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15. 5. 17.30 Pepa   ČR 110 Kč
  Nová česká komedie, ve které se Michal Suchánek jako úředník Pepa
  snaží uniknout z nudné reality, což vyústí spíš v tragikomedii
 20.00 Gauguin   Francie 90 Kč
  Paul Gauguin se roku 1891 usadil na exotickém ostrově Tahiti, aby tu
  v divoké a neposkvrněné přírodě načerpal inspiraci pro svoje obrazy
16. 5. 10.00 Baby bio: Tátova Volha   ČR 60 Kč
  Po smrti manžela se čerstvá vdova se svou dcerou vydává po stopách
  jeho milenek hledat dosud dobře utajovaného syna
 17.30 Human Flow   SRN 110 Kč
  Miliony lidí na naší planetě mají extrémně silný důvod opustit svůj
  domov a vydat se na cestu
 20.00 Psí ostrov   USA 120 Kč
  Nový film Wese Andersona. Psí chřipka ohrožuje Japonsko a hrozí, 
  že přeskočí na člověka
17. 5. 17.30 Kluci z hor   ČR 100 Kč
  O vztahu mentálně postiženého strýce (Jiří Lábus) se synovcem
  (Martin Dejdar), které osud svede v jedné chvíli dohromady
 20.00 Deadpool 2   USA 130 Kč
  Připravte se na druhý příchod Wade Wilsona alias Deadpoola (Ryan
  Reynolds). Komiksový nářez studia Marvel je tu
18. 5. 17.30 Hledá se princezna   Ukrajina 110 Kč
  Kouzelný příběh Ruslana a Mily se odehrává v době statečných rytířů,
  krásných princezen a zlých čarodějů
 20.00 Půlnoční láska   USA 110 Kč
  Příběh sedmnáctileté Katie Price, dívky plné životního optimistu, která   
                                    se od dětství musí úzkostlivě vyhýbat slunečnímu světlu
19. 5. 15.30 Dětské: V husí kůži   USA 130/110* Kč
  Starý houser se začíná starat o dvě malé kachničky a pomáhá jim
  z bryndy, kterou tak trochu sám způsobil
 17.30 Deadpool   USA 60 Kč
  Bývalý člen speciálních jednotek, žoldák Wade Wilson, se podrobil
  pokusu, díky kterému získal schopnost rychlého samouzdravování
 20.00 Deadpool 2   USA 130 Kč 
22. 5. 17.30 Jak napálit banku   SRN 120 Kč
  Boxer Chris, namydlený herec Petr a šílený marketingový specialista
  Max léta šetřili peníze na budoucnost, ale padli na nulu
 20.00 Bufo Alvarius  ČR 110 Kč
  Radikální svědectví o nejsilnějším známém přírodním psychedeliku,
  tryptaminu 5-MeO-DMT a žábě Bufo Alvarius ze sonorské pouště
23. 5. 17.30 Batalives: Baťovské životy   ČR 110 Kč
  Fenomén Baťovských měst, která svého času vznikala po celém světě
  podle svého zlínského vzoru
 20.00 Bohu žel   ČR 100/80** Kč
  Film Saši Dlouhého Bohu žel sleduje šest uprchlických příběhů
  prožívaných po dobu několika let v České republice
24. 5. 17.30 Dámský klub   USA 120 Kč
  Když se čtveřice dlouholetých kamarádek ponoří do lechtivého 
  románu, může to mít velmi dobrodružné následky
 20.00 Solo: Star Wars Story   USA 130/110* Kč
  Naloďte se na Millennium Falcon a vydejte se do předaleké galaxie ve
  zbrusu novém dobrodružství nejoblíbenějšího syčáka v galaxii
25. 5. 17.30 Cesta za králem trollů   Norsko 110/90* Kč
  Tři bratři vyrážejí na nebezpečnou výpravu za záchranou princezny
  Kristin, která je v zajetí zlého trolla
 20.00 Deadpool 2   USA 130 Kč
26. 5. 15.30 Dětské: Hledá se princezna   Ukrajina 110 Kč
 17.30 Solo: Star Wars Story   3D   USA 150/130* Kč 
 20.00 Dámský klub   USA 120 Kč
29. 5. 17.30 TGM Osvoboditel   ČR 70/40** Kč
  Plastický portrét prvního československého prezidenta složený
  z archivních záběrů s vlastními dotáčkami a komentářem
 20.00 Pod jedním stromem   Island 110 Kč
  Pod jedním stromem je komedie chladná a tvrdá jako nehostinné islandské pláně
30. 5. 17.30 Tátova Volha   ČR 110 Kč
 20.00 Neznámý voják   Finsko 120/100** Kč
  Válečné drama Neznámý voják vypráví o jednotce finských vojáků
  bojujících proti agresivnímu stalinskému Sovětskému svazu
31. 5. 17.30 Hastrman   ČR 120 Kč
  Romantický thriller s Karlem Dobrým v roli hastrmana vznikl
  na motivy oceňovaného románu Miloše Urbana
 20.00 Půlnoční láska   USA 110 Kč
1. 6. 17.30 Neuvěřitelný příběh O obrovské hrušce   Dánsko 90 Kč
  Život v městečku Solby je tichý a poklidný až do dne, kdy Mitcho a Sebastian
                                    najdou v přístavu vzkaz v láhvi
      20.00 Solo: Star Wars Story   USA   3D 150/130* Kč
2. 6. 17.30 Deadpool 2   USA 130 Kč
 20.00 Teambuilding   ČR 110 Kč
  Zaměstnanci banky z jednoho okresního města vyráží na tři dny do hor,
                                    na tolik moderní teambuilding
3. 6. 09.30 Dětský den: Malý dráček   SRN 40 Kč
  Dráček Kokosáček a jeho kamarád Oskar se narodili na Dračím
  ostrově, ale jsou jiní než ostatní
 11.00 Dětský den: Mrňouskové: Údolí ztracených mravenců  Francie 40 Kč
  Na malebném lesním paloučku se jednoho dne rozhoří nepřátelství
  mezi koloniemi černých a červených mravenců
 14.00 Dětský den – Příšerky pod hladinou   Španělsko 40 Kč
  Zemi zaplavily nekonečné oceány, lidstvo se odstěhovalo o dům dál 
                                    a veškerý život na dokonale modré planetě obstarávají tvorové z hlubin
 16.00 Dětský den - Paddington 2   GB/Francie 40 Kč
  Aby mohl Paddington koupit dárek ke 100. narozeninám tety Lucy,
  začne pracovat. Dárek je však ukraden a nové dobrodružství začíná
5. 6. 17.30 Teambuilding   ČR    110 Kč
 20.00 Hastrman   ČR 110 Kč
6. 6. 17.30 Jak napálit banku   SRN 100 Kč
 20.00 Kino naslepo   (viz str. 8) dobrovolné 
  Přijďte na projekci Kino naslepo a nechte se překvapit výběrem filmu.
  Vstupné zaplatíte až podle toho, jak se vám bude film líbit
7. 6. 17.30 Lekce   Francie 110 Kč
  Několik mladých lidí, kteří hledají své místo ve společnosti, se účastní
  semináře tvůrčího psaní pod vedením známé spisovatelky Olivie
 20.00 Debbie a její parťačky   USA 110 Kč
  Debbie a její tým mají smělý plán loupeže, kterou se chystají provést
  na velkolepé kostýmní gala přehlídce celebrit v newyorském muzeu
8. 6. 17.30 Pat a Mat znovu v akci   ČR 120 Kč
  Pro Pat a Mata není nic problém!
 20.00 Backstage   Slovensko/ČR 120 Kč
  „Backstage je o lásce, tanci, přátelství, penězích, slávě a moci,“
  přibližuje režisérka Andrea Sedláčková
9. 6. 15.30 Dětské: Neuvěřitelný příběh o obrovské hrušce   Dánsko 90 Kč
 17.30 Backstage   Slovensko/ČR 120 Kč
 20.00 Debbie a její parťačky   USA 110 Kč 
12. 6. 17.30 Psí ostrov   USA 110 Kč
 20.00 Bílá tma   ČR 70/40** Kč
  Film ke 4. výročí SNP. Mladý lékař a skupina zraněných se skrývají v
  podzemním úkrytu a jsou osvobozeni sovětskými vojáky
13. 6. 10.00 Baby bio - Dvě nevěsty a jedna svatba 60 Kč
  Bob Klepl a Eva Holubová v nové české komedii s Aničkou  
  Polívkovou v roli městské single a její sestry plánující svatbu
 17.30 Teambuilding   ČR    110 Kč 
 20.00 Manifesto   SRN 100 Kč
  Snímek skládá hold proměnlivé tradici a literární kráse uměleckých
  manifestů a zároveň kriticky zkoumá roli umělce v dnešní společnosti
14. 6. 17.30 Solo: Star Wars Story   USA 120/100* Kč
 20.00 Kazišuci   USA 110 Kč
  Komedie o holkách, které chtějí přijít o panenství, a o rodičích, kteří
  jim v tom chtějí zabránit doslova za každou cenu
15. 6. 17.30 Příšerky z vesmíru   SRN 110 Kč
  Tři ufoni se rozhodli, že si u nás pořídí speciální a bezkonkurenčně
  nejlepší matraci, kterou viděli ve vysílání teleshopingu
 20.00 Ghost Stories   GB 110 Kč
  Do rukou skeptického profesora se dostanou tři nevysvětlitelné případy
  a ve chvíli, kdy je začne řešit, se dostane do děsivé hororové smyčky
16. 6. 15.30 Dětské - Pat a Mat znovu v akci   ČR 120 Kč
 17.30 Máš ji!   USA 110 Kč
  Každý rok se pět velmi soupeřivých přátel zostra pustí do měsíc
  trvající hry na babu, kterou hrají již od první třídy 
 20.00 Kazišuci   USA 110 Kč

150/130* - na představení s takto označeným vstupným - sleva (dle typu představení) pro děti, studenty, 
seniory, ZTP.  Slevu lze uplatnit u vstupenek zakoupených pouze na pokladně kina
110/80** - levnější vstupné pro členy Filmového klubu
100/40*** - speciální cena v rámci jednorázové akce

Rodinné centrum
Pexeso, z.s.

do 31. května
Centrum Radotín se představuje  
výstava s informacemi k chystané 
výstavbě na nám. Osvoboditelů

17. května
Komentované prohlídky výstavy 

k Centru Radotín
nám. Osvoboditelů 17.00-19.00 hod.

start  u železničního přejezdu
v ul. Na Betonce v 17.15 a 18.15 hod.

17. května
Kytarový koncert

žáků ZUŠ K. Slavického 
kostel ČCE Na Betonce od 18.00 hodin

18. – 20. května 
KAAN: Vaření srdcem

kurz přirozeného vaření v Chrobolech
více viz str. 4

19. května
Velké radotínské rodeo

jezdecký areál v Říčních lázních Radotín 
od 9.30 hodin
více viz str. 4

22. května
Taneční koncert

žáků ZUŠ K. Slavického 
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 18.30 hodin

23. května
Absolventský koncert

žáků ZUŠ K. Slavického 
Libeňský zámeček od 17. 00 hodin

24. května
ZUŠ OPEN Radotín 2018

velký sál Kulturního střediska Radotín 
v domě U Koruny 16.00–19.00 hodin

25. května
Noc kostelů

otevřené dveře a tzv. modlitební hlídka
modlitebna Církve československé 

husitské v Prvomájové 7

25. května
Noc kostelů v Třebotově

vystoupení žáků a učitelů ZUŠ
K. Slavického Třebotov od 18. 00 hodin

26. května
Velký dětský den 

 velká oslava svátku malých
tentokrát v duchu archy Noemovy

areál Biotopu Radotín od 13.30 hodin
více k programu viz str. 4

29. května
Violoncellový koncert
žáků ZUŠ K. Slavického 

kostel ČCE Na Betonce od 18.00 hodin

2. června
XII. Královský průvod 

radotínské zastavení císařské jízdy
areál Biotopu Radotín od 13.45 hodin

více k programu viz str. 10

5. června
Čaj o třetí

tradiční setkání radotínských seniorek 
a seniorů s koncertem muzikálových, 

operetních a operních melodií:
Andrea Jíšová – soprán, Josef Jíša – klavír

velký sál Kulturního střediska Radotín 
v domě U Koruny od 15.00 hodin

6. června
První dobrodružství s knížkou

aneb narodil se čtenář
setkání pro rodiče a nejmenší

Místní knihovna Radotín od 10.00 hod.

8. června
Koncert varhanního oddělení

kostel sv. Klimenta od 19.00 hodin

12. června
Koncert nejmladších žáků

ZUŠ K. Slavického 
kostel ČCE Na Betonce od 18.00 hodin

14. června
Koncert nejmladších žáků

ZUŠ K. Slavického 
kostel ČCE Na Betonce od 18.00 hodin

16. června
Radotínská neckyáda 

splavování Berounky s pomocí 
originálních plavidel a ponorek
od 13.00 hodin v říčních lázních

start v 15.00 tamtéž, dojezd u lávky
více viz strana 4

17. června
Na minigolf minimísto!

turnaj 6. ročníku Mistrovství Radotína
v boulo/koulo 

areál DG Fortuna Radotín v Prvomájové 
ulici od 13.30 hodin

více na www.praha16.eu

Fredrik Backman –
A každé ráno je cesta domů delší a delší

Děda a Noah si povídají na lavičce. 
Děda cítí, že jeho svět se mění. Zachytit 

vzpomínky je čím dál těžší a oba se musejí 
naučit to nejtěžší: rozloučit se.

nakladatelství Host

Laetitia Colombani – Cop
Indka, která patří k nejnižší společenské 
vrstvě, Italka, jež zdědí rodinnou firmu, 
a Kanaďanka, která má skvělou kariéru 

v právnické firmě. Nevědí o sobě – a přesto 
se mezi nimi vytvoří symbolické pouto 

vzpoury proti nepřízni osudu.
nakladatelství Odeon

Christine Féret-Fleury –
Dívka, která četla v metru

Juliette zbožňuje knihy a napadá ji, jak jsou 
její dny oproti osudům na papíře nudné. 
Jednou ráno se vydá  do kanceláře jinou 

ulicí. A její život se navždy změní.
nakladatelství Motto

Martin Sichinger  –
Kocovina šumavského léta

Vimperk roku 1987. Velitel místní stanice 
VB se před festivalem Setkání mládeže 

Šumavy snaží  zabránit všem provokacím. 
Největším rizikem se pro něj stává pátrání 

mladíka, jemuž sovětská armáda
před téměř dvaceti lety zastřelila otce 

a který tuší, že nešlo o nehodu,
ale o dokonale připravenou vraždu. 

A důkazů přibývá...
nakladatelství 65. Pole

Susanne Janssonová  – Rašeliniště 
Kdysi dávno tu pochovávaly oběti bohům 
a říká se, že tady lidé beze stopy mizí ještě 
dnes. Právě sem přijíždí bioložka Nathalie, 
aby dokončila pokusy pro svou doktorskou 
práci o zeminách. Když se ale v rašeliništi 

objeví mrtvé tělo, znamená to děsivý důvod 
k pátrání v minulosti — jak pro policii,

tak pro Nathalii samotnou...
nakladatelství Host

Will Bowen – Svět bez stížností
Proč je stěžování ničivé, jak s ním přestat 

a jak k tomu inspirovat i ostatní?
nakladatelství Synergie

Ivana Boháčová, Jaroslav Podliska a kol. –
Průvodce pražskou archeologií 

Výsledky archeologického výzkumu Prahy 
se zaměřením především na středověkou 

minulost města zahrnují i informace 
o pohřebišti v Lahovicích.
Archeologický ústav AV ČR

Pro děti:
Helena Haraštová  –

                       Nebojím se tmy  
Interaktivní kniha plná zábavy ukáže
dětem od 3 let, že nemusí mít strach.

nakladatelství Albatros

Sibylle von Olfers 
(přebásnil Tomáš Vondrovic) – Kořínci 
Jak to, že “Kořínci” zůstávají aktuální i pro 
dnešního čtenáře? Bezpochyby je za tím 
samotná představa dětí žijících v teplém 

bezpečí Země v souladu s koloběhem 
ročních období.

nakladatelství Malvern

Jaroslav Němeček, Tomáš Nový –
Čtyřlístek na nebezpečném ostrově   

Fifinka, Myšpulín, Bobík a Pinďa zažívají 
strhující dobrodružství v různých částech 
světa kvůli Myšpulínovu supermagnetu

nakladatelství Čtyřlístek

Kelly Barnhillová  –
Dívka, která upíjela měsíc

Každý rok obětují lidé v Protektorátu
jedno novorozeně čarodějnici z lesů.

Ale Xan není krutá. Dítě nakrmí výživnou 
hvězdnou září a najde mu novou rodinu 

na druhé straně lesa. Jedné holčičce ovšem 
dala napít svitu měsíce…

V krvi jí začala kolovat magie,
a tak ji raději vychovala sama. Jak se blíží 

dívčiny třinácté narozeniny, kouzla začínají 
vyplouvat na povrch a přitahují zlo.

Brzy bude muset Luna bránit ty,
kdo dosud chránili ji. A postavit

se skutečnému zlu.
Kniha získala Cenu Johna Newberyho 

a řada významných časopisů
a předních světových knihoven ji vyhlásilo 

nejlepší knihou roku 2016.
nakladatelství Argo

více na www.knihovna-radotin.cz

do 8. června
Kontrast

výstava obrazů Karolíny Šulcové galerie 
Městského domu Zbraslav
ve výpůjční době knihovny

16. května
Koncert žáků ZUŠ

obřadní síň Městského domu Zbraslav
od 18.30 hodin

19. května
Zbraslavské jarmarky

farmářský trh na Zbraslavském náměstí
od 8.30 do 12.30 hodin

více na www.zbraslavskejarmarky.cz
 

19. května
Pivní den

Pivo z šesti malých pivovarů včetně 
Zbraslavské kozy můžete ochutnat v areálu 

restaurace Kamínka od 10 do 22 hodin.

24. května
ZUŠ OPEN 2018

podvečerní happening
ve třech hudebních blocích vystoupí 

komorní smyčcový orchestr ZUŠ Jozefa 
Rosického ze slovenské Nitry,

ZUŠ Praha-Zbraslav a Big Band
ZUŠ Biskupská

areál Bowlingu Zbraslav (U Stromečku)
od 17.00 hodin

25. května
Noc kostelů

celovečerní program v kostele sv. Havla
od 17.00 hodin a v Husově sboru

od 17.30 hodin

26. května
Zbraslavský žebříček

pohárová taneční soutěž v rámci oslav
50. výročí KAT Zbraslav

Sokolovně Zbraslav od 14.00 hodin

26. května
STELLA Cup

fotbalový turnaj pro hráče i hráčky
na hřišti na Baních

2. června
Zbraslavské jarmarky

farmářský trh na Zbraslavském náměstí
od 8.30 do 12.30 hodin

více na www.zbraslavskejarmarky.cz
 

2. června
Zbraslav – město zdraví a pohybu 

zdravotně preventivní akce
Zbraslavské náměstí 9.00-13.00 hodin

9. června
Jízda s vrchu Jíloviště – Zbraslav

8. a 9. června
Rock pro Zbraslav

v pátek v Music Clubu Zbraslav
od 20.00 hodin, v sobotu v areálu Kamínka

16. června
Zbraslavské jarmarky

farmářský trh na Zbraslavském náměstí
od 8.30 do 12.30 hodin

více na www.zbraslavskejarmarky.cz
 

16. června
Dětský den

na prostranství ve Slunečním městě
od 14.00 hodin

16. června
Jaroslav Svěcený s klavírním
doprovodem Václava Máchy

benefiční koncert v sále Zámku Zbraslav
od 19.00 hodin

předprodej vstupenek v Městském domě 
Zbraslav a na www.mosefanovaka.cz

Změna programu vyhrazena.
více na www.mc-zbraslav.cz

22. května
Jak připravit dítě na školu

přednáška – co by mělo dítě umět před 
zahájením školní docházky, poruchy učení 

(pozornosti, chování)…
vstupné 90 Kč, rezervace nutná, hlídání dětí 

po dohodě, 17.45–19.15 hodin

26. května
Atletické závody

 pro děti od 5 do 12 let v 5 atletických 
disciplínách pod vedením odborných 

lektorů, registrace do 24. května na 
recepce.pexeso@seznam.cz

hřiště ZŠ Nad Parkem 9.00–12.00 hod.

více na www.pexeso.org


