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

Viet anh Nguyen – Sympatizant
Pulitzerova cena 2016: Osudy dvojitého 

agenta sloužícího rozvědce socialistického 
vietnamského státu i tajné službě 

jihovietnamského režimu, s jejímiž 
exponenty se po pádu Saigonu vydá

do amerického exilu. Protkává se zde 
hluboká znalost historických reálií 

se zápletkou ze světa tajných služeb, 
kde agenti jsou spíše než super hrdinové 
obyčejní lidé, kteří se ocitli v nesprávnou 

dobu na nesprávném místě.
nakladatelství Jota

David Mitchell  – Dům za zdí
Když nastane přesně ta správná chvíle, 

objevíte v úzké uličce, lemované cihlovou 
zdí, vchod do neobyčejného domu. Cizí 

člověk vás tam osloví jménem a pozve vás 
dovnitř. Zpočátku se vám nebude chtít 

odejít. Později zjistíte, že odejít nemůžete. 
Každých devět let tam jeho obyvatelé – 

podivní sourozenci – pozvou někoho, kdo 
je odlišný nebo osamělý: přechytralého 

puberťáka, nedávno rozvedeného 
policistu, plachou univerzitní studentku. 
Co se však v domě opravdu děje? Pro ty, 

kdo to zjistí, je už příliš pozdě…
nakladatelství Mladá fronta

Hendrik Groen – Tajný deník
Hendrika Groena 83 1/4 roku

Je sice starý, ale není ani zdaleka mrtvý 
a v dohledné době neplánuje nechat se 
pohřbít. I když jsou jeho každodenní 

procházky stále kratší, protože jeho nohy 
už mu tolik neslouží a musí s nimi chodit 

k lékaři častěji, než by chtěl. Technicky 
řečeno je… starý. Ale určitě jsou mnohem 
zábavnější věci, které se dají v tomto věku 

dělat, než jen popíjení slabého čaje
a pěstování muškátů...

nakladatelství XYZ

John Boyne – Chlapec na vrcholu hory
Když osud malému Pařížanovi Pierrotovi 
určí, že bude žít u tety na vrcholu hory, 

nemá chlapec ještě ponětí, kam se svět řítí. 
Jenže píše se rok 1935 a tajuplný dům, kde 
teta pracuje jako hospodyně, je zlověstný 

Berghof, horské sídlo Adolfa Hitlera. 
nakladatelství Slovart

Marlena De Blasi – Večery v Umbrii
Pravidelně každý čtvrtek večer se čtyři 
ženy scházejí ve zchátralém kamenném 

domě v kopcích nad městečkem Orvietto. 
Tam vaří, usedají ke skvělým večeřím,

pijí svá oblíbená místní vína a rozpráví. 
Líčení společných večeří, ingrediencí

a receptů se prolíná s vyprávěním
o životních osudech...

nakladatelství Jota

Petr Ryska – Praha neznámá
Procházky po netradičních místech

a zákoutích
Tichou Šárkou kolem usedlostí, mlýnů 

a vil, starými Střešovicemi, mezi 
slepenci z domků, průchodů a schodišť,  
trampskou osadou u Berounky, kolem 

rybníků u Dubče…
nakladatelství Grada Publishing

Carole Hillenbrandová – Islám:
historie, současnost a perspektivy

Kniha renomované historičky chce přispět 
k pochopení složité reality islámského 
světa a jeho různorodosti a pestrosti. 
Věnuje se vzniku islámu, jeho historii 

i současnosti, všem náboženským 
stanoviskům, moderním liberálnějším 

proudům, teologii, filosofii, aktuálně často 
diskutovaným tématům, jako jsou džihád 
či terorismus, ale i každodennosti, politice 

či postavení žen v islámském světě.
nakladatelství Paseka

Pro děti:
Ester Stará, Milan Starý –

Každý bulí nad cibulí
Vtipné, chytré a skvěle pointované básně

si zamilují nejen nejmenší, ale i jejich 
rodiče. Na čtenáře čekají verše 

halloweenské, pirátské, ba dokonce 
palačinkové. Seznámí se s lekavou 

babičkou, zavítá na sraz zeleniny, naučí 
se, jak správně stolovat a jak péct buchty 

z kedluben…
nakladatelství Paseka

Petra Braunová – Dům doktora Fišera
Pro čtenáře od 11 let

Podivín doktor Fišer do svého domu 
obehnaného plotem s ostnatým drátem 

nikoho nepouští. Petrovi se podaří 
s pomocí kamarádky Kristýny a dokonalé 
lsti vniknout do domu. Co objeví, je šokující…

nakladatelství Albatros

více na www.knihovna-radotin.cz

15. 6. 17.30 Zabijáci z maloměsta   Dánsko 90 Kč
Bláznivá černočerná komedie. Dva kámoši si na své otravné manželky
najmou ruského zabijáka. Dámy ale ještě neřekly poslední slovo…

 20.00 Pobřežní hlídka   USA 120 Kč
Dwayne Johnson a Zac Efron názorně ukazují, jak může být život 
vodních záchranářů sexy

16. 6. 17.30 Auta 3 3D   USA 150/130* Kč
 Legendární závoďák Blesk McQueen z ničeho nic zjistí, že ho nová

generace závodních aut poslala mimo závodní dráhu, kterou nade
vše miluje. Tak musí všem dokázat, že nepatří do starého železa

 20.00 Špunti na vodě   ČR 100 Kč
 Desetičlenná expedice vyplouvá na dvoudenní plavbu vstříc 
 dobrodružství a bláznivým zážitkům – Hynek Čermák, Anna Polívková

17. 6. 17.30 Auta 3   USA 130/110* Kč
 20.00 Pobřežní hlídka   USA 120 Kč
20. 6. 17.30 Deník strojvůdce   Srbsko/Chorvatsko 80 Kč
  Ilja, strojvůdce před důchodem, a malý chlapec toužící být také 
  strojvůdcem.Černočerná balkánská komedie
 20.00 Smlouva s vrahem   Finsko   (viz strana 8) 80 Kč
21.6. 17.30 Mumie 3D  USA 150 Kč

 Princezna Ahmanet by chtěla zničit celý svět. Dokáže ji tajná 
 organizace zvaná Prodigium zastavit?

 20.00 Děvče ze sirkárny Finsko   (viz strana 8) 80 Kč
22. 6. 17.30 Transformes: poslední rytíř 3D  USA 150 Kč

Pokračování úspěšné série, v němž se vrátí jako záporák Megatron
 20.00 Stíny v ráji   Finsko   (viz strana 8) 100 Kč
23. 6. 17.30 Auta 3 3D   USA 150/130* Kč
 20.00 Bohémský život   Finsko   (viz strana 8) 80 Kč
24. 6. 17.30 Auta 3   USA 130/110* Kč
 20.00 Holky na tahu   USA 120 Kč
  Pětice nejlepších kamarádek z vysoké školy uspořádá v Miami 
   víkendové setkání po deseti letech v podobě divoké dámské jízdy
27. 6. 17.30 Všechno nebo nic   ČR 90 Kč
  Linda a Vanda jsou spolumajitelky knihkupectví v centru města. 
  V obchodě pracuje Edo a všichni tři touží po lásce na věky věků
 20.00 Král Belgičanů   Belgie/Holandsko 100 Kč
  Král Belgičanů je na státní návštěvě v Istanbulu. Jeho země se  rozpadla.     
  Musí se okamžitě vrátit domů. Z cesty se stane odysea 
28. 6. 17.30 Transformers: Poslední rytíř 3D  USA 150 Kč
 20.00 Holky na tahu   USA 120 Kč
29. 6. 17.30 Já, padouch 3   USA 130/110* Kč
  Bývalý padouch Gru má problém. Mezi prsty si nechal utéct aktuálně 
  nejhledanějšího zlosyna na světě, a tak ho vyhodili z práce…
 20.00 Všechno, úplně všechno   USA 110 Kč

 Madeline má vzácnou chorobu  imunity. Její svět se otočí vzhůru 
 nohama když pozná Ollyho, nového souseda z vedlejšího domu

30. 6. 17.30 Já, padouch 3 3D   USA 150/130* Kč
 20.00 Transformes: poslední rytíř   USA 130 Kč 
1. 7. 17.30 Já, padouch 3   USA 130/110* Kč
 20.00 Transformers: Poslední rytíř 3D  USA 150 Kč
4. 7. 17.30 Král Belgičanů   Belgie/Holandsko 100 Kč
 20.00 Já, Olga Hepnarová   ČR/Polsko   (viz strana 8) 90 Kč
5. 7. 17.30 Naprostí cizinci   Itálie 90 Kč

Brilantní komedie o přátelství, o lásce a zradě, která staví čtyři
přátelské páry do konfrontace odhalující, že si jsou „dokonale cizí“

 20.00 Všechno, úplně všechno   USA 110 Kč
6. 7. 17.30 Spider-man: Homecoming 3D   USA 150/130* Kč
  Peter se snaží vrátit ke svému běžnému životu, ale nový padouch 
  Vulture ohrožuje vše, co je pro něj skutečně důležité – Tom Holland
 20.00 V utajení   GB 120 Kč
  Agentka Alice Racine ze CIA chytí jednoho z teroristů a zjistí,
                                že bomba nastražená v Londýně je biologická zbraň – Noomi Rapace
7. 7. 17.30 Já, padouch 3 3D   USA 150/130* Kč
 20.00 Místo u moře   USA   (viz strana 8) 100 Kč
8. 7. 17.30 Auta 3   USA 120/100* Kč
 20.00 Spider-man: Homecoming   USA 130/110* Kč
11. 7. 17.30 Kráska a zvíře 3D   USA 130 Kč

 Hraná verze animované klasiky společnosti Disney  je ohromující
 filmovou oslavou jednoho z nejpopulárnějších příběhů – Ema Wattson

 20.00 Masaryk   ČR   (viz strana 8) 100 Kč
12. 7. 17.30 Spider-man: Homecoming   USA 130/110* Kč
 20.00 V utajení   GB 120 Kč
13. 7. 17.30 Oklamaný   USA 110 Kč
  Milostné drama. Zraněný nepřátelský voják může v prostředí tvořeném
  pouze ženami zapůsobit jako odjištěný granát – Colin Farell
 20.00 Válka o planetu opic   USA 130 Kč
  Po předchozích filmech Zrození Planety opic a Úsvit planety opic
  přichází třetí kapitola boje o Zemi – Andy Serkis, Woody Harrelson
14. 7. 17.30 Anděl Páně 2   ČR 80 Kč

 Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale je přesvědčen, že by
 si zasloužil lepší službu. Čert Uriáš ho ponouká, že stačí utrhnout
 jablíčko ze stromu Poznání a cesta k uznání bude volná…

 20.00 Moonlight   USA   (viz strana 8) 80 Kč
15. 7. 17.30 Válka o planetu opic 3D   USA 150 Kč
 20.00 Oklamaný   USA 110 Kč
18. 7. 17.30 Já, padouch 3 3D   USA 150/130* Kč
 20.00 Úkryt v zoo   USA 90 Kč

 Skutečný příběh ženy ředitele varšavské zoo. Během druhé světové války
  se jim společně podařilo zachránit desítky lidských životů
19. 7. 17.30 Spider-man: Homecoming 3D   USA 150/130*  Kč
 20.00 Milovník po přechodu   USA 110 Kč
  Příběh vypráví o celoživotním flákači Maximovi, jehož snem bylo 
  odjakživa užívat si luxusu, a proto balí výhradně starší, bohaté ženy
20. 7. 17.30 Letíme!   SRN/Belgie 110 Kč
  Richard je vrabec. A všichni to ví. Všichni kromě Richarda. Malý ptačí
  sirotek vyrůstá v čapí rodině a je přesvědčený, že se narodil jako čáp.
 20.00 Valerian a město tisíce planet   Francie 130/110* Kč
  Na rozkaz velitele se Valerian a Laureline vydávají na společnou misi 
  do ohromného mezigalaktického města Alfa  Cara Delevingne
21. 7. 17.30 Letíme!   SRN/Belgie 110 Kč
 20.00 Vetřelec: Covenant   USA 110 Kč
22. 7. 17.30 Valerian a město tisíce planet 3D   Francie 150/130* Kč
 20.00 Dunkerk   Francie/GB 130 Kč
  Válečné drama Christophera Nolana vychází z událostí evakuace 
  obklíčených francouzských, britských a belgických vojáků – Tom Hardy
23. 7. 16.00 André Rieu - koncert z Maastrichtu 2017   Holandsko 220/180* Kč

24. 7. – 14. 8.
KINO NEHRAJE Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ
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do 30. června
Prodejní výstava obrazů

Heleny Hanzlíkové
Místní knihovna Radotín v běžné 

otevírací době

15. června
Koncert nejmladších žáků
ZUŠ Klementa Slavického

Modlitebna Českobratrské církve 
evangelické od 18.00 hodin

17. června
Radotínská neckyáda

8. ročník splavování Berounky
na netradičních plavidlech

je součástí cyklu
„Radotínského pábení“

13.00-14.30 prezentace plavidel
15.00 start

15.00-16.00 pohodová hudba
k poslechu i tanci DJ Jarda

16.30-17.00 cíl u lávky
17.30-18.30 kapela Long silence
19.00-19.30 vyhlášení výsledků

a předání cen
20.00-21.30 kapela Long silence

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

prezentace každé kategorie 
30 minut před startem

více na www.biotopradotin.cz

20. června
Závěrečný koncert

ZUŠ Klementa Slavického
velký sál Kulturního střediska 

Radotín v domě U Koruny
od 18.00 hodin

9. července
Léto v Provence

turnaj v pétanque Oddílu Pétanque 
Radotín OPÉRA

na boulovišti v areálu plážového 
volejbalu RSK od 13.00 hodin

více na 
www.facebook.com/OPÉRA-Oddíl-

pétanque-Radotín

více na www.praha16.eu

15. června
Zlatka Bartošková

koncert jedné z nejosobitějších interpretek 
současného šansonu

s nezaměnitelným projevem
vstupné dobrovolné

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

15. června
Tohle je náš svět

pozitivně laděný americký film
Letní kino Kamínka od 21.30 hodin

více na facebook.com/letnikinokaminka

17. června
Zbraslavské jarmarky

prověření prodejci
doprovodný program
 Zbraslavské náměstí
8.30 až 12.30 hodin

více na www.zbraslavskejarmarky.cz

17. června
Atletické závody

pro všechny děti od 5 do 11 let
dětem se budou věnovat
zkušení trenéři atletiky

nutná registrace předem na emailu 
recepce.pexeso@seznam.cz

školní hřiště v ulici Nad Parkem
od 14.00 hodin 

více info  na 721 518 248, www.pexeso.org

17. června
Sen noci svatojánské

mimořádné slavnostní představení
ke 160. výročí zbraslavských divadelních 

ochotníků
Městská zahrada od 20.30 hodin

22. června
Rozpolcený

americký psychologický hororový film
Letní kino Kamínka od 21.30hodin

více na facebook.com/letnikinokaminka

29. června
Swing pro Zbraslav

koncert Big bandu Biskupská se sólisty 
Kateřinou Tošnarovou 

a Ester Kubátovou a speciálním hostem, 
zpěvákem Tomášem Savkou

diriguje Milan Tolkner
 areál Bowlingu Zbraslav

od 18.00 hodin

29. června
Sirotčinec slečny Peregrinové

pro podivuhodné děti
americký fantasy film
v režii Tima Burtona
Letní kino Kamínka

od 21.30hodin
více na facebook.com/letnikinokaminka

sobota 22. července
Zbraslavské jarmarky

prověření prodejci
doprovodný program
 Zbraslavské náměstí
8.30 až 12.30 hodin

více na www.zbraslavskejarmarky.cz

další projekce letního kina Kamínka vždy 
ve čtvrtek od 21.30 hodin

více k programu
na www.mc-zbraslav.cz

příměstské tábory PEXESA

10. – 14. července
Sportovně – tvořivá Olympiáda

se Zuzkou Mackovou
pro předškoláky 4-7 let

24. – 28. července
Letní tábor I – Cestovatelé časem

aneb od pazourku k počítači
pro děti 7-12 let

31. července – 4. srpna
Letní tábor II –

Kouzelná hůlka Harryho Pottera
pro děti 7-12 let

31. července – 4. srpna
Výtvarná akademie
pro mládež 14-19 let

workshop s výtvarnicí Kateřinou Suškovou 
(10.00-16.30 hodin)

14. – 18. srpna
Letní výtvarný tábor –

Japonské ostrovy
pro děti od 9 let

21. – 25. srpna
Letní Lego tábor
pro děti 6-11 let

více na www.pexeso.org


