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125/100* – u takto označených představení lze dětskou slevu uplatnit pouze na pokladně kina

16. 6. 17.30 Jurský svět   USA   3D 140 Kč
 Praještěři z Jurského parku se vracejí v novém fi lmu v produkci 

  Stevena Spielberga
 20.00 Slepá   Holandsko/Norsko 90 Kč

  Po náhlé ztrátě zraku objevuje Ingrid nová zákoutí vlastní představivosti 
17. 6. 17.30 Dior a já   Francie 100 Kč

 Francouzský dokumentární snímek Dior a já otevírá divákům dveře do 
 mýty opředeného světa módního domu Christian Dior

 20.00 Druhá míza   USA 110 Kč
 Vynikající Al Pacino jako stárnoucí rocková hvězda Danny Collins
 dojíždějící svou životní dráhu v ustálených kolejích...

18. 6. 17.30 Andílek na nervy   ČR 110 Kč
  Čtrnáctiletá fashion bloggerka si musí po smrti matky vybrat, zda žít
                                v dětském domově nebo s otcem, kterého nikdy neviděla – na vesnici
 20.00 Poutník – Nejlepší příběh Paula Coelha   Španělsko/Brazílie 110 Kč
  Film o úžasné životní pouti esoterického spisovatele P. Coelha 
19. 6. 17.30 Sejmi prezidenta   GB/SRN 100 Kč

 Poté, co teroristé sestřelí letadlo Air Force One, prezident Spojených
 států (Samuel L. Jackson) zůstává napospas divočině

 20.00 Temné kouty   Francie 120 Kč
  Minulost je minulostí… Dokud tě nedostihne
20. 6. 17.30 Jurský svět   USA 120 Kč
 20.00 Andílek na nervy   ČR 110 Kč
23. 6. 17.30 Špión   USA 120 Kč
  Ženská s koulema. A s povolením zabíjet
 20.00 Láska šílená   Rakousko 90 Kč

 Láska si vybírá nás, smrt si však vybíráme my. Jak najít spřízněnou
                  duši pro společnou smrt?

24. 6. 17.30 Andílek na nervy   ČR 110 Kč
 20.00 Temné kouty   Francie 120 Kč
25. 6. 17.30 Mimoni   USA   3D 140/120* Kč

 Zamysleli jste se někdy nad tím, proč vlastně ti žluťoučcí a k sežrání 
 roztomilí Mimoni dobrovolně slouží Gruovi, padouchovi s velkým P? 

 20.00 Dáma ve zlatém    USA 110 Kč
  Spravedlnost se nedá zaplatit... Příběh patrně nejznámějšího restitučního
  sporu v historii s Helen Mirren v hlavní roli
26. 6. 17.30 Mimoni   USA    3D 140/120* Kč
 20.00 Sejmi prezidenta    GB/SRN 100 Kč
27. 6. 17.30 Mimoni   USA 125/100* Kč
 20.00 Dáma ve zlatém   USA 110 Kč
30. 6. 17.30 Mimoni   USA   3D 140/120* Kč
 20.00 Poutník – Nejlepší příběh Paula Coelha   Španělsko/Brazílie 110 Kč
  1. 7. 17.30 Králova zahradnice   GB 100 Kč

 Velká kostýmní podívaná z doby krále Krále Slunce. Co všechno
  skrývají zahrady ve Versailles? – Kate Winslet, Alan Rickman
 20.00 Isidius 3: Počátek   USA/Kanada 120 Kč
  Nadaná jasnovidka (Lin Shaye), kontaktuje mrtvé, aby pomohla mladé
  dívce (Stefanie Scott), napadené nebezpečnou  nadpřirozenou bytostí
  2. 7. 17.30 Jurský svět   USA   3D 140 Kč
 20.00 Méďa 2   USA 120 Kč

 Nejsprostší a nejukecanější plyšový medvěd na světě zdárně překonal
 pubertu a touží se usadit, oženit a pořídit si rodinu 

  3. 7. 17.30 Mimoni   USA 125/100* Kč
 20.00 Šílený Max: Zběsilá cesta   Austrálie 130 Kč

 Šílený Max, pronásledovaný svou pohnutou minulostí, je přesvědčen,
 že jediný způsob jak přežít, je vydat se na osamělou pouť – Tom Hardy

  4. 7. 17.30 Mimoni   USA   3D  140/120* Kč
 20.00 Méďa 2   USA 120 Kč
  7. 7. 17.30 Ovečka Shaun ve fi lmu    GB/Francie 90 Kč

 Shaun se rozhodne vyhlásit volný den a užít si nějakou zábavu. Den
  ale nakonec bude mnohem akčnější, než by čekal
 20.00 Ostrov lásky    Chorvatsko/SRN 90 Kč 
                                Letní příběh mladé rodiny, která se vydává na prázdniny na chorvatský 

 ostrov. Zpočátku vše vypadá opravdu idylicky
  8. 7. 17.30 Píseň moře   Irsko 80 Kč
 20.00 Méďa 2   USA 120 Kč
  9. 7. 17.30 Terminátor Genisys   USA   3D 150 Kč

 Lidé v blízké budoucnosti bojují proti všemocnému Skynetu, který se
  znovu pokouší zabít jejich vůdce

 20.00 Daleko od hlučícího davu   GB/USA 110 Kč
 Příliš emancipované ženy to nikdy neměly lehké, na druhou stranu
                  nikdy neměly nouzi o nápadníky, které jejich nezávislost přitahovala

10. 7. 17.30 Mimoni   USA   3D  140/120* Kč
 20.00 Rychle a zběsile   USA 100 Kč
  Kino plné ohlušujícího řevu motorů – Vin Diesel, Paul Walker
11. 7. 17.30 Daleko od hlučícího davu   GB/USA 110 Kč
 20.00 Terminátor Genisys   USA   3D 150 Kč
14. 7. 17.30 Daleko od hlučícího davu   GB/USA 110 Kč
 20.00 Lví srdce   Finsko/Švédsko 90 Kč
  Dokáže láska zvrátit rasistické předsudky?  – Peter Franzén, Laura Birn
15. 7. 17.30 Terminátor Genisys   USA    120 Kč
 20.00 Život je život   ČR 100 Kč
  Oproti „Lásce“ slibuje „Život“ více humoru – Tereza Voříšková
16. 7. 17.30 Domácí péče   ČR 120 Kč

 Obětavá zdravotní sestra Vlasta při své práci na jihomoravském
                  venkově ošetřuje spoustu rázovitých místních pacientů 

 20.00 V hlubinách    Norsko/Švédsko 90 Kč
  Mrazivý thriler z hlubin Severního moře vychází ze skutečné události,
  která se odehrála v 80. letech – Aksel Hennie
17. 7. 17.30 Domácí péče   ČR 120 Kč
 20.00 Bez kalhot XXL   USA 110 Kč

 Tři roky poté, co Mike ukončil svou kariéru striptéra, se i zbývající
 členové striptérské skupiny chystají hodit ručník do ringu – po svém

18. 7. 17.30 Domácí péče   ČR 120 Kč
 20.00 Live koncert André Rieu – 2015   (viz str. 8) 250 Kč

Od 21.7. do 8.8. KINO NEHRAJE
z provozních důvodů

11. 8. 17.30 Papírová města   USA
  Po fi lmu Hvězdy nám nepřály přichází do kin další fi lmová adaptace
  románu spisovatele Johna Greena
 20.00 V hlubinách   Norsko/Švédsko 90 Kč
12. 8. 17.30 Mission impossible – Národ grázlů   USA 
 20.00 Iracionální muž   USA 
13. 8. 17.30 V hlavě   USA 
 20.00 Pařížská mrcha   Francie 
14. 8. 17.30 Malý dráček   SRN
 20.00 Vykolejená   USA 
15. 8. 17.30 V hlavě   USA
 20.00 Ant – man   USA
Baby bio – pro rodiče na mateřské dovolené
17. 6. 10.00 Život je život   ČR 60 Kč

Přehled fi lmových představení od 11. 8 do 15. 8. je předběžný, může dojít ke změnám.
Sledujte www.kinoradotin.cz

Hledáme švadlenu 
do soukromé dílny v Radotíně

Požadujeme samostatnost a zručnost
Nabízíme přivýdělek na 3 dny v týdnu

Pracovní doba pružná - dle dohody
Hlaste se na tel. 603 282 053
email: drahstyl@seznam.cz

do 29. června
Výstava fotografi í:

Konec 2. světové války v Radotíně 
výstava je přístupná v otevírací době 

Místní knihovny Radotín: 
pondělí, středa, pátek 9.00-12.00 

a 13.00-18.00 hodin

 17. června 
Čaj o třetí 

tradiční setkání seniorů
v netradičním pojetí –
divadelní představení 
Králův poslední soud 

velký sál Kulturního střediska 
Radotín v domě U Koruny

od 15.00 hodin 

18. června
Závěrečný koncert

 ZUŠ Klementa Slavického 
velký sál Kulturního střediska 

Radotín v domě U Koruny
od 18.30 hodin

 RADOTÍNSKÉ PÁBENÍ: 

20. června
Radotínská neckyáda 

sedmý ročník soutěže amatérských
a hlavně originálních plavidel
mezi Říčními lázněmi Radotín

a lávkou pro pěší od 13.00 hodin
více viz str. 10

21. června
 Desetkrát o duchovní hudbě 

podvečerní nedělní setkání 
s duchovní hudbou - pořadem provází 

PhDr. Petr Veber,
šéfredaktor sekce 

vážné hudby rozhlasové stanice Vltava 
evangelický kostel Na Betonce 14 

od 17.30 hodin 

25. června
Beseda k 600. výročí upálení

Mistra Jana Husa 
vystoupí duchovní spřátelených církví 

v Radotíně: Mgr. David Hron
(Církev československá 

husitská), Mgr. Zdeněk Skalický 
(Římskokatolická církev)

a Mgr. Petr Špirko
(Českobratrská církev evangelická)

Místní knihovna Radotín
od 18.30 hodin

více viz str. 4

12. července
Léto v Provence

turnaj v pétanque
radotínský boulodrom v areálu
Beach arény v ulici K Lázním

více viz str. 9
 

19. července
S KAAN do Soběslavi na dechovku

celodenní výlet na závěrečný slavnost-
ní koncert 16. mezinárodního festivalu 

dechových kapel Kubešova Soběslav
info na tel.: 737 839 042

25. července
Big Beat fest party

informace o kapelách a čase zahájení 
budou doplněny na www.ricnilazne.cz

1. srpna
SPB

koncert kapely, která v letech 
2013/2014 získala 2. místo na rádiu 

Beat v soutěži naděje beatu
Říční lázně Radotín od 19.00 hodin

15. srpna
Rachotafest

informace o kapelách a čase zahájení 
budou doplněny na www.ricnilazne.cz

 více na www.praha16.eu

do 25. září
Kino Kamínka – pravidelná projekce

1 x týdně ve čtvrtek
aktuální program na

https://cs-cz.facebook.com/letnikinokaminka

16. června
Slavnostní koncert pedagogů ZUŠ

Královský sál zámku Zbraslav
od 18.30 hodin

18. černa
Zpívající pianistka Bára Zmeková

zahraje převzaté i autorské písně
od jazzu po šanson

Kavárna u Stromečku od 19.00 hodin
rezervace na tel.: 605 340 695

18. černa
Trabantem až na konec světa

Letní kino Kamínka od 21.30 hodin

20. června
Zbraslavské jarmarky 

Zbraslavské náměstí 9.00-13.00 hodin

20. června
Rock pro Zbraslav

koncert kapel Forhenc,  e Paid,
Kekel z Pekel, Zaříkavač nutrií a L157
ve venkovní části restaurace Kamínka
od 17.00 do 22.00 hodin, vstup volný

21. června
Nordic walking pro Zbraslav

druhá  vycházka s NW holemi –
Předválečná Zbraslav

sraz ve 13.00 hodin na zastávce MHD 
Zbraslavské náměstí, vstupné 50 Kč

rezervace nutná: 737 747 748
 nebo kvitkova@centrum.cz

24. června
Jaroslav Hutka koncert live

Letní kino Kamínka od 19.00 hodin

25. června
Swing pro Zbraslav

koncert Big Bandu Biskupská
Bowling u Stromečku od 19.00 hodin

25. června
Pohádkář
český fi lm 

Letní kino Kamínka od 19.00 hodin

4. července
Zbraslavské jarmarky 

Zbraslavské náměstí 9.00-13.00 hodin

Změna programu vyhrazena!
Informace, rezervace, vstupenky:

kulturní odd. ÚMČ Praha-Zbraslav
U Malé řeky 3, tel.: 257 111 801

kultura@mc-zbraslav.cz

Setkávárna
místo, kde lze posedět či počkat na své 

blízké, s dětmi i bez dětí
po-čt 9.00-12.30 a 16.00-18.00 hodin

a v době konání akcí

18. června
Vernisáž výstavy výtvarného kroužku 

a vystoupení kroužku fl étničky
17.00-18.00 hodin

19. června
Montessori herna

workshop pro děti 2,5 až 3leté s rodiči 
inspirovaný montessori pedagogikou –

připravený prostor s pomůckami
vstup 100Kč/90min., rezervace nutná 

9.00-10.30 hodin

20. června
Zbraslavské jarmarky

Přijďte se potkat na
náměstí, pozastavit, nakoupit dobroty 

a prožít příjemné dopoledne. Na programu
bude nejen nabídka ověřených prodejců, 
ale také hry pro děti a program pro vás
Zbraslavské náměstí 8.30-12.30 hodin

Pexoklubovna
otevřený klub pro školní mládež

vstup zdarma bez rezevace
každý pátek 13.00-16.00 hodin

19. června – Plamenné symbolické 
rozloučení se školním rokem

26. června – Pochlubení se s vysvědčením 
aneb přijď si zařádit, jak chceš

info recepce: 721 518 248 
www.pexeso.org

Rosie  omasová – Kašmírový šál
Novomanželka Nerys opouští velšský 
venkov a následuje manžela do misie 

v Indii. Přímo v srdci Kašmíru objevuje 
nádherné město na jezeře, kde Britové 

žijí na luxusních dřevěných hausbótech, 
tancují, fl irtují a zaměstnávají je jen 

klepy o sousedech. Dokonce i Nerys tu 
navazuje milostný vztah se zajímavým 

mužem s tajemnou minulostí… Jenže pak 
propukne válka a frivolnost nahrazuje 
strach žen, jejichž muži musejí odejít 

na frontu. Když se Nerys vrací po válce do 
Walesu, je z ní rozhodně jiná žena než ta, 
která se odtud před lety vydala do světa.

nakladatelství Fortuna Libri

Kateřina Tučková – Vyhnání Gerty Schnirch
Noc z 30. na 31.5.1945 – Gerta Schnirch, 

matka několikaměsíční dcerky, je jen
 s osobními věcmi „odsunuta“ společně 
s ostatními brněnskými Němci směrem 
na Vídeň. Vyčerpávající pochod skončí 
v Pohořelicích, kde mnoho vyhnanců 

podlehne epidemii tyfu a úplavice. Gerta 
a některé další německé ženy se zachrání 

při nucených pracích na jižní Moravě,
kde setrvají i po ukončení transportů.

Po znovuzískání československého 
občanství se Gerta vrací do Brna, v němž 

prožívá další bouřlivé události druhé 
poloviny dvacátého století.

nakladatelství Host

Michaela Klevisová – Dům na samotě
Výtvarnice Nela po rozchodu s přítelem 

zůstala sama ve starém mlýně, který 
původně s partnerem chtěli zrekonstruovat.
V téže době bylo v nedalekém lese nalezeno 

tělo mladé dívky, ucházející
se o práci v místních dostihových stájích. 
Při vyšetřování vyjde najevo, že oběť byla 
naposledy spatřena s bývalým Neliným 

přítelem. Dvě podobně provedené vraždy 
se nedávno staly v Praze, a tak není divu, 
že dosud poklidnou středočeskou vesnicí 

začne obcházet strach…
nakladatelství Motto

Charlote Link – Dům sester
Milostný román odehrávající se na 

vysočině Yorkshirských vřesovišť. Ústřední 
roli zde sehrají nejen lidské city, ale 

především stařičký dům, jenž je svědkem 
nejednoho lidského dramatu. Hlavní 

hrdinka Barbara přijíždí z Německa na 
dovolenou s manželem do severní části 

Anglie, aby se zde společně pokusili 
vzkřísit rozpadávající se manželství. Pobyt 

jim však značně zkomplikuje sněhová 
kalamita, která je odřízne na několik dnů 

od civilizace. Barbara jednoho dne nalezne 
ukrytý rukopis, v němž se dozvídá osudy 

předchozích obyvatel domu,
která ovlivní i její život.
nakladatelství Fontána

Jiří Březina – Na kopci
Malá dívence se na kopci nad řekou zjeví 

anděl. O více než deset let později už 
je místo zjevení mezinárodním cílem 

poutníků. Jenže Marie už o svém zážitku 
nechce mluvit. Proč jí v duši pořád hlodá 

strach a proč jsou vzpomínky na zázrak tak 
nejasné? Proč odešla z Výtoně a ztratila víru? 

nakladatelství Motto

Bridget Asherová – Láska v Provenci
Do Provence, malého městečka Puyloubier, 

přijíždí z Floridy Heidi a s ní i její 
sedmiletý syn Abbot, oba se po svém snaží 
vyrovnat se ztrátou manžela a otce. S nimi 

přijíždí šestnáctiletá neteř Charlotta.
V sousedství domu bydlí důvěrná 

přítelkyně Heidiny rodiny, která Heidi 
odkrývá tajemství léta, kdy její matka 

opustila svou rodinu a přijela si sem léčit 
svou poraněnou duši. Sousedka je navíc 
skvělá kuchařka (recepty jsou součástí 

románu!). Heidi postupně mezi vinicemi 
a levandulí nachází klid a novou lásku.

nakladatelství Fortuna Libri

M. C. Beaton –
Agatha Raisinová a otrávený koláč

Agatha, úspěšná londýnská podnikatelka, 
prodá nejen svou PR fi rmu, ale i londýnský 

byt a odstěhuje se do poklidné anglické 
vesničky Carsely, kde si chce užívat 

předčasný důchod. Aby navázala přátelské 
vztahy s místními, rozhodne se zúčastnit 

soutěže o nejlepší koláč. Koupí ho v jednom 
z nejlepších londýnských lahůdkářství, 

jenže po jeho ochutnání zemře arbiter…
nakladatelství Motto

www.knihovna-radotin.cz


