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Zprávy z měst

pondělí: Beroun, Rakovník,
Hořovice, Nové Strašecí

Ve dvěstěleté
studánce se opět
objevila voda
MŠENO (mno) Do Hloveské studánky z roku 1780 se vrátila voda.
Okrašlovací spolek pro Mšeno a
okolí dostal na revitalizaci studánky dotaci padesát tisíc korun od
Nadačního fondu Veolia.
Spolek podpořila také jedna
z místních stavebních společností,
která zajistila opravu průčelí a výstavbu klenby, jež nahradila rozpadlou skálu.
„Ze studánky jsme vyvezli asi tisíc koleček hlíny a kamení, vynosili jsme desítky zasypaných pískovcových kvádrů,“ popsal práce místopředseda Okrašlovacího spolku
pro Mšeno a okolí Miroslav Živný.
Ještě předtím muselo sdružení vysekat křoví a plevel a vykopat pařezy.

Býval to jediný zdroj vody
Studánka byla od roku 1780 do
roku 1870 jediným zdrojem vody
pro Mšeno. Teprve poté byla objevena voda na vrchu Spravedlnost
a studánka postupně chátrala.
V padesátých letech minulého stoleté byla poté zničena zcela. „Rozpadla se skála, k níž byla přistavěna pískovcová klenba, a následně
se zřítilo i průčelí studánky,“ dodal
Živný.
Od té doby byla studánka vyschlá. Voda se v ní objevila až po
důkladném vyčištění letos na jaře.
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Parkování ve druhé
řadě skončí. Má to
zařídit žlutá čára
Kralupská radnice chce zlepšit parkování, a to hlavně mezi paneláky. Svůj nový
recept vyzkoušela na sídlišti V Zátiší. Plochu, kde se nemá parkovat, označují
klikaté čáry. „Řidiči mají ze žlutého značení větší respekt,“ říká ředitelka policie.
KRALUPY NAD VLTAVOU Zaparkovat automobil na kralupském sídlišti V Zátiší – to není nic jednoduchého. Neukáznění řidiči tady běžně parkují ve dvou řadách a blokují tak výjezd ostatním. Pracovníci
Technických služeb proto nově
označili plochy, na kterých se nesmí stát, žlutými klikatými čarami.
Po dvou měsících od namalování čar se podle městské policie situace výrazně zlepšila. Podobnou
techniku proto město využije
v jeho dalších částech.
„Na sídlišti není dostatek parkovacích míst, často jsme dostávali
od obyvatel stížnosti, že někdo zaparkoval před předkem jejich auta
a oni nemohou vyjet,“ uvádí ředitelka kralupské městské policie
Eva Kostlivá. Problémy ale měli

i popeláři, kteří se kvůli špatně zaparkovaným autům do ulice zkrátka nevešli. „Docházelo i k tomu, že
lidé odstrkávali auta, která jim bránila ve výjezdu,“ doplňuje Kostlivá
s tím, že to však bylo možné, jen
pokud špatně parkující řidič nezatáhl ruční brzdu.

Projedou tudy hasiči?
Celou plochu zákazu zastavení teď
jasně vyznačuje nepřehlédnutelná žlutá čára. „Jedná se hlavně
o prevenci, zakázáno tam bylo samozřejmě stát i předtím, ale řidiči
zkrátka mají ze žluté čáry větší respekt,“ dodává Kostlivá. Po dvou
měsících se tak podle ní situace výrazně zlepšila.
„Už nemáme tolik oznámení,
svou roli hraje asi i pokuta do dvou

tisíc korun a osm set korun za odtah,“ poznamenává Kostlivá. Do
budoucna by měly výstražné čáry
přibýt v dalších částech města, kde
jsou problémy s parkováním, například na sídlišti Hůrka.
Policisté jsou však podle Kostlivé stále mírní a ne vždy nechají vozidlo odtáhnout. „Často se snaží
majitele vozu kontaktovat a věci
řeší domluvou, vědí, že situace
s parkováním není jednoduchá. Jinak je tomu ale u řidičů, s nimiž
jsou problémy opakovaně,“ tvrdí
Kostlivá. V rámci bezpečnostně
preventivních akcí volají policisté
také hasiče. Tam, kde není možné
s hasičským vozem projet, dostávají všechna špatně parkující vozidla
předvolání.
Michal Novotný

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

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

Krátce
STOCHOV

VELVARY

Škola slunce oslaví
dvacáté výročí

Všechny bary budou mít
otevřeno do jedenácti

Dvacáté výročí svého vzniku si
2. září připomene Mateřská, základní a speciální škola Slunce ve
Stochově. Oslavy začnou v 11 hodin. Součástí akce bude kulturní
program, prohlídka školy a také
ochutnávka narozeninového dortu.
(mno)

Na celém území Velvar platí zavírací doba restaurací a barů, kterou
nařídila radnice. Občerstvovací zařízení smějí mít nově otevřeno v
pátek a sobotu do jedné hodiny
ranní. V ostatních dnech musí zavřít nejpozději do jedenácté hodiny v noci.
(mno)

NERATOVICE

VELTRUSY

Oprava vodovodu
uzavře chodníky

Hřiště bude patřit
malé kopané

Kvůli opravě vodovodu bude chodník v ulici Mládežnická na straně
plaveckého bazénu v úseku od křižovatek s ulicemi Masarykova a Kapitána Jaroše na některých místech narušen montážními jámami. Práce začaly včera a potrvají až
do 14. října.
(mno)

Tradiční turnaj v malé kopané začne v devět hodin ráno v sobotu
27. srpna na veltruském fotbalovém hřišti. Družstva se mohou přihlásit přímo na místě nebo předem na veltruské radnici. Hrát se
bude na malém hřišti v počtu pět
hráčů a brankář.
(mno)

INZERCE

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z Kladenska posílejte
redaktorce Martině Klapalové
(martina.klapalova@mfdnes.cz,
tel.: 225 062 174) a z Mělnicka
redaktorovi Pavlu Eichlerovi
(pavel.eichler@mfdnes.cz,
tel.: 225 062 181).
» 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).

Muzeum připomene starou hradbu
SLANÝ (mno) Až do konce roku potrvá ve slánském muzeu výstava
Pražská brána. Historicky unikátní
součást slánského opevnění byla
zbořena v polovině 19. století.
„Při rekonstrukci Vinařického
ulice byly v několikametrové
hloubce odhaleny pozůstatky této
zaniklé památky, které byly podrobeny archeologickému výzkumu,“
uvedl ředitel muzea Jan Čečrdle.

Kromě základů Pražské brány byly
nalezeny i pozůstatky jednoobloukového pozdně gotického mostu
či předsunuté hradby zvané barbakán. „Ta chránila bránu jako nejslabší část opevnění před přímým
odstřelováním děly, je to jakési rozšíření hradeb, ve kterém se lomí
přístupová cesta,“ vysvětlil Čečrdle. K vidění budou také kamenické značky z původního rene-

sančního mostu, stará vyobrazení
města s bránou, nové nálezy ze záchranného archeologického výzkumu, model brány a další atraktivní
předměty.
Součástí instalace bude také
film o letošních vykopávkách. Výstava je otevřena od pondělí do
pátku od 9 do 16 hodin a o víkendu a o svátcích od 9 do 12 hodin.
Plné vstupné je 25 korun.

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

Kino Přehled filmů v biografech na 23. srpna
Benešov

KINO HUTNÍK

Neratovice

KINO BENEŠOV

Kladno, náměstí Sítná 3127, tel. 312 688 336

LETNÍ KINO NERATOVICE

Poštovní 8, tel. 317 726 004

Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 3D
20.00
Viditelný svět
17.00

Tyršova, tel. 315 682 602

Beroun

Kolín

MĚSTSKÉ KINO SOKOL

KINO MÍR

KINO 99 - MALÝ SÁL

Auta 2
Transformers 3

17.00
19.30

Zrození Planety opic

19.00

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Lázeňská, tel. 326 329 313

Čertova nevěsta

21.00

Čáslav

Pestrá sobota Zřícenina hradu
Zvířetice přitáhla v sobotu
stovky diváků na „historický
den“. V Koprníku u Mladé
Boleslavi se konala přehlídka
leteckých a raketových modelů
Model Air Show. 4x foto: Josef Pilař

Na Bělišti 184, tel. 327 312 906

17. ročník tradiční přehlídky českých filmů Ženy sobě
21.00

Černošice
CLUB KINO
Fügnerova 263, tel. 251 640 397

Občanský průkaz

21.00

Kladno

CHRÁM SV. BARBORY
Barborská 71

Příbram

KINO 99 - VELKÝ SÁL

LETNÍ KINO PŘÍBRAM

KOSTEL SV. JAKUBA

Zahradní 764, tel. 321 720 930

Areál Nový rybník, tel. 318 660 045

Paul

Jmenuji se Oliver Tate

20.00

19.30

Rožmitál pod Třemšínem

CINESTAR MLADÁ BOLESLAV

KINO ROŽMITÁL

Auta 2
14.30
Barbar Conan 3D
17.00, 19.00
Captain America: První Avenger 3D 21.30
Green Lantern 3D
18.00
Harry Potter a Relikvie smrti – část 2 3D
20.40
Strom života
21.30
Šmoulové
14.20, 16.40, 17.00
Šmoulové 3D
15.40
Zkažená úča
19.30
Zrození Planety opic
19.15, 21.20

19.00

Harry Potter a Relikvie smrti - 2.

Mladá Boleslav
tř. Václava Klementa 1459, tel. 326 779 999

LETNÍ KINO VODRANTY

Kutná Hora
Kutnohorské léto – Noční prohlídka
Večerní prohlídka chrámu sv. Barbory znamená vidět místa, kam se běžný návštěvník ve dne nedostane.
dnes, 20.00

Viditelný svět

LETNÍ KINO HOUŠTKA

21.00

Nymburk
Tyršova 6, tel. 325 512 250

Zahradní 764, tel. 321 720 930

Politických vězňů 445, tel. 311 621 811

Pan Popper a jeho tučňáci

Galerie
Tipy kam vyrazit
na zajímavou výstavu

Havlíčkovo nám.

21.00

Náměstí 23, tel. 318 665 339

Lidice

20.00

Kutnohorské léto – Noční prohlídka
Večerní prohlídka kostelu sv. Jakuba znamená vidět místa, kam se běžný návštěvník ve dne nedostane.
dnes, 20.00

Sázava
KLÁŠTER SÁZAVA

Slaný

Zámecká 72, tel. 327 321 177

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

Tvůj snoubenec, můj milenec

21.30

Vlašim
LETNÍ ZÁMECKÉ KINO
Amfiteátr letního kina, tel. 317 842 363

Harry Potter a Relikvie smrti - část 2
20.00

Expozice
Solar Polvo
Výstava pískovaného skla votické výtvarnice Kateřiny Cerinové a jejích přátel v ambitu kláštera – industriální nábytek (5D Ateliér), Duch lesa (Miroslav Kopp), Strom života (Lukáš Záhorský), Vážky Podblanicka
(Jana Pavluková st.), práce dětí.
potrvá do 30. října

Divadlo Na hry do Řevnic

Hudba Pozvánky na koncerty

Kralupy nad Vltavou

Řevnice, tel. 257 720 923

Kutná Hora

Lesní slavnosti divadla - Shakespyré
Všechno, co jsme věděli o Shakespearovi a
nikdo se nás na to neptal.
dnes, 20.00

KAPLE BOŽÍHO TĚLA

KULTURNÍ DŮM VLTAVA
nám. J. Seiferta 706, tel. 315 727 827

Kouzelný prstýnek
Pohádka o princezničce, která ztratila prstýnek a hledá pomoc u Krále Slunce, Prince
Měsíce a Knížete Větru.
pátek, 16.30

Netvořice
HŘEBČÍN FAVORY
Netvořice, Benice 1, tel. 602 269 276

Pohádkové léto v Benicích - Noční skřítek
pátek, 18.00

Postupice
ZÁMEK JEMNIŠTĚ
Jemniště, tel. 317 796 212

Divadelní léto na zámku - Honza a drak
Český Honza se vydává do světa s uzlíkem
buchet hledat tu pravou nevěstu. Na cestě
zažije různá dobrodružství a nebezpečí, potká se i s hrozivým drakem. Vstupné: 100
Kč/50 Kč.
pátek, 19.00

Neckyáda Sobotní soutěž necek v Mohelnici nad Jizerou vyhrálo

Řevnice

plavidlo „Sovětská ústředna“. Rumcajs s Mankou nezůstali pozadu.

LESNÍ DIVADLO

Lesní slavnosti divadla - Prase aneb
Václav Havel´s Hunt for a Pig
Zcela neznámý (autorem nezařazený do sebraných spisů) Havlův text na téma Češi a
svět. Součástí inscenace Vladimíra Morávka jsou zpěvy duše české z opery Prodaná
nevěsta Bedřicha Smetany v provedení sebraného sboru Hlubina Brno.
zítra, 20.00

Dobrejk večer
Vystoupí: Sonority, breakbeat.cz DJs and
friends, Ans, Deus Ex Machine, Priapus
sobota, 20.00

Barborská

Kutnohorské léto - Lisopea
Hudba pro všechny generace.
čtvrtek, 19.30

Kosmonosy
ZÁMEK KOSMONOSY

Dlouhá 731/33

BUSH
DJ Ghonzales (CZ), vjQuark/astraL d:VISION
pátek, 22.00

Mnichovo Hradiště
VOSTROV OPEN AIR CLUB
Mnichovo Hradiště

VAGON

Gang ala Basta & Navigators
sobota, 21.00

Národní 961/25

Janis Joplin Revival

sobota, 21.00

Rakovník
MUZEUM T. G. M. RAKOVNÍK

Příbram

Vysoká 95

Lesní slavnosti divadla - Dračí doupě
Hra o přátelství a o zločinu. pátek, 20.00

ROXY

Rakovnická nokturna - Falešná ozvěna
Ska-rock-punk.
čtvrtek, 20.30

JUNIOR KLUB
Příbram VII – 39

Prázdninová Oldies - luDJek
zítra, 21.00

Poděbrady

Debřská

OSTROV PODĚBRADY

Zámecké kulturní léto 2011 - Divadlo bez
zvířat
Šest absurdních divadelních aktovek současného francouzského dramatika Jean-Michel Ribese, dosud v českých divadlech neuvedených.
čtvrtek, 20.00

Poděbrady

Čankišou
Vstupné: 150 Kč.

Praha
CROSS CLUB
Plynární 1096/23

Tišice
FREE-D-BAR
Pískovna Mlékojedy

zítra, 20.00

DJ Effective & guests

zítra, 20.00

The Tchendos/The Tchendos DJs (Voita,
Ottoman, Porkpower, Wokurka)
sobota, 20.00

