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Bělá pod Bezdězem
MUZEUM BĚLÁ POD BEZDĚZEM
Zámek 1, tel. 326 701 618
Indiánské pohádky sobota, 18.00

Kutná Hora
VLAŠSKÝ DVŮR
Havlíčkovo nám. 552, tel. 327 512 347
Tertium non Datur čtvrtek, 19.30

Nymburk
PIVOVAR NYMBURK
Pražská 581, tel. 325 517 200

Noc na Karlštejně pátek, 20.00

Poděbrady
ZÁMEK PODĚBRADY
Jiřího náměstí 1/I, tel. 325 612 640
Zapomeňte na Hérostrata pátek, 21.00

Postupice
ZÁMEK JEMNIŠTĚ
Jemniště, tel. 317 796 212
Divadelní léto na zámku
– O bubácích a hastrmanech

pátek, 19.00

Beroun
KINO MÍR
Politických vězňů 445, tel. 311 621 811
Harry Potter a Relikvie smrti – část 2 3D

18.30

LETNÍ KINO BEROUN
Na Kaplance, tel. 311 625 307
Voda pro slony 21.30

Kladno
KINO HUTNÍK
Kladno, náměstí Sítná 3127, tel. 312 688 336
Harry Potter a Relikvie smrti – část 2 3D

15.00, 17.30, 20.00

Kolín
KINO 99 - VELKÝ SÁL
Zahradní 764, tel. 321 720 930
Harry Potter a Relikvie smrti - část 2 17.00
V peřině 3D 19.30

Kutná Hora
KINO MODRÝ KŘÍŽ
Havířská 3/403, tel. 327 512 086
Harry Potter a Relikvie smrti – 2. 3D 18.30

Mělník
KINO SOKOL
Tyršova 96, tel. 315 622 061
Voda pro slony 20.00

Mladá Boleslav

CINESTAR MLADÁ BOLESLAV
tř. Václava Klementa 1459, tel. 326 779 999
Harry Potter a Relikvie smrti - část 1

15.15, 18.00, 20.45

Harry Potter a Relikvie smrti - část 2 19.45

Harry Potter a Relikvie smrti – část 2 3D
13.45, 16.30, 19.15, 20.00

Lidice 17.00
Transformers 3 3D 16.50
Ženy sobě 14.20

Neratovice
LETNÍ KINO NERATOVICE
Tyršova, tel. 315 682 602
Černá labuť 21.30

Příbram
LETNÍ KINO PŘÍBRAM
Areál Nový rybník, tel. 318 660 045
Tacho 21.30

Řevnice
KINO ŘEVNICE
Opletalova 89, tel. 257 720 157
Lidice 20.30

Slaný
LETNÍ KINO SLANÝ
Politických vězňů 576, tel. 312 522 394
X-Men: První třída 21.30

BEROUN Skoro dva a půl tisíce po-
pelnic na bioodpad pořídilo na
jaře město Beroun. Zdarma je od
července rozváží obyvatelům měs-
ta, kteří o ně projeví zájem. Zatím
je takových lidí asi dvě stě. Přitom
pokud budou bioodpad vyhazovat
do směsného komunálního odpa-
du, hrozí jim za porušení vyhlášky
pokuta až třicet tisíc korun.

„Ten kdo nemá hnědou nádo-
bu, je povinen vozit bioodpad na
náš sběrný dvůr,“ říká Roman Jind-
ra z Technických služeb Beroun.
Ty teď lidem popelnice zdarma
rozvážejí a odpad odvážejí na kom-
postárnu poblíž Nového Strašecí
na Rakovnicku. V létě dvakrát týd-
ně, v zimě jednou.

Lidé se ozývají postupně
Malý zájem je podle ředitele Tech-
nických služeb jen počáteční.
„Teprve začínáme. Postupně se
ozývají lidé, kteří popelnice vidí u

sousedů a chtějí je taky,“ říká Lu-
boš Kácel. Město chce popelnice
rozmístit ve všech ucelených oblas-
tech se zástavbou rodinných a by-
tových domů, ale i v rekreačních
oblastech.

Sedm set padesát kusů nádob o
objemu 140 litrů a 1 730 kusů ná-
dob o objemu 240 litrů, svozové vo-

zidlo a drtič biomasy stály zhruba
deset milionů korun. Beroun platil
desetinu částky, zbytek pokryla do-
tace Středočeského kraje.

Pytle s bioodpadem zůstávají
různě po městě
„Evropské unii Česko slíbilo, že sní-
ží množství biologicky rozložitelné-
ho odpadu na skládkách a takové
projekty tomu pomáhají,“ říká
mluvčí města Pavla Švédová.

Město se podle ní snaží lidem tří-
dění odpadu usnadnit. Pokud hně-
dou popelnici nemají, musí biood-
pad odvážet do sběrného dvoru
nebo ho kompostovat na zahradě.

„Bioodpad jsme běžně odváželi,
když ho občané někde nechali. Stá-
vá se to pravidelně třeba v oblasti
Závodí nebo Černého Vršku, lidé
třeba dávají do pytlů posekanou
trávu a nechávají je před domy
nebo u popelnic,“ popisuje Kácel.

Alena Rokosová

Lidé od nás
Kouzelná vesnice,
která se vrací
k tradicím

Hnědé nádoby na bioodpad mohou nyní získat obyvatelé Berouna zdarma, stačí
se obrátit na Technické služby, které jim je dovezou. Město tak chce snížit
množství bioodpadu ve směsném odpadu na skládkách.

BENEŠOV (map) Organizátoři nej-
většího středočeského festivalu Sá-
zavafest připravili další zajímavou
nabídku. Ode dneška do 24. čer-
vence dostanete při nákupu dvou
lístků třetí zdarma. „Vezměte ká-
moše, spolužáky, bráchu, ségru, ro-
diče, kolegy z práce, děti, babičku,
servírku od naproti, vašeho souse-
da a přijeďte třeba vlakem na Sáza-
vafest,“ láká ředitel festivalu Pavel
Kloupar.

Letošní hlavní hvězdou bude
elektronická skupina z Velké Britá-

nie Hurts. První srpnový víkend
tak benešovský areál Zelený ostrov
ožije atmosférickým popem z brit-
ských ostrovů.

Mezi dalšími taháky letošního
ročníku budou kytaroví The Sub-
ways, u nás velmi oblíbená taneč-
ní formace Kosheen, francouzští
mistři remaků Nouvelle Vague
nebo německá šestice Jazzanova,
která mixuje nu-jazz, elektroniku,
dancefloor folk nebo soul. Lístky
koupíte v předprodejních sítích
Eventim nebo Ticketpro.

Rally Bohemia Tato motoristická soutěž patří neodmyslitelně
mezi akce v Mladé Boleslavi 2x foto: www.rajce.net, Josef Petrů

SVINAŘE

I přes opravy
je zámek otevřen

Letní prohlídky zámku s podtitu-
lem Jak se opravuje zámek, spoje-
né s prodejní uměleckou výstavou
Setkání, jsou lidem přístupné přes
prázdniny každý víkend od 10
do 16 hodin. (mno)

JESENICE

V Pionýrském háji bude
občerstvení
Rada města schválila provoz stán-
ku s rychlým občerstvením
na pláži u Velkého rybníka. Ná-
jemce bude za červenec a srpen
platit městu pět tisíc korun měsíč-
ně. (mno)

HOŘOVICE

Schody spojí
akvapark a bazén
Hořovická radnice nechala vybu-
dovat schody, které propojí krytý
plavecký bazén a venkovní akva-
park. Návštěvníci akvaparku
tak budou moci využít lepší šat-
ny a sociální zařízení. Schody
by měly být otevřeny po úpra-
vách, které by měly zamezit na-
příklad znečištění kryté bazéno-
vé haly. (mno)

NOVÉ STRAŠECÍ

Lidé mohou nominovat
na vyznamenání
Vedení novostrašecké radnice vy-
zývá obyvatele k tomu, aby před-
kládali kandidáty na udělení měst-
ského vyznamenání. Vyznamená-
ní Zlaté W krále Vladislava II. – I.
až III. třída – se uděluje za význam-
nou dlouhodobou práci pro měs-
to, za významné úspěchy v růz-
ných oborech činnosti, za vynikají-
cí reprezentaci města nebo státu
nebo jako uznání významných
vztahů k městu. (mno)

LÁŽOVICE

Oprava mostu
potrápí řidiče
Až do konce července potrvá uza-
vírka průjezdu Lážovicemi. Důvo-
dem je oprava mostu mezi Lážovi-
cemi a Neumětely. Řidiči musí Lá-
žovice objíždět buď přes Skřipel,
nebo les zvaný Housina. (mno)

L udmila Faflíková žije v Rou-
sínově již mnoho let. „Rousí-
nov je kouzelná vesnička

v Chráněné krajinné oblasti Křivo-
klátsko, je vyhlášen vesnickou pa-
mátkovou zónou a má i několik
jednotlivých památkově chráně-
ných objektů,“ říká s nadšením
o místě, kde žije. Sdružení se snaží
o obnovu dřívějších slavností,
jako je masopust, poutě nebo
máje. „Snažíme se vytvářet i nové
tradice. Společně tvoříme advent-
ní věnce a jiné vánoční ozdoby,
každoročně pořádáme vánoční
koncert v kostele,“ vypočítává. Nej-
větší akcí letošního léta bude při-
pomenutí narození rousínovské-
ho rodáka, operního pěvce Karla
Buriana. „V sobotu 6. srpna od 16
hodin vystoupí v místním kostele
Narození Panny Marie sólista ope-
ry Národního divadla operní pě-
vec Luděk Vele,“ doplnila. Chybět
nebude ani přednáška Romana
Hartla o osudových ženách Karla
Buriana.

Kromě kulturních akcí za pomo-
ci grantu ze Středočeského kraje
sdružení pořídilo do obce měřič
rychlosti. „Loni jsme také dostali
od Nadace Via grant na opravu
hřiště,“ dodává. (mno)

Divadlo Tipy na představení

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z Berounska posílejte
redaktorce Aleně Rokosové
(alena.rokosova@mfdnes.cz,
tel.: 22506 2378) a z Rakovnicka
redaktorovi Josefu Horovi
(josef.hora@mfdnes.cz,
tel.: 22506 2124).
» Inzertní poradce pro Berounsko
je Ondřej Vysypal (ondrej.vysypal@
mafra.cz, tel.: 602 192 597),
pro Rakovnicko Josef Mansfeld
(josef.mansfeld@mafra.cz,
tel.: 602 534 938).

Zprávy z měst

Kino Filmy na 18. července

FAKTA

Co patří do bioodpadu
Biologicky rozložitelný odpad, tedy
listí, tráva, spadané ovoce, zbytky
rostlin, zbytky zeleniny a ovoce,
čajové sáčky, kávová sedlina,
skořápky z vajec a další. Odpad
živočišného původu ne.

Popelnici na bioodpad si obyvatelé
Berouna mohou objednat zdarma
na číslech: 311 548 211 či 731 411 069.

Krátce

Ludmila Faflíková
Předsedkyně
občanského sdružení
Rousínov

pondělí: Beroun, Rakovník,
Hořovice, Nové Strašecí

úterý: Kladno, Mělník,
Kralupy, Slaný

středa: Benešov, Příbram,
Vlašim, Sedlčany

čtvrtek: Kolín, Kutná Hora,
Český Brod, Čáslav

pátek: Ml. Boleslav, Nymburk,
Mnichovo Hradiště, Poděbrady

sobota: Brandýs n. L.-Stará
Boleslav, Říčany, Hostivice

AUKČNÍ, PRODEJNÍ A VÝSTAVNÍ GALERIE
Vítězná 11, Praha 5 – Malá Strana

otevřeno: PO-PÁ 10-13, 14-18 hod.

Tel.: 251 512 728, 602 327 669
www.galeriekodl.cz
e-mail: galerie@galeriekodl.cz

Přijímáme obrazy na letní výstavu 
Václava Radimského (1867–1946) 

a tímto Vás srdečně zveme 
k její návštěvě!

Kodl – tradice od roku 1885

Václav Radimský (1867–1946)
Rybník s lekníny

olej na lepence, kolem 1920, rozměry: 71,5 x 101 cm
Cena: 1.000 000 Kč

DEVĚTČESKÝCHAMORAVSKÝCHZÁMKŮ
22. 7. 2011 zámek ŠTIŘÍN
19. 8. 2011 zámek LOUČEŇ

Vstupenky,víceinfonatel.:222897333,WWW.TICKET-ART.CZ

UVÁDĚJÍ

• V E L K O L E P Á O P E N - A I R O P E R A •

KLASIKA POD HVĚZDAMI - LÉTO 2011

Giuseppe Verdi

5.pád
Golfe náš,
jenž jsi na
nebesích!

7.pád
Golfem se
bavíme

6.pád
O golfu
přemýšlíme

Vše co chcete o golfu vědět
www.golf.idnes.cz

3.pád
Ke golfu
přivedeme
i vás

me

2.pád
Bez golfu
se neobejdeme

3.pád
Ke golfu
přivedem
i vás

1.pád
Golf je náš

6.pád
O golfu

mepřemýšlím

4.pád
Golf hrajeme

INZERCE

Tradice Během své dlouhé historie se zařadila mezi
nejvýznamnější motoristické podniky v republice.

O popelnice na
bioodpad je zatím
malý zájem

Očima čtenářů Fotografie čtenářů, které vyšly na serveru Rajce.net. Pochlubte se i vy snímky z akcí, které navštívíte či pořádáte. Sázavafest nabízí ke dvěma
vstupenkám třetí zdarma
V prodeji jsou ode dneška do neděle 24. července


