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Mocný zvuk je střídán hrobovým tichem všude kolem Vás. Excelentní zvukové 
efekty Vás vtáhnou do děje filmu a stanete se součástí příběhu. Zcela nové 
špičkové promítací plátno dává vyniknout křišťálovým barvám i v těch nejmenších 
detailech. Optimální sklon sálu poskytuje dobrý výhled z každého pohodlného 
sedadla.  
 

Jedná se o jedno z nejmoderněji zvukově, technicky, 
světelně a interiérově vybavených klasických kin ve 
standardu DCI (Digital Cinema Initiatives) v České 
republice. Je vybaveno špičkovým zvukovým 
zařízením Dolby Surround 7.1, dále technologií 
Dolby3D, která umožňuje vidět vznášející se objekty 
přímo před Vámi, přehrávačem Blu-ray Panasonic 
a satelitním přijímačem, které umožňují nabídnout 
alternativní obsah. Navíc je kino vybaveno RF 
systémem pro nedoslýchavé. Pro fajnšmekry 
starých klasických filmů dodáváme, že i přes proces 
„přechodu z páry k elektrice“ zůstávají i nadále v 
provozu promítací přístroje 35 mm MEO 5-X. 
 
 

 
 

Kapacita: 154 návštěvníků si v kině sedne 
do pohodlných čalouněných sedaček a pro 
naše imobilní návštěvníky je připraven 
bezbariérový přístup (obr.1) a jejich 
doprovod pohodlná křesla. 
 

Pro nedoslýchavé návštěvníky je 
zabudován RF systém, s možností zapůjčení 
sluchátek a bezdrátového přijímače, kterým  
si mohou regulovat hlasitost poslechu.   
          Obr.1    
 

Od 1. září 2011 mají i diváci v Radotíně možnost porovnat rozdíl v 
kvalitě mezi klasickým promítáním z 35 mm filmu a digitálním 2D 
promítáním a navíc mají možnost navštívit digitální představení ve  
3D (čili trojrozměrnou projekci, kterou shlédnete se speciálními 3D 
brýlemi). Kino Radotín se tak stává 216 sálem v 78 městě ČR, 82 

jednosálovým kinem v ČR a jediným kinem v obvodu Prahy 16  
a přilehlých obcí od Smíchova až po Beroun, které svým divákům  
může nabídnout tuto unikátní techniku. 
Filmoví fanoušci budou jezdit za kvalitním zvukem, obrazem a 3D 
technologií do Radotína i 30 km, od Smíchova až po Berounsko. 

Přijeďte i Vy zažít neopakovatelný zážitek!  


