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Beroun
KAVÁRNA JINÁ KÁVA
U Kasáren 192, tel. 311 510 651
Jaroslav Fidrmuc – Prolnuté vesmíry
a Uhlopříčka 155
Soubor maleb větších i menších rozměrů
od plzeňského výtvarníka.

potrvá do 4. září

Březnice
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Náměstí 16, tel. 318 682 453
Jihočeská krajina
Výstava obrazů březnického rodáka pana
Jiřího Staňka. Otevřeno: 8.00–16.00

potrvá do 31. srpna

Čelákovice
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Na Hrádku 1092, tel. 326 991 515
Život v jedné africké zemi
Výstava obrazů umělců z Afriky.

potrvá do 31. srpna

Hořovice
ZÁMEK HOŘOVICE
Vrbnovská 2/22, tel. 311 512 479
Nadpřirozené bytosti
Výstava strašidel v zámeckém sklepení.

potrvá do 31. října

Mělník
REGIONÁLNÍ MUZEUM
Nám. Míru 54, tel. 315 621 915
Staré mechanické hračky

Elektrické vláčky, kovové stavebnice Mer-
kur, Edison, Vašek, Märklin, dětské modely
parních strojů a další mechanické hračky
na klíček. Otevřeno: 9.00–12.00,
12.30–17.00 potrvá do 31. srpna

Mníšek pod Brdy
BAROKNÍ AREÁL SKALKA
Barokní areál Skalka, tel. 318 592 280
Lidé a krajiny objektivem členů Fotoklubu
Beroun
Otevřeno so–ne, svátky 10.00–17.00, út–pá
na požádání u správce areálu.

potrvá do 31. srpna

Nymburk
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Palackého třída 1749, tel. 325 512 723
GRAF!CI
Klauzury (autorské, bibliofilské knihy, gra-
ficky a tematicky originálně zpracované) a
figurální kresby studentů Střední školy gra-
fického a oděvního designu v Lysé nad La-
bem. potrvá do 7. září

Řevnice
MODRÝ DOMEČEK
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 3
Miš maš
Výstava studentů Ateliéru veškerého so-
chařství Kurta Gebauera. Mladí umělci před-
stavují díla různých technik. Od fotografií,
obrazů, obrazových objektů, plastiky, expe-
rimentálních oděvních návrhů, designo-
vých šperků po instalace.

potrvá do 30. září

Beroun
KINO MÍR
Politických vězňů 445, tel. 311 621 811
Muž ve stínu 18.30

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
LETNÍ KINO HOUŠTKA
areál lesoparku Houštka, tel. 326 329 313
Milionář z chatrče 21.00

Čáslav
LETNÍ KINO VODRANTY
Na Bělišti 184, tel. 327 312 906
Muži, kteří nenávidí ženy 21.00

Černošice
CLUB KINO
Fügnerova 263, tel. 251 640 397
Kajínek 20.00

Kladno
KINO HUTNÍK
náměstí Sítná 3127, tel. 312 688 336
Kajínek 18.00
Muži, kteří nenávidí ženy 20.00

Kolín
KINO 99
Zahradní 764, tel. 321 720 930
Poslední vládce větru 17.00
Sex ve městě 2 20.00

Kralupy nad Vltavou
KINO VLTAVA

Nám. J. Seiferta 706, tel. 315 727 827
Bunny a býk 20.00

Lysá nad Labem
LETNÍ KINO
Zámecký park, tel. 325 551 496
Salt 21.00

Mladá Boleslav
CINESTAR
tř. Václava Klementa 1459, tel. 326 779 999
(K)lamač srdcí 13.00, 20.15
Kajínek 13.00, 15.30, 18.00, 20.30, 21.15
Poslední vládce větru 3D 16.45, 19.00
Machři 17.00, 19.15, 21.30

Neratovice
LETNÍ KINO
Tyršova, tel. 315 682 602
Počátek 21.00

Nymburk
MĚSTSKÉ KINO SOKOL
Tyršova 6, tel. 325 512 250
Solomon Kane 19.00

Slaný
LETNÍ KINO
Politických vězňů 576, tel. 312 522 394
Ženy v pokušení 21.00

Vlašim
LETNÍ ZÁMECKÉ KINO
zámecký park, tel. 317 842 363
Sexy 40 20.00

Krátce
VLAŠIM

Škola na Vorlině oslaví
pětatřicetileté výročí
Vlašimská škola na Vorlině přivítá
třiašedesát prvňáčků, stejně jako
tomu bylo každý rok v uplynulých
pětatřiceti letech. Během této his-
torie školy se tu vzdělalo na tisíce
žáků. Oslavy výročí bude doprová-
zet kulturní program, který bude
spojen s prohlídkou zrekonstruo-
vané školy a vybavení. Jako bonus
k pětatřicetiletému výročí školy do-
stanou všichni žáci první třídy škol-
ní pomůcky v hodnotě tisíc korun.

(dos)

BYSTŘICE

Žena zahynula
při srážce vozidel
Na silnici E55 poblíž Bystřice se
v neděli v odpoledních hodinách
srazila tři osobní vozidla. Při neho-
dě byli zraněni čtyři lidé, z toho
dvě děti. Jedna žena zemřela
na místě, další dvě osoby byly pře-
praveny do nemocnice letecky
a čtvrtá sanitkou. Tato nehoda je
již druhou za poslední tři dny. O
den dříve zde po čelním střetu za-
hynuli dva muži. (dos)

BENEŠOV

V Benešově bude
omezený provoz

Frekventovaná křižovatka v Bene-
šově, kterou tvoří ulice Antuško-
va, Nová Pražská a Čechova,
bude oproti původnímu předpo-
kladu uzavřena pouze částečně.
Oprava armaturní šachty provoz
přesto omezí. Nedotčena zůstane
ulice Čechova a Antuškova, horní
část Nové Pražské bude několik
dní průjezdná pouze v jednom
směru. Rekonstrukce šachty, která
je způsobena vysokou zátěží, je ne-
vyhnutelná. Propadá se a ohrožuje
tak okolní domy. Práce začnou 13.
září a potrvají předběžně jedenáct
dní. (dos)

KAMBERK

V Kamberku zahráli
ochotníci
Divadelní spolek Kamberk se v
pátek a v neděli představil s dal-
ším vystoupením v sále Sokola
Kamberk. Tentokrát mohli diváci
shlédnout Prodanou nevěstu, ope-
ru Bedřicha Smetany. Způsob na-
studování opery byl i tentokrát ve-
lice originální. Nechyběly vtipné
dialogy ani komické scénky. Ne-
velký sbor dvanácti amatérských
herců z Divadelního spolku Kam-
berk uzavřel Prodanou nevěstou
třetí ročník letních představení.

(dos)

POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU Cestující,
kteří na svých cestách míjí vlakové
nádraží v Poříčí nad Sázavou, se již
roky setkávají se zchátralou a ne-
funkční nádražní budovou. Nebu-
de to však trvat dlouho a dočkají se
změny k lepšímu.

Park v okolí nádraží obec udržu-
je již delší dobu. „V rámci nově vy-
pracované studie budeme nejprve
dále rozvíjet přilehlý park. Již jsme
zde umístili odpadkové koše a bu-
dou následovat informační tabule
a také lavičky,“ vyjmenovává nej-
bližší změny místostarosta obce
Jan Kratzer. Konečným cílem a
hlavní částí projektu je oprava fasá-
dy a zprovoznění samotné nádraž-
ní budovy. „Součástí budou i pro-
story, které bude využívat obec.
Naším přáním je vlastní policejní
stanice, která by měla sídlo právě
zde, případně prostor pro dětský
klub,“ prozrazuje Kratzer.

Finance jsou základem
Celková rekonstrukce bude probí-
hat postupně a rozvoj bude záviset

zejména na finančních prostřed-
cích. „Od počátku bylo naší priori-
tou vytvořit variabilní projekt revi-
talizace nádraží a jeho okolí tak,
abychom jej mohli upravovat pod-
le našich aktuálních možností a po-
třeb,“ doplnil informace Kratzer.
Zvelebování obce je prý často mož-
né pouze díky svépomoci a spon-

zorům. Obnova nádraží je společ-
nou iniciativou obce Poříčí a orga-
nizace Posázaví, o. p. s., která se
bude podílet i na získávání dotací.

„Rekonstrukce nádraží v Poříčí
nad Sázavou je součástí projektu
Vlídná nádraží, který mapuje budo-
vy podél tratí v oblasti historických
železnic, takzvané Posázavského

Pacifiku. Následně se po domluvě s
obcemi snažíme o jejich zprovoz-
nění,“ řekla ředitelka Posázaví,
o. p. s. Bohuslava Zemanová.

Pronájem bude symbolický
Samotnou přípravu opravy dopro-
vází také řada administrativních
záležitostí, které bylo potřeba vyře-

šit. „Nádražní budova je majetkem
Správy železniční dopravní cesty
(SŽDC), se kterými jsme již vyjed-
nali pronájem objektu za symbolic-
kou cenu, a to na dobu neurčitou.
V nejbližší době bychom měli po-
depsat nájemní smlouvu,“ pochva-
luje si místostarosta Kratzer.

Eva Dóšová

O víkendu za kulturou Cesty 2010 se konaly v sobotu v
Řevnicích. VI. kulturní výlet z Prahy odstartoval ve 14 hodin
před Zámečkem.

Vlakové nádraží v Poříčí
nad Sázavou je mnoho
let nepoužívané. Nyní ho
však čeká celková
rekonstrukce. Opět
poslouží svému účelu a
poskytne pohodlné
zázemí cestujícím
i místním obyvatelům.

Galerie Tipy, kam na výstavuKino Filmy na 31. srpna

FAKTA

Co se bude opravovat?
Celkové oživení nádražní oblasti v
Poříčí nad Sázavou proběhne
ve dvou fázích, jejichž délka bude
záviset na finančních prostředcích.

V první fázi se bude revitalizovat
zejména okolí nádraží. V parku tak
přibude informační tabule
a lavičky.

V druhé fázi se opraví fasáda, dále
projde rekonstrukcí celá budova a
bude vytvořen také prostor pro
případnou policejní stanici či

zázemí pro děti.

Obnova nádraží v Poříčí je součástí
projektu Vlídná nádraží

organizace Posázaví, o. p. s.

Jejím hlavním cílem je zmapovat
nevyužívané budovy podél

historických tratí v Posázaví
a následně je po domluvě s
obcemi zrevitalizovat a pomoci
jim s dotacemi.

Úterý Benešovsko: Benešov,
Vlašim, Týnec n. Sázavou, Čerčany

Středa Mělnicko: Mělník, Kralupy
nad Vltavou, Neratovice

Čtvrtek Berounsko: Beroun,
Hořovice, Hostomice, Králův Dvůr

Pátek Nymbursko: Nymburk,
Poděbrady, Lysá nad Labem

Sobota Z okolí Prahy: Klecany,
Odolena Voda, Brandýs nad LabemZ měst a obcí

Žlutý pes Na akci Cesty 2010 vystoupil také Ondřej
Hejma s kapelou. Foto: František Tůma, www. rajce.net

Ostuda obce Zchátralé nádraží již brzy změní svoji podobu. Foto: Lenka Hamšíková, MF DNES

INZERCE

Zchátralé nádraží
v Poříčí nad Sázavou opět ožije

Vaším objektivem Fotografie čtenářů, které nás zaujaly natolik, že jsme jim dali místo v novinách.

nabízí inovativním firmám
v nově budovaném vědeckotechnickém parku

v regionu Kladno, ve spolupráci s Vysokou školou 
chemicko-technologickou v Praze

Společnost „Vědeckotechnický park – Tesoro a.s.“

Podporovány ze strany VTP budou zejména společnosti 
podnikající především v těchto oblastech:

l NANOTECHNOLOGIÍ
l BIOTECHNOLOGIÍ
l OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Podrobnější informace na  www.vtptesoro.eu

ZÁZEMÍ A ODPOVÍDAJÍCÍ INFRASTRUKTURU
PRO VÝVOJ A VÝZKUM VČETNĚ

PODPORY PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT

INZERCE


