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Anděl Media Centrum
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5
Regionální redakce
vedoucí: Martin Rumler
tel.: 225 062 300
fax: 225 062 130
» redcech@mfdnes.cz

Regionální distribuce
vedoucí: Lenka Plachá
tel.: 225 064 173, fax: 225 064 175
» distribucepr@mafra.cz
Inspektoři prodejní sítě
Eva Čepeláková, mobil: 602 180 358
pro okresy Praha západ, Beroun, Kladno,
Mělník, Příbram, Rakovník
Kateřina Myšková, mobil: 602 443 749
pro okresy Praha východ, Benešov, Kolín,
Kutná Hora, Mladá Boleslav, Nymburk
» inspektorpr@mafra.cz

Inzertní oddělení
vedoucí: Ondřej Vysypal
tel.: 225 063 420, fax: 225 063 415
» inzercestc@mafra.cz

Kladno
KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ
Letní koupaliště u Sletiště, tel. 312 651 355
Kawasakiho růže

21.00

KINO HUTNÍK
Kladno, náměstí Sítná 3127, tel. 312 688 336
Auta 2 3D 15.00, 17.00
Méďa Béďa 3D 19.00
Zkažená úča 21.00

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

KINO 99 – VELKÝ SÁL
Zahradní 764, tel. 321 720 930
Auta 2 17.00
Strom života 19.30

Lysá nad Labem
LETNÍ KINO LYSÁ
Zámecký park, tel. 325 551 496
Román pro muže

21.00

Mladá Boleslav
CINESTAR MLADÁ BOLESLAV
tř. Václava Klementa 1459, tel. 326 779 999
Auta 2 16.00, 18.30

Auta 2 3D 14.50, 20.00
Harry Potter a Relikvie smrti – část 2 14.15
Harry Potter a Relikvie smrti – část 2 3D

15.15, 17.15, 18.00, 20.45
Jana Eyrová 17.00
Lidice 21.10
Zkažená úča 19.30, 21.30

Mnichovo Hradiště
KINO SATURN
Jana Švermy 897, tel. 326 772 122
Mr. Nice 20.00

Neratovice
LETNÍ KINO NERATOVICE
Tyršova, tel. 315 682 602
Hanna 21.15

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

Příbram
LETNÍ KINO PŘÍBRAM
Areál Nový rybník, tel. 318 660 045
V peřině 21.00

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

Poděbrady
KONGRESOVÉ A KULTURNÍ CENTRUM LÁ-
ZEŇSKÁ KOLONÁDA
nám. T. G. Masaryka
Jugendblaskapelle Nabburg
Koncert mládežnického dechového orchest-
ru z Německa.
Vstupné: volné. 16.00

Žleby
ZÁMEK ŽLEBY
Žleby
Folk Baroque – Michal Hromek Consort
Balady, spirituály a tance ze Skotska, Irska,
Čech a Slovenska i původní tvorba. Večerní
koncert na arkádovém nádvoří.
Vstupné: 120 Kč. 20.00

Karlštejn
HRAD KARLŠTEJN
areál restaurace U Karla IV.
Jazz na Karlštejně
Jazzové večery v Předhradí. Vystoupí uzná-
vaný saxofonista Štěpán Markovič a jeho
hosté.
Vstupné: 200 Kč. 21.00 PŘEDPLATNÉ 225 555 522

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

Lidé od nás
Práce v kavárně
dává postiženým
pocit důležitosti

KLADNO S ročním zpožděním by
měl být na podzim otevřen kladen-
ský skatepark. Rozhodování o jeho
výstavbě provázely emoce jak na
straně příznivců, tak odpůrců. Do-
šlo dokonce na demonstrace. Jezdit
se snad nakonec začne v říjnu.

Skatepark vznikne na nevyuži-
tých pozemcích Českých drah mezi
kročehlavským vlakovým nádražím
a obchodním domem Tesco. „Prá-
ce jsou v plném proudu. Byla prove-
dena oprava stěny sousedícího po-
zemku, postaveny základy, připra-
vuje se kanalizace, nyní již zbývá,
jen aby najela těžká technika, a za-
čne se tvarovat samotný skatepark
s bazénem,“ vypočítal kladenský
mluvčí Vilém Frček.

Ještě se začátkem srpna by tak
měli dělníci připravit formu na be-
ton s výztužemi, následně by mělo
začít lití betonu. „Opravilo se i nové
oplocení, jelikož už jsme se stali
obětí první krádeže,“ řekl Frček.

Viníci zpoždění: soused,
kanalizace, ekologie
Hřiště budou moci využívat nejen
vyznavači skateboardů, ale i kol
BMX nebo in-line bruslí. Původně
se počítalo s otevřením nového kla-
denského skateparku již na podzim

minulého roku. „Naše plány zmaři-
la ekologická zátěž pozemku Čes-
kých drah, připomínky majitele sou-
sední nemovitosti i kanalizace zasa-
hující do krajské komunikace,“ uve-
dl Frček.

Příznivci jízdy na skateboardu
kvůli zpoždění již dvakrát uspořáda-
li ve městě happening, aby městu
připomněli, kolik lidí na skatepark
v Kladně čeká. „Vše vždy proběhlo
v poklidu, primátor se s mladými
lidmi sešel a problémy jim vysvět-
lil,“ vysvětlil Frček. Primátor Klad-
na Dan Jiránek k tomu dodal, že
doufá, že třetí sraz již bude v hoto-

vém skateparku: „Vše jsme od začát-
ku plánovali se zástupci Skate
a Snowboard Klubu Kladno.“

Překážky budou členité, různě vy-
soké i obtížné. U skateparku vznik-
ne také odpočinková zóna. Projekt
počítá i s plochou pro diváky s mož-
ností postavení malé mobilní tribu-
ny pro závody a exhibice.

Pozemek, na kterém se ska-
tepark buduje, zatím patří Českým
drahám, město by jej však do bu-
doucna chtělo odkoupit. Výstavba
parku vyjde na 7 milionů korun.
Město jej zaplatí z rozpočtu.

Michal Novotný

Nedaleko Kročehlavského nádraží vzniká nový skatepark. Město ho chce otevřít
letos v říjnu, základy už stojí. Mladí příznivci adrenalinové jízdy za jeho výstavbu
v Kladně dvakrát demonstrovali.

KARLŠTEJN (rok) Na hradě Karl-
štejn na Berounsku se noční scé-
nické prohlídky konají letos popr-
vé. Po úspěšné červencové premié-
ře se letos v létě konají ještě jed-
nou, zítra od 19 hodin. V srpnu
pak budou ještě večerní prohlídky
s průvodcem, ale už bez scének.

Při středečním Císařském veče-
ru na Karlštejně, v rámci projektu
Oživlé památky a tématu šlechtic-
ké kratochvíle, zavede návštěvníky
klíčnice Markéta do míst, kde tráví
čas císař Karel IV. Je rok 1356.

„Chceme ukázat obraz Karla IV.
nejen jako velkého panovníka, ale
i člověka, který na Karlštejn přijel
odpočívat. A docílit toho, aby si ná-
vštěvníci opravdu připadali jako
v době, kdy tam jezdil,“ říká zástup-
ce kastelána hradu Lukáš Kunst.

Návštěvníci se stanou svědky
příjezdu císaře s manželkou a svou

družinou, i toho, jak císař požádá
rytíře o ukázku jejich šermířského
umění. To aby zjistil, zda to – když
byl pryč – nezapomněli.

Skupina návštěvníků na začátku
své cesty také narazí na kastelána
hradu v roli purkrabího, který ručí
za císařovu přítomnost.

Pětatřicet účinkujících předve-
de, jak si lidé ve 14. století krátili
volnou chvíli, hráli vrhcáby, karty,
tančili, zpívali. „V soukromých re-
prezentačních prostorech pak cí-
sař rozmlouvá s Arnoštem z Pardu-
bic o výzdobě kaplí, třem žadate-
lům uděluje audienci a v Sále před-
ků pobývá s císařovnou a hosty,“
popisuje Kunst.

Prohlídka trvá zhruba hodinu
a začíná každou půl hodinu mezi
19. a 23. hodinou. Vstupné je 250
a 150 korun a prohlídku je lepší
předem rezervovat.

NERATOVICE

Alkohol na hřišti? Ne
Zastupitelé schválili vyhlášku o zá-
kazu konzumace alkoholu na veřej-
ném prostranství. Kromě plochy
u obchodního domu Tesco a pro-
dejny potravin v Mlékojedech jde
o dětská hřiště, okolí mateřinek
a středních škol. (mno)

SLANÝ

Parkovací dům pro Slaný
Poklepáním na základní kámen za-
hájilo vedení města stavbu parko-
vacího domu. Samotná stavba
však začne až příští rok a bude stát
město 100 milionů korun. (mno)

UNHOŠŤ

Fanoušci v suchu
Nová střecha nad tribunou na un-
hošťském stadionu by mohla potě-
šit fotbalové fanoušky již na pod-
zim. Investici za 2 miliony korun
zaplatí město. (mno)

KRALUPY NAD VLTAVOU

Zubařka přijme pacienty
Zubní lékařka Miroslava Hostin-
ská, která má ordinaci v Nerudově
ulici číslo 686, přijímá nové pacien-
ty. Zájemci se mohou hlásit na tele-
fonu 315 621 675. Ordinace je ote-
vřena v pondělí, čtvrtek a pátek od
7 do 12 a od 13 do 17 hodin a ve
středu od 12 do 17 hodin. (mno)

C hráněná cukrárna Pojďte
dál café byla v Neratovi-
cích otevřena v březnu

roku 2006.
„Naším cílem je zaměstnávání

lidi s mentálním a kombinova-
ným postižením,“ říká vedoucí ka-
várny Libuše Procházková. Jak vy-
světluje, hlavní pracovní náplní kli-
entů je obsluha hostů, úklid kavár-
ny, výroba různých druhů kávy
a nápojů.

„Denně také pomáhají s kom-
pletací zákusků a různých cukrář-
ských výrobků,“ podotýká Pro-
cházková. Vedle toho se ještě vě-
nují výrobě drobných dekorač-
ních předmětů, které jsou určeny
k prodeji.

Práce s lidmi s postižením je
pro ni smysluplná.

„Naše kavárna dává klientům
pocit důležitosti a uplatnění na
trhu práce, ale i v běžném životě,“
dodala.

Pro běžné návštěvníky zde nabí-
zí bezdrátové připojení k interne-
tu, dětský koutek, výstavy fotogra-
fií nebo možnost uspořádání růz-
ných besed.

Libuše Procházková vedle toho
ještě trénuje jako instruktorka pět
plavců s mentálním postižením.

„Letošní letní olympiády se zú-
častnila s českou výpravou naše
sportovkyně Eva Procházková.
V plavání získala bronzovou me-
daili na trati 50 metrů prsa a čtvrté
místo na trati 50 metrů volný
styl,“ doplnila vedoucí kavárny Li-
buše Procházková. (mno)

Domácí veteráni Na devátý
ročník srazu starých škodovek
Hundertgang 2011 se v sobotu
do Kouřimi sjelo 63 automobilů
z České republiky
a ze Slovenska.

4x foto: Vladislav Chalupa

MĚLNÍK (mno) Základy středově-
kých budov objevených při archeo-
logickém výzkumu na mělnickém
náměstí Míru nakonec lidé po do-
končení rekonstrukce náměstí neu-
vidí. Původní plány nenechat zá-
klady zasypat a místo toho je do-
zdít opukou a takzvaně „přiznat“
v dlažbě se ukázaly jako nereálné.

„Problém je s velkým otěrem
materiálu, v dlažbě by tak brzo
vznikly jakési díry,“ uvedl starosta
Ctirad Mikeš. Město tak nyní hledá
jiný způsob, jak kolemjdoucí infor-
movat, po jaké historii vlastně cho-
dí. Archeologové našli na místě
i příkop z doby bronzové. „Jako

pracovní hypotézu jsme přijali to,
že šlo o vnitřní členění areálu pra-
věkého hradiště z doby bronzové
nebo opevnění či ohrazení used-
losti pravěkého či středověkého
velmože,“ uvedl archeolog Petr
Meduna.

I příkop chtělo původně město
nechat viditelný. „Uvažovali jsme
o nějaké průhledné desce, kterou
bychom ho přikryli. Nejde však o
kámen, ale pouze o jíl, kvůli erozi
by tak pravděpodobně za pár let
zcela zmizel,“ doplnil Mikeš. Lidé
tak budou informováni pomocí ko-
vových cedulek zapuštěných do
dlažby.

Krátce

Kino Přehled filmů na 2. srpna

Závodní speciál Za nejzajímavější automobil srazu organizátor
označil roadster Škoda 1100 GT, který nemá střechu a je dvoumístný.

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z Kladenska posílejte
redaktorce Martině Klapalové
(martina.klapalova@mfdnes.cz,
tel.: 22506 2174) a z Mělnicka
redaktorovi Pavlu Eichlerovi
(pavel.eichler@mfdnes.cz,
tel.: 22506 2181).
» Inzertní poradce pro Kladensko
je Josef Mansfeld (josef.mansfeld@
mafra.cz, tel.: 602 534 938),
pro Mělnicko Pavlína Vodhanelová
(pavlina.vodhanelova@mafra.cz,
tel.: 602 534 941).

Zprávy z měst

Hudba
Kam vyrazit
s přáteli na koncert

Libuše
Procházková
vedoucí chráněné
kavárny

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

Skatepark konečně
otevře, stavba má
roční zpoždění

Úsvit parku V areálu budou překážky pro začátečníky i pokročilé, pro
fanoušky BMX kol a in-line bruslí. Ilustrační foto: Josef Vostárek, MF DNES

INZERCE

Středověké budovy i pravěký
příkop zmizí. Budou jen cedule

Klíčnice Markéta zavede
návštěvníky v noci za císařem
Noční scénické prohlídky se konají ve středu na Karlštejně

Očima čtenářů Fotografie čtenářů, které vyšly na serveru Rajce.net


