
ZÁMEČNICTVÍ- KOVÁŘSTVÍ 
LIPENCE

 Vyrábíme levně a kvalitně:
-  klasické i automatické brány - vrata
-  mříže do sklepů panelových domů
-  dveře ocelové - vchodové
-  vchodové branky a vrátka
-  ploty dle vašeho výběru
-  regály - vinotéky
-  okrasné mříže
-  schodiště

Tel.: 257 922 028, 777 148 506

Instalace,
dodávky, opravy.

Zajištění HD příjmu
Skylink, CS Link.

ING. HORSKÝ
TEL.: 602 435 328 NON - STOP

WWW.ANTENY-HORSKY.CZ
ANTENY.HORSKY@ SEZNAM.CZ

i vrchním hybatelem děje. Hlavní hr-
dina Alan (Sam Neill) totiž není frajer 
ve stylu Indiana Jonese (Harrison Ford 
nabízenou hlavní roli odmítl), ale 
spíše průvodce se zábavně-naučnou 
funkcí. To však vůbec nevadí, protože 
jsme v Jurském parku, kde jsou i ti 
nejdůležitější lidé na nejnižší příčce 
potravního řetězce.  

Spielberg by ale nebyl Spielbergem 
bez svého dvorního skladatele Joh-
na Williamse. Jedním z tajemství 
jurské atmosféry je jeho povznáše-
jící a hravý soundtrack. Patří totiž 
k tomu nejpovedenějšímu, co složil. 
Je tu všechno. Syrové a kruté volání 
přírody, majestátní ozvěny minulosti 

i bezelstný úžas 
nad nádhernými 
t v o r y  k o l e m . 
Na s vou dobu 
přelomové triky 
předznamenaly 
hol lywoodskou 
trikovou revolu-
ci, a le zub času 
do nich samo-
zřejmě zahlodal. 
Právě proto je 
obrovskou služ-
bou dnešn ímu 

publiku zvládnutá a okouzlující třetí 
dimenze, v níž jsou dinosauři doslo-
va jako živí. 

Jurský park je jeden z příběhů, 
k nimž se vracíme, když vzpomíná-
me na dětské sny stát se archeologem 
nebo šíleným vědcem zkoumajícím 
prehistorické obludy. A právě setmělé 
kino, třetí dimenze a stříbrné plát-
no přinášejí jedinečnou příležitost 
pozorovat zlověstného tyranosaura 
nebo elegantní brachiosaury v jejich 
přirozeném prostředí. 

Co se vám vybaví, když se řeknou 
90. léta?  Atmosféra naděje po konci stu-
dené války a rozpadu Sovětského svazu, 
dřevní doba před mobily a internetem, 
legrační diskotékový pop a v neposlední 
řadě možná i dinománie, dokumento-
vaná zaprášenou figurkou tyranosaura 
kdesi v šuplíku.

Globální oblibu praještěrů odstar-
toval v roce 1993 velkofilm Stevena 
Spielberga Jurský park. Po dvaceti 
letech přišel čas „vyhrabat staré kos-
ti“ a podívat se na ně znovu, novýma 
očima. Spielbergův spektákl se v třetí 
dimenzi vrací zpět na plátna kin, aby 
si podmanil další generace.   

Výlet na ostrov se ZOO plnou na-

klonovaných dinosaurů, kde někdo 
vypne všechna bezpečnostní zaří-
zení... Jurský park je klasika, která 
nestárne. Prostý příběh, jednoduchý 
scénář, rodinné hodnoty, krása z ob-
jevování nového a neznámého… a sa-
mozřejmě dinosauři.

Záběry s dinosaury útočícími na 
děti jsou strašidelné. Ale zároveň 
nechybí ono typické spielbergovské 
napětí, kde méně znamená více, takže 
při pouhém zachvění listů na stro-
mech nebo temných hudebních tónech 
běhá mráz po zádech. I hrůzostrašné 
scény jsou dokonale režírovaným dra-
matem, v němž je velký zlý tyranosau-
rus v celé své majestátnosti tragickým 
i komickým elementem – a vlastně 

Plný sál Jurského parku 

Jurský park 3D – Kino Radotín
13. a 17. dubna od 20.00 hodin,
sleva 20 Kč pro děti pouze v po-
kladně kina

Podle původního dramaturgického 
plánu organizátorky divadelní pře-
hlídky, Ing. Stehlíkové, sice mělo zahá-
jení vypadat jinak, ale nakonec v první 
přehlídkový večer zaskočí v Radotíně 
již známé divadlo Křoví. Představí  se 
se svou nejnovější hrou, kterou napsali 
dva muži pro dvě ženy. 

Dílo Pierra Palmadea a Christopha 
Duthurona.  Na útěku je černou a hoř-
kou komedií popisující pocity dvou 
žen, z nichž ta mladší utíká znavená 
od rodiny a starší, plná elánu, z domo-
va důchodců, kam ji odložil její syn. 

DS Křoví hraje již 14 let a vzniklo 
na Praze – Západ. V Radotíně už 
sehrálo úspěšnou hudební komedii 
Ivana Krause o manželské nevěře 
Víkend, nebo Werichovu pohádku 
Krá lovna Koloběžka 1. Zak lada-
telkou, režisérkou a principálkou je 

Jako v každém z minulých čtyř let, 
i nyní nadchází čas vás pozvat již k pá-
tému ročníku festivalu amatérských 
souborů Radotínská radost 2013, který 
se opět koná v Kulturním středisku Ra-
dotín v domě U Koruny.

Festival, který se bude konat ve 
dnech 5. - 7. dubna, zahájí v pátek 
v 19.00 hodin úvodním slovem 
starosta Městské části Praha 16 
Mgr. Karel Hanzlík a poté vystoupí 
soubor Křoví s představením Na 
útěku (viz dále). V sobotu vás oslo-
ví milé vystoupení souboru žáků 
ZŠ v Třebotově Tři boty: NU VÓT! 
Příběh, který pro děti upravily je-
jich učitelky Makovcová a Barnová, 
vychází z klasické pohádky O žabce 
carevně a můžete ho zhlédnout od 
15.00 hodin. Od 16.00 hodin hraje 
soubor Divad lo Antonína Vorla 
z Křenovic u Slavkova hru: Oskar 

a růžová paní. Večer, v 19.00 hodin, 

přeladíme na vážnou notu s hrou 
Hadara Galrona MIKVE. V podání 
zkušeného souboru Rádobydivadlo 
Klapý, se můžeme těšit na kvalitní, 
cenami ověnčené představení. Ne-

Přijďte si užít Radosti děle (v 16.30 hodin) bude ve veselém 
tónu pokračovat lehkými příběhy 
ze Zpěvů sladké Francie v po-
dání pořádajícího souboru Gau-

d i u m  z  R a -
d o t í n a .  Ve -
čer nás pobaví 
od 19.0 0 ho-
d i n  Au d i e n -
c e  V á c l a v a 
Havla v podání 
D S  S C É N A -
L i b o c h o v i -
ce .  Přeh l ídce 
př ijde popřát 
i patron fes-
t i v a l u ,  k t e -
rým bude jed-
n a  z e  z n á -
mých osobnos-

tí. Ale na něj se už musíte přijít 
v sobotu podívat osobně.

Srdečně vás zveme do divadla a tě-
šíme se na vás.

Radotínskou Radost 2013 zahájí 
ženy na útěku a DS Křoví

Dana Radová, vedoucí KS U Koru-
ny. I v této hře si k režii a výpravě 
d le svého zv yku st ř ih la jednu 

miniroli – ošetřovatelky, na kterou 
jí realistický kostým zapůjčil Pečo-
vatelský dům Radotín.  

Úspěšnou a  vyprodanou premiéru 
mělo Křoví na klubové scéně v listopa-
du. Kdo hru ještě nestihl, může se tedy 
těšit v pátek 5. dubna od 19.00 hodin.
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rychlý servis počítačů 
a informačních technologií

podrobné info na našem webu

sos@sos-pocitace.eu
+420 777 877 876

slevový kupon


