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Kladno
MĚSTSKÉ DIVADLO KLADNO
Divadelní 1702, tel. 312 247 358
Příběhy obyčejného hovadství
Komedie o ušlechtilých duších v neušlechti-
lých tělech. zítra, 19.30

MĚSTSKÉ DIVADLO KLADNO
Divadelní 1702, tel. 312 247 358
Zdravý nemocný
Komedie o mnoha vymyšlených nemocech
a jedné opravdové lásce. Silvestrovské
představení. sobota, 17.00

Kutná Hora
MĚSTSKÉ TYLOVO DIVADLO
Masarykova 128, tel. 327 761 176
Byla to vůbec vražda?
Dramatizace deníku zapisovatelky pařížské-
ho soudu G. Jordanové. Jak již název napo-
vídá, bude to žánr detektivní. Čeká nás
spousta řešení poněkud bláznivých situací
kolem vraždy jistého Španěla. Vstupné:
100 Kč. sobota, 19.30

Mladá Boleslav
MĚSTSKÉ DIVADLO – VELKÁ SCÉNA
Palackého 263, tel. 326 734 990
Dědeček automobil
Původní inscenace muzikálu vznikla na mo-
tivy stejnojmenné novely a pozdějšího fil-
mu spisovatele Adolfa Branalda a režiséra

Alfreda Radoka. Historicky poprvé ožijí na
jevišti v originálním choreografickém pojetí
starobylé motocykly a automobiloví veterá-
ni, diváky dojmou a rozesmějí příběhy a
osudy českých automobilových mechaniků
a závodníků v čele s legendárním hrabě-
tem Kolowratem. zítra, 19.00

Zločin v Posázavském Pacifiku
Hudební retrokomedie o střetu svobodymi-
lovných trampů s pražskou smetánkou. Za-
tímco zlatá mládež se potácí ve stinných
údolích továrnického života, smetánku slíz-
nou milovníci posázavských roklí. Nebo na-
opak...? pátek, 18.00

Nymburk
HÁLKOVO MĚSTSKÉ DIVADLO
Tyršova 5/7, tel. 325 512 253
Krakonošská pohádka
Zcela nová pohádka na motivy známého
večerníčkového seriálu. Vstupné: 50 Kč.

sobota, 14.30

Poděbrady
ZÁMECKÉ DIVADLO NA KOVÁRNĚ
Jiřího nám. 1, tel. 325 612 505
Shirley Valentine
One-woman show Simony Stašové. Skvělá
komedie o hledání vlastní identity z dílny
známého britského komediografa Willyho
Russella. Vstupné: 270 Kč. zítra, 19.00

Benešov
MUZEUM PODBLANICKA
Malé náměstí 74, tel. 317 723 419
Vánoce a Betlémy v muzeu
Ukázky tvorby betlémů z vizovického těs-
ta. Otevřeno: út–so 9.00–12.00,
13.00–16.00. potrvá do 7. ledna

Beroun
MĚSTSKÁ GALERIE BEROUN
Politických vězňů 203/9, tel. 311 626 284
Salon berounských výtvarníků
Otevřeno: út–pá 10.00–12.00, 12.30–16.00,
so 10.00–13.00. potrvá do 30. prosince

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
GALERIE CRUX
Ivana Olbrachta 45/20, tel. 602 774 789
Anabell-Lee
Výstava mystických a duchovních obrazů.
Otevřeno: út–so 10.00–18.00.

potrvá do 13. ledna

Český Brod
GALERIE K
náměstí Husovo 16, tel. 321 612 219
David Vávra – Šumné kresby
Výstava architekta, herce, zakladatele diva-
dla Sklep. Otevřeno: po–pá 8.30–17.00, so
7.30–11.30. potrvá do 31. ledna

Roztoky
STŘEDOČESKÉ MUZEUM
Zámek 1, tel. 233 029 011
První dámy – Osud, poslání, úděl?
Výstava představuje veřejnosti manželky
prezidentů (1918–2010) nejen v jejich zá-
kladní úloze – v roli reprezentační, jako
partnerky hlavy státu, ukazuje i jejich neza-
měnitelné postavení ve společnosti. Otevře-
no: st–ne 10.00–18.00.

potrvá do 29. února

Karlštejn
HRAD KARLŠTEJN
Karlštejn 67
Štěpánské koledování - Vánoční koncert
skupiny Chaire
Již tradičně zvonečky s sebou.

dnes, 18.00

Kutná Hora
PLANET MUSIC
Vítězná 409
Wix Mast System Session
Hlavní stage: TH3 DJs, Shamanic DJs, Ma-
shinery MCs. Second stage: Rambajs DJs,
SMC DJs. Vstupné: 50 Kč. dnes, 20.00

PLANET MUSIC
Vítězná 409
Středeční vánočková party

zítra, 21.00

Nové Strašecí

NOVOSTRAŠECKÉ KULTURNÍ CENTRUM
Okružní 934
Předsilvestrovká taneční party
Hraje Seniorka J. Slavíka z Lán. Vstupné:
60 Kč. zítra, 17.00

Poděbrady
KONGRESOVÉ A KULTURNÍ CENTRUM LÁ-
ZEŇSKÁ KOLONÁDA
nám. T. G. Masaryka
Hudební krok na Nový rok
Koktejl nejkrásnějších světových, vánočně
laděných skladeb v podání vynikajícího sou-
boru Musica Dolce Vita: Daniela Demutho-
vá – mezzosoprán, Žofie Vokálková – flét-
na, Zbyňka Šolcová – harfa. Vstupné: 60
Kč. zítra, 19.00

Příbram
JUNIOR KLUB
Příbram VII – 39
Oldies - luDJek
Vstupné: 20 Kč. zítra, 21.00

Benešov
KINO BENEŠOV
Poštovní 8, tel. 317 726 004
Perfect Days – I ženy mají své dny 18.00

, 20.00

Beroun
KINO MÍR
Politických vězňů 445, tel. 311 621 811
Filmový klub – Černá Venuše 20.00
Twilight sága: Rozbřesk – 1. část 17.30

Čáslav
KINO MILOŠE FORMANA
Jeníkovská 138, tel. 327 312 139
Alvin a Chipmunkové 3 17.30

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

Alvin a Chipmunkové 3 14.00
Muži v naději 18.00
Twilight sága: Rozbřesk – 1. část 20.00
Velká vánoční jízda 3D 16.00

Kolín
KINO 99 – MALÝ SÁL
Zahradní 764, tel. 321 720 930
Johnny English se vrací 20.00
KINO 99 – VELKÝ SÁL
Zahradní 764, tel. 321 720 930
Přizdis*áči 17.00
Twilight sága: Rozbřesk – 1. část 19.30

Kralupy nad Vltavou
KULTURNÍ DŮM VLTAVA
nám. J. Seiferta 706, tel. 315 727 827
Alvin a Chipmunkové 3 15.00
Velká vánoční jízda 3D 17.30
Vykoupení z věznice Shawshank 20.00

Mělník
KINO SOKOL
Tyršova 96, tel. 315 622 061
Moje krásná učitelka 19.00
Tintinova dobrodružství 17.00

Mladá Boleslav
CINESTAR MLADÁ BOLESLAV
tř. Václava Klementa 1459, tel. 326 779 999
Alvin a Chipmunkové 3 12.30, 14.30, 16.30
Hranaři 20.45
Kocour v botách 12.40, 13.20, 14.45
Kocour v botách 3D 16.50
Mission: Impossible – Ghost Protocol 17.30,

20.15
Perfect Days – I ženy mají své dny 17.45
Přizdis*áči 15.30, 18.30, 20.00, 21.30
Šťastný Nový rok 19.00
Velká vánoční jízda 13.00, 15.15

Poděbrady
ZÁMECKÝ BIOGRAF
nám. Jiřího 1, tel. 325 612 220
Moje krásná učitelka 19.00

Příbram
KINO MÍR
Legionářů 400, tel. 602 969 710
Alvin a Chipmunkové 3 10.00, 16.00

Slaný
MĚSTSKÉ KINO
Masarykovo nám. 159, tel. 312 522 608
Ocelová pěst 17.00

Vlašim
KINO VLAŠIM
Komenského 39, tel. 317 842 363
Muži v naději 19.30
Velká vánoční jízda 17.30

Lidé od nás
„Mělník pro mě
znamená rodinu
a přátele“

Krátce
KLADNO

Město slaví výročí
Kladno si připomíná 450. výročí
povýšení na městečko. Dne 22.
prosince 1561 Ferdinand I. udělil
Kladnu statut městečka se znakem
a právem pečetit zeleným voskem.
Ve městě se mohly konat každé
pondělí týdenní trhy a dva výroční
osmidenní trhy. (len)

MĚLNÍK

Poputují za betlémy
Rodinné centrum Kašpárek v Měl-
níku zve na tradiční tříkrálové pu-
tování s prohlídkou mělnických
betlémů. Akce se koná 6. ledna od
15.30. Sraz je před kostelem kapu-
cínského kláštera (vedle Regionál-
ního muzea). (len)

T ereza Truksová bydlí v Měl-
níku osm let. Většinu času
však tráví v Praze, má tam

přítele a také tam pracovala. Nyní
je nezaměstnaná a hledá novou
práci.

„V Mělníku není mnoho pracov-
ních příležitostí. Tím, že je poměr-
ně blízko Prahy, není snaha nějak
situaci řešit nebo vytvářet nová
místa. Do Prahy jezdí za prací
spousta lidí, jsou ochotni dojíždět
třeba i dvě hodiny.“

Také vidí problém v mělnické
hromadné dopravě. „Autobusy na-
příč Mělníkem jezdí přibližně jed-
nou za hodinu a poslední jede ko-
lem osmnácté hodiny. S tím jsem
měla problém v momentě, kdy
jsem dojížděla do Prahy do prá-
ce,“ poznamenává Tereza Trukso-
vá. Také kulturní vyžití podle ní
trošku pokulhává. „Ale člověk to
nesmí srovnávat s Prahou,“ říká.

Přesto má Mělník velmi ráda,
má s ním spjaté vzpomínky na dět-
ství i dospívání.

„Mám tady celou rodinu a přáte-
le, kteří patří k mým nejbližším.
Snažím se jezdit domů co nejčastě-
ji, většinou to vyjde tak dvakrát tři-
krát do měsíce. S rodiči se mi daří
vídat poměrně často, horší je to s
kamarády, s těmi bych chtěla trá-
vit více času.“ (čam)

STŘEDNÍ ČECHY Už několik týdnů
si lidé v kraji zvykají na změny v
autobusové dopravě. Spoje se v
prosinci rušily, jiné prodlužovaly
či zkracovaly.

V některých obcích se situace
zlepšila, například v Řitce u Mníš-
ku pod Brdy se nově prodloužila
linka i do části obce Bučina. V ji-
ných místech v okolí Prahy však
tyto změny znamenají pro lidi vel-
ké komplikace. Týká se to napří-
klad obcí Hostouň a Dobrovíz v
okrese Kladno, odkud mnoho lidí
dojíždí do Prahy za prací.

Využívali autobusovou linku
číslo 319, která zajišťovala dopra-
vu do Jenče, odkud se vlakem do-
stali do metropole. Nyní je pro ně

cestování složitější a zdlouhavěj-
ší, protože linka byla zkrácena.
Od 11. prosince jezdí z letiště Ru-
zyně už jen do obce Hostouň, kde
končí.

Chystají petici
Lidem se to nelíbí. „Jezdím každý
den do práce do Prahy na Žižkov
a po změnách se mi jízda pro-
dloužila o více než třicet minut,
navíc s více přestupy,“ vysvětluje
Marcela Malinová z Hostouně.
Proti změnám chystá petici. Pod-
le ní se to jen v jejich obci týká asi
dvaceti lidí, kteří jezdí do Prahy
pravidelně, a mnoha dalších, kte-
ří autobus využívali občas.

Provoz linky 319 dotovalo z vel-

ké části, konkrétně čtyřmi milio-
ny korun ročně, Řízení letového
provozu. Zajišťovalo tak dopravu
svých zaměstnanců do vysílacího
střediska v Jenči. Na provoz linky
však už nadále přispívat nechce.
Důvodem byl podle mluvčího Ří-
zení letového provozu Richarda

Klímy fakt, že linku jejich zaměst-
nanci téměř nevyužívali. Obcím
tedy nezbývá, než spoj zaplatit,
na což nemají, nebo získat pení-
ze jinde.

Linka patří do systému Pražské
integrované dopravy. „Praha ne-
může platit dopravu na cizím

území. To by měl řešit Středočes-
ký kraj,“ tvrdí Filip Drápal, mluv-
čí ROPID, který organizuje praž-
skou integrovanou dopravu.

Podle Markéty Vítkové z tisko-
vého oddělení Středočeského kra-
je nemají k tomuto problému do-
statek informací, ale hodlají se
jím po Novém roce zabývat.

Na linku obce nemají peníze
Obce Hostouň a Dobrovíz na opě-
tovné prodloužení linky nemají fi-
nance. „Obec na tuto linku přispí-
vala 103 tisíci korun ze svého roz-
počtu. Pokud bychom chtěli lin-
ku udržet, museli bychom příspě-
vek navýšit zhruba na půl milio-
nu,“ říká starosta Hostouně Anto-
nín Jiras.

Do obcí zajíždí kladenská linka
A26, ta však jezdí jen párkrát za
den a nevztahuje se na ni legiti-
mace Pražské integrované dopra-
vy ani její pásma.

„Na rozdíl od linky 319 nemá

tahle linka v povinnosti čekat na
vlakový přípoj, čímž se stává
vzhledem k častým zpožděním
vlaků dost nespolehlivou. Situace
je velmi nepříjemná. Místo toho,
aby se lidem cestování usnadnilo
a aby jezdili méně auty na této
zvlášť vytížené trase Kladno – Pra-
ha a více využívali hromadnou
dopravu, tento krok jde přesně
proti nim,“ hodnotí situaci Hana
Zoubková z Hostouně.

Patří mezi ty, kteří denně jezdí
za prací do Prahy. Nyní jezdí do
práce buď přes Zličín, kam se
musí dostat autem, nebo musí ně-
kolikrát přestupovat, což jí zabe-
re o 40 minut více času.

V obci Dobrovíz je situace po-
dobná.

„Spousta lidí dělá v Praze na
směny, takže i ti se potřebují do-
stat domů třeba večer. Současná
situace nevyhovuje,“ řekl staros-
ta Dobrovíze Martin Šafr.

Zuzana Čamborová

Vánočním Kladnem Děti ze školní družiny ZŠ Amálská se
chystaly na Vánoce i putováním po městě za betlémy. Došly
až na náměstí, kde byly také trhy. 2x foto: Eva Vondrušková

Prosincové změny v jízdních řádech autobusů
způsobily na některých místech kraje komplikace.
Linka 319 nyní končí v Hostouni a lidé se nedostanou
do Jenče na vlak do Prahy. Cesta se jim prodloužila.

Zprávy z měst

Divadlo Ještě letos na komedii

Galerie Výstava Davida Vávry

Hudba Rock, dechovka, koledy

Kino Přehled filmů v biografech na úterý 27. prosince

Tereza
Truksová
Nyní nezaměstnaná
Mělník

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z Kladenska a z Mělnicka
posílejte 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

„Jízda se mi prodloužila
o více než třicet minut,
navíc s více přestupy.“

Marcela Malinová
Hostouň

Ovce Živá zvířata jsou
každoročně pod kladenským vánočním stromem.

INZERCE

Zkrácení linky 319 odřízlo obce
od rychlého spojení do Prahy

Vaším objektivem Výběr z fotografií čtenářů na serveru www.rajce.net, které přinesly poslední dny. Pošlete nám své snímky i vy

Zaměstnání nab.
Autorizovaný servis Škoda Pha 4 hledá
Autoklempíře. HPP. CV zašlete na:
brynda@autostrz.cz 

Autorizovaný servis Škoda Pha 4 hledá
Automechanika. HPP. CV zašlete na:
brynda@autostrz.cz 

INZERCE


