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21. 6.

KULTURA - SPOLEČNOST

17.30

WARCRAFT: První střet 3D USA
150 Kč
Film o násilném střetu dvou světů vznikl na motivy globálního herního
fenoménu – Ben Foster, Travis Fimmel, Dominic Cooper, Paula Patton
20.00
Tajemství Divadla Sklep aneb Manuál na záchranu světa ČR
80 Kč
Film mapuje historii i současnost Divadla Sklep a představuje osobnosti jako jsou
D. Vávra, M. Šteindler, E. Holubová, V. Marhoul a další…
22. 6.
17.30
Centrální inteligence USA
110 Kč
Akční komedie, v níž se po letech znovu setkávají dva bývalí spolužáci
ze střední školy; v úplně jiných rolích, než na škole
20.00
Eva Nová SR/ČR
80 Kč
Emília Vášáryová v roli abstinující alkoholičky, která by udělala cokoli, aby získala
zpět přízeň svého syna…
23. 6.
17.30
Léto All Exclusive Francie
110 Kč
Komedie plná smolařů, potrhlých fórů a divokých situací – likvidace
ohromného pavouka v trenýrkách; domorodý kmen, který
pronásleduje babičku na elektrickém kolečkovém křesle…
20.00
Den Nezávislosti: Nový útok USA
130 Kč
Nic nás nemůže připravit na vyspělou a nebývalou sílu vetřelců.
Pouze vynalézavost několika statečných mužů a žen může zachránit naši
civilizaci před zánikem – Jeff Goldblum, Liam Hemsworth
24. 6.
17.30
Ratchet & Clark: Strážci galaxie USA
110 Kč
Dva animovaní kamarádi, něco jako fenek Ratchet a robot Clank,
se snaží zastavit nebezpečné vetřelce
20.00
Den Nezávislosti: Nový útok USA
130 Kč
25. 6.
17.30
Ratchet & Clark: Strážci galaxie USA
110 Kč
20.00
Den Nezávislosti: Nový útok 3D USA
150 Kč
28. 6.
17.30
Ratchet & Clark: Strážci galaxie USA
110 Kč
20.00
Léto All Exclusive Francie
110 Kč
29. 6.
17.30
Želvy Ninja 2 3D USA
140 Kč
Michelangelo, Donatello, Leonardo a Raphael jsou zpět, aby znovu
zastavili Trhače a jeho kumpány
20.00
Tajemství Divadla Sklep aneb Manuál na záchranu světa ČR
80 Kč
30. 6.
17.30
Hledá se Dory 3D USA
140/120* Kč
Rybka Dory se společně s Marlinem a Nemem vydávána strhující
dobrodružství napříč oceánem hledat maminku a tatínka
20.00
Hra peněz USA
120 Kč
Julia Roberts a George Clooney v strhujícím thrilleru režisérky Jodie Foster
z prostředí Wall Street
1. 7.
17.30
Hledá se Dory 3D USA
140/120* Kč
20.00
Než jsem tě poznala USA
110 Kč
Will, úspěšný mladý muž, který je po nehodě upoután na invalidní vozík,
si najme ošetřovatelku rozhodnutou dokázat mu, že stojí za to žít…
2. 7.
17.30
Hledá se Dory USA
120/100* Kč
20.00
Hra peněz USA
120 Kč
5. 7.
17.30
Než jsem tě poznala USA
110 Kč
20.00
Pařba v Pattayi Francie
110 Kč
ajsko, box, prosťáčci, orangutáni a liliputi – ztřeštěný mix, zaručující
neopakovatelný zážitek! Všechny cesty vedou do Říma?
Ta pravá vede jen do Pattayi – Ramzy Bedia, Gad Elmaleh, Fred Testot
6. 7.
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
Den Nezávislosti: Nový útok 3D USA
150 Kč
7. 7.
17.30
Alenka v říši divů: Za zrcadlem 3D USA
130 Kč
Cestou do minulosti se Alenka setkává se svými přáteli – i nepřáteli – v různých
dobách jejich životů
20.00
Než jsem tě poznala USA
110 Kč
8. 7.
17.30
Hledá se Dory 3D USA
140/120* Kč
20.00
Mike i Dave sháněj holku USA
110 Kč
Milovníci večírků, bratři Mike a Dave, podají na internetu inzerát s
cílem najít perfektní dívčí doprovod, který by vzali s sebou na havajskou svatbu
své sestry – Zac Efron, Adam DeVine
9. 7.
17.30
Hledá se Dory USA
120/100* Kč
20.00
Legenda o Tarzanovi 3D USA
140 Kč
Nic netušící Tarzan má sehrát roli pěšáka ve smrtelné hře chamtivosti a
pomsty belgického kapitána Roma, ale strůjci spiknutí netuší, s kým
mají tu čest – Alexander Skarsgård, Christoph Waltz, John Hurt
12. 7.
17.30
Mike i Dave sháněj holku USA
110 Kč
20.00
Saulův syn Maďarsko
90 Kč
Pohled na vyhlazovací tábor před rameno člena Sonderkommanda obdržel
ocenění Oscar i Zlatý globus 2016 jako nejlepší cizojazyčný film
13. 7.
17.30
Pařba v Pattayi Francie
110 Kč
20.00
Belgica Belgie/Francie
100 Kč
Pohlcující zkušenost euforie z nejžhavějšího nočního klubu ve městě
zasazená do eklektického zvuku uznávané belgické kapely Soulwax
ukazuje opojnou cestu bratrů vzhůru k úspěchu – a pád, který následuje
14. 7.
17.30
Bláznivá pětka Francie
100 Kč
Pět kamarádů z dětství si užívá ve společném bytě v srdci Paříže díky
velkorysosti jednoho z nich – Samuela. Jeho otec mu však nečekaně
zastaví přísun peněz a Samuel, ve snaze neprozradit nepříjemnou situaci
kamarádům, se pouští do riskantních projektů
20.00
Pan Dokonalý USA
110 Kč
Martha se po rozchodu setkává s mužem, který by mohl být tím pravým.
Tedy jenom do momentu, než zjistí, že „Pan Dokonalý“ má jednu zásadní chybu je to nájemný zabiják na útěku před gangem, který ho zaměstnává –
Anna Kendrick, Sam Rockwell
15. 7.
17.30
Doba ledová: Mamutí drcnutí 3D USA
150/130*Kč
Scratova epická honba za nepolapitelným žaludem jej katapultuje do
vesmíru, kde náhodně spustí sérii kosmických událostí, které transformují
a ohrozí ledový svět
20.00
REVENANT: Zmrtvýchvstání USA
110 Kč
Hluboko v americké divočině zůstává lovec Hugh Glass (Leonardo
DiCaprio) sám, těžce zraněn a opuštěn mužem z jeho vlastní skupiny, proradným
Johnem Fitzgeraldem (Tom Hardy). V touze po pomstě překoná nepřátelskou
krajinu, brutální zimu i bojovné kmeny
16. 7.
17.30
Doba ledová: Mamutí drcnutí USA
130/110*Kč
20.00
Legenda o Tarzanovi USA
120 Kč
19. 7.
17.30
Pan Dokonalý USA
110 Kč
20.00
Belgica Belgie/Francie
100 Kč
20. 7.
17.30
Bláznivá pětka Francie
100 Kč
20.00
Kobry a užovky ČR
80 Kč
Nejúspěšnější český film roku 2015, obdržel 6 Českých lvů
21. 7.
17.30
Učitelka ČR
120 Kč
Ředitelka společně s rodiči hledá způsob, jak se zbavit učitelky, která si je všechny
podrobuje. Pokud někdo z rodičů odmítne soudružce „výpomoc“,
může si být jistý, že na to doplatí – Zuzana Mauréry
20.00
Julieta Španělsko
110 Kč
Nový film Pedra Almodóvara vypráví o osudu, komplexu viny
a tajemstvích, která nás vedou k tomu, že lidi, které milujeme, vymažeme
ze svých životů, jakoby nic neznamenali, jakoby nikdy neexistovali
22. 7.
17.30
Doba ledová: Mamutí drcnutí 3D USA
150/130*Kč
20.00
Učitelka ČR
120 Kč
23. 7.
17.30
Julieta Španělsko
110 Kč
20.00
Učitelka ČR
120 Kč
24. 7.
16.00
André Rieu 2016 Holandsko (viz strana 8)
250 Kč
senioři, ZTP a studenti
200 Kč
140/120* u takto označených představení lze dětskou slevu uplatnit pouze na pokladně kina

26. – 15.8. KINO NEHRAJE Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ

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

každé pondělí
Snídaně na Biotopu
start do pracovního týdne:
snídaně s plaváním za 99 Kč
do 27. června
Svět orchidejí
výstava maleb Mgr. Ivany Kubátové:
Absolventka pedagogické fakulty UK
v Praze obor český jazyk a výtvarná
výchova, která v Třebotově vede také
keramické kroužky, se kromě pedagogické
práce ve výtvarných oborech příležitostně
věnuje vlastní tvorbě jako je kresba,
malba, keramika, fotografie, inspirací
je jí především příroda a velká láska
k orchidejím. Impulsem pro vystavená díla byla
před pěti lety orchidejová farma na Madeiře
Místní knihovna Radotín v půjčovní době:
pondělí 9.00-12.00 a 13.00-18.00 středa
9.00-12.00 a 13.00-18.00
čtvrtek 9.00-12.00 a 13.00-18.00 hodin
15. června
Žákovský koncert k 60. výročí založení školy
vystoupení žáků k 60. výročí založení
Základní umělecké školy
Klementa Slavického v Radotíně
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 18.00 hodin
18. června
Radotínská neckyáda
8. ročník splavování Berounky
na netradičních plavidlech je součástí cyklu
„Radotínského pábení”
13.00-14.30 prezentace a příprava plavidel
v Říčních lázních Radotín
15.00 start soutěžících „lodí“
15.00-16.00 pohodová hudba
k poslechu i tanci DJ Jarda
16.30-17.00 cíl u lávky
17.30-18.30 Kapela Nolem
19.00-19.30 vyhlášení výsledků a předání cen
20.00-21.30 Kapela Timudej
18. června
90. výročí založení LTC Radotín
narozeninová párty Tenisového klubu
Radotín s tenisovou exhibicí, tombolou i hudbou
areál tenisového klubu v Šárově kole
od 16.00 hodin
29. června
III. Radotínský triatlon
závody pro děti ve věku 8-15 let
rozdělené do 6 věkových kategorií
areál Biotopu Radotín
první start v 11.00 hodin
30. června
7. Radotínský Happening:
Přivítejte prázdniny
akce se skateboardy a hudbou pořádaná
Klubem Radotín pro děti a mladé lidi:
malování sprejem na dřevěné desky
skateboardová exhibice
turnaj ve stolním fotbálku o ceny
výroba vlastních odznáčků
(probíhat bude v souladu s pravidly klubu
bez alkoholu, bez drog a bez agrese)
Skatepark Radotín od 15.00 hodin
více viz str. 4
10. července
Léto v Provence
turnaj v pétanque Oddílu Pétanque Radotín
OPÉRA na boulovišti v areálu plážového
volejbalu RSK od 13.00 hodin
15.–17. července
Evropské Mistrovství ve skládání
Rubikovy kostky
Sportovní hala Radotín
více viz str. 9
16. července
Rachotafest
hudební festival, vystoupí kapely:
Brownfield, Never Le Behind
Pipelines, Fourth Face
„Duckin‘ track“, Uprise From e Ashes
vstupné 50 kč
Říční lázně Radotín 16.00-22.30 hodin
23. července
Big Beat Fest Party
16. ročník malého festiválku
vystoupí kapely: Nolem, Pjenapiff
Beer Sanatorium, Sdružení přátel hudby
Lokomotiva Planet, vstupné 50 kč
Říční lázně Radotín 15.30-23.55 hodin
30. července
Rockování u řeky
minifesťáček pod širým nebem vystoupí
kapely: All rock, Knott
vstupné dobrovolné
Říční lázně Radotín 16.10-20.10 hodin
více na www.praha16.eu
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Sam Eastland – Rudá můra
Německá armáda se blíží k Leningradu
a kromě běžného plenění a rabování
odváží nalezená umělecká díla. Obraz
můry, který Rusové najdou
v kufříku důstojníka SS ze sestřeleného
průzkumného letadla, nemá
uměleckou ani historickou hodnotu,
a přesto se zdá, že je pro Němce
z nějakého důvodu mimořádně
důležitý. Napínavý román odehrávající
se v kulisách skutečných historických
událostí a faktů.
nakladatelství XYZ
Pavel Šmejkal, Jiří Padevět – Anthropoid
Průvodce po místech spojených
s aktivitou výsadku Anthropoid, jehož
příslušníci uskutečnili útok
na zastupujícího říšského protektora
Reinharda Heydricha, navštíví
místo seskoku, byty podporovatelů
parašutistů i místo útoku. Nechybí ani
pravoslavný chrám v Resslově ulici,
místo posledního odporu parašutistů.
nakladatelství Academia
Václav Junek – Mozartovy pražské noci
Co když to bylo s Mozartem a zlatým
městem na Vltavě trochu jinak? Tato
knížka přináší trochu jiný pohled na
dané téma. Nabízí jedinečnou možnost
strávit společně s hudebním géniem
noc předtím, než v Praze dirigoval
svou Figarovu svatbu, uvedl Dona
Giovanniho, ale také než se odebral
do Stavovského divadla
k premiéře Velkorysosti Titovy. Děje
se tak ve třech rokokově laděných
povídkách, vystavěných na základě
ověřených skutečností a doplněných
o pozoruhodný faktografický
doprovod i zajímavý obrazový materiál.
nakladatelství Olympia
PRO DĚTI
Ivona Březinová – Řvi potichu, brácho
Ivona Březinová citlivě i s nezbytným
nadhledem vypráví příběh
autistického chlapce a jeho okolí, které
se s jeho poruchou musí dennodenně
vyrovnávat. Knížka s výtečnými
ilustracemi Tomáše Kučerovského
dětem ukazuje, že s poruchou
autistického spektra se dá žít.
nakladatelství Pasparta a Albatros
Balázs Zágoni –
Druhá Barnabáškova kniha
Barnabášek a dvojčata
Dvě spojené knížky s ilustracemi
Markéty Vydrové přinášejí nové
příběhy Barnabáška. Ten už o trochu
povyrostl, naučil se spoustu nových
věcí – a má nové sestřičky Dorotku
a Haničku. Jako správný starší brácha
si s nimi hraje, stará se o ně a postupně
zjišťuje, že to s nimi není
tak úplně jednoduché.
nakladatelství Triton
Ivona Březinová – Vítej, Karle!
Jednoho pátečního odpoledne hrají
Míra a Dany jako obvykle na plácku
fotbal. Vtom se jim míč zakutálí do
rohu za kontejnery. A když se Míra pro
balon rozběhne, objeví tam u zídky
schouleného hubeného a špinavého
chlapce. Domluva s ním není snadná.
Hovoří zvláštní češtinou a je divně oblečený!
nakladatelství Albatros
Petra Braunová –
Johana s dlouhýma nohama
Co všechno se dá zažít během jednoho
deštivého letního dne? I nečekané
dobrodružství! Jen musíte najít toho
správného kamaráda. Johanka tráví
posledních čtrnáct dní před začátkem
první třídy u babičky a dědy, stejně
jako František od sousedů. Je to kluk
do nepohody. Zatímco jeho trápí zuby,
Johanka se stydí za své dlouhé hubené
nohy. Na posměváčky však vyzrají
neohroženým činem!
edice První čtení
nakladatelství Albatros
Iveta Pari –
Potraviny známé neznámé
Jak a kde se co pěstuje, co je ze stromu,
co z keře, nebo pole? To i mnoho
receptů na výborná jídla včetně
návodu na to, jak vypěstovat některé
z potravin v našich podmínkách.
nakladatelství Albatros
www.mc-zbraslav.cz/knihovna

16. června
Laco Deczi a Celula New York
koncert jazzové legendy
vstupenky v předprodeji v kavárně
U Stromečku 150 Kč,
na místě v den koncertu 180 Kč
areál Bowlingu Zbraslav
od 19.00 hodin
16. června
Tajemství Divadla Sklep
aneb Manuál na záchranu světa
dokument ČR, 2016, vstupné 80 Kč
letní kino Kamínka od 21.30 hodin
18. června
Zbraslavské jarmarky
Zbraslavské náměstí 8.30-12.30 hodin
18. června
Oslava slunovratu na Závisti
hry pro malé i velké, keltská řemesla
a tance, koncert kapel, bubnování
na hradišti a další program
cyklostezka pod Závistí a Hradiště
od 10.00 hodin
18. června
ROcK pro Zbraslav 2016
open-air music festival
vystoupí Znouzectnost, Forhenc,
Mamahotel, L159, Ondřej Novotný
restaurace Kamínka od 17.00 hodin
23. června
Star Wars – Síla se probouzí
sedmý film ze legendární sci-fi série USA,
2015, vstupné 80 Kč
letní kino Kamínka od 21.30 hodin
30. června
Mimoni
animovaná komedie
USA, 2015, vstupné 80 Kč
letní kino Kamínka od 21.30 hodin
30. července
Zbraslavské jarmarky
Zbraslavské náměstí 8.30-12.30 hodin
více na www.mc-zbraslav.cz
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Chystané příměstské tábory:
11.-15. července
Tábor pro předškoláky Sportovní hry a příroda
8.30-17.00 hodin
tábor pro nejmenší děti (4-7 let)
se zaměřením na přírodu a radost z pohybu
venku: soutěže, poznávání zvířat a přírody
výtvarné aktivity i celodenní výlet
cena s obědy a svačinami 1 990 Kč
25.-29. července
Letní tábor I Cestou Zikmunda a Hanzelky
8.00-17.00 hodin
tábor pro děti od 7 let: spousta her,
sportovních i výtvarných aktivit i výlet
cena s obědy a svačinami 1 990 Kč
1.-5. srpna
Letní tábor II –
Po stopách Sherlocka Holmese
8.00-17.00 hodin
tábor pro děti od 7 let: spousta her,
sportovních i výtvarných aktivit i výlet
cena s obědy a svačinami 1 990 Kč
15.-19. srpna
Výtvarný tábor - Cestujeme po Africe
9.00–16.00 hodin
výtvarně zaměřený tábor pro starší děti
od 9 let – vyzkouší si různé techniky malování
cena s obědy a svačinami 2 290 Kč
22.-26. srpna
Lego tábor - Lego Brick4Kidz
8.30-17.00 hodin
tábor pro děti od 6 let: holky se ponoří
do světa kostek Brick 4 Girlz a kluci
do světa Star Wars,
cena 3 200 Kč při platbě do 30.6.
3 500 Kč při platbě po 1.7.
29.8.-2.9.
Letní tábor III. - Léto ještě nekončí
8.00–17.00 hodin
tábor pro děti od 6 let: spousta her,
sportovních i výtvarných aktivit i výlet.
cena s obědy a svačinami 2 290 Kč
minimální počet dětí 10
platba táborů nejpozději do 25. června
více na www.pexeso.org

