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Benátky nad Jizerou
ZÁMEK BENÁTKY
Zámek 50, tel. 326 316 102
Za kulturou Indonésie
Na výstavě jsou představeny tradiční indo-
néské výrobky, zejména batikované tkani-
ny, dřevěné a stínové loutky, hudební ná-
stroje a kostýmy používané při nábožen-
ských obřadech i dalších slavnostních příle-
žitostech. Exponáty jsou doplněny řadou
fotografií přibližujících současný život oby-
vatel této lidnaté ostrovní země. Otevřeno
út–ne 9.00–12.00, 13.00–17.00

potrvá do 30. června

Benešov
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Poštovní 1668, tel. 317 721 911
„Máme rádi zvířata“, „Život v Konopišti“
Výstava dětských výtvarných prací ve vý-
stavní síni DDM. Otevřeno po–pá 8.00–17.00

potrvá do 18. června

Beroun
GALERIE HOLANDSKÝ DŮM
Holandská, tel. 311 654 202
Je to náš svět
Výstava prací žáků Základní školy Be-
roun-Závodí, které vznikly pod vedením
učitele Jiřího Beneše. Otevřeno po–pá
10.00–16.00, so 9.00–12.00

potrvá do 18. června

KAVÁRNA JINÁ KÁVA
U Kasáren 192, tel. 311 510 651
Michal Menšík: Nikkarin – 130 Odysea
Komiksová výstava – jako výběr z úvodní-
ho dílu trilogie 130 – Odysea od mladého
českého autora Nikkarina.

potrvá do 3. července

Kladno
KLADENSKÝ ZÁMEK, ZÁMECKÁ GALERIE
Zádušní 1, tel. 312 248 908
Jan Kavan – Kresby a grafika
Výstavu pořádá ke dvacátému výročí své-
ho trvání firma REEL. Otevřeno 9.00–12.00,
13.00–18.00

potrvá do 14. června
Josef Seifert – Jak šel čas Kladnem...
Soubor fotografií ze života města Kladna.
Otevřeno 9.00–12.00, 13.00–18.00

potrvá do 14. června
MALÁ GALERIE VINÁRNY ATELIÉR
Trojanova 309, tel. 312 682 803
New York – Město, které nikdy nespí
Výstava fotografií p. Macháčka. Otevřeno
út–pá 15.00–23.00, so 17.00–23.00

potrvá do 30. června

Křivoklát
HRAD KŘIVOKLÁT
Křivoklát 47, tel. 313 558 440
Rrromantika
Výstava absolventů jarního plenéru na Kři-
voklátě, žáků Ateliéru veškerého sochařství
Kurta Gebauera při VŠUP. Otevřeno kvě-
ten–srpen: út–ne 9.00–17.00, září: út–ne
9.00–16.00 potrvá do 30. září

Miřetice
PIETNÍ ÚZEMÍ LEŽÁKY
Miřetice 66, tel. 469 344 179
Výstava o tragédii v norském Telavagu
Telavag je norská obec nedaleko Bergenu,
která byla v dubnu 1942 srovnána se zemí
jako odveta za smrt dvou příslušníků gesta-
pa. Její obyvatelé byli odvlečeni do koncen-
tračních táborů. Tuto tragédii připomíná
putovní výstava. Otevřeno v úterý 9.00–17.00

potrvá do 15. června

Benešov
KINO BENEŠOV
Poštovní 8, tel. 317 726 004
Iron Man 2 18.30

Dobrovice
KINO DOBROVICE
Palackého náměstí 27, tel. 326 398 191
Jabloňová panna 10.00

Kladno
KINO HUTNÍK
náměstí Sítná 3127, tel. 312 688 336
Souboj Titánů 18.00
Škola života 20.00

Kolín
KINO 99
Zahradní 764, tel. 321 720 930
Muži, co zírají na kozy 19.30
Nezapomeň na mě 20.00

Kralupy nad Vltavou
KINO VLTAVA
nám. J. Seiferta 706, tel. 315 727 827
Kick-Ass 20.00

Kutná Hora
KINO MODRÝ KŘÍŽ
Havířská 3/403, tel. 327 512 086
Moon 19.30

Mělník

KINO SOKOL
Tyršova 96, tel. 315 622 061
Alenka v říši divů 17.30
Všichni jsou v pohodě 20.00

Mladá Boleslav
CINESTAR
tř. Václava Klementa 1459, tel. 326 779 999
Chlupatá odplata 14.00, 16.00
Hurvínek na scéně 3D 14.50, 16.30
Kuky se vrací 15.00, 17.00, 19.00
Princ z Persie: Písky času 15.15, 17.45, 20.15
Sex ve městě 2 18.00, 21.00
StreetDance 3D 18.10, 20.30
Cesta 21.15

Neratovice
SPOLEČENSKÝ DŮM A MĚSTSKÉ KINO
nám. Republiky 1399, tel. 315 682 602
Alenka v říši divů 19.00

Nymburk
MĚSTSKÉ KINO SOKOL
Tyršova 6, tel. 325 512 250
Robin Hood 19.00

Poděbrady
ZÁMECKÝ BIOGRAF
nám. Jiřího 1, tel. 325 612 220
Muži, co zírají na kozy 19.00

Slaný
LETNÍ KINO
Politických vězňů 576, tel. 312 522 394
Ženy v pokušení 21.30

KLADNO Nejnovější filmový pří-
běh Jana Svěráka Kuky se vrací
bude mít pokračování v Zámecké
galerii v Kladně. Od 21. června do
konce prázdnin zde bude možné
navštívit výstavu k tomuto rodin-
nému snímku.

„Děti uvidí Kukyho v nadživotní
velikosti, na jiné postavičky se nao-
pak budou dívat kukátkem. Celá
expozice se ponese v duchu les-
ních dobrodružství, která děti zna-
jí z filmového plátna,“ řekl kladen-
ský primátor Dan Jiránek.

V Zámecké galerii vznikl svět
malého medvídka Kukyho
Nápad uspořádat výstavu k příbě-
hům medvídka Kukyho se prý zro-
dil v jeho hlavě. V televizi totiž zhlé-
dl rozhovor se Svěrákem, v němž
filmař údajně vyslovil přání uspo-
řádat ke snímku nějakou expozici.
„Dokonce říkal, že by se mu líbilo,
kdyby výstava byla na zámku.
Hned mi bylo jasné, že mu nabíd-
neme spolupráci,“ dodal primá-

tor. Jiránek podotkl, že na konci
školního roku už má většina dětí
známky uzavřené a přichází ta nej-
zábavnější část školy, kdy se jezdí
po exkurzích a na výlety do příro-
dy. Výstava by tak podle něj mohla
přilákat nejen děti z Kladna a oko-
lí, ale i z dalších středočeských
měst nebo z Prahy.

„Povedlo se také domluvit, že
autobusy z Prahy budou jezdit za
zlevněné jízdné, když budou jezdit
celé třídy,“ dodal Jiránek. V kladen-
ské Zámecké galerii znovu vyros-
tou filmové kulisy, prostory galerie
tak obrostou mechem a stromy.

Zajděte na filmového Kukyho
také do kina

Film Kuky se vrací můžete vidět
v kinech. Svěrák ve snímku využil
netradiční kombinace loutek a ži-
vých herců a do hlavních rolí obsa-
dil postavy ze světa dětské fanta-
zie. A tak ožívají napínavá dobro-
družství malého medvídka Kuky-
ho. Michal Novotný

Tipy MF DNES
MĚLNÍK

Zdeněk Izer s novým
zábavným pořadem
V Masarykově kulturním domě (U
Sadu 323, tel. 315 622 612) se zítra
uskuteční zábavný pořad Ze dvou
se to lépe táhne. Diváci se mohou
opět setkat s jedinečným a neza-
měnitelným humorem známého
baviče Zdeňka Izera. Jeho partner-
kou tentokrát bude zpěvačka Luď-
ka Kuralová. Vstupné 200 Kč, akce
začne v 19.30 hodin.

SEDLČANY

Templáři v Čechách a na
Moravě
Beseda s autory dvoudílné publika-
ce Templáři v zemích českých krá-
lů. Marií Holečkovou a Kamilem
Machartem, o místech spojených
s pobytem templářů u nás. Jejich
hosty budou zástupci současných
pokračovatelů templářů, kteří vás
seznámí s dosud utajenou novodo-
bou historií a cíli tohoto nejslavněj-
šího řádu bojových rytířů. P o ř a d
se uskuteční v Městském muzeu
(Tyršova 136, tel. 318 821 240) od
18.30 hodin.

DOLNÍ BŘEŽANY

Kde si děti mohou hrát,
dospělí relaxovat
V Dolních Břežanech byl otevřen
zcela nový park, který se rozkládá
na ploše téměř 6 hektarů. Jeho sou-
částí jsou tři vodní plochy, dětská
hřiště, amfiteátr, skatepark a další
plochy pro trávení volného času.
Součástí parku jsou také venkovní
přírodní skulptury umístěné v pra-
votočivé spirále, symbolizující ko-
loběh života, která v prostoru vy-
tváří pozitivní energii.

Výstava V kladenské
čtvrti Podprůhon se o
víkendu konal 28. ročník
akce Kladenské dvorky.

Výstava k filmu Jana Svěráka Kuky se vrací začíná již za týden na kladenském
zámku. Děti i dospělí budou moci vidět plyšáka Kukyho a jeho přátele stejně jako
celý les až do konce srpna. Na nápad uspořádat výstavu přišel kladenský
primátor Dan Jiránek poté, co viděl rozhovor s Janem Svěrákem v televizi.

Galerie Tipy, kam na výstavu

Kino Přehled filmů 14. června

Vaše názory nás zajímají
Pište, mailujte své názory na
redcech@mfdnes.cz nebo Střední
Čechy DNES, Karla Engliše 519/11,
150 00 Praha 5

Dětské hřiště,
oáza klidu?
Nedávno bylo na našem sídlišti v
Kutné Hoře dokončeno dětské
hřiště zvané Vostrov. Velmi pěk-
né, moderní. Plné prolézaček,
klouzaček a dalších atrakcí.
Opravdu ráj maminek a jejich ra-
tolestí. Pohodlné lavičky lákají k
posezení a příjemně stráveným
chvílím v zelené oáze uprostřed
sídliště. Prostě idylka.
Až sem je vše tak, jak má být.
Druhou stranou mince a negati-
vem jsou pejskaři a jejich miláč-
kové. Ač je zde vstup se psy zaká-

zán – stačí jen chvilku pozorovat,
jak to zde někdy chodí. Na hřišti,
na trávnících mezi domy. Málo-
kdo jde venčit tam, kam by měl…
Dalším narušením této oázy kli-
du jsou večerní, či spíše noční hla-
sité dýchánky uprostřed tohoto
hřiště. V centru sídliště, kde se ho-
vor rozléhá, se schází mládež. Ně-
kdy ta mladší, jindy odrostlejší.
Mnohdy nechybí ani alkohol. Ob-
zvlášť nyní v letních měsících,
kdy si každý musí otevřít okno, to
není to pravé ořechové. Myslím,
že mnoho obyvatel nebude z to-
hoto důvodu moci v noci klidně
spát.
Na oboje by stačilo málo. Jen ob-
časná přítomnost strážníků. Ty
jsem zde snad nikdy neviděl.
A přece je řešení tak jednoduché.
Petr Mrštík
mrstik.blog.iDNES.cz

Fórum čtenářů

Galerie na zdi
Lidé si mohli prohlédnout

výtvarná díla, poslechnout
hudbu i zhlédnout divadlo.
Foto: F. Müller, rajce.net/MFDNES

výběr z blogu, kráceno

INZERCE

Kuky poputuje
z filmových kulis
na zámek v Kladně

Objektivem čtenářů Kladenské dvorky se zaplnily uměním


