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Srdcem a duší
jsem z
Kutné Hory
Jakub
Melezínek
student
vysoké školy

akub Melezínek je rodák
z Čáslavi a dnes bydlí v Nových Dvorech, vzdálených od
Kutné Hory zhruba čtyři kilometry. Kutnou Horu považuje za jedno z nejkrásnějších měst v Čechách. „Srdcem a duší jsem z Kutné Hory. Toto město jsem si oblíbil už jako malý kluk a postupem
let bych ho za jiné nevyměnil,“ popisuje svůj vztah ke Kutné Hoře Jakub Melezínek.
Město je podle studenta ideální
pro mladé lidi.
„Rozhodně se nedá čekat, že
zde najdete diskotéky a kluby jako
v Praze. Přesto je tady na 25 tisíc
obyvatel dost restauračních zařízení. V Kutné Hoře je i zrekonstruované kino, známé Tylovo divadlo,
plavecký a zimní stadion a hlavně
krásná příroda v okolí,“ vyjmenovává student.
Pro návštěvníky města má několik tipů.
„Za zhlédnutí rozhodně stojí
chrám sv. Barbory, Kostnice v Sedlci nebo důl Osel. Na občerstvení
bych zašel do Baru u Mnicha, který oplývá atmosférou středověku
a nachází se ve sklepení blízko kostela svatého Jakuba,“ doporučuje
Jakub Melezínek.
Mezi záliby vysokoškolského
studenta patří fotbal, který hraje
v Nových Dvorech, a cestování.
„Rád trávím čas se svými přáteli. Přiznávám, že mezi mé největší
koníčky patří alkoholové dýchánky v Kutné Hoře,“ dodává.
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Kolín proslavily
krabice do fasády a
tuba pro nevidomé
Výrobky kolínských firem bodují na soutěžích. Elektroinstalační podnik KOPOS
Kolín získal čestné uznání na veletrhu elektrotechniky za krabici do zateplení
a kolínská tiskárna vyhrála soutěž o nejlepší obal za tubu s Braillovým písmem.
KOLÍN Britský balíček pro uchování živé řeřichy prostřednictvím pomalu tajícího ledu, vylepšená francouzská pivní plechovka a dalších
278 obalů ze třiceti zemí světa soutěžilo o nejlepší obal v německém
Düsseldorfu. Odborná porota soutěže Světové obalové organizace
nakonec vybrala výrobek kolínské
tiskárny Colognia press, tubu
s Braillovým písmem. Ta bude
sloužit například k uchování léků.
Na unikátní metodě tisku slepecké abecedy pracoval vývojový
tým tiskárny bezmála dva roky, porota ocenila především přidanou
sociální hodnotu. Tu nenabídl žádný další z nominovaných obalů.
„Vážíme si ocenění, jsme první
česká firma, která vyhrála. Ještě
více jsme pak hrdí na samotný produkt, kterým jsme některým lidem
do nepředstavitelné temnoty přinesli kousek světla,“ řekl jeden
z majitelů kolínské firmy Colognia
press Pavel Kubáč.
Označení léčiv Braillovým písmem v Česku vyžaduje zákon. Ten
však hovoří pouze o vnějším obalu, tedy krabičce. Colognia press
se tak rozhodla slepým a slabozrakým pomoci nad rámec zákona.

odborníky v soutěži Světové obalové organizace také unikátnost
nové metody tisku Braillova písma, kterou v Kolíně vymysleli. „Nevypátrali jsme ve světě žádného jiného výrobce. A zažádali o patent,“ dodal Kubáč.

Zalepili díru na trhu

Vítězný obal Tuba, která
obsahuje Braillovo písmo.
Foto: Colognia press

„Nevidomí jsou důslednější v třídění léků, přesto pokud mají dvě
tuby podobné velikosti, může dojít k záměně,“ uvedl prezident Sjednocené organizace nevidomých
a slabozrakých ČR Josef Stiborský.
Kromě sociálního přínosu zaujala

Kolínské výrobky znají ve světě i
stavitelé. Firma KOPOS Kolín získala čestné uznání veletrhu elektrotechniky, elektroniky a energetiky
ELECTRON 2011. Název vítězného
výrobku laikovi příliš neřekne, jde
o elektroinstalační krabici do zateplení.
„Na trhu tento výrobek chyběl,
reagovali jsme na požadavky našich zákazníků,“ říká vývojář výrobku Ladislav Staněk. „Produkt slouží k upevnění elektrických přístrojů do dodatečného zateplení. Teď
lze snadno připojit například vypínač, zásuvku nebo kameru,“ dodává Staněk. Produkt se prodává dobře nejen v Česku, ale i v zahraničí.
V této soutěži porota hodnotila originalitu řešení, tvůrčí přínos výrobce, bezpečnost výrobku a obchodní využitelnost.
Jan Charvát

Úterý
Kladensko, Mělnicko

Krátce
ČESKÝ BROD

UHLÍŘSKÉ JANOVICE

Divadlo zve
na Járu Cimrmana

To nejlepší z opery
a muzikálů

Divadelní hru Jana Svěráka a Ladislava Smoljaka České nebe zahrají
ve městě amatérští divadelníci
z Prahy a Českého Brodu. Předprodej vstupenek probíhá v městském kulturním a informačním
centru. Cena jednoho lístku je
80 korun. Představení se odehraje
1. června v 19.30 v kině Svět. (jh)

Herec a zpěvák Radim Schwab vystoupí společně s operní pěvkyní
Eliškou Weissovou v kostele
sv. Aloise v Uhlířských Janovicích.
Umělci budou zpívat skladby z muzikálů a z opery. Návštěvníci se mohou těšit na Carmen, Rusalku, Figarovu svatbu, Fantoma opery,
Draculu nebo na Bídníky. Představení se uskuteční 25. května v 19
hodin. Vstupenky jsou k zakoupení na Václavském náměstí v Uhlířských Janovicích.
(jh)

VELKÝ OSEK

Závod dračích lodí
Už třetí ročník závodů dračích lodí
velkooseckých spolků pořádá sportovní agentura Altis. Akce začne
v sobotu 11. června v 10 hodin
v areálu motelu U Jezera ve Velkém Oseku.
(jh)
KOUŘIM

Město zve na zasedání
Kouřimské vedení města zve občany na zasedání zastupitelstva města. Probírat se budou například
Kouřimské hudební slavnosti, propočet nákladů za provoz systému
shromažďování sběru, veřejné
osvětlení a městský rozhlas. Hlavní téma večera bude vandalství
a drogy ve městě. Zasedání se uskuteční v sálu radnice 25. května
v 18 hodin.
(jh)

ČÁSLAV

Muzejní noc v Čáslavi
Městské muzeum v Čáslavi pořádá
muzejní noc. K vidění budou obrazy Františka Tesaře a výstavka literárních děl s milostnou tematikou.
Událost proběhne 24. května
od 18 hodin.
(jh)
ČESKÝ BROD

Výpadek elektřiny
v Brodě
Město upozorňuje občany, že z důvodu výpadku elektrické energie
nebudou ve středu 25. května
od 8 do 13 hodin úřední hodiny.
Po 13. hodině by měl být obnoven
provoz systémů.
(jh)

Vaším objektivem Fotografie, kterým jsme dali místo v novinách

Park U Tří pávů: znovu se otevírá pro veřejnost
KUTNÁ HORA Dva roky nepřístupný park U Tří pávů v centru Kutné
Hory se znovu otevře pro veřejnost. S nápadem na obnovení místa přišlo občanské sdružení Kutnohorsko.cz.
„Spousta lidí o parku ani neví.
Naše občanské sdružení se rozhodlo ho obnovit a vytvořit v centru
města příjemné místo na odpočinek. Jednali jsme s radnicí, která s
naším návrhem souhlasila,“ říká
Václav Veselý z Kutnohorsko.cz.

Kromě místa k odpočinku má
park také sloužit jako prostor, kde
se budou konat kulturně-společenské akce.
„Do budoucna plánujeme pořádat v parku divadla, výstavy, koncerty, hudební recitály a programy
pro děti. Chtěli bychom i nějaké
stánky, kde by se návštěvníci mohli občerstvit,“ vysvětluje Václav Veselý.
Slavnostní otevření parku U Tří
pávů proběhne příští středu.

INZERCE

„Pro návštěvníky jsme si připravili bohatý program. Vystoupí absolvent základní umělecké školy
Vít Bořil. Dále Trio Pohoda, které
zahraje staročeské písně. Dům
dětí a mládeže připraví pro děti
různé soutěže a hry. Milovníci divadla mohou zhlédnout dramatizaci Máchova Máje a romantické fotky z Kutnohorska bude vystavovat
Jaromír Procházka,“ popisuje středeční program Václav Veselý.
Součástí programu bude i bene-

fice Kup si svoje prkno. Vstup
bude stát 150 korun. Podle Veselého je cílem této akce získat dostatek financí na vybavení parku.
Park bude prozatím otevřen jen
na předem avizované akce.
„Místo upravujeme, od března
ošetřujeme zeleň a v těchto dnech
sekáme trávu. Zatím bude otevřeno jen na pořádané akce. Do budoucna plánujeme otvírací dobu
od 9 hodin do setmění,“ dodává
Václav Veselý.
Jan Herc

Jarní sportovní odpoledne
Družinové Jarní sportovní
odpoledne dětí ze Základní
školy Amálská bylo plné sluníčka
a velkého bojovného nadšení
malých závodníků, kteří toužili
po vítězství.

Divadlo Kam dnes vyrazit

hlavní partner

Benešov

lovných trampů s pražskou smetánkou.
19.30

oﬁciální vůz

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

Princezna Konvalinka
Princezna se má vdávat, ale nelíbí se jí
princ, který se uchází o její ruku. Proto přesvědčí svého tatínka, aby princ splnil královské hádanky a úkoly.
17.00

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

Zločin v Posázavském Pacifiku
Hudební retro komedie o střetu svobodymi-

Příbram
DIVADLO A. DVOŘÁKA
Legionářů 400, tel. 318 625 691

Stráže! Stráže!
Hlavním hrdinou je mladík Karotka vychovaný přísnými trpaslíky. Přichází do velkoměsta a stává se členem městské policie.
Jenže netuší, že tu existují také dva vlivné
cechy. Vrahounský a zlodějský. Hlídka začíná řešit zapeklitý případ, sérii vražd. Stopy
vedou až do nejvyšších kruhů.
19.00

Kino Filmy na 19. května
Beroun

Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 3D
20.00

KINO MÍR
Politických vězňů 445, tel. 311 621 811

Piráti z Karibiku - Na vlnách podivna 18.30

Cesta za horizont

KINO MILOŠE FORMANA

20.00

divadlo & muzika & výtvarné dílny
areál psychiatrické léčebny bohnice
Pořádá Nedomysleno; ve spolupráci s Psychiatrickou léčebnou Bohnice
Spolupořadatel: Hlavní město Praha, Finanční podpora: Ministerstvo kultury ČR

Hlavně nezávazně

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

Mělník

Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 3D
17.30, 20.00

KINO SOKOL

od 12,00 hodin

CINESTAR MLADÁ BOLESLAV

19.30
20.00

KINO 99 - VELKÝ SÁL
Zahradní 764, tel. 321 720 930

Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna

Kralupy nad Vltavou

20.00

Mladá Boleslav

KINO 99 - MALÝ SÁL

Království zvěrstev
Odcházení

20.00

Tyršova 96, tel. 315 622 061

Bílá stuha

Kolín
Zahradní 764, tel. 321 720 930

28. – 29. 5. 2011

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

Kladno

divadelní festival

19.30

Lysá nad Labem

Jeníkovská 138, tel. 327 312 139

Voda pro slony

KINO MODRÝ KŘÍŽ
Havířská 3/403, tel. 327 512 086

Čáslav

www.meziploty.cz

Kutná Hora

19.30

tř. Václava Klementa 1459, tel. 326 779 999

Kazatel 3D
21.30
Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 3D
16.30, 17.00, 18.30, 19.30, 20.00
Westernstory
18.15

Slaný
MĚSTSKÉ KINO

KULTURNÍ DŮM VLTAVA

Masarykovo nám. 159, tel. 312 522 608

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

Správci osudu

Umění malých sportovců Na všech stanovištích děti prokázaly, jak
19.30

jsou obratné, rychlé a šikovné.

4x foto: Eva Vondrušková, www.rajce.net

