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Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
LETNÍ KINO HOUŠTKA
Lázeňská, tel. 326 329 313
Dívčí válka
Historická komedie využívá notoricky zná-
mého příběhu, ale připraví divákovi mnohá
překvapení. pátek, 20.00

Kosmonosy
ZÁMEK KOSMONOSY
Debřská
Zámecké kulturní léto 2011 - Hrobka s
vyhlídkou
Napínavá detektivní groteska, při které se
budete smát i příjemně bát. dnes, 20.00

Mnichovo Hradiště
VOSTROV OPEN AIR CLUB
Mnichovo Hradiště, tel. 731 587 869
Dívčí válka
Dívčí válku – známé legendární dílo Františ-
ka Ringo Čecha – tentokrát nově zpracova-
lo divadelní studio Artur. zítra, 19.00

Praha
NOVÁ SCÉNA ND - PIAZETTA
Národní 1393/4, tel. 224 931 482
Package/420PEOPLE
Nadčasový site–specific projekt propojující
příbuzné umělecké obory do jednoho cel-
ku. Tanečníci, herci a hudebníci se předsta-

ví pod širým nebem třeba právě těm, kteří
se vracejí z práce. Kdo se přidá? Vstup
zdarma. pátek, 17.00

ŠVANDOVO DIVADLO
Štefánikova 6/57, tel. 257 318 666
Román pro ženy
Divadelní adaptace bestselleru Michala
Viewegha nejen o každodenních trablech
milostných příběhů. Svět dvaadvacetileté
Laury není ničím výjimečný. Malý byt na
pražském sídlišti, sdílený navíc s matkou.
Ta naštěstí často cestuje po světě, protože
nesnáší Čechy, skoro tak jako nesnáší igelit-
ky. Pomalu vyprchávající vztah s Rickiem,
který na Národní třídě prodává mobily.
Noční telefony od kamarádky, které opět
někdo zlomil srdce. A stereotypní život re-
dakce časopisu Vyrovnaná žena. Nic zvlášt-
ního… Ovšem jen do okamžiku, než se obje-
ví samotář Oliver. Pro Lauru málem „pan
božský“, pro matku stárnoucí lůzr, kterého
už nikdy v životě nechtěla potkat.

čtvrtek, pátek, 19.00

Vlašim
MUZEUM PODBLANICKA - ZÁMEK VLAŠIM
Zámek 1, tel. 317 842 927
Vlašimské pohádkové léto 2011 - Eliščiny
pohádky
Třetí autorská pohádka Víti Marčíka junio-
ra. dnes, 18.30

Benátky nad Jizerou
KULTURNÍ CENTRUM LODĚNICE
Benátky nad Jizerou
Kryštof, Prague Conspiracy, Tam Tam
Orchestra pátek, 18.00

Černošice
CLUB KINO
Fügnerova 263
Magik night
Poslední prázdninovou taneční party nás
provede známé černošické duo DJs Bunda
+ Voďa a možná přijde i kouzelník. Vstup-
né: 50 Kč. dnes, 20.00

Kolín
SYNAGOGA
Na Hradbách 157/12
Guarneri Trio Prague
Účinkují: Č. Pavlík - housle, M. Jerie - violon-
cello, I. klánský - klavír. čtvrtek, 19.00

Příbram
JUNIOR KLUB
Příbram VII – 39
Prázdninová Oldies – luDJek zítra, 21.00

Rakovník
RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK
Vysoká 232
Pavel Steidl čtvrtek, 19.00

Benešov
KINO BENEŠOV
Poštovní 8, tel. 317 726 004
Lidice 19.30

Beroun
KINO MÍR
Politických vězňů 445, tel. 311 621 811
Muži v naději 17.30, 20.00
LETNÍ KINO BEROUN
Na Kaplance, tel. 311 625 307
Jana Eyrová 21.00

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
LETNÍ KINO HOUŠTKA
Lázeňská, tel. 326 329 313
Harry Potter a Relikvie smrti - část 2 21.00

Čáslav
LETNÍ KINO VODRANTY
Na Bělišti 184, tel. 327 312 906
Paul 21.00

Kladno
KINO HUTNÍK
Kladno, náměstí Sítná 3127, tel. 312 688 336
Muži v naději 18.00, 20.30

Kolín
KINO 99 - MALÝ SÁL
Zahradní 764, tel. 321 720 930
V peřině 20.00
KINO 99 - VELKÝ SÁL
Zahradní 764, tel. 321 720 930
Muži v naději 19.30

Kralupy nad Vltavou

KULTURNÍ DŮM VLTAVA
nám. J. Seiferta 706, tel. 315 727 827
Muži v naději 20.00

Kutná Hora
KINO MODRÝ KŘÍŽ
Havířská 3/403, tel. 327 512 086
Muži v naději 19.30

Mladá Boleslav
CINESTAR MLADÁ BOLESLAV
tř. Václava Klementa 1459, tel. 326 779 999
Barbar Conan 3D 20.45
Kovbojové a vetřelci 18.15, 21.20
Muži v naději 14.00, 16.30, 17.30, 19.00,

20.00, 21.30
Šmoulové 14.45, 15.15, 17.00
Šmoulové 3D 16.00
Zrození Planety opic 19.15

Mnichovo Hradiště
KINO SATURN
Jana Švermy 897, tel. 326 772 122
Princ a pruďas 20.00

Neratovice
LETNÍ KINO NERATOVICE
Tyršova, tel. 315 682 602
Šmoulové 21.00

Nymburk
MĚSTSKÉ KINO SOKOL
Tyršova 6, tel. 325 512 250
Princ a pruďas 19.00

Praha
PALACE CINEMAS SLOVANSKÝ DŮM
Na Příkopě 859/22, tel. 840 200 240

Barbar Conan 3D 19.20, 21.40
Captain America: První Avenger 3D 17.00
Green Lantern 3D 19.30, 21.05
Kovbojové a vetřelci 12.50, 15.10, 17.30
Muži v naději 17.40, 19.00, 20.00, 21.20
Obhájce 18.20, 20.40
Šéfové na zabití 13.30, 18.10, 20.10, 22.10
Šmoulové 16.30, 18.40
Viditelný svět 14.20, 21.00

Příbram
KINO MÍR
Legionářů 400, tel. 602 969 710
Harry Potter a Relikvie smrti - část 2 16.00
Muži v naději 19.00
LETNÍ KINO PŘÍBRAM
Areál Nový rybník, tel. 318 660 045
Auta 2 21.00

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

Slaný
LETNÍ KINO SLANÝ
Politických vězňů 576, tel. 312 522 394
Barbar Conan 21.00

Vlašim
LETNÍ ZÁMECKÉ KINO
Amfiteátr letního kina, tel. 317 842 363
Na vlásku 17.30

Vrchotovy Janovice
LETNÍ KINO VRCHOTOVY JANOVICE
Vrchotovy Janovice, tel. 728 262 342
Kung Fu Panda 2 21.00

Lidé od nás
O sport má zájem
jen málo dětí
a ještě míň rodičů

KLADNO (mno) Aby si člověk mohl
v centru Kladna „odskočit“, nemu-
sí nutně hledat veřejné toalety. Sta-
čí mu najít restauraci s předzahrád-
kou a mít trochu štěstí. Kladenská
radnice totiž pronajímá restaura-
cím, kavárnám a barům místo pro
venkovní stolky za symbolickou
cenu. Na oplátku vyžaduje, aby
zde mohl kdokoliv využít toalety.

„Místo pro předzahrádky na
chodnících, které patří městu, pro-

najímáme restauracím za symbo-
lickou cenu jedné koruny za metr
čtvereční,“ uvedl kladenský mluv-
čí Vilém Frček. Majitelé podniků
zato mají povinnost umožnit ko-
mukoliv dojít si u nich na toaletu
bez nutnosti konzumace jídla
nebo nápojů. Odskočit si tak lidé
mohou ve všech restauracích se za-
hrádkou v centru Kladna a také na
některých místech v Kročehlavech
a na náměstí Sítná.

Podniky ovšem nijak označené
nejsou. „Nechtěli jsme tisknout sa-
molepky nebo vytvořit jiná označe-
ní, byly by to další náklady. Město
na to nemá peníze,“ vysvětlil Fr-
ček. Navíc nikdo nekontroluje, jest-
li restaurace povinnost skutečně
dodržují. Lidé si však v případě od-
mítnutí samozřejmě mohou na
magistrátu stěžovat.

„Zatím to funguje dobře, pro-
blém by ale mohl nastat, pokud by

sem chodilo příliš mnoho lidí. To
by pak mohlo našim zákazníkům
vadit,“ řekl číšník z kladenské re-
staurace nedaleko ulice Českoslo-
venské armády.

Spokojená je dosud i radnice.
„Žádný průzkum jsme zatím nedě-
lali, ale máme signály, že celá věc
funguje. Budeme v tom tedy pokra-
čovat i příští rok, kdy zahrádky
opět otevřou na šest měsíců,“ do-
dal Frček.

Krátce
BUŠTĚHRAD

Se slavnostmi se město
vrátí do středověku

V sobotu 10. září začínají od 13 ho-
din Buštěhradské slavnosti. Chy-
bět nebude historie, hudba, diva-
dlo, šerm, dobové tržiště či ukázky
řemesel a staročeské dobroty. Ce-
lou akci uzavře filmová projekce.
Zájemci si budou moci prohléd-
nout i místní zámek a zámeckou
zahradu. (mno)

NERATOVICE

Koupaliště budou
střežit kamery
Neratovická radnice vypsala zakáz-
ku na dodávku kamerového systé-
mu pro neratovické koupaliště. Do
konce října by zde měly být čtyři
denní i noční kamery. (mno)

L enka Procházková žije celý
život v Kladně. „Mám to
tady ráda. Kladno je ale

‚město sportovních klubů‘, a tak
tu máme velkou konkurenci,“ říká
s úsměvem ředitelka jednoho z
nich. Její klub Aerobic Dancers
Kladno existuje od roku 2002, kdy
ho Procházková zakládala. „Dnes
máme 150 členů od tří let věku
a jsme druhým nejlepším klubem
v Kladně,“ tvrdí. Její svěřenkyně to-
tiž zvítězily v roce 2010 na mistrov-
ství Evropy i světa.

„V říjnu jedeme do Brisbane a
uvidíme, jestli titul obhájíme,“ do-
dává. Jiné trénuje od svých dvace-
ti let, závodit přestala teprve před
rokem. „Co bych ráda změnila? Je
málo dětí, které mají o sport zá-
jem a ještě míň dobrých rodičů
připravených je podporovat,“ po-
znamenává. Závodní aerobik pod-
le ní obnáší tréninky třikrát až čty-
řikrát týdně včetně víkendů.

Kromě vedení kladenského klu-
bu Lenka Procházková také učí na
Vysoké škole ekonomické v Praze.
„Zatím to zvládám, pomáhají mi
samozřejmě i moje další trenér-
ky,“ uvádí. V aerobiku se totiž tré-
nuje již od sedmnácti let. V klubu
tak učí samotné závodnice. „V září
mám další velký nábor, tak kdyby
se chtěl někdo přidat, najde všech-
ny informace na www.aerobicdan-
cers.cz,“ uzavírá. (mno)

MĚLNÍK Z náměstí Míru v Mělníku
zmizí osmadvacet parkovacích
míst. Přesunout by se měla na do-
sud travnatou plochu, kde dříve
stával objekt zvaný „katovna“.
Město tuto variantu navrhuje po
stížnostech podnikatelů. Ti se to-
tiž obávali úbytku zákazníků, kte-
ří míří do centra za nákupy.

„Neradi bychom měli z náměs-
tí areál, kde úředníci i místní lidé
parkují od rána do večera. Chce-
me, aby centrum mohli obyvate-
lé města aktivně využívat a aby
zde obchodníci nabízeli své služ-
by. Zkrátka aby naše centrum sku-

tečně žilo,“ říká starosta Mělníka
Ctirad Mikeš. Ne každý obyvatel
města však má na rušení parkova-
cích míst na náměstí stejný ná-
zor.

„Hlavně podnikatelé se báli, že
po zrušení parkovacích stání
v centru utrpí jejich obchody,“
uvádí místostarosta Miroslav Ne-
umann další z názorů. „Obávám
se, že oprávněně,“ vzápětí dodá-
vá.

Město proto plánuje vybudo-
vat náhradní parkovací plochu.
Ta by měla být vedle kina Sokol,
tedy ve vzdálenosti dvě stě metrů

od mělnického náměstí. „Bohu-
žel asi dnes platí, že kam lidé ne-
dojedou, tam nedojdou. Přišli
jsme tedy s touto variantou řeše-
ní,“ vysvětluje Neumann. Tento
kompromis se však nelíbí části
obyvatel. Ti by byli raději, aby
auta z centra zcela vymizela a par-
kování se přesunulo jinam.

Nebude to tak jednoduché
„Snažíme se diskutovat s těmi,
kdo auta na náměstí nechtějí, vy-
světlit jim, jaká je situace. Téma
parkování bude i tématem příští-
ho zastupitelstva,“ podotýká Neu-
mann. Na závěry je podle něj za-
tím příliš brzo. „Budeme se sna-
žit nalézt kompromis,“ plánuje.

I pokud by město nakonec sho-
du našlo, nové parkoviště ne-
vznikne ihned. „Je potřeba změ-
nit územní plán, jedná se také

o památkovou zónu, kvůli které
v minulosti padl projekt parkova-
cího domu,“ vypočítává. Město
také musí na vybudování najít fi-
nance. Je možné, že bude muset
kvůli novému parkovišti přeložit
inženýrské sítě.

„Nakonec by na zatravněné
dlažbě mělo být asi pětatřicet par-
kovacích míst,“ odhaduje Neu-
mann.

S odklizením aut z náměstí sou-
hlasí i obyvatelka Veslařské ulice,
přestože to má do centra poměr-
ně daleko. „Podle mě by centra
všech měst měla sloužit lidem
k odpočinku a pohodovému pose-
zení u kávy,“ vysvětluje. „Není
nic horšího, než když se z jedné
z dominantních částí města sta-
ne pouhé odkladiště aut,“ uzaví-
rá místní obyvatelka.

Michal Novotný

Vůně Ameriky V sobotu
minulý týden proběhlo v
Luštěnicích setkání majitelů
a obdivovatelů amerických
vozů US CARS 2011.

2x foto: Pavel Tůma

Parkování v centru Mělníka rozděluje místní. Jedni by
rádi viděli náměstí bez aut. Druzí se bojí úpadku
podnikání. Město chce přesunout asi třicet stání
na nové parkoviště vedle kina Sokol.

Zprávy z měst

Divadlo Tipy na představení

Hudba

Kam večer s přáteli
na koncert

Kino Přehled filmů na úterý 30. srpna

Lenka
Procházková
ředitelka a trenérka
ve sportovním klubu

Na kopečku Osmý ročník benefičního festivalu pro psychiatrickou
léčebnu se uskutečnil v Kosmonosích v neděli. 2x foto: Josef Pilař

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).

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

Město chce toalety v restauracích pro každého

Auta se z náměstí Míru
mají přesunout jinam

INZERCE

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


