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Z měst a obcí
Lidé od nás

Nedovedu si
představit, že bych
se odstěhoval
Jiří
Karel
ředitel Kulturního
centra Rakovník

akovnický rodák Jiří Karel
působí v místním centru
kultury od roku 2003. Předtím pracoval téměř dvacet let ve
školství. „Na práci v kultuře se mi
líbí, že každý den je pestrý a mnohotvárný,“ říká Karel.
V Rakovníku žije 48 let. „Po
pravdě si nedovedu představit, že
bych se přestěhoval,“ podotýká Karel. Jediné, co mu v obci vadí, jsou
špatné silnice po zimě.
Jiří Karel by návštěvníkům Rakovníka rozhodně doporučil historickou část města. „Za procházku
stojí naše náměstí, někdy se mu
říká malý Václavák,“ sděluje.
Jedním z větších úspěchů kulturního centra je zdařilá digitalizace kina. „Nyní mohou chodit diváci v Rakovníku na premiéry filmů i
ve 3D v den celostátních premiér.
O tom se nám před rokem jen zdálo,“ pochvaluje si ředitel.
Centrum se nyní chystá otevřít
novou klubovou scénu, bude se
na ní hrát i rock. „Klub plánujeme
v opraveném Domě osvěty, na
tuto malou scénu se těšíme a myslím, že i místní,“ dodává.
(kr)

R

Napište nám!
Vaše názory
nás zajímají
Postřehy a náměty z Rakovnicka
můžete psát přímo redaktorovi,
který má tuto oblast na starosti.
Pište na josef.hora@mfdnes.cz

Úterý Rakovnicko: Rakovník, Nové
Strašecí, Jesenice, Křivoklát a další
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Středa Kutnohorsko: Kutná Hora,
Čáslav, Uhlířské Janovice a další

Čtvrtek Kladensko: Kladno, Slaný,
Buštěhrad, Smečno, Stochov a další

Tajemný Kelt
se vrací na místo
svého nálezu

Druid z odpadní jámy
Podle vlasů a vousů neznámého se
odborníci domnívají, že jde o portrét keltského kněze – druida. Obdobný účes nosili v té době také irští druidové. „Keltové nezobrazovali bohy, ale uctívali předky a kněží
byli v jejich společnosti nejvýše postavení,“ vysvětluje Blažková.

Vaším objektivem Fotografie čtenářů, které nás zaujaly

Sobota Z okolí Prahy: Jílové, Davle,
Mníšek pod Brdy, Řevnice a další

Krátce
RAKOVNÍK

NOVÉ STRAŠECÍ

Projekt nové
knihovny pokračuje

Přednáška
o ženském hnutí
Akademie volného času 7 pořádá
ve čtvrtek 7. dubna přednášku
Hany Maříkové na téma Vznik ženského emancipačního hnutí. Zájemci se v ní dozvědí o důvodech a
smyslu tohoto hnutí a o postoji
společnosti k němu.
(ar)

Výstavu přibližující příběh kamenné hlavy z keltského hradiště u Mšeckých
Žehrovic připravují v muzeu v Novém Strašecí. O unikátní památce vyjde
také kniha, pro děti připravuje muzeum Keltský den.
NOVÉ STRAŠECÍ Hlavu Kelta z opukového kamene vystaví rakovnické Muzeum T. G. Masaryka v Novém Strašecí. Originál bude k vidění pouze jeden den, po zbytek výstavy ho nahradí replika.
Vzácná památka laténské kultury z přelomu třetího a druhého století před naším letopočtem je uložena v Národním muzeu v Praze.
Půjčuje se na výstavy jen zřídka.
„Je to mimořádná událost, Národní muzeum keltskou hlavu vystavilo pouze dvakrát,“ podotýká ředitel rakovnického muzea František
Povolný.
Keltská hlava je unikátní především realistickým zpracováním,
které není pro keltskou kulturu obvyklé. „Na celém světě se nenašlo
ani deset obdobných bust a pouze
ta naše je detailně esteticky zpracována,“ upřesňuje archeoložka Kateřina Blažková.

Pátek Příbramsko: Příbram, Dobříš,
Březnice, Nový Knín a další

hradiště,“ objasňuje okolnosti nálezu ředitel muzea.
Hlava byla objevena v roce
1943, ale na své představení veřejnosti musela si počkat do konce
války. „Byly tu velké obavy, aby ji
němečtí vojáci nezabavili a neodvezli do Německa,“ říká Povolný.
Od té doby je bezpečně uložena v
Národním muzeu.

Nové víceúčelové studijní a společenské centrum v Rakovníku je stále ve fázi plánování. Má být v Martinovské ulici, kde již byla v rámci
stejného projektu zprovozněna
školní jídelna. Komplexní projektová dokumentace, která je třeba
pro budoucí stavbu, by měla město stát 6,5 milionu korun, geodetická a další měření 143 tisíc.
(kr)

RAKOVNÍK

Busta pro knihovnu
Novou bustu Karla Čapka dostala
Městská knihovna v Rakovníku
u příležitosti 170. výročí svého založení. Autorem je malíř a sochař Miroslav Pangrác. Kromě busty získala
knihovna i licenční práva k jejímu
případnému odlití do bronzu. (ke)

INZERCE

Návrat na jeden den

Hlavu Kelta vystaví muzeum
v Novém Strašecí.
Foto: Archiv
Podle průzkumů byla plastika z
hradiště vyhozena. „Z naleziště se
dá soudit, že původně ležela v odpadní jámě, nejspíš tam byla umístěna z rituálních důvodů,“ poznamenává archeoložka. Další teorií
je, že druid přestal být uctíván, a
tak už modla nebyla potřeba. Hlava je rozbita na pět částí, ta u pravého ucha se nikdy nenalezla.
Vzácný nález objevil ve 40. letech minulého století Josef Šlajchrt v pískovně v Mšeckých Žehrovicích nedaleko Strašecího. „Pan
Šlajchrt nejspíš kopal písek v místech, kde stávalo opevněné keltské

Výstava v Novém Strašecí bude zahájena 21. dubna a potrvá do 22.
května. Druid se vrátí do Nového
Strašecí poprvé od svého objevení.
K vidění bude v pátek 20. května.
„Převoz si vyžádá speciální podmínky a součinnost tří ochranných
složek,“ říká Blažková. Opuková
plastika také potřebuje speciální regulaci osvětlení a klimatizace.
Návštěvníci si budou moci
mimo jiného prohlédnout, jak Keltové v hradišti žili.
Spolu s otevřením výstavy Příběh
nejkrásnější keltské hlavy proběhne
také křest stejnojmenné knihy. Program doplní i Keltský den, na kterém si děti mohou vyzkoušet některé keltské rukodělné techniky. Akce
se koná tento rok již počtvrté, tentokrát právě v den nálezu tohoto unikátu, 19. května.
Eva Králíková

Ještě mi není dvacet a už teď se děsím stáří
» Studenti čtou a píšou noviny Mladí se zamýšlejí nad střetem generací a důchodovou reformou
Tik, tak, tik, tak... Utíkají vteřiny,
minuty, hodiny, dny, týdny, měsíce, roky... Ten čas tak letí! Táhne
mi teprve (nebo už?) na dvacet,
mám pocit, že jsem za svou existenci na světě zatím nic pořádného nedokázala. Přestože ještě nemám dokončenou střední školu,
už teď začínám přemýšlet nad budoucností. To je přece normální,
vždyť každý sníme o tom, co nás v
příštích letech čeká. Netrápí mě
brzká budoucnost, já se děsím stáří!
Upřímně, politika šla dlouhý
čas naprosto mimo mě, až loňský
rok jsem se začala zajímat o to, co
se v našem státě děje a co bude se
mnou. Důchodové reformy, to je

Oslavy výročí
Sokol Říčany a Radošovice slaví
115 let od svého založení. K
výročí uspořádali říčanští
sokolové v sobotu 2. dubna
akademii. Uskutečnila se ve
Sportovní hale v Říčanech. Na
akademii se představili mladší
žáci, starší žáci, rodiče a děti,
mladí atleti. Rokenrol předvedly
formace z Twistu Sokola Říčany.
U příležitosti 115. výročí od
založení jednoty jim starosta
města Vladimír Kořen zavěsil
stuhu na historický župní prapor.

to, co v poslední době všude čteme, co se stále kolem dokola řeší.
Ale kde jsou výsledky?
Vím, že v politice se stále neorientuji. Přiznávám, že skutečně velký přehled nemám, ale kdo se v
tom má vyznat, když každou neděli v televizi sleduji, jak se naši politici jen dohadují. Rozhodně mě to
nebaví sledovat. Přesto si občas
něco přečtu a zprávy si poslechnu.
A právě to mě přivedlo na myšlenku, zda bych už teď, ve svých osmnácti letech, si neměla začít šetřit.
Jednou bych třeba chtěla děti a
nejen jedno. Ale pokud je pravda,
že za pár desítek let bude jeden člověk v důchodovém věku spadat k
jednomu pracujícímu, to už po-

tom zvažuji, jestli má cenu ty děti
mít? Kolik bych potom měla vydělávat peněz, abych se dokázala postarat o svou rodinu, sebe a k
tomu uživit jednoho důchodce?
Myslím si, že to není v lidských silách. Snad jen vláda by na to měla.
Již teď kolem sebe pozoruji, jak
mnoho párů přemýšlí, zda si pořídí miminko. Není to škoda? Přijde
mi to smutné. Zdražené plínky, oblečky, hračky a všechno další. Z
ekonomických důvodů si dítě nemůžou dovolit. Mrzí mě, že ze strachu z finanční tísně v budoucnosti, se vzdám představy velké rodiny.
A co potom věk, ve kterém bychom měli do důchodu vstoupit?

Pokud potomky budu mít, ráda
bych měla i vnoučata. Ale produktivní věk strávím vyděláváním peněz a do důchodového věku vstoupím s vysokým číslem na narozeninovém dortu. Budu mít dost sil na
to, abych si svou rodinu užila a po
dlouhém životě si odpočinula?
Ačkoliv na spoustu otázek neznám odpověď, tak už teď vím, že
se netěším na stáří. Právě bych
měla přemýšlet nad tím, jakou vysokou školu si vyberu, kam všude
bych se chtěla podívat, které země
navštívit, a místo toho se zabývám
myšlenkou, která se týká mého důchodu.
Tereza Salavcová
Gymnázium Joachima Barranda
Beroun

Divadlo Komedie i pohádky

Hudba Kam dnes večer vyrazit

Benešov

že často víc než proslulí generálové. Potvrdit to musí i sám císař Napoleon.
dnes, 19.30

Kladno
Dr. Steinera 2739

Swingový večer

Nymburk

Pavlína Jíšová & Přátelé
Koncert folkové zpěvačky, která má na
svém kontě dvě ocenění Porta.
20.00

Neratovice

Kralupy nad Vltavou

Karel Dohnal – klarinet, Jevgenij
Samoyloff – klavír
Výjimečný koncert českého a ruského (v
Anglii žijícího) sólisty slavného londýnského BBC orchestru. Program: skladby C. M.
von Webera, Jana Křtitele Vaňhala, Camila
de Saint-Saënse, Paula Jeanjeana.
19.00

MĚSTSKÉ DIVADLO NA POŠTĚ
Tyršova 163, tel. 317 721 167

Saturnin
Veselohra pro dospělé.

zítra, 19.30

HÁLKOVO MĚSTSKÉ DIVADLO
Tyršova 5/7, tel. 325 512 253

Mladá Boleslav
MĚSTSKÉ DIVADLO – VELKÁ SCÉNA
Palackého 263, tel. 326 734 990

Generálka Jejího Veličenstva
Komedie známého českého dramatika (Ikarův pád, Dobrá voda, Nezralé maliny, Tažní
ptáci) o tom, že odvážná Korsičanka doká-

Dva na kanapi
Francouzská komedie hraná snad na všech
pódiích světa, která v 1 800 reprízách
ovládla pařížské publikum. Vstupné: 180
Kč.
dnes, 19.30
Perníková chaloupka
Vstupné: 45 Kč.
zítra, 8.30, 10.00

MASARYKŮV KULTURNÍ DŮM
U Sadu 323

COUNTRY CLUB DŘEVÁK

KULTURNÍ DŮM VLTAVA
nám. J. Seiferta 706

Tři sestry

20.00

Mělník

19.30

SPOLEČENSKÝ DŮM NERATOVICE
nám. Republiky 1399

Kino Přehled filmů v biografech na úterý 5. dubna
Beroun

Králova řeč

KINO MÍR

Kolín

Politických vězňů 445, tel. 311 621 811

Biutiful

20.00

17.30

Děcka jsou v pohodě

Zahradní 764, tel. 321 720 930

Sucker Punch

KINO MILOŠE FORMANA

Kralupy nad Vltavou

Jeníkovská 138, tel. 327 312 139

Pouta

20.00

všech věkových kategorií.

3x foto: Petr Hněvsa

20.00

Lysá nad Labem

Krále Jiřího 332, tel. 721 177 552

Sportovkyně Na sokolské akademii v Říčanech se představili zástupci

KULTURNÍ DŮM VLTAVA

Květ pouště

KINO SVĚT

Gulliverovy cesty

19.30

nám. J. Seiferta 706, tel. 315 727 827

Český Brod
17.00

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

LUFT KINO KLUB
Husovo náměstí 25/6, tel. 773 625 007

Aussig

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

Tyršova 96, tel. 315 622 061

KINO 99 – VELKÝ SÁL

Čáslav

KINO SOKOL

20.00

19.00

Hlavně nezávazně

Mladá Boleslav

Poděbrady

CINESTAR MLADÁ BOLESLAV

ZÁMECKÝ BIOGRAF

tř. Václava Klementa 1459, tel. 326 779 999

nám. Jiřího 1, tel. 325 612 220

Hlavně nezávazně
Králova řeč
Máma mezi Marťany 3D
Obřad
Odcházení
Rango
Sucker Punch
Vem si mou duši 3D
Všemocný

Opravdová kuráž

18.50, 21.10
18.45
16.20
21.30
17.00
14.15, 16.30
14.30, 19.00
18.30, 20.45
21.15

19.00

19.00

Rožmitál pod Třemšínem
KINO ROŽMITÁL
Náměstí 23, tel. 318 665 339

Nickyho rodina

17.00, 20.00

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

Mělník

Neratovice

Cizinec

19.30

