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Beroun
KINO MÍR
Politických vězňů 445, tel. 311 621 811
Správci osudu 18.30

Čáslav
KINO MILOŠE FORMANA
Jeníkovská 138, tel. 327 312 139
Hop 17.30

Kladno
KINO HUTNÍK
Kladno, náměstí Sítná 3127, tel. 312 688 336
Hlavně nezávazně 20.00

Kolín
KINO 99 – MALÝ SÁL
Zahradní 764, tel. 321 720 930
Londýnský gangster 17.30
Příběh o uplakaném velbloudovi 19.30
KINO 99 – VELKÝ SÁL
Zahradní 764, tel. 321 720 930
Hlavně nezávazně 19.30

Kralupy nad Vltavou
KULTURNÍ DŮM VLTAVA
nám. J. Seiferta 706, tel. 315 727 827
Hlavně nezávazně 20.00

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

Mladá Boleslav
CINESTAR MLADÁ BOLESLAV
tř. Václava Klementa 1459, tel. 326 779 999
Hlavně nezávazně 18.50, 21.10
Hop 14.40, 16.45
Králova řeč 18.45
Máma mezi Marťany 3D 16.20
Obřad 21.30
Rango 14.15, 16.30
Sucker Punch 14.30, 19.00
Vem si mou duši 3D 18.30, 20.45
Všemocný 21.15

Mnichovo Hradiště
KINO SATURN
Jana Švermy 897, tel. 326 772 122
Tři dny ke svobodě 17.30, 20.00

Poděbrady
ZÁMECKÝ BIOGRAF
nám. Jiřího 1, tel. 325 612 220
Nickyho rodina 19.00

Příbram
KINO MÍR
Legionářů 400, tel. 602 969 710
Biutiful 19.00

Slaný
MĚSTSKÉ KINO
Masarykovo nám. 159, tel. 312 522 608
Sobík Niko 17.00

Kladno
DIVADLO LAMPION
nám. Starosty Pavla 4, tel. 312 242 732
Opice Žofka
Příběhy známého večerníčkového seriálu
M. Macourka o novopečené ředitelce ZOO
opici Žofce Orangutanové zdramatizoval
Ondřej Lážnovský. zítra, 9.30

Kutná Hora
ALFA KLUB
Sedlecká 670, tel. 604 878 124
Disputace Čáslav – Kutná Hora
Po skončení formální části vás srdečně zve-
me na malé pohoštění. Můj život – setkání s
moderátorkou, televizní a rozhlasovou hla-
satelkou Kamilou Moučkovou.

dnes, 18.00

Mladá Boleslav
DIVADÝLKO NA DLANI
Dukelská 1093, tel. 605 960 959
Snídaně aneb Tak už máme, co jsme chtěli
Lehce politický, středně závažný a silně ten-
denční pohled do života obyčejné rodiny
jedné nejmenované země... Vstupné:
60 Kč. dnes, 19.30
MĚSTSKÉ DIVADLO – VELKÁ SCÉNA
Palackého 263, tel. 326 734 990
Dobře placená procházka
Uli a Vanilka jsou mladí manželé stojící
před rozvodovým řízením. Běh věcí však
změní telegram od tety z Liverpoolu, která
odkazuje milion korun Vanilčinu dítěti...

dnes, 19.30

Příbram
DIVADLO A. DVOŘÁKA
Legionářů 400, tel. 318 625 691
Jak jsem vyhrál válku
Dělat si z války legraci je ošemetná věc! An-
glický spisovatel Patrick Ryan vydal v roce
1963 novelu „Jak jsem vyhrál válku“ s podti-
tulem: „Podle vyprávění poručíka Ernesta
Goodbodyho zapsal Patrick Ryan“. Vstup-
né: 150 Kč/110 Kč. dnes, 19.00

Zlomatka
Mladý student přijíždí za matkou, aby jí ko-
nečně řekl o své homosexuální orientaci.
Nesetká se však s jejím pochopením, ale na-
opak se pro ni stane pacientem, kterého je
třeba vyléčit. Milující matka odmítá při-
jmout pravdu a k „léčbě“ syna používá bi-
zarní a směšné metody. Vstupné: 50 Kč.

zítra, 10.00, 19.00

Benešov
MĚSTSKÉ DIVADLO NA POŠTĚ
Tyršova 163
Rebelující dámy české hudby
Klára Vytisková a Neřež: Pocta Zuzaně Na-
varové 19.30

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
ZÁMEK BRANDÝS
Plantáž 402
Koncert učitelů ZUŠ
Koncert se koná v kapli zámku. 19.00

Čelákovice
ZŠU JANA ZACHA
Vašátkova 343
Koncert žáků 18.00

PRAHA Jak najednou zabavit potom-
ka, babičku s dědečkem i domácího
mazlíčka? Vezměte je do pražských
Letňan.

Ode dneška do neděle se tu totiž
koná veletrh For Family, který zahr-
nuje rovnou čtyři přehlídky. Na své
si tu tak přijdou všichni členové ro-
diny.

Vůbec poprvé se na letňanském
výstavišti uskuteční veletrh For
Pets, akce pro chovatele psů, ko-
ček, exotických ptáků nebo rybiček.
Vzít si je můžete dokonce s sebou.
„Psi se však musí ve vstupní hale
prokázat platným očkovacím průka-
zem. Štěňata musí mít všechna oč-
kování,“ podotkla Maria Wohlrabo-
vá z pořádající společnosti ABF. Zá-
roveň vypíchla, co byste si neměli
nechat ujít.

1. Máme děti
Nejstarší z veletrhů balíčku pro

rodinu For Kids nabídne potřeby
pro děti a věci, které jim zpříjemní
a rodičům usnadní život.

Zatímco matky se třeba dozvědí,
jak masírovat miminka, a otcové si

mohou vyzkoušet novou herní kon-
zoli, na děti čekají filmoví hrdinové.
„Uvítá je flotila ze Star Wars a setka-
jí se s Harrym Potterem. V kouzel-
nickém stánku si čarodějové ověří,
jaké mají děti znalosti z magického
světa a hradu Bradavice,“ popisuje
Wohlrabová.

Zároveň se tu bude závodit na
čtyřkolkách a plyšových koních.

2. Máme mazlíčka
For Pets představí školy, hote-

ly pro psy, krmivo a pamlsky, ale i
zvířecí módní trendy: kočárky, pelíš-
ky, oblečky a brýle. „Majitelé by tu

neměli propásnout závody agility,
pódiová vystoupení nebo návštěvu
zvířecí psychologické poradny a
stánku veterinární záchranné služ-
by, kde mazlíčka prohlédnou,“ říká
Maria Wohlrabová s tím, že na vele-
trhu vám pejska nebo kočku také
ostřihají.

Zájemcům lektoři předvedou, jak
naučit psa dogfrisbee – hru s létají-
cím diskem.

Pokud o koupi psa teprve uvažuje-
te, v sekci pro mazlíčky vám poradí,
abyste dobře vybrali.

3. Máme babičku a dědečka
Pro seniory organizátoři letos

připravili doprovodný program v
podobě country tanců seniorek,
ukázku a povídání o tai-chi nebo
tipy na lázeňský pobyt.

„Za zmínku určitě stojí i část s po-
můckami pro seniory, která kromě
známých vychytávek, které senio-
rům a jejich rodinám ulehčují ži-
vot, představí i novinky na trhu: po-
čítačové programy na trénink moz-
ku a paměti či chytré náramky, kte-
ré mohou zachránit život,“ podotý-

ká Wohlrabová. Zájemci se tu se-
známí s nadačním fondem Veselý
senior, který se snaží zlepšit kvalitu
podmínek a služeb v léčebnách pro
dlouhodobě nemocné i v domo-
vech seniorů, i s novou službou v
Praze Senior help. Ta zajišťuje pro
babičky a dědečky aktivity jako nor-
dic walking nebo hraní společen-
ských her.

4. Chceme cestovat
„For Travel nabídne netradič-

ní inspiraci pro dovolenou či víken-
dový pobyt: wellness, poznávací,
sportovní, zážitkové výlety. Připra-
ven je i program v podobě orientál-
ních tanců, ochutnávek pokrmů a
workshopů,“ říká Wohlrabová.

V sobotu od 10.30 hodin bude
součástí veletrhu Cestovatelský fes-
tival, který přinese přednášky i prak-
tické rady na cestování do různých
částí světa. Zavede vás do Keni, Do-
minikánské republiky nebo na kole
po Evropě. „Ženy řidičky si tu mo-
hou nechat zdarma překontrolovat
před letní sezonou svůj vůz, “ dopl-
ňuje Wohlrabová. Eva Fryšarová

Slavnosti Ve Spolkovém domě ve Vlašimi se tento týden
konaly Slavnosti sourozenců Roškotových. Akce se
uskutečnila už pošesté.

Veletrh For Family, který začíná dnes na výstavišti v
pražských Letňanech, nabídne zábavu celé rodině. Děti
se potkají s Harrym Potterem, domácí mazlíčci ochutnají
pamlsky a rodiče si mohou vybrat letní dovolenou.

Kino
Přehled filmů
na 31. března

Výstava Expozici obrazů Anny
Roškotové a výstavu akvarelů

účastníků kurzu Malováním
po stopách Anny Roškotové

si mohou zájemci prohlédnout
ještě dnes od 10 do 17 hodin.

3x foto: Karel Chlumec

FAKTA

Jak se do Letňan
dostanete
Nejlépe metrem trasy C, stanice
Letňany. Poté autobusem čísla: 110,
140, 151, 158, 186 – zastávka
Výstaviště Letňany. Otevírací doba
čtvrtek – sobota: 10.00 – 18.00
neděle: 10.00 – 17.00

Divadlo
Středočeské scény
uvedou slavné hry

Hudba
Kam dnes večer
na koncert

Je ostudné, že tak dobré
spoje byly zrušeny
Pan Beznoska – firma Nimbus – za-
čal provozovat přímý autobusový
spoj z obce Srby do Prahy-Zličína,
který následně pokračoval i do sta-
nice Praha-Hradčanská.
Tento spoj mi velice vyhovoval,
protože z Prahy do Srb a zpět jez-
dím nejméně dvakrát týdně. Ne-
musela jsem tedy žádat nikoho z
rodiny, aby mne odvezl na Slovan-
ku na autobusový spoj buď firmy
Anexia Rakovník, nebo na spoj do
Tuchlovic firmy ČSAD Kladno, pří-
padně na vlak buď do Kamenných
Žehrovic, kam bych jinak musela
jít lesní cestou (což je v zimě ne-
možné!), nebo do Kačice, což je
asi 2,5 kilometru po silnici, tudíž
bych musela už vycházet na vlako-
vé spojení nejméně jednu hodinu
před odjezdem vlaku.
Pokud jsem byla nucena využívat
spoje ČSAD Kladno ze Srb na Slo-
vanku, mnohokrát přijel tento
spoj pozdě, takže jsem na Slovan-
ce musela přebíhat ze zastávky
Slovanka I na zastávku Slovanka II
přes kruhový objezd, ze kterého
mi odjížděl spoj do Prahy.
Zvláště v zimě to bylo skutečně
„úžasné“ cestování! A za velkou fi-
nanční částku!
Pokud jsem z Prahy přijela na Slo-
vanku II spojem Anexia a pak se
přemístila na Slovanku I, kde jsem

čekala na spoj ČSAD Kladno do
Srb, musela jsem tam čekat asi 30
minut, což je také veliká lahůdka,
zvláště v zimě!
Spoje firmy Nimbus byly velice vý-
hodné, neboť jezdily v časových in-
tervalech tak dobře sestavených,
že je bylo možno využívat několi-
krát dopoledne, odpoledne, večer,
ba i v noci, což žádný jiný doprav-
ce nedělá!!!
Lidé, kteří ze Srb jezdí do Prahy
do práce, byli spokojeni, že se ko-
nečně udělalo také dobré spojení
pro ně!!!
Já jsem měla možnost jet s firmou
Nimbus POUZE jednou!!! Byla
jsem spokojena nadmíru vstříc-
ným chováním pana řidiče a hlav-
ně rychlostí, s jakou jsem se do
Prahy ze Srb dostala, a také cenou
velmi příznivou pro mne, důchod-
kyni. Autobus, kterým jsem jela,
byl téměř celý obsazen až na něko-
lik míst! Za dva dny jsem cestova-
la opět z Prahy do Srb a na spoj
Nimbus čekalo na zastávce tolik
lidí, že by byl autobus zcela obsa-
zen a další cestující by stáli.
Ale autobus nejel!!!
Nemáte představu, jak byli lidé na-
štvaní! Tyto spoje sloužily lidem,
kteří nemají jinou možnost se ze
Srb a do Srb dostat, pokud nemají
automobil.
V Srbech při hledání jízdního řádu
od firmy Nimbus jsem zjistila, že
tam žádné nejsou. Při rozhovoru

s obyvatelkou Srb jsem se dozvě-
děla, že tyto jízdní řády pracovníci
ČSAD Kladno strhali.
Je ostudné, že autobusové spoje
Nimbus byly zrušené.
Olga Mirvaldová

Výstavby tepny R6
se nevzdáme
Rychlostní komunikace R6 spojují-
cí Českou republiku ve směru od
západu na východ s pražskou met-
ropolí považuji za stěžejní doprav-
ní tepnu, která musí stát co nejdří-
ve. Ministr dopravy Vít Bárta ji
však škrtl ze svých plánů a její do-
končení naplánoval nejdříve na
rok 2025. To se nelíbí starostům a
senátorům Ústeckého, Karlovar-
ského a Středočeského kraje. Pro-
to jsme připravili petici a potřebu-
jeme alespoň 10 000 podpisů, aby-
chom se dostali k veřejnému slyše-
ní do Senátu.
Silnici R6 je potřeba dokončit
mnohem dříve. Už kvůli investo-
rům a stavu současné cesty. Při jíz-
dě z Karlových Varů na Prahu je
po cestě hned několik nebezpeč-
ných úseků v obcích, kde je stav
silnic v katastrofálním stavu a do-
prava tak ohrožuje bezpečnost
lidí. Informovat se a podepisovat
můžete zde: http://www.chce-
mer6.cz/
Marcel Chládek
marcelchladek.blog.iDNES.cz

Předvádění Součástí akce byly výtvarné dílny a
vernisáž výstavy akvarelů Anny Roškotové.

Fórum čtenářů

Na akci pro
celou rodinu

Vaším objektivem Výběr z fotografií čtenářů na serveru www.rajce.net z posledních dnů. I vy můžete své snímky představit na tomto webu a na stránkách MF DNES

výběr z dopisů, kráceno

BENÁTKY NAD JIZEROU - Brichovy potraviny, Husovo nám. 57, BRANDÝS NAD LABEM - BENTO MARKET, Kostelecká 1529, ČESKÝ BROD - Ivana Máchová, nám. Arnošta z Pardubic 7, KBH potraviny, Bezručova 249, ČÁSLAV - Potraviny 
„U Mikešů“, Klimenta Čermáka 131, ČERVENÉ PEČKY - ENAPO potraviny, Nám. 1. máje 15, DOLNÍ BUČICE-VRDY - Potraviny JITRO, Chrudimská 189, JÍLOVÉ U PRAHY - Pavel Kolář, Masarykovo nám.5, JIŘICE U KOSTELCE NAD LABEM
- Potraviny ESO, K Jiřímu 160, CHOTUSICE - ARMA, KNĚŽICE - Smíšené zboží Prokeš Josef, Kněžice 120, KOLÍN II - Potraviny ANDĚL, Rimavské Soboty, KOLÍN I - Potraviny ENAPO č. 509, Karlovo nám. 20, KOLÍN II - Potraviny ANDÍLEK, 
Benešova 639, KOLÍN V - Potraviny ANDĚL IV, Brankovická, Potraviny ENAPO č. 506, Třídvorská 1424, KONÁROVICE - Potraviny MÍČA, Konárovice 19, KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY - Potraviny B+, nám. Smiřických 37, KOSTELEC NAD 
LABEM - Potraviny KADLEC, nám. Komenského 76, Potraviny „na Marjánce“, T.G.Masaryka 344, KOUŘIM - Potraviny K+K, Mírové náměstí 118, KUTNÁ HORA - Potraviny ENAPO č.508, Masarykova 337/37, Obchod u Kozlíků, Sokolská 413, 
LYSÁ NAD LABEM - potraviny ENAPO 513, Nerudova 428, MĚLNÍK - potraviny Enapo č. 511, Náměstí Karla IV. 200 MĚSTEC KRÁLOVÉ - Potraviny ENAPO č. 503, Přemysla Otakara II. čp. 28, MLADÁ BOLESLAV - Potraviny ENAPO č.507, nám 
Míru 15, Potraviny Jizerka, Mírové náměstí 15, MUKAŘOV - ENAPO potraviny, Pražská 230, NOVÁ VES - Potraviny Anděl, Václavská 32, ODOLENA VODA – potraviny ENAPO č.516, Horní náměstí 249, OPOLANY – Smíšené zboží, č.p. 115, 
PODĚBRADY - Prodejna U POŠTY, Jiráskova, U SLAVÍKŮ, Studentská 764, PRAHA 9-KBELY - potraviny Katusická 667, PRAHA-KLÁNOVICE - D. Urban, Slavětínská 620, PŘIŠÍMASY - potraviny večerka č.p.40, ŘÍČANY U PRAHY - Potraviny 
„Na Růžku“, Masarykovo nám. 35, STARÁ BOLESLAV - BENTO MARKET, Boleslavská 730, STRUHAŘOV - Potraviny ENAPO 514, Struhařov 175, SUCHDOL - Potraviny ENAPO č. 505, 26 Suchdol, TÝNEC NAD LABEM - Potraviny ENAPO č. 512, 
Tyršova 151, UHLÍŘSKÉ JANOVICE - Potraviny - Kašpar a syn, Jungmanova 150, Obchodní centrum Jaroslav Krauer, Kubátova 302, VELIM - Potraviny Anděl, Palackého 544, VELKÝ OSEK - Potraviny na NÁBŘEŽÍ, Nábřeží 201, ZÁSMUKY - J+J 
POTRAVINY, Riegrova 431, ZRUČ NAD SÁZAVOU - Potraviny Sázavanka, náměstí Míru 786, ŽABONOSY - potraviny č.p. 8, ŽLEBY – Potraviny, Ronovská 139

Kuřecí debrecínka100 g

Hera 250 g

Niva sýr 100 g
s modrou plísní

Mattoni 1,5 l
neperlivá, jemně perlivá, 
perlivá

Figaro XS 25 g
mléčná čokoláda

AVE Banán 25 g
v čokoládě

Braník jedenáctka 0,5 l
speciální ležák

+ 3,– Kč záloha

Duetky s náplní 220 g
tvaroh a mák

5,90

18,90

8,90

3,50

8,90

11,90

14,90

15,90
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