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Kino Radotín, Na Výšince 875/4, telefon: 257 910 322
e-mail: kinoradotin@email.cz, www.kinoradotin.cz

21. 3. 17.30 Kráska a zvíře    USA 130/110* Kč
                   Kráska a zvíře popisuje pozoruhodný příběh Krásky, bystré, krásné
                               a nezávislé mladé dívky, kterou ve svém zámku uvězní děsivé zvíře 
 20.00 Nejšťastnější den v životě Olliho Mäkiho   Finsko/Švédsko 90 Kč
                               Finsko 1962. Olli Mäki, evropský amatérský šampion v boxu,
                               se chystá na zápas o titul mistra světa, vůbec první v jeho rodné zemi
22. 3.  17.30 Nechte zpívat Mišíka     ČR 90 Kč
                   Celovečerní dokumentární film o legendárním českém rockerovi 
                   Vladimíru Mišíkovi
 20.00 Rocco   Francie 110 Kč
                   Příběh slavného italského pornoherce Rocca Siffrediho. Odhaluje mnohé
                   z jeho bohaté kariéry i jeho nedávné rozhodnutí opustit pornobyznys
23. 3. 17.30 Rande naslepo   SRN 120 Kč
                   Romantická komedie podle skutečné události. Saliya pracoval                 
                               v luxusním hotelu a nikomu nepřiznal, že vůbec nevidí. Kdyby
                                se nezamiloval do Laury, nikdo by na to možná nepřišel…
 20.00 Rammstein: Paris (koncert)   Francie   (viz str. 8) 160 Kč
24. 3. 17.30 Kráska a zvíře 3D   USA 150/130* Kč
 20.00 Život   USA 110 Kč
                   Příběh posádky Mezinárodní vesmírné stanice, která se ocitá
                                na pokraji jednoho z nejdůležitějších objevů lidských dějin: prvního důkazu
                                o existenci mimozemského života na Marsu – Jake Gyllenhaal
25. 3. 16.30 Muzzikanti   ČR 120 Kč
  Film plný písniček a melodií od folklorních kořenů až po mladou
                               rockovou současnost, odehrávající se na česko-slovensko-polském trojmezí
 19.00 Amadeus   USA    (viz str. 8) 120 Kč
28. 3. 17.30 Život   USA 110 Kč
 20.00 Spojené státy lásky   Švédsko/Polsko   (viz str. 8) 100 Kč
29. 3. 17.30 Rande naslepo   SRN 120 Kč
 20.00 Lví žena   Norsko 110 Kč
  Děvčátko Eva se narodilo s onemocněním, kvůli kterému jí po celém těle
                   roste nadměrné množství chlupů. Eva se ale rozhodne, že svůj sen žít
                                jako ostatní naplní za každou cenu...
30. 3. 17.30 150 miligramů   Francie 90 Kč
                   Pneumoložka pracující v nemocnici v Brestu přijde na souvislost mezi 
                   nevyjasněnými úmrtími pacientů a podáváním léku Mediator,
                               který je na trhu již 30 let – Benoît Magimel, Sidse Babett Knudsen
 20.00 Ghost in the Shell   USA 120 Kč
                  Major je velitelkou Sekce 9, speciální policejní jednotky, která bojuje
                   proti těm nejhorším kyberzločinům – Scarlett Johansson, Michael Pitt
31. 3. 17.30 Šmoulové: Zapomenutá vesnice 3D   USA 150/130* Kč
                   Šmoulinka se po nálezu tajuplné mapy vydává společně s Koumákem,
                               Nešikou a Silákem na vzrušující a napínavou pouť Zakázaným lesem,
                               aby nalezli tajemnou, dávno ztracenou vesnici dříve, než Gargamel
 20.00 Úkryt v zoo   USA 110 Kč
  Skutečný příběh ženy ředitele varšavské zoo. Během druhé světové války
                   se jim společně podařilo zachránit desítky lidských životů – Daniel Brühl
1. 4. 17.30 Kráska a Zvíře    USA 120/100* Kč
 20.00 Ghost in the Shell 3D  USA 150 Kč
2. 4. 16.00 Sen noci svatojánské (balet)   Francie   (viz str. 8) 250/200* Kč
 20.00 Super Duper Alice Cooper   Kanada   (viz str. 8) 100 Kč
5. 4. 17.30 Lví žena   Norsko 110 Kč
 20.00 Forever Lemmy   USA   (viz str. 8) 100 Kč
6. 4. 17.30 Putování tučňáků 2: Volání oceánu   Francie 90 Kč
                   Příběh malého tučňáka, připravujícího se na svou první cestu k moři, nás 
                   zavádí do ledového království vzdálené Antarktidy
 20.00 Bůh ti žehnej, Ozzy Osbourne   GB   (viz str. 8) 100 Kč
7. 4. 17.30 Šmoulové: Zapomenutá vesnice 3D   USA 150/130* Kč
 20.00 Kiss Rocky Vegas   USA   (viz str. 8) 120 Kč
8. 4. 17.30 Putování tučňáků 2: Volání oceánu   Francie 90 Kč
 20.00 Noční směna   Švýcarsko 120 Kč
                   Chytrý student Matt je okolnostmi donucen zapojit se do loupeže
                               v londýnském aukčním domě. Následkem jeho činu je občas krutá
                               a násilná cesta po hlavním městě, na které uniká nejrůznějším
                               nástrahám. Je jen na publiku, jak to celé dopadne –
                               diváci určují vývoj příběhu 
9. 4. 16.00 Madame Butterfly (opera)   GB   (viz str. 8) 300/250* Kč
11. 4. 17.30 Úkryt v zoo   USA 110 Kč
 20.00 Kinders   Rakousko/Bosna a Hercegovina/Turecko  100 Kč
                   Dojemný film o skrytých potenciálech, tvořivosti, integraci, síle hudby
                                a možné budoucnosti naší společnosti. Hudební svět je otevřenější
                                a bohatší než ty, ze kterého děti přicházejí a také se v něm naučí si věřit
12. 4. 17.30 Pátá loď   SR/ČR 110 Kč
                   Film vypráví příběh netradiční dětské rodiny inspirovaný skutečnou 
                   událostí – Vanessa Szamuhelová, Matúš Bačišin, Johanna Tesařová 
 20.00 Jeden německý život   Rakousko/SRN   (viz str. 8) 110 Kč
13. 4. 17.30 Rychle a zběsile 8   USA 130 Kč
                   Gangsterka ve sporťácích se vrací zpátky již osmým dílem a v záři
                   reflektorů bude tentokrát primárně Vin Diesel
 20.00 Proti vlastní krvi   GB 110 Kč
                               Tři generace nechvalně známé rodiny Cutlerů žijí jako psanci
                               uprostřed jedné z nejbohatších části Británie a tráví svůj čas pytláctvím,
                                 zlodějinami a potyčkami. Chad by se rád vydal na novou životní dráhu,
                                 ale zjišťuje, že osud nemusí ležet v jeho rukou…Michael Fassbender,
                                Brendan Gleeson
14. 4. 17.30 Šmoulové: Zapomenutá vesnice 3D   USA 150/130* Kč
 20.00 Špunti na vodě   ČR 120 Kč
                   Desetičlenná expedice vyplouvá na dvoudenní plavbu vstříc
                   dobrodružstvím a spoustě bláznivých zážitků… Hynek Čermák
15. 4. 17.30 Putování tučňáků 2: Volání oceánu   Francie 90 Kč
 20.00 Rychle a zběsile 8   USA 130 Kč

Baby bio – pro rodiče na mateřské dovolené
22. 3. 10.00 Bezva ženská na krku   ČR 60 Kč 
                   Eliška se po letech manželství s bohatým mužem musí vyrovnat 
  s rozvodem a rozhodne se pro nový život v malé vesnici… 

Dětská představení
25. 3. 15.00 Hádej, hádej s kocourkem 1   GB 50 Kč
                               Kocourek Jess a jeho kamarádi kobylka Willow, zaječice Mimi, ovečka
                                Baa, myška Billie, žábák Horác a štěňata Joey a Jinx objevují svět
1. 4. 15.30  Šmoulové: Zapomenutá vesnice   USA 130/110* Kč
8. 4. 15.30 Šmoulové: Zapomenutá vesnice   USA 130/110* Kč
15. 4. 16.00 Hádej, hádej s kocourkem 3   GB 50 Kč

18. března
Vítání jara

restaurace Pivní sanatorium
od 17.00 hodin, více viz str. 4

19. března
O Radotínskou skleněnku

turnaj v kuličkách za lávkou přes Berounku 
od 14.00 hodin 

kvůli počasí může dojít ke změnám
21. března
Čaj o třetí

tradiční setkání radotínských seniorek
a seniorů s doprovodným programem

“Hudební cesta časem“ v podání
Martina Krulicha s písničkami

od J. Suchého, W. Matušky i lidovými
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 15.00 hodin
24. března
Neřež Trio

koncert legendární skupiny Neřež 
v komorní sestavě s Vítkem Sázavským

a Zdeňkem Vřešťálem
Klubová scéna Milana Peroutky

(vchod ze dvora domu U Koruny)
od 19.00 hodin, vstupné 160 Kč

více viz str. 4
24. března

House of Love: Příběh Diskokrále
divadelního představení o zlatém věku 

eurodancu s následnou aerparty
Beach Arena Radotín od 19.30 hodin

25. března
Velikonoční dílny

budova 2. stupně 9.00-13.00 hodin
vstupné 80 Kč

27. března
Autorské čtení Felixe Booma

Místní knihovna Radotín
30. března

Fe-érie o Kladně
vtipně laděná inscenace o historii Kladna 

podle scénáře K. Lupince s typickým 
humorem divadla V.A.D. 

velký sál Kulturního střediska Radotín 
v domě U Koruny od 19.30 hodin

vstupné 150 Kč, více viz str. 4
7. dubna

Jiří Hladovec: Konec Švandy aneb
Hvězda padá z Mostu

DS Křoví v režii Dany Radové
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 19.00 hodin
vstupné 150 Kč

8. dubna
Perníková chaloupka

divadelní představení pro děti v podání 
divadelního souboru Máj

velký sál Kulturního střediska Radotín 
v domě U Koruny od 14.30 hodin

vstupné 60 Kč
16. dubna

Jarní zelené koule
tradiční turnaj v pétanque

bouloviště El Brus v areálu RSK
od 10.00 hodin

19. dubna
Love for Guatemala 

cestopisný večer s radotínskou 
cestovatelkou Irenou DeLave 

Klubová scéna Milana Peroutky
(vchod ze dvora domu U Koruny)

od 19.00 hodin, vstupné 100 Kč
21. dubna
Rádl-Fest

festival mladé rockové hudby
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 19.00 hodin
vstupné 90 Kč
22. – 23. dubna

POPAD 
Pražská oblastní přehlídka amatérských 

divadel pro děti
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 14.00 hodin

více na www.praha16.eu

Szilárda Borbélye – Nemajetní
Fikce s autobiografickými prvky

je až nezvykle temná a krutá, přesto však 
ve čtenáři nezanechává pocit marnosti 

a bezvýchodnosti. Popisuje malou 
bezvýznamnou vesničku na severovýchodě 

Maďarska s její charakteristickou 
uzavřeností, obyvateli, vzpomínkami 
a pověrami, tak jak to všechno vidí 
dětské oči. Při líčení všedních dní 

chudé venkovské rodiny v šedesátých 
a sedmdesátých letech minulého století nic 
neidealizuje; chudoba a bída nejsou nijak 
přikrášleny a maďarští venkované tvoří 

uzavřené společenství, jehož obzor končí 
těsně za vesnickými humny a nezatěžuje si 

hlavu nějakou etikou či morálkou.
nakladatelství Odeon

Vratislav Maňák – Rubikova kostka
Mladý učitel přijíždí do rodného města na 
oslavu dědečkových sedmdesátin. Místo 
idyly a ospalého klidu se v bytě rodičů 

hlásí ke slovu tajnosti, zamlčované křivdy 
a vzpomínky vzdorující zapomnění.

nakladatelství Host

Richard Skolek – Moudré z nebe
Kniha Moudré z nebe je dětským deníčkem 

pro dospělé čtenáře. Malý Richard 
si zaznamenává stěžejní okamžiky 

z předškolního a raně školního života. 
Nebere si servítky, často odbíhá od tématu

a plete páté přes deváté.
nakladatelství XYZ

Stanislav Beran – Vyšehradští jezdci
Co mohou mít společného protinacistický 

odbojář ze skupiny Tři králové, 
sedmnáctiletý člen pražského pouličního 

gangu Vyšehradských jezdců, odsouzený za 
„protistátní činnost“ do uranových dolů,

a po slávě toužící básník? 
nakladatelství Host

Olga Strusková – O čem se nemluví
Příběhy mladých lidí s Downovým 

syndromem, ve kterých otevřeně vyjadřují 
své názory na lásku, přátelství, práci, 
manželství a intimní život, tedy na 

záležitosti, o nichž se ve společnosti běžně 
nemluví, doplňují rozhovory se zkušenými 

odborníky - psycholožkou, sociální 
pracovnicí, právníky a sexuálním poradcem.

nakladatelství Maxdorf

PRO DĚTI
Hza Bažant a Petra Braunová –

Sám v muzeu
Originální zábavný příběh o exponátech 
z českých muzeí. Když pan vrátný zavře 
muzeum a vydá se na obhlídku, potkává 

nejen prostořekou uklízečku Blaženku, ale 
i nečekané návštěvníky. Jsou to historické 
osobnosti spojené s některým vystaveným 

exponátem, jehož napínavý příběh nám 
vylíčí. Příběh exponátu sledujeme v podobě 

komiksového dobrodružství výtvarníka 
Hzy Bažanta. V jednotlivých kapitolách 
se tak dozvíme mnoho pozoruhodného 

třeba o letadle prvního českého letce 
Jana Kašpara, o vzácném kříži Karla IV. 
či o známé kostře velryby z Národního 

muzea.
Edice ČT České televize

Zdeněk Svěrák
Buřtík a Špejlička – Cesta do Žatce

Veselý příběh neobyčejných kamarádů, 
pana Buřtíka a pana Špejličky, napsal 

Zdeněk Svěrák nejen pro děti, ale i pro 
jejich rodiče, aby se společně zasmáli. 
Vydejte se spolu s oběma rozpustilými 
chlapíky do Žatce za velkým výdělkem! 
Je krásné počasí a jejich štěňata začínají 

kňučet hlady…
nakladatelství Albatros

U Malé řeky 3, Praha – Zbraslav
tel.: 257 111 802-5

e-mail: knihovna@mc-zbraslav.cz

15. března
Promítání pro seniory – Opavsko

promítá Zdeněk Beránek
Klub KLASu od 15.00 hodin

15. března
Nástup Habsburků na český trůn 

doba Ferdinanda I. a Maxmiliána II. 
přednáška PhDr. Jaroslavy Novákové 

Městský dům od 18.00 hodin
více na www.mc-zbraslav.cz/knihovna

18. března
Sůl nad zlato

marionetová pohádka na motivy
Boženy Němcové

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

20. března
Čtyři páry jedno eso

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

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

23. března
David Benda

koncert v Kavárně u Stromečku
od 19.00 hodin, vstupné dobrovolné 

rezervace  na tel. 605 340 695

23. března
Sen noci svatojánské

Shakespearovu komedii v režii
O. Vlčka, hraje soubor ZKS

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

24. března
Koncert Vejvodovy kapely

ke 115. výročí narození
Jaromíra Vejvody

Černé divadlo J. Srnce od 19.00 hodin
Předprodej vstupenek od 6. 3.
v Městském domě Zbraslav

25. března
Kašpárek na cestách
marionetová pohádka

 Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin.
rezervace na www.divadlozbraslav.cz

26. března
11. Dudácké vítání jara

přehlídka dudáků a dudáckých souborů sál 
restaurace U Přístavu 14.30-16.00 hod.

27. března
Alice

mírně erotická, intrikářská,
skoro detektivní komedie

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

30. března
Koncert žáků ZUŠ

obřadní síň Městského domu Zbraslav
od 18.30 hodin

30. března
Sen noci svatojánské

Shakespearovu komedii v režii
O. Vlčka, hraje soubor ZKS

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

1. dubna
Kubula a Kuba Kubikula

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

5. dubna
Velká trojka Karibiku
cestovatelské promítání

Moniky a Jiřího Vackových 
obřadní síň Městského domu

od 18.00 hodin

8. dubna
Zbraslavský žebříček

pohárová soutěž pro dětské, 
juniorské a dospělé taneční páry

Sokolovna Zbraslav od 15.00 hodin

8. dubna
Rusalka

loutková hra s použitím libreta
známé Dvořákovy opery

Divadlo J. Kašky od 15.00 a 19.30 hod.

více na www.mc-zbraslav.cz
rezervace vstupenek do divadla J.Kašky 

na www.divadlozbraslav.cz
Změna programu vyhrazena

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