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střední čechy

Zprávy z měst

pondělí: Beroun, Rakovník,
Hořovice, Nové Strašecí

úterý: Kladno, Mělník,
Kralupy, Slaný

Krátce
ČERNOŠICE

ROZTOKY, ÚNĚTICE

Vánoční dekorace
se prodávají i dnes

Loutkový festival
bude v pivovaru

Výstava a prodej vánočních dekorací připomněla v Černošicích blížící se Vánoce. Ještě dnes od 12
do 19 hodin si můžete výzdobu
koupit v Domě s pečovatelskou
službou. Advent se bude ve městě slavit hned na několika místech, například v mokropeské
kapličce svatého Václava či
v modlitebně Církve bratrské.
Hlavní oslavy odstartuje 26. listopadu v 19 hodin dílna na výrobu
věnců v letohrádku ZUŠ.
(roj)

V pátek 25. a v sobotu 26. listopadu
se v Únětickém pivovaru a v ateliéru sdružení Roztoč koná čtvrtý ročník loutkového festivalu Listopádění Tichého jelena. V pátek můžete
v pivovaru ve 22 hodin vidět mimo
jiné hororové představení Divadla
jednoho Edy Červená karkulka 3: Volání krve, v sobotu pak
od 15.30 pohádku Divadla Damúza
s názvem Dešťová víla. Program najdete na www.roztoc.cz. Dospělí zaplatí za představení 60 korun, děti
30 korun. Vstupenka na blok představení stojí pro dospělé 100 korun, pro děti polovic.
(roj)

ŠESTAJOVICE

Podvodníci zneužívají
důvěry důchodců

HOSTIVICE

Obyvatelé Šestajovic se v poslední době potýkají s podvodníky,
kteří zneužívají důvěřivosti starších lidí. Skupinu podvodníků
nejčastěji tvoří dvě ženy a jeden
muž. Vydávají se za zaměstnance
nebo zástupce firem či organizací, které svou podstatou vzbuzují
důvěru, a následně oběť okradou.
(jba)

Děti vyrobí svou
představu Ježíška

Zajímáte nás

TŘEBOHOSTICE

» Tipy na zajímavé události či náměty

Obec upravila okolí
školy

na články z vašeho okolí posílejte
redaktorce Haně Rojkové
(hana.rojkova@mfdnes.cz,
tel.: 225 062 246).
» Inzertními poradci pro okresy
Praha-východ a Praha-západ jsou
Jan Tesař (jan.tesar@mafra.cz,
tel.: 602 534 953) a Jaroslav Kořínek
(jaroslav.korinek@mafra.cz,
tel.: 602 658 924).

INZERCE

Až do 2. prosince se mohou děti
přihlásit do výtvarné soutěže Jak
vypadá Ježíšek, kterou pořádá Hostivice u příležitosti Adventních
trhů. Ty se budou konat 11. prosince od 10 do 17 hodin v Sokolovně
a v rámci nich bude vyhlášena vítězná práce.
(roj)

Obecní úřad v Třebohosticích nechal upravit okolí školy, práce stály více než 200 tisíc korun. Budova
byla přes deset let opuštěná
a tomu odpovídal její stav. V zadní
části areálu dokonce vznikla skládka, kterou dělníci během rekonstrukce odstranili.
(jba)

SOBOTA 19. LISTOPADU 2011
WWW.IDNES.CZ
středa: Benešov, Příbram,
Vlašim, Sedlčany

čtvrtek: Kolín, Kutná Hora,
Český Brod, Čáslav

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

Muzeum slaví 120
let. Ukáže „krásné,
ale zbytečné věci“
Regionální muzeum v Jílovém se zaměřuje nejen na těžbu zlata, ale i na historii
okolí a tramping. Za 120 let se jeho pracovníkům navíc podařilo sestavit unikátní
sbírku. Mohou za to i dary místních, které muzeum vystavuje ode dneška.
JÍLOVÉ U PRAHY V prosinci uplyne
přesně 120 let od chvíle, kdy v Jílovém u Prahy vzniklo muzeum. „Leopold Čihák, pilný badatel v historii
jílovské, pečlivě sbíral starožitnosti
a víceletou pílí i obětí hmotnou dodělal se sbírky přes 400 různých
předmětů a několika set listin, jež
věnoval obci,“ popisuje Jílovská kronika z roku 1891 jeho vznik.
Historii Regionálního muzea v Jílovém připomene výstava darů, které mu v uplynulých 10 letech věnovali jeho příznivci. „Za tu dobu získalo muzeum darem přibližně
2 250 předmětů, z nichž asi čtvrtinu
představí výstava ‚Nepotřebné, zbytečné, přesto krásné a cenné‘,“
představila novou expozici kurátorka výstavy Stanislava Tejčková.
Přestože se muzeum začalo
v roce 1960 specializovat na těžbu
a zpracování zlata, na historii okolí
Jílového nezapomnělo. Právě z historie obce a života trampů z okolí
pochází většina předmětů, které
lidé muzeu věnují. „Co se týká zla-

představí exponáty, které muzeum
získalo během posledního roku.

Na smetiště? To by byla škoda

„Otec“ Zakladatel muzea
Leopold Čihák.

Foto: archiv muzea

ta, budeme mít vystavený jen kámen s malým zrníčkem kovu,“ podotkla Hana Průšová z muzea.
I tak však výstava, jejíž vernisáž
se koná dnes v 10 hodin dopoledne, stojí za návštěvu. Uvede ji menší výstava Za pět minut dvanáct. Ta

„Spousta věcí skončí na smetišti, ačkoli by mohla potěšit nejednu generaci našich následovníků. Proto
jsme rádi, když nám je lidé věnují,“
upozornila Tejčková.
Ve sbírkách muzea se tak nacházejí hlavně předměty a listiny od
konce 19. století až po začátek
20. století. Hlavní výstava je rozdělena na několik tematických celků.
„Lidé tu uvidí různé textilie, šperky
či módní doplňky. Jedna vitrína je
zaměřená na hračky, další na kuchyňské vybavení, jiná pro změnu
na svatby,“ popsala Průšová.
Protože se muzeum zaměřuje
hlavně na těžbu a tramping, nebudou samozřejmě chybět ani hornické uniformy či dokumenty týkající
se štol. „Některé dary zařazujeme
přímo do stálých expozic,“ řekla
Průšová. Výstava potrvá do března
příštího roku.
Hana Rojková

Fórum čtenářů
Budou Středočeši platit
„své“ bezdomovce?
Plaťte nám za bezdomovce, vyzývá kraje Praha. Kdyby to zpíval Jarek Nohavica, byl by to skvělý nápad na písničku o mazanosti Pražanů, kteří rádi mezi své obyvatele přijali slavné herce, kteří jsou
původem ze Středočeského kraje,
ale odmítají bezdomovce. Tedy ty,
co se přistěhovali do Prahy za prací, ale ztratili ji a zůstali bez domova.
Pražané by chtěli, aby za bezdomovce platil hejtman kraje, odkud
bezdomovec pochází. No jo – ale
kde se takový bezdomovec vlastně
narodil? A kdo za to může, že přišel o práci, finance a schopnost
platit za bydlení? Kdo by tedy za
něj měl platit – a jakou částku?

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

Lidé od nás

„Lidé zatopí
a v údolí se pak
nedá dýchat“
Lenka
Bláhová
účetní,
Mnichovice

enka Bláhová bydlí v Mnichovicích už deset let.
„Mojí prací je starost o finance, účetnictví a personalistiku
několika menších firem. Pracuji
doma, do Prahy dojíždím jen několikrát v měsíci,“ uvádí s tím, že se
ještě doma stará o své potomky.
Na životě v obci si nejvíc pochvaluje pestrou nabídku různých
cvičení pro dospělé i děti. „Je zde
několik aktivních sportovních oddílů,“ dodala.
Upozorňuje také na místní akce
jako Mnichovické kramaření nebo
Pochod kocoura Mikeše, které se
staly tradicí. „Zaručeně tam potkáte své sousedy a známé. Konají se
také koncerty, plesy a zábavy,“ pochvaluje si Lenka Bláhová.
Co se týče dostupnosti služeb,
je spokojená. V Mnichovicích jsou
podle ní snadno dostupné obchody, lékárna i ordinace praktického, zubního a dětského lékaře.
Uvítala by nicméně zklidnění
dopravy a zvýšení bezpečnosti
chodců. Také by „nerada viděla,
aby se Mnichovice rozrostly a na
okolních polích stála sídliště“.
V topné sezoně ji trápí zvyk některých sousedů. „Lidé topí
a v údolí, kde bydlím, doslova zamoří vzduch. Nejde pak ani otevřít a vyvětrat,“ podotkla.
(jba)

L

výběr z dopisů, kráceno
A kolik Praha zaplatí hejtmanům
za ty šikovné, co přišli do Prahy
a stali se bohatými a úspěšnými?
Celé je to podivné.
Něco takového snad nemůže napadnout člověka střízlivého, leda
snad Jarka Nohavicu v písničce – a to má od reality přece jen
trochu daleko.
Magistrát města Prahy eviduje nejvíce bezdomovců ze Středočeského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje. Starost o ně je údajně tak
nákladná, že ji pražská pokladna
neutáhne.
Předpokládám, že v další fázi Praha vysídlí důchodce, kteří se v Praze nenarodili. Co taky s nimi?
Daně neodvádějí, jen čerpají zdravotní péči v pražských zdravotnických zařízeních a jezdí zadarmo
v prostředcích pražské městské

hromadné dopravy. Prosím pěkně, a Karel Gott by mohl zůstat,
když jezdí svými vozy, bydlí
ve svém a na vážnější operaci neváhá zajet do Německa?
Je to opravdu hloupý nápad vystavit faktury za bezdomovce
hejtmanům jiných krajů a do Prahy zvát jen podnikatele a státní
úředníky, přirozeně nezadlužené, a jen ty šťastlivce, co na ně nikdy neskočí exekutor, a tedy je
možné vlastní dluhy nevyženou
z bytu pod most.
Kdyby s tím vyrukoval Jarek Nohavica, ráda bych si poslechla, jak se
taková věc bude organizovat. Ale
že s tím přišli politici, je mi líto peněz vyhozených na platy za jejich
práci.
Jana Šimonová
janasimonova.blog.idnes.cz

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

Rychlá (a krásná) kola Na Výstavišti Lysá nad Labem se
konala 16. výstava automobilů, motocyklů a jejich
příslušenství. Diváci vybírali nejlepší ze 40 tuningových vozů
a zhlédli závodní speciály, které se na tratích objevily během
4x foto: Ladislav Šmejda
sezony.

