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

17. 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 Teorie tygra   ČR 110 Kč
                      Příběh muže, který si v šedesáti vzpomene, že míval sny i vlastní vůli
                                    a že chce zpátky vládu nad svým životem…
18. 5. 17:30 Lída Baarová   ČR 100 Kč
                     Příběh ženy, která milovala Ďábla – hitlerovského ministra propagandy
                     Josepha Goebbelse – Táňa Pauhofová, Karl Markovics
 20:00 Ptáci a lidé   Francie 90 Kč
                     Dva lidé v pařížském letištním komplexu, dva příběhy o touze po osvobození…
19. 5. 17:30 Návštěvníci 3: Revoluce   Francie 110 Kč
                     Magoři ze středověku se znovu pustí do cestování časem a navštíví
                     dobu, o které nemají ani páru – Jean Reno, Christian Clavier
 20:00 Captain America: Občanská válka 3D   USA 140/120* Kč
                     Superhrdinové Avengers se rozdělí na dva tábory. Steve Rogers
                     vs. Tony Stark. Svoboda vs. vládní dohled a zodpovědnost…
20. 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 X-MEN: Apocalypsa   USA 120 Kč
                     Apocalypse, první a nejsilnější z mutantů světa X-Menů načerpal sílu 
                                    ostatních mutantů a stal se nesmrtelným a neporazitelným. Raven
                                    a její tým se snaží zachránit lidstvo před úplným zánikem…
21. 5. 17:30 LEONARDO DA VINCI: Génius v Miláně   Itálie (viz str. 8)  250 Kč
                                                                 senioři, ZTP a studenti 200 Kč 
 20:00 Captain America: Občanská válka   USA 120/100* Kč
24. 5. 17:00 Captain America: Občanská válka 3D   USA 140/120* Kč
 20:00 Návštěvníci 3: Revoluce   Francie 110 Kč
25. 5. 17:30 Teorie tygra   ČR 110 Kč
 20:00 X-MEN: Apocalypsa 3D   USA 140 Kč
26. 5. 17:30 Naše malá  sestra   Japonsko 90 Kč
  Tři sestry na pohřbu otce poznají nevlastní sestru, která odjede žít
                                    s nimi. Začíná tak období sladkých i nahořklých dobrodružství…
 20:00 Maggie má plán   USA 110 Kč
  Maggie si naplánuje stát se svobodnou matkou. Nečekaně se zamiluje
                                    do Johna a rozjede plán, aby se rozvedl. Provdá se za něj a po letech,
                                    když její láska vyprchá, přijde s plánem, jak ho vrátit bývalé manželce…
27. 5. 17:30 Angry Birds ve filmu 3D   USA 140/120* Kč
                      Ruďák, věčně vzteklý opeřenec, neposedný Žluťas a výbušný Bombas
                      musí svůj ostrov zachránit před záhadnými zelenými prasaty…
 20:00 Mikrob a Gasoil   Francie 90 Kč
  Dva teenageři na zběsile pomalé cestě Francií ve vlastnoručně
                                    sestaveném vozidle. Svoboda volá!
28. 5. 17:30 Návštěvníci 3: Revoluce   Francie 110 Kč
 20:00 X-MEN: Apocalypsa 3D   USA 140 Kč

                      DĚTSKÝ DEN     
  9:30 Pošťák Pat   GB 30 Kč
  Doručování zásilek je ta nejdobrodružnější práce na světě!
29. 5. 11:00 Malý dráček   SRN 40 Kč
  Létající drak, který nelítá, a masožravec-vegetarián musí zachránit ostrov!
 14:00 Malý princ   Francie 50 Kč
  Příběh neposedné holčičky, která žije ve světě dospělých. Příběh
  excentrického letce s duší dítěte. A příběh malého prince
 16:00 Řachanda   ČR 60 Kč 
                                    Pohádka o rozmazlené princezně a dvou kamarádech, kteří se ne vždy
                                     živí poctivě. Teprve v Černém lese všichni tři zjistí, že tak,
                                    jak se chováme k ostatním, tak se pak oni chovají k nám
31. 5. 17:30 Maggie má plán   USA 110 Kč
 20:00 Naše malá  sestra   Japonsko 90 Kč
1. 6. 17:30 Angry  Birds ve filmu   USA 120/100* Kč
 20:00 Cena  slávy   Francie 90 Kč
                                    Film inspirovaný skutečnými událostmi – únosem Chaplinovy mrtvoly
2. 6. 17:30 Děda   ČR 100 Kč
                      Děti z Prahy přijíždí na prázdniny k dědovi na Valašsko. Na půdě
                      chaloupky najdou poklad, který začne zajímat i zbytek vesnice…
 20:00 Vzkaz v láhvi   Dánsko/Švédsko 80 Kč
                                   Třetí díl krimisérie podle bestsellerů Jussiho Adler-Olsena. Detektivové                      
                                    rozplétají záhadný případ vraždícího psychopata, sektářské víry
                                    a unesených sourozenců, jejichž zmizení nikdo nehlásil.
3. 6. 17:30 Angry Birds ve filmu 3D   USA 140*120* Kč
 20:00 Ben Hur z roku 1959   USA 100 Kč
  Jeden z nejúspěšnějších filmů všech dob, který získal 11 Oscarů
4. 6. 17:30 Svatý Petr a papežské baziliky Říma 3D   ITA (viz str. 8) 250 Kč
                                                                 senioři, ZTP a studenti 200 Kč
 20:00 Děda   ČR 100 Kč
7. 6. 17:30 Děda   ČR 100 Kč
 20:00 Komuna   Dánsko 90 Kč
                      Erik a Anna s dcerou Frejou uskutečňují svůj sen o autentické komuně. 
                      Idea společenství se začne rozpadat příchodem Erikovy milenka…
8. 6. 17:30 Dcera čarodějky   Dánsko/Norsko 100 Kč
                                    Dina umí v člověku vyvolat pocity studu za jeho činy. Když je její matka
                                    obviněna z hrůzných vražd, rozhodne se odhalit pravdu…
 20:00 Maggie  má plán   USA 110 Kč
9. 6. 17:30 Vzkaz v láhvi   Dánsko/Švédsko 80 Kč
 20:00 WARCRAFT: První střet   USA 130 Kč
                      Film o násilném střetu dvou světů vznikl na motivy herního fenoménu
10. 6. 17:30 Želvy Ninja 2 3D   USA 140 Kč
                                    Michelangelo, Donatello, Leonardo a Raphael jsou zpět
 20:00 Oslněn sluncem   Itálie/ Francie 110 Kč
                      Poklidná dovolená se pro Paula a Marianne s příjezdem jejího starého
                                    přítele s dcerou mění v atmosféru plnou skrytých vášní a nedůvěry
11. 6. 17:30 Alenka v říši  divů: Za zrcadlem   USA 120/100* Kč
                      Cestou do minulosti se Alenka setkává se svými přáteli – i nepřáteli –
                      v různých dobách jejich životů – Mia Wasikowska, Johnny Depp
 20:00 WARCRAFT: První střet 3D   USA 150 Kč
14. 6. 17:30 Alenka v říši  divů: Za zrcadlem 3D   USA 140/120* Kč
 20:00 Realita   Francie/Belgie 80 Kč
                                    Splní se mu sen – když během 48 hodin objeví nejlepší filmový výkřik
15. 6. 17:30 Oslněn  sluncem   Itálie/ Francie 110 Kč
 20:00 Assassin   Tchaiwan/Čína/Hong Kong (Zlatá palma a Zlatý kůň) 90 Kč
                      9. stol.: profesionální vražedkyně se má vrátit domů a zabít muže,
                      jemuž byla kdysi přislíbena – guvernéra severní Číny
16. 6. 17:30 Dcera čarodějky   Dánsko/Norsko 100 Kč
 20:00 Mikrob a Gasoil   Francie 90 Kč
17. 6. 17:30 Alenka v říši  divů: Za zrcadlem 3D   USA 140/120* Kč
 20:00 Centrální  inteligence   USA 110 Kč
                      Akční komedie, v níž se dva bývalí spolužáci ze střední školy po letech
                      znovu setkávají, a to v úplně jiných rolích, než které zažili jako kluci
18. 6. 17:30 Želvy Ninja 2   USA 120 Kč
 20:00 Teorie tygra   ČR 110 Kč

Baby bio – pro rodiče na mateřské dovolené
18. 5. 10:00 Decibely lásky   ČR 60 Kč
                                    Hudební filmová romance o lásce napříč všemi generacemi
15. 6. 10:00 Dvojníci   ČR 60 Kč
                                    Každý člověk prý má někde na světě dvojníka. V hlavní dvojroli
                                    zloděje/středoškolského profesora Ondřej Sokol

Dětská představení
21. 5. 15:30 Kniha džunglí   USA 120/100* Kč

140/120* u takto označených představení lze dětskou slevu uplatnit pouze na pokladně kina

18. května
Učitelský koncert

k 60. výročí založení školy 
vystoupení učitelů Základní umělecké školy 

Klementa Slavického
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 18.00 hodin

RADOTÍNSKÉ PÁBENÍ
21. května

Velké radotínské rodeo
o Senátorský pohár

součást Mistrovství ČR 2016 v rodeu
areál radotínských Říčních lázní 

od 9.30 hodin
více viz str. 10

25. května
Taneční koncert 

vystoupení žáků tanečního oboru Základní 
umělecké školy Klementa Slavického

velký sál Kulturního střediska Radotín 
v domě U Koruny od 18.30 hodin

28. května
Velký dětský den

odpoledne plně věnované dětem
areál radotínských Říčních lázní 

od 13.30 hodin
více viz str. 4

4. června
Královský průvod 

desátý ročník výpravy Karla IV.
s bohatým kulturním programem

náměstí Sv. Petra a Pavla
od 13.45 hodin

více viz str. 4 a 12

5. června
Na minigolf minimísto!  

pocta měsíci červnu při turnaji
v minigolfu (součást 4. mistrovství 

Radotína 2016 v boulo/koulo)
areál DG Fortuna Radotín

u radotínské sokolovny od 14.30 hodin
více viz str. 10

8. června
Koncert nejmladších žáků 

vystoupení nejmladších žáků Základní 
umělecké školy Klementa Slavického

velký sál Kulturního střediska Radotín 
v domě U Koruny od 18.00 hodin

9. června
Koncert nejmladších žáků 

vystoupení nejmladších žáků Základní 
umělecké školy Klementa Slavického 

 kostel farního sboru ČBCE
Na Betonce 14 od 18.00 hodin

13. června
Čaj o třetí

tradiční setkání radotínských seniorek 
a seniorů u čaje a hudby:
„Hudební cesta časem“

Martina Krulicha s písničkami –
od Jiřího Suchého, přes lidové zpěvy 

k Waldemaru Matuškovi
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 15.00 hodin

15. června
Žákovský koncert

k 60. výročí založení školy 
vystoupení žáků 

Základní umělecké školy
Klementa Slavického 

velký sál Kulturního střediska Radotín 
v domě U Koruny od 18.00 hodin

17. června
Radotínská neckyáda

8. ročník splavování Berounky
na netradičních plavidlech, start z Říčních 

lázní Radotín v 15.00 hodin
více viz str. 4

více na www.praha16.eu

Výstava s dílnami keramického studia
Praha – Lochkov 

Opět se chystá výstava prací dětí
a absolventů lochkovského výtvarného 

a keramického studia.
Součástí výstavy je prodej zboží profesionál-

ních keramiků, šperků a dalších výrobků.
V průběhu výstavy proběhne výtvarná 

a pracovní dílna – téma batika (více info 
na www.vsur.cz), kterou je třeba předem 
objednat na tel. 724 305 268, další výtvar-

né dílny jsou volně přístupné.
Výroba kantel a koncovek pod vedení mu-
zikoterapeuta Petra Broniše se uskuteční 
přímo v dílně, výrobu nástrojů je rovněž 

třeba předem objednat na petr.broniš@se-
znam.cz (www.koncovka.estranky.cz).

Výstava proběhne v parku u knihovny 
v pátek 9. června od 15.00 do 18.00 

hodin a v sobotu 10. června od 10.00 do 
17.00 hodin.

Edo Jaganjac – Sarajevská princezna
V létě 1993 celý svět napjatě sledoval osud 
malého děvčete, které BBC pojmenovalo 

„Sarajevská princezna“. Pětiletá Irma 
Hadžimuratovic byla těžce zraněna 

během bombardování Sarajeva. Děvče 
bylo převezeno do nemocnice a dostalo se do 

rukou mladého chirurga, Edy Jaganjace, 
který bojoval ze všech sil o jeho přežití. 
Nejostřejší bitvu ale svedl s neochotou 

nezainteresovaných mezinárodních 
úředníků, takzvaných mírových sil...

nakladatelství Galerie Gema

Wolf Haas – Brennerová
Napřed Brennera do bezvědomí zmlátí 
desetiletí ruští kluci. Pak ho přítelkyně 
dovleče k oltáři. Mají teď totiž vyloženě 

dobrý vztah. Je tu jen jeden problém: velmi 
dobrý vztah má i se svou další přítelkyní. 

Má vlastně štěstí, že třetí žena, která 
mu vstoupila do života, náhle zmizela. 
Pravděpodobně ji unesli překupníci 
prostitutek. Pátrání po ní pomáhá 

detektivovi při řešení vlastních osobních 
problémů utéct do práce.

Host nakladatelství

Lisa Jewell – Dům, ve kterém jsme vyrůstali
Birdovi bydlí v malebné anglické vesničce 

v domě se zahradou. Čtyři děti – 
pragmatická Meg, zasněná Beth a dvojčata 

Rory a Rhys – chodí do místní školy a 
po večerech sedávají u společných večeří 
s milujícími rodiči – hodným tatínkem 
Colinem a veselou, trochu praštěnou 

maminkou Lorelei. Jejich dětství je jako
z pohádky, dokud do něj jednoho osudného 
velikonočního víkendu nezasáhne tragédie.  
Po letech se Meg do domu vrací. Jaká tajemství 

se tady skrývají? Má rodina ještě šanci?
A co se vlastně tehdy o Velikonocích stalo?

nakladatelství Beta

Paula McLain – Létala jsem za sluncem
Afrika na počátku 20. století a bělošské 

děvčátko uprostřed černé Keni. To je Beryl, 
kterou matka v útlém dětství opustila a 

zanechala ji samotnou s otcem na koňské 
farmě. Po nezdařeném manželství se 

zamiluje do charismatického lovce Denyse 
Finche Hattona, milence a přítele slavné 

baronky Blixenové.
nakladatelství Metafora

Jan Vavřík – Návrat z pekla      
Karlu Millerovi převrátí život naruby nejen 

krásná židovská dívka Marie, ale hlavně 
druhá světová válka. Neskutečně se trápí 

výčitkami, že nedokázal zabránit transportu 
své ženy a dětí do Terezína. Díky podrazu 

se dostane do koncentračního tábora, 
kde se stane osobním kuchařem velitele. 

nakladatelství Brána

Milan Růžička – Odkaz mrtvého kostelníka
Žádné tajemství nezůstane ukryto navěky, 

ani to, které střeží starý a umírající 
kostelník Havelka. Mladý knihkupec 

Mikuláš Kameník trpělivě vysedává u jeho 
lůžka a zapisuje zdánlivě nesrozumitelné 

útržky pohasínající paměti, ze kterých 
začíná být patrné, že souboj, svedený na 
ochranu vzácné relikvie, není u konce. 

nakladatelství MOBA

Sandra Byrdová – Strážkyně tajemství
Román o Kateřině Parrové, která se později 
stala poslední, šestou manželkou anglického 

krále Jindřicha VIII., vtáhne do světa 
pikantních vztahů na tudorovském dvoře.

nakladatelství Knižní klub

PRO DĚTI:
Martin Velíšek – Můj stát

Zábavné seznámení se symboly české 
státnosti, jako jsou například vlajka, hymna, 

pečeť či státní znak, s jejich původem
a významem či využitím.
nakladatelství Knižní klub

Jiří Černý a kol. – Světoví Češi
Prostřednictvím textu a komiksu dává 

kniha nahlédnout do 27 lidských osudů 
výjimečných osobností, které vynikly

ve svém oboru, případně otevřely 
novou cestu vývoje. 

nakladatelství Mladá fronta

Vlastimil Peška –
Nové povídání o pejskovi a kočičce
Pejsek a kočička si přáli, aby se na ně 

nezapomnělo. Aby s nimi i nová generace 
čtenářů zažila, jak jdou do kina, učí se 

tančit, chystají se slavit Vánoce
a Velikonoce, jsou nemocní, sportují

a závodí, věčně se hádají
se sousedem zajícem…
nakladatelství Paseka

www.knihovna-radotin.cz

18. května
Koncert žáků ZUŠ

obřadní síň Městského domu Zbraslav
od 18.30 hodin

19. května
 Michal Strnad

koncert zpěváka a kytaristy
vstupné dobrovolné

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

19. května
Pouta – premiéra

s humorem vyprávěný příběh o rodinných 
starostech i radostech... Divadlo J. Kašky

od 19.30 hodin

21. května
Zbraslavské jarmarky

Zbraslavské náměstí  8.30-12.30 hodin

20. – 21. května
Zbraslavské pivní veselení

3. ročník přehlídky pivovarů s bohatým 
doprovodným programem

Areál Bowling Zbraslav

21. května
Se Startem na start

turistický pochod a cykloakce
po okolí Zbraslavi

starty 7.00-10.00 v sokolovně Zbraslav

23. května
Cestovatelské promítání

se spisovatelem a cestovatelem
Petrem Nazarovem

Obřadní síň Městského domu Zbraslav
od 18.00 hodin

26. května
Pouta

s humorem vyprávěný příběh o rodinných 
starostech i radostech... 

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

4. června
Zbraslavské jarmarky

Zbraslavské náměstí 8.30-12.30 hodin

4. června
Zbraslav open - XIII. ročník

tradiční tenisový turnaj
pro amatérské nadšence na kurtech Kamínka

4. června
Dětský den

tradiční zábavné odpoledne pro děti areál 
ZŠ Nad parkem od 14.00 hodin

11. června
Jíloviště-Zbraslav

dopoledne pestrý program
na Zbraslavském náměstí s výstavou 

historických kol, skupinovou krasojízdou, 
živou hudbou a soutěžemi, kolem poledne 

vlastní Jízda s kopce z Baní dolů
více viz str. 4

18. června
Zbraslavské jarmarky

Zbraslavské náměstí 8.30-12.30 hodin

18. června
ROcK pro Zbraslav 2016

festival rockových kapel pod širým nebem 
v restauraci Kamínka

více k programu
na www.mc-zbraslav.cz

Změna programu vyhrazena

27. května
Piknik ve Slunečním městě s koncertem

a soutěží o Zbraslavskou buchtu
koncert renomované jazzové zpěvačky
s bohatým doprovodným programem
a piknikem, piknikové deky s sebou 
atletika pro nejmenší, dílna pro děti, 

skládání vlaštovek, vystoupení poikaře 
a soutěž o Zbraslavskou buchtu: příjem 
soutěžních vzorků 16.30-17.30 hodin 

po ustanovení soutěžní komise nastane 
hodnocení a v 18.00 hodin vyhlášení 

výsledků a předání cen 
vše od 16.30 na ovále Slunečního města

Koncert Yvonne Sanchez –
výborná jazzová zpěvačka (držitelka 

několika hudebních ocenění) vystoupí se 
svým doprovodem od 18.30 hodin

7. června
Moudrá domácnost

pátek 13.00 do 16.00 hodin
Pexoklubovna

20.5. Výtvarná dílna
27.5. Jak žít šťastný a harmonický 

(vyvážený) život

více na www.pexeso.org

Lochkov

STRANA 8                                                                            KULTURA - SPOLEČNOST                                                                      ČÍSLO 5/2016


