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střední čechy
pondělí: Beroun, Rakovník,
Hořovice, Nové Strašecí

Zprávy z měst

Lidé od nás

Líbí se mi tu.
Nic bych ve
Slaném neměnila
Renata
Maříková
vedoucí klubu
Slůně ve Slaném

enata Maříková je ze Slaného. „Ve městě se mi líbí
vše, nic bych tu neměnila,
jsem tu zcela spokojená,“ říká. Nejraději má asi náměstí a poté Slánskou horu. „Je to vlastně bývalá
sopka, do jejíhož kráteru se dá podívat,“ vysvětluje.
Klub Slůně byl založen roku
1995 jejím bratrem Milanem Gomolou. „Cílem bylo najít smysluplné využití volného času postižených lidí. Inspirací, která vedla
k založení klubu, také byla nejspíš
naše postižená sestra,“ doplnila.
Sama vede klub od roku 2003.
„Převzala jsem ho po bratrově tragické smrti,“ říká. Sdružení se skládá jen z dobrovolných členů.
„Vše, co pořádáme a děláme, je
jen a pouze v našem volném
čase,“ vysvětluje. Sdružení se konkrétně zabývá pořádáním týdenních a víkendových akcí pro postižené. „Vadí mi hlavně lhostejnost
některých lidí vůči našim klientům, přitom jsou to milí a skvělí
lidé,“ říká. „Nepracuji s těmito lidmi každý den, ale pokud jsem v jejich společnosti, dokážou mě nabít neskutečnou energií, která z
nich vyzařuje,“ podotýká.
Do budoucna by chtěli ve sdružení začít pořádat týdenní pobyty.
„V současné době to nejde, neboť
peníze vybrané od klientů na to
nestačí a sponzory se nám nedaří
najít,“ tvrdila.
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Kastelán z Veltrus:
„Doufám, že za tři
roky otevřeme“
Ani devět let po povodních neskončila obnova zámku Veltrusy. Památkový ústav
přitom může jen doufat, že od ministerstva kultury dostane zbylých 20 milionů.
KRALUPY NAD VLTAVOU Kdy se zámek Veltrusy otevře turistům? To
je podle kastelána Pavla Eclera
otázka pro křišťálovou kouli. Vzápětí však dodává, že se počítá s termínem 2014. „Stále doufáme,“ říká.
Současný stav pozdně barokního zámku evropského významu
však podle něj nezpůsobily jen povodně. „Zámek byl roku 1704 postaven zjednodušeně řečeno jako ‚víkendová chata‘, stavělo se tedy
rychle a levně. Nikdo tehdy nepočítal s tím, že tu má stát navěky,“ vysvětluje Ecler. Již před sto lety tak
podle něj budova dosáhla hranice
své životnosti. „Za těch posledních
sto let také nikdo do zámku nic neinvestoval, i před povodněmi jsme
tedy měli vzhledem k zámku velký
rekonstrukční dluh,“ dodává kastelán. Opravy hlavní budovy zatím
stály asi 40 milionů korun. Dalších
20 milionů však podle Eclera bude
ještě potřeba.
Po povodních v roce 2002 přitom nebylo jisté, jestli zámek vůbec zůstane stát. „První dva roky
jsme jen prováděli průzkumy a zajišťovali statiku v extrémně vlhkém
podloží,“ uvádí kastelán. Rok a půl

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

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

Sdružení Bunkr Drnov na dva
dny zpřístupní část podzemí
DRNOV (mno) Poslední prázdninový víkend bude lidem otevřen jinak
nepřístupný bývalý bunkr raketové
protiletadlové obrany v Drnově.
„Prostory podzemního velitelského stanoviště 71. protiletadlové
raketové brigády budou ke zhlédnutí ve dnech 27. srpna od 10 do 17
hodin a 28. srpna od 10 do 15 hodin,“ uvedl za pořadatele místostarosta Slaného Jaroslav Hložek.
Vstup do celého areálu je ze Slaného po silnici na Drnov a směr bude
značen šipkami.
„Podzemní i povrchové objekty
byly postaveny v letech 1981 až
1984. V témž roce sem byla také na-

vezena technika, kterou uvedli
do provozu specialisté ze SSSR,“
řekl předseda obecně prospěšné
společnosti Bunkr Drnov Matěj
Louda.
Lidé uvidí více než 2 700 z celkové plochy 5 500 metrů čtverečních
podzemních prostor. „Na prohlídku je dobré rezervovat si alespoň
2 hodiny, je ale možné zde strávit
i celý den,“ dodal Louda.
Největším lákadlem je prohlídka
technologického vybavení bunkru.
Lidé uvidí, jak vojáci bunkr chránili
proti chemickému a radiačnímu
napadení a jak zajišťovali jeho nezávislost na okolí.

Krátce

Zámek? Postavili to spíš jako „chatu“, říká Pavel Ecler.
pak trvala příprava dokumentace
k rekonstrukci.

Žádné rozbrusky. Všechno ručně
Letos proběhla vůbec nejnáročnější výměna stropních trámů. „Celý
strop s nesmírně cennou freskou
musel být zavěšen na speciální konstrukci. Všechny práce musely probíhat bez otřesů,“ popisuje Ecler obnovu.
Pokud se podaří sehnat 20 milionů korun ze stále se krátícího rozpočtu ministerstva kultury, měly by
v zámku vzniknout tři prohlídkové
okruhy. „Bude také potřeba zrestau-

Foto: R. Cihla

rovat téměř šest tisíc kusů zámeckého vybavení,“ doplňuje Ecler.
Na otevření zámku se již připravuje i radnice. „Všichni předpokládají, že otevření prohlídky přivede
velký počet turistů. I nyní je tu o víkendech hodně návštěvníků,“ doufá místostarosta Tomáš Čapek. Potřeba však budou i další investice.
„Musíme někde vybudovat dostatek parkovacích míst, rádi bychom
také v ulici vedle brány do parku
zklidnili dopravu,“ říká Čapek. Město tak plánuje zřízení vyvýšených
přechodů a chce přidat nové turistické značení.
Michal Novotný

STOCHOV

UNHOŠŤ

Škola Slunce dostane
nový vjezd i chodníky

Město reklamuje halu

Město Kladno přispěje soukromé
škole Slunce Stochov téměř 900 tisíc korun. Za peníze bude vybudována nová příjezdová cesta, vjezd,
ale i chodníky a parkoviště. (mno)

V unhošťské sportovní hale, otevřené minulý rok, se objevilo několik
nedostatků. Ty bude chtít město v
rámci záruky reklamovat. Jedná se
hlavně o vlhké zdi.
(mno)

KRALUPY NAD VLTAVOU

Zajímáte nás

V Kralupech nepůjde
přes den elektřina

» 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).

Ve čtvrtek 25. srpna bude přerušena
dodávka elektřiny v ulicích U Studánky, V Rokli, V Hliništi, Na Husarce, Pod Skalkou, Lidové náměstí,
U Hřiště, V Uličce a v části ulic Přemyslova, Sládkova, Petra Bezruče,
V Sadech, Růžové údolí a Mikovická. Lidé budou bez proudu od 11 do
15 hodin. V ulici Lutovítova a v bývalém areálu ČSAD nepůjde elektřina
od 7.30 do 10.30.
(mno)
INZERCE

Očima čtenářů Fotografie čtenářů, které vyšly na serveru Rajce.net. Snímky z akcí, které navštívíte či pořádáte

Rejšické pivobraní 2011 V sobotu zorganizoval sportovní
areál ve spolupráci s SK Rejšice 17. ročník pivobraní. Akci
zahájila dechová kapela Dobrovanka, návštěvníci shlédli
také zápas dřívějších fotbalistů SK Rejšice a týmu Rádia
Jizera. Místní pak soupeřili v pití piva na čas, mohli si vybrat
z pěti druhů. Děti byly nadšené z přeletu veteránů,
ze kterých piloti shazovali sladkosti.
Foto: Josef Pilař

Hudba
Kam večer zajít
s přáteli na koncert

Kino Přehledy filmů na úterý 16. srpna

Divadlo Tipy na představení

Benešov

Praha

Bělá pod Bezdězem

PALACE CINEMAS SLOVANSKÝ DŮM

MUZEUM BĚLÁ POD BEZDĚZEM

Bělá pod Bezdězem

Šmoulové

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

Beroun

Šéfové na zabití
Šmoulové

KINO MÍR

Lysá nad Labem

Bělá pod Bezdězem

Old Stars Mladá Boleslav
Promenádní koncert v parku. Vstupné:
zdarma.
pátek, 19.30

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
LETNÍ KINO HOUŠTKA

Zahradní 764, tel. 321 720 930

Klíč k minulosti

KINO BENEŠOV
Poštovní 8, tel. 317 726 004

18.30
21.00

Ivan Mládek & Banjo Band
Trampské, vodácké, kavárenské, politické a
jiné povalečské písně, anekdoty, scénky, parodie na televizní pořady. Vstupné: 220 Kč.
pátek, 20.00

LETNÍ KINO VODRANTY

Poděbrady

CLUB KINO

17. ročník tradiční přehlídky českých filmů –
Lidice
21.00

Černošice
Fügnerova 263, tel. 251 640 397

OSTROV PODĚBRADY

Vratné lahve

Poděbrady

Jablkoň
Koncert české alternativní hudební skupiny. Vstupné: 150 Kč.
dnes, 20.00

Kladno

Příbram

Jmenuji se Oliver Tate
Strom života
Šmoulové 3D

JUNIOR KLUB
Příbram VII – 39

Prázdninová Oldies – luDJek
zítra, 21.00

Mladá Boleslav
CINESTAR MLADÁ BOLESLAV

Příbram

19.30
17.00

LETNÍ KINO LYSÁ

21.00

tř. Václava Klementa 1459, tel. 326 779 999

Na Bělišti 184, tel. 327 312 906

21.00

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

17.00
20.00
15.00

Zámek 1, tel. 326 701 618

Captain America: První Avenger
18.30
Captain America: První Avenger 3D 19.30
Strom života
21.10
Šéfové na zabití 15.00, 17.00, 19.00, 21.00
Šmoulové 13.40, 16.00, 18.10, 20.15, 22.20
Šmoulové 3D
12.40, 14.50, 17.00, 19.10,
21.20
Transformers 3 3D
16.40
Zkažená úča
20.30
Zrození Planety opic
17.30, 19.40, 21.50

Nickyho rodina

Na Kaplance, tel. 311 625 307

Čáslav

Lázeňská

Zahradní 764, tel. 321 720 930

Zámecký park, tel. 325 551 496

LETNÍ KINO BEROUN

Pan Popper a jeho tučňáci

Na Příkopě 859/22, tel. 840 200 240

KINO 99 – VELKÝ SÁL

17.30

Politických vězňů 445, tel. 311 621 811

Šmoulové 3D

20.00

Auta 2
Auta 2 3D
Captain America: První Avenger

14.30
17.40
16.40,
21.30

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

Já, padouch

Captain America: První Avenger 3D

Rožmitál pod Třemšínem

20.30
Harry Potter a Relikvie smrti – část 2 3D
20.10
Intimní past
17.00
Lidice
14.00
Šéfové na zabití
21.30
Šmoulové
14.30, 16.45, 18.15
Šmoulové 3D
15.20
Zrození Planety opic
19.20

KINO ROŽMITÁL

Kolín
KINO 99 – MALÝ SÁL

Auta 2

Náměstí 23, tel. 318 665 339

Westernstory

20.00

LETNÍ KINO SLANÝ
Politických vězňů 576, tel. 312 522 394

Ženy sobě

21.30

21.15

Netvořice

Křivoklát

Pohádkové léto v Benicích – Pohádka
sousedská
pátek. 18.00

Netvořice, Benice 1, tel. 602 269 276

Křivoklát 47, tel. 313 558 440

Postupice

Křivoklátské divadelní slavnosti – Romeo
a Julie
dnes, zítra, 19.30
Křivoklátské divadelní slavnosti – Don
Juan
sobota, 18.30
Křivoklátské divadelní slavnosti –
Pohádkový den
Pohádky pro malé i velké na dolním nádvoří.
sobota, 12.00, 15.00

ZÁMEK JEMNIŠTĚ

Kutná Hora

Jemniště, tel. 317 796 212

Divadelní léto na zámku – Sněhurka
a sedm trpaslíků
Klasická loutková pohádka o Sněhurce a
sedmi trpaslících je určena pro nejmenší diváky. Text je doplněn písničkami a živým
doprovodem houslí, kytary, zobcové flétny
a rytmických nástrojů.
pátek, 19.00

Praha

Havlíčkovo nám. 552, tel. 327 512 347

DIVADLO HYBERNIA

Kutnohorské léto – Zapomeňte na
Herostrata
Tragikomedie.
čtvrtek, 20.00

Hello, Dolly!
Slavný americký muzikál s živým orchestrem. Jednoduchý příběh vdovy Dolly Leviové, která se živí jako dohazovačka, a jednoho ze svých zákazníků – mrzoutského starého mládence – přiměje svým šarmem a
kouzlem změnit se v milého, galantního
muže.
zítra, 19.00

Amfiteátr letního kina, zámecký park, tel. 317
842 363

ZÁMEK LOUČEŇ

Šmoulové

Nabucco

20.15

HŘEBČÍN FAVORY

HRAD KŘIVOKLÁT

Loučeň

LETNÍ ZÁMECKÉ KINO

Tyršova, tel. 315 682 602

Čertovské hromování
Letní pohádka v zámecké zahradě. Vstupné: 30 Kč
sobota, 18.00

VLAŠSKÝ DVŮR

Slaný

Vlašim

Neratovice
LETNÍ KINO NERATOVICE

21.00

Klasika pod hvězdami. Velkolepé uvedení
slavné Verdiho opery s hitovými melodiemi
pod širým nebem.
pátek, 21.00

Loučeň 1, tel. 325 585 228

nám. Republiky 3/4, tel. 221 419 419

