
ÚTERÝ 22. ÚNORA 2011
WWW.IDNES.CZ4 B střední čechy

Beroun
MUZEUM ČESKÉHO KRASU
Husovo nám. 87, tel. 311 624 101
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 na-
šli různé specifické drobnosti, které prová-
zely život dětí v regionu. Rodinný život mi-
nulých 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

Řevnice
MODRÝ DOMEČEK
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 3, tel. 602 603
257
Salon výtvarníků pro Konto Bariéry
Prodejní výstava předních českých výtvar-
níků (např. J. Sozanský, J. Mocek, K. Benet-
ka a další). Z výtěžku budou financována
stipendia pro těžce zdravotně postižené
studenty. Otevírací doba: Po 12.00–19.00,
út – so 9.00–19.00, ne 10.00–17.00.

potrvá do 14. března

Benešov
KINO BENEŠOV
Poštovní 8, tel. 317 726 004
Nevinnost 19.30

Beroun
KINO MÍR
Politických vězňů 445, tel. 311 621 811
Čtyři lvi 20.15
Občanský průkaz 17.30

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

Český Brod
KINO SVĚT
Krále Jiřího 332, tel. 721 177 552
Zelený sršeň 18.00

Kladno
KINO HUTNÍK
Kladno, náměstí Sítná 3127, tel. 312 688 336
Opravdová kuráž 20.00
Shrek: Zvonec a konec 3D 15.00

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

Erotikon 20.00

KINO 99 – VELKÝ SÁL
Zahradní 764, tel. 321 720 930
Hon na čarodějnice 19.30

Kralupy nad Vltavou
KULTURNÍ DŮM VLTAVA
nám. J. Seiferta 706, tel. 315 727 827
Fimfárum – Do třetice všeho dobrého 3D

17.30
Vše pro dobro světa a Nošovic 20.00

Lysá nad Labem
LUFT KINO KLUB
Husovo náměstí 25/6, tel. 773 625 007
Paranormal Activity 2 20.00

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

Milín
KINO MILÍN
Václavská 261, tel. 24654
Rodinka 17.00, 20.00

Mladá Boleslav
CINESTAR MLADÁ BOLESLAV
tř. Václava Klementa 1459, tel. 326 779 999
127 hodin 20.30
Cizinec 17.10
Černá labuť 19.00, 21.30
Gnomeo & Julie 3D 14.15, 15.10, 18.30
Méďa Béďa 3D 16.50
Na vlásku 15.30
Na vlásku 3D 16.15
Nevinnost 19.10
Opravdová kuráž 17.45, 20.15
Tři dny ke svobodě 21.10

KINOKAVÁRNA SVĚT
Tylova 468, tel. 326 321 709

Projekt 100 – Druhá strana mince 20.00

Mnichovo Hradiště
KINO SATURN
Jana Švermy 897, tel. 326 772 122
Na vlásku 17.30
Přežít svůj život 20.00

Neratovice
SPOLEČENSKÝ DŮM NERATOVICE
nám. Republiky 1399, tel. 315 682 602
Cizinec 19.00

Nymburk
MĚSTSKÉ KINO SOKOL
Tyršova 6, tel. 325 512 250
Fotři jsou lotři 19.00

Poděbrady
ZÁMECKÝ BIOGRAF
nám. Jiřího 1, tel. 325 612 220
Občanský průkaz 19.00

Rožmitál pod Třemšínem
KINO ROŽMITÁL
Náměstí 23, tel. 318 665 339
Hon na čarodějnice 20.00

Slaný
MĚSTSKÉ KINO
Masarykovo nám. 159, tel. 312 522 608
Dívka, která si hrála s ohněm 19.30

Beroun
ČESKÁ POJIŠŤOVNA
Wagnerovo nám. 1541
Katapult
Koncert rockové legendy. Tour 2011: Rados-
ti života. 19.30

Poděbrady
KONGRESOVÉ A KULTURNÍ CENTRUM LÁ-
ZEŇSKÁ KOLONÁDA
nám. T. G. Masaryka
Josef Pepino Matura & Akordeon
Ojedinělé hudební vystoupení s akordeo-
nem, zpěvem a mluveným slovem. Akce se
koná v kavárně Viola. 16.00
ZÁMEK PODĚBRADY
Jiřího náměstí 1/I
Rodina Klánských
Další z řady abonentních koncertů pořáda-
ný společností Otakara Vondrovice, o. s.
Vstupné: 80 Kč. 19.00

Příbram
SVATÁ HORA
Svatá Hora 591
Hudba v nezvyklých souvislostech
Účinkuje I. Boreš – kytara. Koncert v bis-
kupském pokoji. 19.00

Lidé od nás
Potýkáme se
s nedostatkem
financí

RAKOVNÍK Ještě letos by mělo ně-
kdejší židovské ghetto v Rakovní-
ku získat novou podobu. Po opra-
vách bude areál vypadat stejně
jako kdysi v 17. století.

Po dokončení inženýrských sítí
se do ulic vrátí kamenná dlažba
a přibude městský mobiliář – na-
příklad osvětlení nebo lavičky. Prá-
ce z velké části zaplatí evropská do-
tace.

V Rakovníku se letos bude sta-
vět ještě cyklostezka do Kněževsi
přes Olešnou. I tu zaplatí hlavně
evropské peníze.

„Při rekonstrukci vycházíme
z dobových fotografií“
Obnova bývalého židovského ghet-
ta začala již minulý rok rekonstruk-
cí inženýrských sítí v ulicích Grillo-
va, Vysoká, U Hluboké studny
a V Brance. „Letos bude pokračo-
vat druhá etapa obnovou ulic Ka-
menná, Masná a Martinovského.
V obou etapách by také měly být
práce konečně vidět,“ uvádí rakov-
nický mluvčí Jan Polák.

Během tohoto roku by se tak do
ulic měla vrátit kamenná dlažba.
Přibudou také lavičky, historický
kamenný patník nebo lampy. „Asi
nebude vše zcela přesné, jako to
bývalo v dobách našich prapra-
předků, nicméně při tvorbě projek-
tu se vycházelo z dobových foto-
grafií a dostupných dokumentů,“
říká Jan Polák. Myslelo se i na ze-

leň. „Na konci ulic Masná a Ka-
menná v jimi vymezeném trojúhel-
níku vznikne také jakýsi zelený par-
čík s lavičkami,“ popisuje změny
Polák.

Na druhou etapu obnovy získa-
lo město dotaci ve výši 18 milionů
korun. Asi 6 milionů doplatí ze své-

ho. „Všechny ulice budeme opra-
vovat po částech, tak abychom co
nejméně omezili zde žijící obyvate-
le, podnikatele a provoz,“ dodává
Polák.

Na práce budou dohlížet také ar-
cheologové. „Bude se kopat v mís-
tě historických navážek,“ upozor-
ňuje archeoložka Jana Lomecká.
Před několika lety totiž byla v těch-
to místech nalezena pec ze 16. sto-
letí. Podle Lomecké je proto mož-
né, že se v ghettu najdou středově-
ké zlomky keramiky a další cenné
nálezy. Při první etapě rekonstruk-
ce se ovšem nenašly, alespoň pro-
zatím. Dokončení obnovy bývalé-
ho ghetta je plánováno na duben
příštího roku.

Nová stezka pomůže
cyklistům i zahrádkářům
Další evropskou dotaci 7 milionů
získal Rakovník na vybudování cyk-
lostezky z Rakovníka do Olešné a
dále do Kněževsi. „Trasa bude vy-
budována na již existujících stez-
kách. Zpevníme je buď živicí,
nebo asfaltem,“ vysvětluje Jan Po-
lák. Chybět nebudou ani odpočíva-
dla a cyklistické značení.

Trasa pomůže také zahrádká-
řům a některým obyvatelům rodin-
ných domů. Bude totiž sloužit také
jako přístupová komunikace pro
jižní svahy zahrádek i vznikající zá-
stavby rodinných domů.

Michal Novotný

Rakovnická radnice na letošek plánuje dvě velké investiční akce. Původní
podobu letos dostane bývalé židovské ghetto, které vzniklo v 17. století.
Město také postaví cyklostezku z Rakovníka do Kněževsi.

Ř editelka informačního
a vzdělávacího střediska
Budy a obecně prospěšné

společnosti Křivoklátsko žije
ve Velké Bukové. „Kromě provozo-
vání informačního centra na Křivo-
klátě nabízíme své vzdělávací služ-
by především školám, obcím a ši-
roké i odborné veřejnosti, která se
u nás může i ubytovat,“ říká.

Informační centrum se však po-
týká s nedostatkem peněz.
„Na provoz informačního centra
nedostáváme žádnou dotaci
od městyse Křivoklát. Všechny fi-
nance na provoz musím shánět
sama formou ubytování, vzděláva-
cími programy, prodejem suvený-
rů a zpracováváním grantů,“ dodá-
vá.

Uvítala by tak hlavně jednoduš-
ší legislativu pro získání dotací.
„Pomohlo by, kdyby formuláře
byly jednodušší, měly méně pří-
loh a vše šlo zaslat pouze elektro-
nicky,“ vysvětluje.

Přesto ji však práce baví. „Všech-
na má pracovní místa byla cílena
již od mládí na práci s dětmi a ob-
čany, kteří mají rádi přírodu, histo-
rii, turistiku a kulturu,“ tvrdí. V je-
jím povolání jí pomáhá i rodina.

„Tím, že jsme turistické infor-
mační centrum, musíme mít ales-
poň šest hodin denně otevřeno
pro turisty. Když jsem tedy s dět-
mi nebo návštěvníky v terénu, prá-
ci za mne musí vzít dcera,“ dodá-
vá.

Přesto má ohromnou radost,
když jsou děti spokojené a školy
i turisté se každoročně vracejí. „Ří-
kají, že si připadají jako doma,
jsou spokojeni se službami, které
nabízíme. Je to pro mě veliká od-
měna,“ podotýká. (mno)

Pexesiáda 2. ročník celodružinové Pexesiády se konal
v období chřipek, a zřejmě proto bylo soutěžících méně než
vloni. 4x foto: Eva Vondrušková, www.rajce.net

RAKOVNÍK

S opravou fasády
pomůže půjčka

Jako každoročně poskytne Rakov-
ník ze svého rozpočtu zvýhodněné
půjčky, které mohou žadatelé vyu-
žít třeba na obnovu střech či fasád.
Letos je na tento účel vyhrazena
částka tři miliony. (kc)

RAKOVNÍK

Dětský karneval
s Palečkem
V rakovnickém Kulturním centru
proběhne 27. února karneval s Pa-
lečkem. Začíná se ve 14.30. (kc)

NOVÉ STRAŠECÍ

Za seniory už mohou
chodit návštěvy
V Domově seniorů v Novém Straše-
cí jsou opět povoleny návštěvy.
Kvůli zvýšenému výskytu onemoc-
nění chřipkou vyhlásil epidemio-
log jejich úplný zákaz. (kc)

RAKOVNÍK

Terč oslaví
dvacet pět let
Pětadvacetileté výročí oslaví v pá-
tek 25. února výtvarná skupina
Terč v Muzeu T. G. M. v Rakovní-
ku. Akce začne v 18 hodin. (kc)

PECÍNOV

V obci nepůjde
několik hodin proud
Elektřina nepůjde v obci Pecínov
2. března. K výpadku proudu do-
jde od 7.30 do 15.30 hodin. (kc)

Dárek na závěr Všechny děti, které se
zábavného soutěžení zúčastnily, si
odnesly domů malou odměnu… Jakou?
Samozřejmě pexeso!

Galerie
Prodejní výstava děl
předních výtvarníků

Kino Přehled filmů v biografech na úterý 22. únoraHudba
Kam dnes večer
zajít na koncert

FAKTA

Historie židovské čtvrti

Židovské ghetto kdysi bývalo
v uličkách pod Vysokou bránou.
Čtvrť byla v tehdy méně
využívaném prostoru založena
v roce 1678. Z původní staré
zástavby se dochovaly jen některé
domy, z nichž nejzajímavější je
Samsonův dům, jehož průčelí
zdobí sgrafita – vzácně zachovalá
renesanční stavba. Za zmínku stojí
také barokní synagoga postavená
v roce 1764. Ta dnes slouží jako
koncertní sál. Zachovala se také
židovská škola a rabinát, ve kterém
je Rabasova galerie.

Krátce

Jiřina
Prošková
ředitelka o. p. s.
Křivoklátsko

Úterý Rakovnicko: Rakovník, Nové
Strašecí, Jesenice, Křivoklát a další

Středa Kutnohorsko: Kutná Hora,
Čáslav, Zruč nad Sázavou a další

Čtvrtek Kladensko: Kladno, Slaný,
Buštěhrad, Směčno, Lány a další

Pátek Příbramsko: Příbram, Dobříš,
Rožmitál pod Třemšínem a další

Sobota Z okolí Prahy: Jílové,
Kamenný Přívoz, Davle a další

Čtyřka rozhodla Ani po 3. hře stále
nebylo jasné, které z dětí se bude radovat

z vítězství. Teprve čtvrtá hra rozhodla.
Nejvíce bodů získala Eliška Mikovcová.

Z měst a obcí

Plné nasazení Ale to neznamená, že by soutěžící
museli k výhře vynaložit méně úsilí.

Černá labuť Vynikající thriller
s Natalií Portmanovou.

Rakovník vrátí
bývalému ghettu
původní podobu

INZERCE

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


