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Benešov
MĚSTSKÉ DIVADLO NA POŠTĚ
Tyršova 163, tel. 317 721 167
Světáci
Divadelní představení podle stejnojmenné
slavné filmové komedie. dnes, 19.30

Čáslav
DUSÍKOVO DIVADLO
Masarykova 194, tel. 327 312 139
Všechnopartička
Karel Šíp a Josef Náhlovský. zítra, 19.00

Kladno
MĚSTSKÉ DIVADLO KLADNO
Divadelní 1702, tel. 312 247 358
Zdravý nemocný
Komedie o mnoha vymyšlených nemocech
a jedné opravdové lásce. dnes, 19.00

Mladá Boleslav

MĚSTSKÉ DIVADLO – VELKÁ SCÉNA
Palackého 263, tel. 326 734 990
Muži v offsidu
Komedie o tom, že kdo zradí svůj klub,
nemá štěstí v životě. dnes, 19.30

Nymburk
HÁLKOVO MĚSTSKÉ DIVADLO
Tyršova 5/7, tel. 325 512 253
Rain Man
Podmanivý příběh o překvapivém setkání
dvou bratrů, o složitých a nečekaně krás-
ných zákoutích lidské duše. dnes, 19.30

Slaný
MĚSTSKÉ DIVADLO
Wilsonova 575, tel. 312 522 455
Pohádka o Kačence a Raráškovi
Příběh o hubaté švadlence Kačence, Kubo-
vi a poťouchlém Raráškovi nás provede ce-
lým rokem. zítra, 10.00, 13.00, 15.00

Beroun
KINO MÍR
Politických vězňů 445, tel. 311 621 811
Lepší svět 20.00

Čáslav
KINO MILOŠE FORMANA
Jeníkovská 138, tel. 327 312 139
Fimfárum – Do třetice všeho dobrého 3D 1

7.30

Kladno
KINO HUTNÍK
Kladno, náměstí Sítná 3127, tel. 312 688 336
Carstensz – Sedmá hora 20.00

Kolín
KINO 99 – MALÝ SÁL
Zahradní 764, tel. 321 720 930
Osmdesát dopisů 20.00

KINO 99 – VELKÝ SÁL
Zahradní 764, tel. 321 720 930
Rychle a zběsile 5 19.30

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

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

Mělník
KINO SOKOL
Tyršova 96, tel. 315 622 061
Odcházení 20.00

Milín

KINO MILÍN
Václavská 261, tel. 318 691 414
S krtkem do pohádky II. 17.00

Mladá Boleslav
CINESTAR MLADÁ BOLESLAV
tř. Václava Klementa 1459, tel. 326 779 999
Czech Made Man 19.10, 21.10
Čertova nevěsta 14.50, 17.00
Rychle a zběsile 5 17.30, 20.15
Thor 18.00, 20.30
Thor 3D 16.30, 19.00, 21.30

KINOKAVÁRNA SVĚT
Tylova 468, tel. 326 321 709
Lepší svět 20.00

Mnichovo Hradiště
KINO SATURN
Jana Švermy 897, tel. 326 772 122
Hop 17.30

Neratovice
SPOLEČENSKÝ DŮM NERATOVICE
nám. Republiky 1399, tel. 315 682 602
Jsem číslo čtyři 19.00

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

Poděbrady
ZÁMECKÝ BIOGRAF
nám. Jiřího 1, tel. 325 612 220
Světová invaze 19.00

Rožmitál pod Třemšínem
KINO ROŽMITÁL
Náměstí 23, tel. 318 665 339
Králova řeč 20.00

Lidé od nás
Za Klub 19 nemá
Kladno žádnou
náhradu

BUŠTĚHRAD (kr) Bioplynovou stani-
ci chtěla v Buštěhradu postavit fir-
ma Městský podnik služeb Klad-
no. Na jednání s obcí minulý tý-
den však nedokázali svůj záměr ob-
hájit. Stanice tak nejspíš nebude.

Již v prosinci loňského roku po-
depsalo kolem šesti set místních
petici proti výstavbě.

„Nejvíce se bojíme silného zápa-
chu, který by mohl doprovázet pro-
voz tohoto zařízení,“ obává se oby-
vatelka obce Jiřina Kopsová, člen-
ka sdružení Buštěhrad sobě. Míst-

ním nejde jen o vliv na životní pro-
středí, ale tvrdí také, že by zápach
znehodnotil jejich nemovitosti. Mi-
nulý týden se proto sešli zástupci
obce a společnosti, která chce sta-
nici postavit.

„Atmosféra byla při setkání na-
pjatá, obyvatelé si stanici samozřej-
mě nepřejí,“ popisuje čtvrteční
události Kopsová. Zástupci firmy
podle ní i starostky města nebyli
schopní přesvědčit Buštěhradské
o tom, že bioplynová stanice nebu-
de znečišťovat ovzduší obce.

„Dokumentace projektu bohu-
žel nemůže dostatečně zaručit, že
objekt bude postaven kvalitně,“ vy-
světluje starostka obce Jitka Lefle-
rová. „Územní řízení na stavbu
nyní přerušil kladenský úřad,“ do-
plňuje starostka.

Stavební záměr firmy přitom mi-
nulý rok posvětil bývalý starosta
Václav Nový. Podle Kopsové
ovšem bez vědomí zastupitelů
obce. „Tuhle informaci bohužel ne-
mohu potvrdit,“ řekla MF DNES
Leflerová.

MĚLNÍK S velkým ohlasem se setka-
ly farmářské trhy, které se konají
na mělnickém náměstí každou
druhou sobotu. O třetím dubno-
vém víkendu je navštívilo až dva
a půl tisíce lidí.

„Snažíme se navázat na tradici,
která byla v Mělníku do konce de-
vadesátých let,“ říká organizátor
trhů Ondřej Muška z občanského
sdružení Studio Eko-Logika. Snaží
se přitom, aby na náměstí prodáva-
li pouze přímí výrobci nebo pěsti-
telé. „Překupníci zeleniny a jiného
zboží podle mě nemají na farmář-
ských trzích co dělat,“ uvádí Muš-
ka. Minulý víkend mohli zájemci
na trhu najít přes třicet stánků,
více než polovina z nich byla pří-
mo z okresu.

„Největší zájem je paradoxně
o uzeniny a pekařství, tam se tvoří
fronty,“ popisuje Muška a dodá-

vá: „Ještě ovšem není zelinářská se-
zona.“

A co bude za rok? „Příští rok
chceme pořádat trhy také pro ob-
chodníky s kvalitním zbožím, na-

příklad s kořením. Obchodnické
trhy by se měly pravidelně střídat
s těmi farmářskými,“ plánuje Muš-
ka.

Být zemědělcem – to je výzva
Ondřej Muška pochází ze zeměděl-
ské rodiny, jejíž kořeny sahají do
jižních Čech.

„Naše rodina se zabývala země-
dělstvím v obci Chelčice od přelo-
mu 15. a 16. století,“ popisuje. Od
druhé poloviny 18. století převažu-
je v jeho rodině ovocnářská tradi-
ce. Muškův otec je jeden ze zakla-
datelů ovocnářské unie Čech a Mo-
ravy a byl také jejím dlouholetým
prezidentem.

Slovo „farmář“ Muška, jak sám
přiznává, nemá moc rád: „Mám ra-
ději slovo zemědělec, ale problém
je v tom, že například výrobce sýrů
se do tohoto pojmu nevejde.“ Po-

dobné farmářské trhy, jako organi-
zuje, jsou dnes v každém větším
městě. „Já tuto módu vidím velmi
rád, myslím, že je to výzva, být ze-
mědělcem,“ komentuje situaci
Muška.

Trhy podle něj také motivují na-
příklad řezníky či výrobce sýrů k
pořízení kvalitnějšího vybavení.
„Kvůli přísným nárokům hygieni-
ků musí mít poměrně drahé vyba-
vení. Tím, že je trhů hodně, se těm-
to výrobcům vyplatí koupit vitrínu

za padesát tisíc,“ vysvětluje organi-
zátor Mělnických trhů.

Muška chce také založit ve spo-
lupráci se Zahradnickou školou
v Mělníku vzdělávací klub pro
děti. „Ekologické centrum by mělo
být hlavně pro děti předškolního
a nižšího školního věku. Zatím je
všechno v jednání, ale vypadá to,
že je o takovouto instituci velký zá-
jem,“ popisuje své plány Ondřej
Muška.

Eva Králíková

J an Juklík je slánský rodák
a v Kladně žije odmalička.
V kapele Zrní, která zakrátko

oslaví desáté narozeniny, hraje na
kytaru a zpívá.

„Kladno je krásné, žije se mi
tady čím dál tím lépe,“ směje se
Juklík. Nejraději má čtvrť Podprů-
hon, tedy jednu z nejstarších částí
města. „Koná se tam každoročně
skvělá open air výtvarná akce Kla-
denské dvorky, letošní ročník vy-
pukne druhý týden v červnu,“
říká. V okolí si rád udělá výlet do
Kamenných Žehrovic za místní
přírodou. „Je tam velký rybník,“
popisuje místo hudebník, „v Klad-
ně mi nějaká větší voda nebo řeka
chybí.“

Janu Juklíkovi schází ve městě
také kulturní klub. „Město se hod-
ně stará o sport, který mám také
rád, ale na kulturu se tu podle mě
hledí málo,“ stěžuje si a dodává:
„Od té doby, co se zavřel Klub 19,
se neobjevila žádná náhrada.“

Sportovat se podle něj chodí
nejlépe do centra Sletiště. „Před
třemi roky tu otevřeli lanové cent-
rum, navštívil jsem ho minulý tý-
den. Byl to velký zážitek, pohybo-
vat se osm metrů nad zemí jen po
lanech,“ uvádí Juklík.

Kapela Zrní, kde zpívá, se věnu-
je alternativnímu rocku. Vystupo-
vat bude 18. května v divadle Po-
nec spolu s taneční skupinou Ver-
Te Dance. (kr)

Hrnčířské trhy Tradiční akce
se konala v sobotu na Husově
náměstí v Berouně. Kromě
stánků s keramikou nechyběli
ani ševci či tkalci. Tisíce lidí
přilákalo i slunečné počasí.

3x foto: Kateřina Vodrážková

Kino Přehled filmů v biografech na úterý 10. května

SLANÝ

Napoleon míří opět
do Slaného
Od čtvrtka 12. května do neděle
15. května proběhne v královském
městě Slaném již 13. ročník Husit-
ských slavností, letos tematicky za-
měřený na historii napoleonských
válek na území Čech. Součástí bo-
hatého programu je v pátek ohňo-
vý průvod městem a ohňový rytíř-
ský turnaj. V sobotu dopoledne
můžete v centru města zastihnout
historický průvod v čele s Rohá-
čem z Dubé. Vstup na všechny
akce v rámci slavností je bezplat-
ný. (kr)

UNHOŠŤ

Nadace Slunce
zve na domácí koláč
Nadační fond Slunce pro všechny
pořádá ve čtvrtek 26. května od de-
seti do pěti hodin tradiční akci Pe-
čení pro dobrou věc. V rámci této
akce si zájemci mohou zakoupit
domácí koláče i cukrářské výrobky
a přispět tak na podporu dětí a do-
spělých se speciálními potřebami.
Kromě domácích cukrářských vý-
robků bude probíhat také prodej
dárkových předmětů a dekorací,
které postižení vyrobili. Ten se
bude konat u autobusového nádra-
ží Unhošť. (kr)

NERATOVICE

Policie odmění mladé
cyklisty s helmou
Městská policie v Neratovicích se
připojuje k projektu Zdraví 21.
Bude se soustředit na děti a mlá-
dež do osmnácti let, strážníci
zkontrolují nošení cyklistické hel-
my při jízdě na kole. Pokud bude
cyklista správně vybaven, vyplní
s ním policista krátký dotazník.
Tyto dotazníky budou na konci
měsíce června slosovány a výher-
ci obdrží věcné ceny. Policisté na-
opak upozorní rodiče dětí, které
pojedou na kole bez ochranné
přilby. (kr)

KOSTELEC NAD LABEM

V Kostelci
nepoteče voda
Z důvodu poruchy na vodovod-
ním řadu nepoteče až do odvolání
voda, a to od křižovatky ulic Neka-
tovická a T. G. Masaryka až po část
Jiřice včetně přilehlých ulic. (kr)

STOCHOV

Nová mapa nájemného
Město Stochov prosí nájemce
a pronajímatele bytů o spolupráci
s Institutem regionálních informa-
cí, který sbírá údaje pro mapu ná-
jemného. (kr)

Divadlo Světáci v Benešově

Krátce

Jan
Juklík
zpěvák
a kytarista

Pondělí
Berounsko, Rakovnicko

Úterý
Kladensko, Mělnicko

Středa
Benešovsko, Příbramsko

Čtvrtek
Kolínsko, Kutnohorsko

Pátek
Mladoboleslavsko, Nymbursko

Sobota
Praha-východ, Praha-západ

Lidé z Buštěhradu nechtějí bioplyn
Minulý týden se v Buštěhradu řešila stavba bioplynové stanice. Místní se obávají zápachu

Z měst a obcí

Tradice Rodina Ondřeje Mušky
obdělává půdu už od 15. století.
Moderní slovo „farmář“ nemá
moc rád. Foto: Radek Cihla, MF DNES

INZERCE

INZERCE

„Na trhy chceme jen farmáře“
Farmářské trhy v Mělníku se snaží navázat na předlistopadovou tradici. Organizátor Ondřej Muška má o jejich podobě jasnou představu
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