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Beroun
KINO MÍR
Politických vězňů 445, tel. 311 621 811
Ženy v pokušení 18.30
Avatar 3D 21.00

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

Český Brod
KINO SVĚT
Krále Jiřího 332, tel. 721 177 552
Rozchod 19.00

Kladno
KINO HUTNÍK
náměstí Sítná 3127, tel. 312 688 336
Ženy v pokušení 18.00
Dostaň ho tam 20.00

SLÁDEČKOVO VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
Huťská 1375, tel. 312 256 162
Indie & Nepál očima Míry Sunkovského

18.00

Kolín
KINO 99
Zahradní 764, tel. 321 720 930
Počátek 19.30

Sama v Africe 20.00

Kralupy nad Vltavou
KINO VLTAVA
Nám. J. Seiferta 706, tel. 315 727 827
Agora 20.00

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

Mělník
KINO SOKOL
Tyršova 96, tel. 315 622 061
Solomon Kane 19.00

Milín
KINO MILÍN
Václavská 261, tel. 24654
Čertovské a hastrmanské pohádky 17.00

Mladá Boleslav
CINESTAR
tř. Václava Klementa 1459, tel. 326 779 999
Let’s Dance 3D 14.15, 18.30
Shrek: Zvonec a konec 14.45
Čarodějův učeň 15.00, 17.30, 20.00
Kajínek 15.30, 18.00, 20.30
Sammyho dobrodružství 3D 16.30
Machři 16.45, 19.00, 21.15
Expendables: Postradatelní 20.45

Lidé od nás
Ve Vlašimi
se stále něco
vylepšuje

VLAŠIM Přes pět set žáků vlašim-
ské Základní školy Vorlina nastou-
pilo v září do nového. První školní
den je místo staré nevzhledné bu-
dovy přivítala nová barevná.

Stavitelé totiž v předstihu završi-
li rozsáhlou rekonstrukci. Opravy
začaly na podzim 2008 a měly tr-
vat až dva roky.

„Ve třídách nebývalo
v zimě úplně teplo“
„Jsem moc rád, že se rekonstrukce
vydařila. Rozhodně to byl dobrý
tah, a to hned z několika důvodů,“
vysvětluje starosta Vlašimi Luděk
Jeništa. Nejen, že se děti učí v krás-
nějším prostředí, ale značně také
klesnou náklady na provoz školy.
„Původní budova byla pětatřicet

let stará. Škola je navíc panelová,
tak si každý dovede představit, jak
vypadala. Z provozního hlediska
ušetříme ročně na energiích až půl
milionu korun,“ potvrzuje staros-
ta.

S tím souhlasí i zástupkyně ředi-

tele vlašimské základní školy Eva
Vilimovská. „Ve třídách opravdu
přes zimu nebývalo úplné teplo.
Navíc si na stará okna stěžovaly
i uklízečky, kvůli náročnému čiště-
ní,“ říká Vilimovská.

Vybavení tříd bude nejspíš
financovat Evropská unie
Kromě nového pláště a oken stavi-
telé opravili také sociální zařízení
a nainstalovali novou vzducho-
techniku do školní jídelny. Nové
jsou také některé pracovny, kabi-
nety a sklady. Rekonstrukce vyšla
na více než padesát milionů ko-
run, třicet milionů pokryla dotace
z fondu životního prostředí. Zby-
tek hradilo město z vlastní kapsy.

Postupně by ještě měla oprave-

ná základka dostat další nový náby-
tek a tabule.

„Vybavení školy měníme pravi-
delně. Teď ale sázíme na nový pro-
jekt Evropské unie, který by měl
mimopražským školám přispět na
vnitřní vybavení tříd. Pokud pení-
ze získáme, rádi bychom je použili
například na interaktivní tabule,
které dětem bezesporu vylepší
i usnadní výuku,“ plánuje Jeništa.

Do budoucna by vedení školy
uvítalo také přestavbu školního
dvorku.

„Děti na nádvoříčku tráví pře-
stávky a kolikrát i svůj volný čas.
Časem bychom tu pro ně chtěli vy-
tvořit hezčí prostranství. Samozřej-
mě je to ale otázka peněz a výmě-
na oken byla jasnou prioritou,“ do-
plňuje zástupkyně.

Klára Conková

B ydlení ve Vlašimi si Pavla
Homolková, která pracuje
jako ředitelka místního

Městského domu dětí a mládeže,
nemůže vynachválit. Město podle
ní jenom vzkvétá. „Můžeme se
pochlubit například krásnými ná-
městími, zámkem a velkým, nově
upraveným parkem uprostřed
města,“ vypočítává Homolková.

I Městský dům dětí a mládeže
získal nedávno nové sídlo.

„Protože je náš domeček nyní
daleko větší, můžeme dětem
a mládeži nabídnout výběr až z 81
kroužků. Máme zde i krásnou za-
hradu s ohništěm, trampolínou,
houpačkami a prolézačkami. Schá-
zet se tu tak začaly maminky s ma-
lými dětmi a volný čas, například
mezi odpoledňákem, tu tráví i ško-
láci,“ doplňuje ředitelka.

Letošní novinkou je také otevře-
ní kroužku malé kadeřnice a vče-
lařství. V MDDM se nachází i ma-
teřské centrum a dospělí zde mo-
hou navštěvovat autoškolu. (kc)

Výlet do Mořiny Obrázky z návštěvy
lomů Velká Amerika, Mexiko a Malá

Amerika nedaleko Karlštejna.

Rozsáhlou opravu Základní školy Vorlina zvládli stavitelé o několik měsíců
rychleji, než bylo původně v plánu. Do nové barevné budovy tak nastoupily děti
hned na začátku letošního školního roku.

VRANOV

Na Přehlídce hudeb
se budou chytat i ryby
V pořadí už čtvrtá Přehlídka hu-
deb se uskuteční 25. září ve Vrano-
vě. Návštěvníci se mohou těšit na
koncert heligonkářů z Ondřejova
nebo na vystoupení skupiny
LemRoucha z Teplýšovic. Závodit
se bude i v chytání ryb. (kc)

BENEŠOV

Posázaví získalo ocenění
za rozvoj venkova
Obecně prospěšná společnost Po-
sázaví získala ocenění za rozvoj
venkova na výstavě Země živitelka
v Českých Budějovicích. Posázaví
se tak zařadilo mezi deset nejlépe
fungujících akčních skupin v re-
publice. (kc)

BENEŠOV

Vyberte si,
kde chcete lavičku
Při obnově dětských hřišť nechalo
vedení Benešova odstranit nevyho-
vující lavičky. Nově ale mohou oby-
vatelé města na e-mail kom-
plan@benesov-city.cz posílat tipy,
kam by se podle nich měly nové la-
vičky ve městě umístit. (kc)

Kino Filmy na 14. září

Krátce

Pavla
Homolková
ředitelka Městského
domu dětí a mládeže

Úterý Benešovsko: Vlašim, Týnec
nad Sázavou, Olbramovice

Středa Mělnicko: Kralupy nad
Vltavou, Neratovice, Veltrusy

Čtvrtek Berounsko: Beroun,
Hořovice, Hostimice, Zdice

Pátek Nymbursko: Nymburk,
Poděbrady, Lysá nad Labem

Sobota Z okolí Prahy: Klecany,
Odolena Voda, Říčany

Amerika Je to název pro soustavu
jámových vápencových lomů
v Českém krasu, které jsou propojené
podzemními štolami.

2x foto: Richard Frk, Rajce.net

Z měst a obcí

BENEŠOV (kc, ČTK) Zatím nezná-
mý zloděj ukradl minulý týden ze
zámku Konopiště tři medaile. Po
viníkovi stále pátrá benešovská po-
licie. „Obávám se ale, že se před-
měty už neobjeví,“ uvedl náměs-
tek ředitele středočeského praco-
viště Národního památkového
ústavu Petr Svoboda.

Naštěstí minimálně dvě ze tří
medailí se běžně objevují na auk-
cích. Památkový ústav je chce co
nejrychleji sehnat a do sbírky zám-
ku opět zařadit.

„Záslužné řády vzal zřejmě ně-
který z návštěvníků. Zámku ne-
vznikla velká škoda, cenu jedné
medaile odhaduji zhruba na tři tisí-
ce korun,“ popsal Svoboda, podle
kterého za ztrátu může některý
z průvodců.

„Nepodařilo se ale zjistit, na kte-
ré prohlídce věci zmizely, nemůže-
me tak potrestat konkrétního člo-
věka. Předměty ale do budoucna
více zabezpečíme, “ doplnil Svobo-
da.

Medaile byly součástí sbírky,
která představuje život následníka
rakousko-uherského trůnu a maji-
tele konopišťského panství Františ-
ka Ferdinanda d'Este.

INZERCE

Od září v novém Žáky už
obklopují veselé barvy, ne šeď.

Foto: archiv ZŠ Vorlina

Zmizelé medaile
se asi v budoucnu
nenajdou

INZERCE

Půl milionu korun každý rok
teď za topení ušetří ve Vlašimi

Vaším objektivem Vaše fotografie, které se nám zalíbily natolik, že jsme jim dali místo v novinách.


