo jen takový klidný večer. Záleží 
to ale hlavně také na tom, jaké je publikum.

V roce 2005 se Michal zúčastnil konkurzu 
Na stojáka. Tam vznikl nápad s Rudou. S Mi-
lošem Knorem vystupuje zhruba od roku 
2008, kdy vznikla agentura Komici s. r. o. Do 
kin je připravován film Komici s. r. o.: e 

Ian Manook – Jerúldelger
Komisař Jerúldelger, rázný muž, jehož 

vychovali mniši ovládající bojová umění,
se ujímá dvou případů plných krutosti 

a násilí. Pátrání v hlavním městě 
Ulánbátaru, ale i v krásné a drsné přírodě 

ukazuje mnohé dávné tradice, ale také 
dnešní Mongolsko bez příkras: pozůstatky 

sovětského režimu, napjaté kontakty 
s Čínou, korupci, bídu,

nebezpečí nacionalistických bojůvek.
nakladatelství Kniha Zlín

Kate Atkinsonová – Bůh v troskách
Pokračování románu Život za životem 
(rovněž oceněné Costa Book Awards) 

obrací pozornost k Teddymu –
adeptu básnictví, pilotovi bombardéru RAF, 
manželu a otci – a sleduje ho na jeho cestě 

20. stoletím.
nakladatelství Argo

Eve Makisová – Tymiánové dopisy
Když Katerine zemře babička, zanechá jí 
krabičku na koření s arménsky psanými 
dopisy a deníkem. Katerine se vydává na 
Kypr, kde se setkává s mladým Arménem, 
jenž se jí stane průvodcem po minulosti 

i současnosti. Temné obrazy z období 
arménské genocidy a následné diaspory 

vyvažuje srdečný humor a postavy,
které přirostou k srdci.

nakladatelství Argo

Petra Dvořáková – Sítě
Tři příběhy o (ne)sebevědomí, o tom,
jak může nejistota a nízké sebevědomí 
ovlivnit náš život. Čím méně si věříte,

tím více jste ohroženi, stejně jako
Kristýna, Karolína a Naďa.

nakladatelství Host

PRO DĚTI
Vojtěch Otčenášek –

Dům pro myšku Elišku
Eliška není jen tak obyčejná myš,

živí se totiž zázračnou rostlinou, která 
prodlužuje život. A je zvídavá. Díky 

jejímu cestování se děti seznámí s řadou 
historických staveb z celého světa.  

nakladatelství Edika

Diana Mašlejová – Tajný cirkus
Zvídavá Bětka se spolu s mladším bráškou 
Cyrilem a rodiči vypraví na výlet do Paříže. 

V hotelu zjistí, že to je tajný cirkus, navíc 
jeden z nejlepších na světě! Ale úspěch 

přitahuje závist. A tak Bětka a ostatní musí 
cirkus zachránit! Vtipné a barevné ilustrace 

podtrhují pařížskou atmosféru.
nakladatelství Albatros

Kateřina Závadová –
Jak písmenka stromovala na bydláku
Pan Antonín a písmenko A nemají kde 

bydlet, domeček jim odplaval po řece při 
divoké jarní povodni. Naštěstí je léto,
a tak můžou stanovat. Zkusí spát pod 

širákem a nocovat v týpí s písmenkovými 
indiány, ovšem žádná sláva to není.

A tak si postaví dům v koruně stromu! 
nakladatelství Albatros

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. dubna
Odměny a tresty, důslednost

a hranice ve výchově
přednáška s besedou Mgr. Pavly Koucké, 

rezervace nutná, vstupné dobrovolné, 
hlídání 75 Kč/dítě
17.30-19.00 hodin

29. dubna
Čarodějnická stezka s Pexesem
tradiční procházka Borovičkami

pro malé i větší děti s rodiči,
stanoviště se zábavnými úkoly,

v cíli výtvarná dílnička,
buřty, představení

start od restaurace Kamínka 15.30 hod.

3. května
Toxické látky u vás doma

přednáška

7. května
 Montessori herna

více na www.pexeso.org

Ruda z Ostravy přijede do Radotína
Tour. Film bude možná taková dobrá tečka 
za Rudou z Ostravy a zakončí jednu herco-
vu životní etapu. Postupem času by se rád 
dostal na druhou stranu kamery.

Nenechte si tedy rozhodně ujít možná 
jedno z posledních vystoupení Komiků 
s ručením omezeným.


