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

Beroun
KINO MÍR
Politických vězňů 445, tel. 311 621 811
Čertova nevěsta 17.30
Vem si mou duši 20.00

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
KINO BRANDÝS NAD LABEM
Karla Tájka 100/2, tel. 602 258 582
Králova řeč 20.00

Čáslav
KINO MILOŠE FORMANA
Jeníkovská 138, tel. 327 312 139
Rychle a zběsile 5 20.00

Čerčany
ŠIROKOÚHLÉ KINO ČERČANY
Václavská 64, tel. 317 776 154
Králova řeč 20.00

Český Brod
KINO SVĚT
Krále Jiřího 332, tel. 721 177 552
Králova řeč 18.00

Kladno
KINO HUTNÍK
Kladno, náměstí Sítná 3127, tel. 312 688 336
Rychle a zběsile 5 20.00
Thor 3D 17.30

Kolín
KINO 99 – MALÝ SÁL
Zahradní 764, tel. 321 720 930
Carmen 19.30
Králova řeč 17.30

KINO 99 – VELKÝ SÁL
Zahradní 764, tel. 321 720 930
Thor 17.00
Zdrojový kód 19.30

Kralupy nad Vltavou
KULTURNÍ DŮM VLTAVA
nám. J. Seiferta 706, tel. 315 727 827
Rychle a zběsile 5 20.00

Kutná Hora
KINO MODRÝ KŘÍŽ
Havířská 3/403, tel. 327 512 086
Czech Made Man 19.30

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

Fighter 20.00

Mělník
KINO SOKOL
Tyršova 96, tel. 315 622 061
Norské dřevo 20.00
Rio 18.00

Mladá Boleslav
CINESTAR MLADÁ BOLESLAV
tř. Václava Klementa 1459, tel. 326 779 999
Czech Made Man 19.10, 21.10
Rychle a zběsile 5 17.30, 20.15
Thor 20.30
Thor 3D 16.30, 19.00, 21.30
Zdrojový kód 14.30

Neratovice
SPOLEČENSKÝ DŮM NERATOVICE
nám. Republiky 1399, tel. 315 682 602
Thor 3D 19.00

Nymburk
MĚSTSKÉ KINO SOKOL
Tyršova 6, tel. 325 512 250
Dilema 19.00

Slaný
MĚSTSKÉ KINO
Masarykovo nám. 159, tel. 312 522 608
Všemocný 19.30 PŘEDPLATNÉ 225 555 522

E-maily podle vzoru jmeno.prijmeni@mfdnes.cz, @mafra.cz

Chtěl bych touto cestou poděko-
vat panu primáři Oldřichu Vinšovi
a jeho ortopedickému týmu z ko-
línské nemocnice. Zachránil mi
nohy, když hrozilo, že po deseti le-
tech potíží s koleny nakonec nebu-
du normálně chodit.
Když mě prohlédl poprvé, sdělil
mi diagnózu : artróza třetího stup-
ně v obou nohách, za hranicí ope-
rability. Jaké bylo mé překvapení,
když se vloni pustil do dvou ope-
rací v krátké době po sobě, na-
vzdory tomu, že jsem přišel poz-
dě. Nyní, po půlroční rehabilitaci,
mi sdělil, že vše dobře dopadlo.
Nebýt šikovnosti a uvážlivosti
pana primáře, nevím, jak bych
chodil. Má moc šikovné ruce, oce-
ňuji i dobrou práci rehabilitačních
sester.
Pavel Štěcha, Uhlířské Janovice

Lidé od nás
Přírodu Kolínska
ničí výstavba
obchvatu

Fórum čtenářů
výběr z dopisů, redakčně kráceno

KOLÍN Starosta Kolína Vít Rakušan
(Změna pro Kolín) je ve funkci půl
roku. Jednou z jeho priorit je v sou-
časné době naplnění rozpočtu.
Ten je oproti minulému roku kvůli
dluhům o více než o 100 milionů
nižší. V průmyslové zóně u Ovčár
přitom leží ladem pozemky, je-
jichž prodej by mohl městu pomo-
ci část dluhu uhradit. V jednání už
jsou první zájemci.

Město se zadlužilo také kvůli
výstavbě průmyslové zóny u Ov-
čár. Přesto se pozemky špatně
prodávají, proč?

Minulé vedení města zvolilo
špatnou strategii. Vsadilo totiž na
energetiku. Měla tam vzniknout
obří solární elektrárna. Potom, co
se změnila legislativa ve vztahu ke
sluneční energetice, už se tento

druh obchodu nikomu nevyplatil
a ze záměru sešlo.

Jaký postup tedy chcete zvolit
vy?

Vypracujeme úplně novou PR
strategii pro tuto průmyslovou
zónu. Budeme spolupracovat
s Czechinvestem, vytvoříme propa-
gační materiály. Díky své poloze a
vybavenosti patří zóna k nejlep-
ším v republice.

V současnosti na stole už něja-
ké nabídky máte?

Ano, městu se přihlásila americ-
ká firma zaměřená na letecký prů-
mysl, která uvažuje o výstavbě zá-
vodu s vývojovým centrem. O po-
zemky v neobsazené zóně má zá-
jem i další zahraniční firma. Detai-
ly obchodu vám vzhledem k ob-
chodnímu tajemství neprozradím.
Pokud vše dobře dopadne, pozem-

ky na výstavbu výrobních areálů
by jim město mohlo odprodat ješ-
tě v letošním roce. Musím ale zdů-
raznit, že investoři vybírají ještě
mezi dalšími deseti lokalitami, tak-
že nic není jisté.

Jaký druh průmyslu byste
v této lokalitě uvítal vy?

Určitě by měl vytvářet pracovní
místa. Takže klidně nějaká výroba,
nejlépe s technologickým a vývojo-

vým centrem, aby zaměstnávala i
kvalifikované pozice. Nechceme
tu jen skladovací haly. Důležitá je i
nízká ekologická zátěž.

Kolik by město prodejem
všech pozemků získalo?

Bylo by to asi 400 milionů, ale to
teď opravdu není na pořadu dne,
to je běh na dlouhou trať, než se
podaří prodat všechny pozemky.

Jan Charvát

Krátce
ČESKÝ BROD

Muzejní noc v Brodě
V rámci brodských městských slav-
ností se 14. května od 17.30 do
22 hodin uskuteční v Podlipan-
ském muzeu Muzejní noc. Ná-
vštěvníci se mohou těšit na dobo-
vé občerstvení a volné vstupy do
expozic a výstav. (jh)

ZRUČ NAD SÁZAVOU

Májový pochod ve Zruči
Turistický oddíl TJ Jiskra zve všech-
ny zájemce na pochod do Českého
Šternberka. Událost se bude konat
7. května a start je na náměstí
Míru před Sázavkou mezi 7 a 8 ho-
dinou. (jh)

UHLÍŘSKĚ JANOVICE

Výstava o vlivu reklamy
Minigalerie KIC hostí tematickou
výstavu Lenky Kurkové o vlivu re-
klamy na společnost. Expozici je
možné navštívit celý květen. (jh)

ČÁSLAV

Stáje zvou veřejnost
Stáje Potěchy pořádají 8. května
Den otevřených dveří. Zájemci
o chov koní se mohou seznámit
s provozem stájí a s plemenem haf-
ling. (jh)

KUTNÁ HORA Městská policie v Kut-
né Hoře se chce zapojit do projek-
tu bezplatného čipování kol. V pří-
padě krádeže budou moct strážní-
ci při kontrole cyklisty zjistit, zda
mu kolo patří, nebo je kradené.
Akce, kterou sponzoruje Středočes-
ký kraj, probíhá už v několika měs-
tech.

„Čipování kol je poměrně rozší-
řené. Vím nejméně o deseti měs-
tech, kde program funguje,“ říká

zástupce ředitele Městské policie
Václav Mareček.

Vedení policie předložilo žádost
o spuštění projektu.

„Podali jsme městu návrh o roz-
běhnutí bezplatného čipování kol.
Nejdříve musí dojít ke schválení
okresním úřadem, pak můžeme
podniknout další kroky. Chceme,
aby se tak stalo v nejbližší době. Po-
kud bude vše probíhat podle plá-
nu, předpokládáme, že zavádění

mikročipů bychom mohli spustit
během července. Čipy budou sa-
mozřejmě financovány z dotací,“
dodává Mareček.

Starosta Kutné Hory se k poda-
nému návrhu zatím nevyjadřuje.

„Momentálně to neřešíme a nic
nepřipravujeme,“ říká Ivo Šanc.

Kde budou čipy umístěny a jaké
informace ponesou, nechtěl mluv-
čí kutnohorské městské policie
sdělit.

„Kontroly cyklistů budou probí-
hat náhodně. Policisté budou pou-
žívat k identifikaci čipu čtečku.
Umístění mikročipů na kole je taj-
né a nemohu se k tomu vyjadřo-
vat,“ říká zástupce ředitele kutno-
horských strážníků.

Pokud projekt kutnohorská rad-
nice schválí, zájemci o zabezpeče-
ní svých kol dostanou čipy na slu-
žebně Městské policie v Kutné
Hoře. Jan Herc

Š těpán Kunášek je kolínský
rodák, který momentálně
žije v nedalekých Štítarech.

„Štítary bývaly skvělým místem
pro život. Dnes tomu tak bohužel
není. Příroda mizí pod narůstající
výstavbou obchvatu města Kolín a
kultura u nás také upadá. Dříve se
tu pořádalo několik koncertů, ale
to dnes už neplatí,“ stěžuje si Ště-
pán Kunášek.

Návštěvníkům Kolína by dopo-
ručil za války vybombardovaný pů-
vodně románský, dnes gotický kos-
tel Všech Svatých.

V centru podle studenta stojí za
zhlédnutí farní kostel sv. Bartolo-
měje, mohutná synagoga s barok-
ní tváří a prastarý židovský hřbi-
tov.

„Od památek si turisté mohou
odpočinout v čajovně naproti in-
formačního centra. Doporučil
bych i domácí vinárnu U Palečka,
kde výborně vaří,“ dodává stu-
dent.

Memorial Otakara Jeníka
Výstava a závod veteránů v Českém Brodě

3x foto: Martin Hybš

STŘEDNÍ ČECHY (pei) V tělocvičně
kolínské 4. základní školy a na bole-
slavském zimním stadionu se v ne-
děli spojí izraelský sebeobranný
systém krav maga a Liga proti rako-
vině.

Vybraný tým předních českých
instruktorů v čele s ředitelem čes-
ké sekce Krav Maga Global Jaku-
bem Otipkou připravil v rámci
kampaně Fight Cancer sérii bene-
fičních seminářů pro veřejnost.

„Účastníci si vyzkouší nejzajíma-
vější techniky systému krav maga
a naučí se čelit nejběžnějším ty-
pům útoků a hrozeb, například
přepadení pistolí nebo nožem,“
popsal Otipka.

Výtěžek z akce pořadatelé věnu-
jí Lize proti rakovině. „Spojuje nás
prevence,“ vysvětlil Otipka.

Krav maga je původně sebeo-
branný systém izraelské armády a
tajné služby.

Město Kolín stále trápí dluhy způsobené rozsáhlými
investicemi. Současný starosta už dříve výrazně
zeštíhlil rozpočet, teď sází na průmyslovou zónu.
Prodej volných pozemků by přinesl 400 milionů.

Závod veteránů
V okolí Českého Brodu se v neděli utkaly

historické automobily a motocykly
v 15. ročníku Memorialu Otakara Jeníka

Kino Přehled filmů na čtvrtek 5. května

FAKTA

Průmyslová zóna
Kolín-Ovčáry
Rozloha: 370 hektarů
Volných: 122 hektarů
Cena: 410 Kč/m2

Zatím zde působí:
automobilka TPCA 125 hektarů
Společnosti činností
navazující na TPCA:
GEFCO logistika
NYK Logistic logistika
Toyota Tsusho dodavatelská

společnost

Štěpán
Kunášek

student

Pondělí
Berounsko, Rakovnicko

Úterý
Kladensko, Mělnicko

Středa
Benešovsko, Příbramsko

Čtvrtek
Kolínsko, Kutnohorsko

Pátek
Mladoboleslavsko, Nymbursko

Sobota
Praha-východ, Praha-západZ měst a obcí

Hasiči
Na silnici v neděli vyjel i historický hasičský vůz

Starosta Kolína Vít Rakušan
Foto: Radek Cihla, MF DNES

Pozemky na prodej, zn.
skladovací haly nechceme

V Kutné Hoře se možná budou čipovat kola
Městská policie předložila návrh na bezplatné zavádění mikročipů do kol. V ideálním případě se akce rozběhne v červenci

Vaším objektivem Výběr z fotografií čtenářů na serveru www.rajce.net, které přinesly poslední dny. I vy můžete své snímky představit na tomto webu a na stránkách MF DNES.

P
opularita našeho malého
státu ve světě není roz-
hodně nijak vysoká a do-
dnes spousta lidí ani z

„uvědomělého“ Západu nemá tu-
šení, kde vlastně země piva leží.
Neumíme se správně prezentovat,
nebo je obecné povědomí o nás za-
příčiněno historií a „dobou tem-
na“ – komunistickým režimem?

Když se v USA řekne „Česká re-
publika“, jen málokdo ví, o čem je
řeč. Pro některé jsme část Ruska či
Jugoslávie, pro jiné stát ležící v
Asii, útěchou v každém případě
může být, že Američané všeobec-
ný přehled nemají. Nicméně v Ev-
ropě to mnohdy není o moc lepší.

Ze zkušeností mých přátel i

vlastních vím, že i italští studenti
mohou být velice překvapeni fak-
tem, že nemáme moře, prodávají
se u nás jogurty, pijeme balenou
vodu a nežijeme v jeskyni. I v Evro-
pě jsme pro někoho „ta zaostalá
komunistická země za bývalou že-
leznou oponou“. Naštěstí vzděla-
nější část světové populace ales-
poň tuší, že naše hlavní město je
Praha, rodiště Franze Kafky.

Ve většině případů jsou však re-
akcí na název naší vlasti slova jako
pivo, slivovice, hokej, Nedvěd, Ba-
roš. A momentálně asi také pan
prezident – „díky“ jeho slavné krá-
deži pera v Chile.

Joyce Zýková, Gymnázium Joa-
chima Barranda Beroun

Naučte se bránit jako izraelští
vojáci, podpoříte dobrou věc

Česko? Pivo a Nedvěd!
Nikdo však neví, kde leží
» Studenti čtou a píší noviny


