střední čechy

STŘEDA 2. ÚNORA 2011
WWW.IDNES.CZ

Kino
Přehled filmů na
středu 2. února

Čechomor v Kolíně

KINO SVĚT
Krále Jiřího 332, tel. 721 177 552

TRON: Legacy

18.00

Kladno
KINO HUTNÍK
Kladno, náměstí Sítná 3127, tel. 312 688 336

Zelený sršeň

20.00

Kolín
KINO 99 – VELKÝ SÁL
Zahradní 764, tel. 321 720 930

Občanský průkaz

19.30

Kralupy nad Vltavou
KULTURNÍ DŮM VLTAVA
nám. J. Seiferta 706, tel. 315 727 827

Hon na čarodějnice

Hudba
Tipy, kam dnes
večer na koncert

Než budou hrát v Austrálii

Český Brod

20.00

Lysá nad Labem
LUFT KINO KLUB

Držitelé několika hudebních
cen Anděl, filmového Českého
lva za hudbu ke snímku Rok ďábla a multiplatinoví hudebníci za
prodeje svých alb – skupina Čechomor – vystoupí dnes večer
od 19 hodin v kolínském Městském divadle (Smetanova 557).
Kapela se po českých koncertech chystá v březnu do Austrálie a Tasmánie. Lístky na dnešní
koncert si můžete zarezervovat
na tel. 321 727 719. Více informací také na www.divadlokolin.cz.
Za vstupenku zaplatíte 350 korun. Kapela vystoupí také 5. února v Kulturním středisku Vltava
v Kralupech nad Vltavou.

Benátky nad Jizerou
KULTURNÍ SÁL ZÁLOŽNA
Smetanova 39

Koncert – Veřejná soutěž
Uvádí ZUŠ J. A. Bendy.

20.00

Mělník

MASARYKŮV KULTURNÍ DŮM
U Sadu 323

Swingový večer
Účinkují: Millitrio a Škatulkaless Vstupné:
70 Kč.
19.30

Galerie
Výstava historických
obrázků v Jesenici
Beroun

Hudba mnoha žánrů
Foto: Archiv MF DNES

MUZEUM ČESKÉHO KRASU
Husovo nám. 87, tel. 311 624 101

KINO SOKOL
Tyršova 96, tel. 315 622 061

Paranormal Activity 2

19.00

Mladá Boleslav
CINESTAR MLADÁ BOLESLAV
tř. Václava Klementa 1459, tel. 326 779 999

Gulliverovy cesty 3D
Hon na čarodějnice
Na vlásku
Nevinnost
Zelený sršeň 3D

17.20, 19.30
18.00
14.00, 16.00, 18.00
17.00, 19.10, 21.20
20.00, 21.30

Hlasujte
Anketa o nejlepší
kulturní akci roku 2010
Středočeská redakce MF DNES nominovala do ankety Kulturní událost Středočeského kraje 2010 šest
nejlepších kulturních akcí za minulý rok. Jsou jimi divadelní představení Dědeček automobil, Královský průvod s Karlem IV., tradiční festival Sázavafest, berounské
Hrnčířské trhy, Hradozámecká
noc a do šestice nominovaných se
dostala Galerie Středočeského kraje GASK se svými výstavami a festivaly.

Nová pohádka v Kladně
Děti se mohou těšit na příběhy čerta Fidibuse. Na pohádková představení můžete zajít i do jiných divadel
ní kladenského divadla Antonín
Prynke. Náladu celé inscenace výrazně dotváří hudba, kterou zkomponoval violoncellista a houslista
Matěj Kroupa, zakladatel Lamborghini String Quartet, který za svou
tvorbu obdržel Cenu Erik za nejlepší divadelní hudbu roku 2003.
„Slavnostní premiéra bude o pauze jako již tradičně zpříjemněna
malým občerstvením, po představení si děti odnesou domů stále neuvěřitelně populární balonky,“ doplňuje Prynke.

Loutkové představení je plné
stínoher a výtvarných triků

Divadlo Lampion uvádí i další hezké hry, při kterých se děti budou
náramně bavit. Se svými představeními – mimo jiné Mach a Šebestová, Opice Žofka, Trampoty brouka Pytlíka, Slůně aneb Proč mají
sloni dlouhé choboty – sklízí úspěchy v Kladně i po celé České republice. Víkendová představení navštěvují také rodiče s dětmi z Prahy.

Do Kladna na pohádky jezdí děti
s rodiči z celého okolí

Zaujala vás jiná akce ve středních
Čechách? Napište nám svůj tip na
e-mail: redcech@mfdnes.cz

Vyjádřete se!

Vaším objektivem Výběr z fotografií čtenářů na www.rajce.net

strednicechy.idnes.cz

Z peřinky až k tabuli
Stejně jako v našem tisíciletí i v minulých
stoletích letěla první léta života dítek nejen
v malých městech, ale i na vesnicích rychle,
a to bez rozdílu původu. Přesto bychom našli různé specifické drobnosti, které provázely život dětí v regionu. Rodinný život minulých dvou století představí půvab i tíhu
dětských let od Hořovicka po Berounsko.
Otevírací doba: út – so 9.00–12.00,
12.45–17.00, ne a svátky 10.00–12.00,
12.45–17.00.
potrvá do 3. dubna

Čáslav
KLADNO Divadlo Lampion, divadelní scéna oblíbená především malými diváky, chystá na pátek 11. února zcela novou pohádku – Čertík Fidibus. Bude tak dalším titulem na
pohádky bohatého programu. Slavnostní premiéra se uskuteční v 18
hodin.
Příběh pojednává o malém mořském čertu, který se u vrchního čerta Quaklabraka, chránícího mořský svět, učí být zlý. Jenže Fidibus
sní o tom, že ho mořská zvířátka
mají ráda. A tak se rozhodne, že už
žádné čertoviny dělat nebude a stane se hodným čertem.

Námět podle pohádkové knihy
Güntera Spanga převedli autoři inscenace na jeviště pomocí loutek
nejrůznějších typů, stínohry i dalších výtvarných triků. „Scéna divákům navodí atmosféru podmořského světa a pocit, že sami plují jako
rybky pod hladinou,“ říká produkč-

Hlasovat pro jednu z kulturních událostí
kraje můžete na strednicechy.idnes.cz

Na představení pro malé můžete
vyrazit i jinam
I další středočeská divadla a kulturní centra chystají pohádky. Ve Slaném můžete vidět Šípkovou Růženku, příbramské Divadlo Antonína
Dvořáka uvede oblíbené Františkovo čarování s Majdou Reifovou,
mělnický Masarykův kulturní dům
chystá Ptáka Ohniváka a lišku Ryšku, Městské divadlo v Mladé Boleslavi uvede představení Zlatovláska
podle M. D. Rettigové. Pokud chcete vědět kam s dětmi, sledujte kulturní přehled v MF DNES, kde pravidelně o dětských představeních informujeme.
Marek Peška

PROGRAM

Kam na pohádky
Čelákovice
ZŠ Jana Zacha
Kuki a Muki
5. 2., 10.00
Slaný
Městské divadlo
Šípková Růženka
5. 2., 15.00
Slaný
Městské divadlo
Co by bylo, kdyby...? 9. 2., 13.00
Mladá Boleslav
KS Svět
Pověsti pražské
10. 2., 10.15
Ml. Boleslav
Městské divadlo
Kolíbá se velryba
12. 2., 17.00
Kolín
Městské divadlo:
Ferda Mravenec
13. 2., 15.00

VÝSTAVNÍ SÍŇ
nám. Jana Žižky z Trocnova 197

D. Dost-Nolden – Konkrétní snění za
všelijakých dnů
Obrazy, sochy, prostorová instalace. Otevírací doba: út – ne 10.00–12.00,
14.00–17.00.
potrvá do 13. února

Jesenice
MUZEUM JESENICE
Mírové náměstí 15, tel. 313 599 359

Historické obrázky Rakovníka, Kladna,
Slaného a Kralup nad Vltavou
Otevírací doba: út – pá 8.00–15.30, so
8.00–12.00, ne 13.00–17.00.
potrvá do 27. února

Roztoky
STŘEDOČESKÉ MUZEUM
Zámek 1, tel. 233 029 011

50 + 5 oděvní a jiná tvorba
Výstava návrhů studentů oděvních škol.
potrvá do 27. března

INZERCE

EDEN2011

Reakce na chaos
kolem autobusové
dopravy

„

No to je totální chaos.
Pan hejtman by se měl
podívat do svého
volebního programu, co tam
sliboval ohledně MHD a jak to plní?
Sám do MHD nevleze a život
obyčejných lidí je mu fuk!

raicafu

Vozíme děcka do škol zdarma,
proplácíme poplatky, ale na
základní obslužnost peníze
nemáme. Tohle je špatná
sociálnědemokratická politika, která
výrazně zasáhne ty nepotřebnější.
Jan.P

Bydlím v obci Zlatníky-Hodkovice,
do Prahy nám jezdí přes den jeden
bus za hodinu, ve špičce dva. O
víkendu jeden za tři hodiny a zkuste
si naplánovat návrat z nějakého
sportovního utkání, abyste nemuseli
čekat dvě hodiny v tomto mrazu
venku. Nejen že se bude teď
zdražovat, ale autobusy stejně
kolikrát ani nepřijedou.

17.30

Mělník

Husovo náměstí 25/6, tel. 773 625 007

Nesvatbov

B 5

Cena Trilobit
Nově zrekonstruované prostory
berounského kina Mír se staly
centrem slavnostního předávání
cen Českého filmového a
televizního svazu FITES Trilobit.
V sobotu večer se tato prestižní
cena udělovala už po
čtyřiadvacáté, v Berouně se
jednalo o její jedenáctý ročník.
Režisérovi Františku Filipovi
(vlevo) gratuluje k získání
Ceny Vladislava Vančury další
ikona českého filmu režisér Jiří
Krejčík.

Cestovní ruch a obnova hmotného dědictví

2x foto Pavel Paluska

Zelí24

Získejte titul Evropská excelentní destinace
za Českou republiku!

Tak nám náš milý hejtman Rath
vrací socialismus. Sice bude
všechno zdarma, ale nebude to k
sehnání. Autobusy, lékařská péče a
co dál...
Wolprecht Jan

Nejdřív se rozdají peníze na
poplatky a jízdné pro žáky zdarma a
pak se diví, že kraj nemá peníze.
Hejtman Rath má ještě tu drzost to
svést na premiéra Nečase. Vždyť
Nečasova úsporná politika snad
ještě ani nemohla mít čas
promítnout se do rozpočtů krajů.

Západ slunce Slunce se při západu nádherně vybarvilo v sobotu v

vojcek_p

podvečer na Mělnicku.

Uzávěrka přihlášek 18. února 2011

Foto: Pavel Korecký

Více informací na www.eden-czechtourism.cz

