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

16. března
Kašpárkova strašidla

veselá marionetová pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

17. března
Lidské zdroje

konverzační komedie ze současnosti
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

19. března
Lidské zdroje

konverzační komedie ze současnosti
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

23. března
Kubula a Kuba Kubikula

loutková pohádka podle V. Vančury 
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

27. března
Literární odpoledne

Karel IV. a francouzští králové
Klub KLASu od 15.00 hodin

29. března
Koncert Vejvodovy kapely

ke 111. výročí narození Jaromíra 
Vejvody, předprodej vstupenek od 11.3.

Černé divadlo Jiřího Srnce
od 19.30 hodin

30. března
O pejskovi a kočičce

maňásková pohádka pro nejmenší 
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

6. dubna
Rusalka

lyrická loutková pohádka
s hudbou A. Dvořáka

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
9. dubna
Rusalka

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

13. dubna
Benjamín a tisíc mořských ďasů 

kapitána Barnabáše
repríza maňáskové pohádky

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
14. dubna

Zlatá bula ženská
situační komedie ze středověké knajpy

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
15. dubna 

Zlatá bula ženská
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
Změna programu vyhrazena!

Informace, rezervace: kulturní odd. 
ÚMČ Praha-Zbraslav,

U Malé řeky 3, tel.: 257 111 801, 
e-mail: kultura@zbraslav.cz
www.mc-zbraslav.cz/kultura

16. března
Akce pro celou rodinu – Jarnění

tradiční tvořivé odpoledne 
s jarně-velikonočními dílnami 

a muzicírováním, děti se budou moci 
potěšit s domácími zvířátky

průvod k řece Vltavě s vynesením 
Morany vychází v 16.30 hodin

vstupné 30 Kč/nad 2 roky
20. března

Puberta a dospívání
přednáška k náročnému období 
v životě dítěte – jak pochopit, 

přijmout, jak sobě i dětem pomoci 
tento čas nejlépe prožít?

Vstupné 80 Kč, hlídání 50 Kč,
rezervace nutná, 17.00-18.30 hodin

23. března
Burza dětského oblečení

hlaste se na burzazbraslav@centrum.cz
ZŠ Nad Parkem 9.30-13.00 hodin

28.-29. března
Velikonoční příměstský tábor –

Cesta do pravěku
výprava do pravěku a návštěva muzea 

Karla Zemana, cena včetně stravy 
a výletu 990 Kč, rezervace do 18. března

Pexoklubovna pro školáky:
pátky od 12.00 do 16.00 hodin

vstup zdarma, rezervace není nutná
změna programu vyhrazena

1. března
Výroba jarních náramků a náhrdelníků

8. března
Debata na téma přátelství a vztahy 

(nejen láska), aneb na čem nám záleží
15. března

Velikonoční výroba svěžích přáníček
22. března od 13.00 hodin
Turnaj Pexesa v pexesu

vstupné jedno nerozstříhané pexeso, 
rezervace do 15. března 

29. března prázdniny – zavřeno
telefon recepce: 721 518 248
e-mail: recepce@pexeso.org

více na www.pexeso.org

Sarah Quigleyová – Dirigent
Píše se rok 1941 a na leningradské 
střechy už několik měsíců padají 
zápalné bomby. Většina kulturní 

elity byla z města evakuována už na 
začátku německé blokády, ale svérázný 
uznávaný skladatel Dmitrij Šostakovič 

se rozhodl zůstat.
nakladatelství Jota

Michaela Remešová, Roman Schuster, 
Hana Höschlová – Jiřina Jirásková: 

Jen to klidně napište!
Poslední rozhovor s hereckou legendou.

nakladatelství Fany

Václav Junek – Slavné vily slavných
Den co den míjíme bez zvláštního 
povšimnutí nekonečné množství 

budov, domů a staveb vůbec. Přesto 
jsou však mezi nimi mnohé, které si 
naši pozornost zaslouží. I proto, že se 
do jejich stěn a zdí otiskly síly ducha, 
osudu a charakterů jejich obyvatel.

nakladatelství BVD

Anna Funder – Stasiland
V roce 1989 přestala existovat 

Německá demokratická republika. 
V zemi, kde se nejvyšší velitelství 

tajné policie doslova přes noc změnilo 
v muzeum a kde jeden z padesáti 

občanů donášel na své spoluobčany, 
čekají na své zveřejnění tisíce příběhů.

nakladatelství Slovart

Tana Frenchová – Ztracený přístav 
V nedostavěném a jen z části 

obydleném satelitním městečku za 
Dublinem dojde k vraždě dvou dětí 

a jejich otce. Případu se ujímá Dělovka 
Kennedy z oddělení vražd. Spolu se 
svým mladším parťákem Richiem se 

domnívají, že případ je jasný, je tu však 
příliš nevysvětlitelných okolností...

nakladatelství Argo

E L James – Padesát odstínů temnoty 
Poté, co Anastasia Steeleová na vlastní 
kůži pocítí, jak temná jsou tajemství 

Christiana Greye, opouští ho. Ale když 
jí předloží novou smlouvu, nemůže 

odolat a vrací se k tomu, koho miluje...
nakladatelství XYZ

pro děti:
Jo Nesbo – Doktor Proktor a konec světa

Už jste slyšeli, že konec světa je na 
spadnutí? A že budeme patrně čelit 
ohromné invazi z vesmíru? Pokud 
si chcete všechny ty více či méně 

pravděpodobné předpovědi ujasnit 
a hodláte v dohledné době přečíst 

jen jednu knihu o konci světa, 
sedminohých peruánských pavoucích, 

a samozřejmě o Bulíkovi, Líze 
a doktoru Proktorovi,
pak jste tu správně.
nakladatelství JOTA

Alena Čálková – Spížáci
Nejúžasnější příběhy z vaší spíže!

Veselá knížka o skřítcích ze spíže, která 
děti zapojuje do děje nejen čtením, ale 
také řešením spousty zábavných kvízů!

České nakladatelství
 více na www.knihovna-radotin.cz

16. března
9. Velikonoční dílny

v budově 2. stupně ZŠ Praha - Radotín
vstupné 80 Kč

od 9.00 do 13.00 hodin

16. března
Pohádka o rybáři, rybce a soli v moři 

živě vyprávěná pohádka sdružení 
Tolerdance na námět J. Wericha

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

16. března
Faust

Bažantova loutk. družina DS J. J. Kolár
Herec Tomáš Hájek rozehrává na 

desce zpětného projektoru plošnými 
loutkami příběh o Faustovi plný 
vtipných nápadů podle lidových 

loutkářů (více str. 4)
Klubová scéna (vchod ze dvora domu

U Koruny) od 19.00 hodin

17. března
Hraje celá rodina

ZUŠ Klementa Slavického
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 18.00 hodin

20. března
Houslový koncert

koncert ZUŠ Klementa Slavického
modlitebna ČCE v ulici Na Betonce

od 18.00 hodin

22. března 
Roman Dragoun

koncert české rockové legendy (víz níže) 
Klubová scéna (vchod ze dvora domu

U Koruny) od 19.00 hodin

23. března
Princezna na hrášku

klasická pohádka pro děti
Divadla Ančí a Fančí

Klubová scéna (vchod ze dvora domu
U Koruny) od 15.00 hodin

26. března
Čaj o třetí 

Staropražské písně
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 15.00 hodin

5. – 7. dubna
Radotínská radost 2013

pátý ročník festivalu amatérských 
souborů (více str. 10)

velký sál Kulturního střediska Radotín 
v domě U Koruny 

13. dubna
Diskotéka 60.-90. léta

hity 60.-90. let minulého století s DJs´ JaPa
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 19.00 hodin
 

18. dubna
Aprílová taškařice

rozverná aprílová taškařice se 
scénkami, soutěží v karaoke

a živou hudbou 
Klubová scéna

(vchod ze dvora domu U Koruny)
od 19.00 hodin

více na www.praha16.eu

Na klubové scéně kulturního střediska 
U Koruny přivítáme v pátek 22. března 
klávesistu, zpěváka a skladatele Romana 
Dragouna, který působí na české hudební 
scéně již řadu let.

V osmdesátých letech byl členem le-
gendární brněnské kapely Progres II, v níž 
se zaskvěl především na dvojalbu „Třetí 
kniha džunglí“. Mezi roky 1983 a 1988 byl 
motorem originální skupiny Futurum, 
s kterou natočil dvě alba: „Ostrov 
Země“ a „Jedinečná šance“. Poté 
se společně s Michalem Pavlíčkem 
podílel na veleúspěšném projektu 
Stromboli. Publiku se také předsta-
vil jako Ježíš v hlavní roli muzikálu 
„Jesus Christ Superstar“ a exce-
loval i v muzikálu „Apokalypsa“. 
Natočil čtyři sólová alba: Stín mý 
krve, Slunci blíž, Otlučená srdce 
a zatím posledním akustickým 
albem je Piano. V roce 2012 byl 

posluchači Radia Beat vybrán do Beatové 
síně slávy v kategorii „Osobnost“. V součas-
né době, kromě jiných aktivit, koncertuje se 
skupinou Futurum, Progres II., His Angels,T4 
a dalšími. V Radotíně se představí jako sólo-
vý interpret. Inspiruje ho klasická i rocková 
hudba a samozřejmě jazz, který v poslední 
době hodně poslouchá. Texty mu píše pře-
vážně jeho kamarád Milan Princ a také jeho 
otec. Na otázku, čemu se v poslední době 
věnuje nejraději, říká: „Nejraději jsem v pří-
rodě, kde je nejlépe vidět Boží zázrak, který 
nás obklopuje.“

Koncert legendy

19. 3. 17.30 Babovřesky   ČR 120 Kč
  Letní komedie ze života jihočeské vesnice ve stylu Slunce, seno…
  režie: Zdeněk Troška; hrají: Veronika Žilková, Lucie Bílá
 20.00 Babycall   Norsko/SRN 90 Kč

 Psychothriller s prvky hororu o mladé matce, která uteče i s dítětem
 před násilnickým manželem – Noomi Rapace

20. 3. 17.30 Hledá se Nemo   3D   USA 130 Kč
  Animovaná pohádka o neposlušné rybičce, všech kamarádech a ná-
  strahách hlubin oceánu – režie: A. Stanton, L. Unkrich
 20.00  Na šrot   USA                                                                                   90 Kč
  Komedie o mladém medikovi, který chce hezky důkladně oslavit své
  21. narozeniny – režie: John Lucas
21. 3. 17.30 Čtyřlístek ve službách krále   ČR 100 Kč
  Rodinná komedie natočená podle komiksového seriálu Čtyřlístek
  z roku 1972 – režie: Michal Žabka
 20.00 Nepoužitelní   Francie 90 Kč
  Kriminální komedie z prostředí pařížské smetánky a také z  pařížského  
  předměstí v podání Omara Sy z filmu Nedotknutelní
22. 3. 17.30 Hledá se Nemo   3D   USA 130 Kč
 20.00 Renoir   Francie 90 Kč
  Biografický film vypráví o nezkrotné vášni malíře Renoira a jeho syna
  k mladé překrásné Andreé – Michel Bouquet, Christa eret
23. 3. 17.30 Croodsovi   3D   USA 150/130* Kč
  Dobrodružná animovaná komedie vypráví příběh první pravěké ro-
  diny a jejich poznávání nového světa – režie: Chris Sanders
 20.00 Babovřesky   ČR 120 Kč
24. 3. 15.45 Yannick diriguje Svěcení jara   USA   (více str. 8) 150 Kč
26. 3. 17.30 Smrtonosná past: Opět v akci   USA 120 Kč
  John McClane, „lidový hrdina“, v podání Bruce Willise, se tentokrát
  ocitne v nepravou chvíli na nepravém místě – v Moskvě
 20.00 Láska všemi deseti   Francie 80(50) Kč
  Komedie o soutěži v psaní na stroji, kde nechybí láska a také charis-
  matický šéf – Romain Duris, Déborah Francois
27. 3. 17.30 Croodsovi   3D   USA 130/150 Kč
 20.00 Z prezidentské kuchyně   Francie 90 Kč
  Zábavný film, plný dobrot a lahůdek, vypráví o kuchařce, která vařila
                                pro francouzského prezidenta –  režie: Christian Vincent
28. 3. 17.30 Babovřesky   ČR 120 Kč
 20.00 Martin a Venuše   ČR 110 Kč
  Romantická komedie o mladé rodině a úskalích, která s sebou přinášejí
  malé děti a práce – režie: Jiří Chlumský
29. 3. 17.30 Čtyřlístek ve službách krále   ČR 100 Kč
 20.00 Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic   3D   USA 140 Kč
                               Typické středověké městečko, únosy dětí a lovci čarodějnic –
                                pohádka trochu jinak  –  Gemma Arterton, Jeremy Renner
30. 3. 17.30 Renoir   Francie                                                                                90 Kč 
 20.00 Nepoužitelní   Francie                                                                      90 Kč
 2. 4. 17.30 Hledá se prezident – dokument   ČR 80 Kč
  Dokument přibližuje přímou volbu prezidenta, dramatické okamžiky
  a hlavně zákulisí volební kampaně – režie: Tomáš Kudrna
 20.00 Gambit   USA 110 Kč
  Vtipná krimikomedie o věčném smolaři, který se rozhodne zbohatnou
   né právě čestným způsobem –  Colin Firth, Cameron Diaz
 3. 4. 17.30 Croodsovi   3D   USA 150/130* Kč
 20.00 Spring Breakers   USA 90 Kč
  Komedie, v níž čtyři sexy dívky podniknou dobrodružnou jízdu plnou 
  překvapení a nečekaných zvratů –  Selena Gomez
 4. 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 Bez doteku   ČR 100 Kč
  Mladá dívka, předmět sexuální touhy nevlastního otce, hledá své
  místo v životě – režie: Matěj Chlupáček 
 5. 4. 17.30 Croodsovi   3D   USA 150/130* Kč 
 20.00 Nitro Cirkus   3D – freestyle Travis Pastrana   GB 150 Kč
  Adrenalinem nabité kaskadérské výkony v podání jezdců skupiny
  Nitro Cirkus pod taktovkou „ ryzího šílence“   
 6. 4. 17.30 Gambit   USA 110 Kč
 20.00 Joe Satriani: Satchurated   3D   GB (více str. 8) 150 Kč
 9. 4. 19.00 Tenkrát na západě   USA 100(70) Kč
  Nejslavnější westernová melodie smrti v podání Charlese Bronsona
  a  Henryho Fondy – režie: Sergio Leone
10. 4. 17.30 Nerada ruším   Dánsko 80 Kč
  Mistrně natočená stylizovaná komedie s citem pro atmosféru pří-
  běhu, odehrávající se v divadle – režie: Henrik Ruben Genz
 20.00 Bez doteku   ČR 100 Kč
11. 4.  17.30 Jurský park   3D   USA 150/130* Kč
  Film o prehistorických zvířatech a klonování dinosaurů byl oceněn
  třemi Oscary – režie: Steven Spielberg
 20.00 Vedlejší účinky   USA 110 Kč
  Dramatický milostný trojúhelník, který s láskou nemá mnoho spo-
  lečného – Channing Tatum, Jude Law, Rooney Mara 
12. 4. 17.30 Jack a obři   3D   USA  130 Kč
  20.00 Mama   Španělsko                                                                           110 Kč
  Mysteriózní horor, kde se na tajemno nehraje, kde husí kůže na těle 

diváka je opravdová – Nikoilaj Coster-Waldau, Jessica Chastain
13. 4. 17.30 Dávám tomu rok   Anglie 100 Kč
  Romantický příběh novomanželů z rozdílných společenských vrstev
  a lásky, které nikdo nevěří – režie: Dan Mazer
 20.00 Jurský park   3D   USA 150/130* Kč
14. 4. 16.45 Don Carlo (záznam opery)   USA (více str. 8) 300 Kč
   ZTP, důchodci, studenti(ISC) vstupné 250 Kč
Dětská představení
23. 3.  kino nehraje představení pro děti
30. 3. 15.00 Hledá se Nemo   3D   USA 130 Kč
  Animovaná pohádka o neposlušné rybičce, všech kamarádech a ná-
  strahách hlubin oceánu – režie: A. Stanton, L. Unkrich
 6. 4.  kino nehraje představení pro děti
13. 4. 16.00 Za kamarády z televize IV.   ČR 50 Kč
  Rákosníček, Křemílek a Vochomůrka, Víla Amálka
Bio senior
19. 3. 10.00 Svatba mezi citróny   Dánsko/Švédsko 60 Kč
  Romantická komedie ve víru lásky a spoustě vášní, která se nebojí 
  ani vážných témat – Pierce Brosnan
Baby bio 
20. 3. 10.00 Čtyři slunce   ČR                                                                               60 Kč
  Kolik sluncí je třeba, abychom byli šťastní? Příběh o touze promě-
  nit svůj život k lepšímu – režie: Bohdan Sláma

U takto označeného vstupného: 150/130* lze slevu pro děti mladší 15 let uplatnit jen 
v pokladně kina!


