střední čechy

4 B

pondělí: Beroun, Rakovník,
Hořovice, Nové Strašecí

Zprávy z měst

Lidé od nás

Umění dělám
jak pro místní,
tak pro turisty
Libor
Pokorný
galerista

iboru Pokornému je 56 let
a žije s manželkou v Praze.
„Manželka pochází z Lysé
nad Labem a k severovýchodní
části středních Čech máme silný
vztah,“ říká.
Avšak nejen proto tráví poslední dobou v Boleslavi hodně času.
„Renovace Starého Města v Mladé
Boleslavi nás velmi příjemně oslovila, a využil jsem tak možnosti
pronájmu zajímavých prostor na
Staroměstském náměstí 153 a otevřel zde galerii,“ doplnil Pokorný.
Prvního prosince minulého roku
tak vznikla galerie Xalibo. Ta každý měsíc umožňuje jednomu malíři uskutečnit ve výstavních prostorách prodejní výstavu svých děl.
„Každá nová činnost si žádá velkou trpělivost a čas, aby si okolí
zvyklo. V mém případě je velmi potěšující, že činnost Galerie Xalibo
je velmi dobře vnímána okolím
i návštěvníky,“ uvedl. Přesto není
provoz galerie příliš jednoduchý.
„Sama galerie nezajišťuje prozatím ani krytí provozních nákladů,
ale snad se to zlepší s jarem a větším povědomím obyvatel,“ dodal.
„Doufám, že přijde doba, kdy si
budou návštěvníci cíleně vybírat
naši galerii, aby se pokusili vybrat
svým blízkým hodnotný dárek,“
uzavřel.
(mno)

L

úterý: Kladno, Mělník,
Kralupy, Slaný

PÁTEK 27. LEDNA 2012
WWW.IDNES.CZ
středa: Benešov, Příbram,
Vlašim, Sedlčany

čtvrtek: Kolín, Kutná Hora,
Český Brod, Čáslav

Sakurovou alej
v létě vykácejí.
Pak vysadí novou
V létě začnou úpravy parku u mladoboleslavského výstaviště. Vykáceny budou
staré sakury a vysazeny nové. Uvažuje se také o nové kašně rodáků.
Rekonstrukce ovlivní i některé tradiční kulturní akce, které se přesunou jinam.
MLADÁ BOLESLAV Dominanta města z parku u výstaviště, sakurový
háj, zmizí. Nahradí jej však sakury
nové. Podle vedení města je vykácení stromů nutné. Jsou již daleko
za svou životností. V parku by se
mohla objevit i nová kašna.
„Okolí výstaviště je jedno z míst
v Boleslavi, které je opravdu krásné,“ řekl Ladislav Prostecký z Mladé Boleslavi s tím, že snad opravami nedojde k žádné újmě.
Práce by měly začít v létě a skončit do konce roku 2012. Stát budou
okolo 31 milionů korun. „Důležitou změnou je, že prostor kolem
sochy Jana Amose Komenského
bude srovnán do úrovně zbývající
části parku. Všude také bude nová
dlažba – kromě hřiště na pétanque
a dětského hřiště,“ řekl náměstek
primátora Adolf Beznoska. Další
výrazné změny se týkají zeleně.

Kácení je nutné, tvrdí město
Především místní sakury jsou podle odborníků ve velmi špatném sta-

Kácení Sakurový háj čeká
zásadní změna. Foto: archiv MF DNES
vu, dokonce na konci své životnosti. Nahrazeny proto budou novými
stromy. „Chápeme, že tento zásah
může být pro někoho problematický, ale je to doopravdy nutné,“ podotkl mladoboleslavský mluvčí
Jan Šubrt.
Změnit by se mohla i dominanta parku, kašna. „Stále není rozhodnuto, zda by to mohla být původně plánovaná kašna rodáků,
kde se měla objevit jména významných osobností našeho města,“
řekl dále Beznoska.
Kolem parku, tedy v Husově uli-

ci, části ulice Václava Klementa
a také u městského divadla, budou
opraveny chodníky.
Tato stavba ovlivní i velké městské akce, které se pořádají v září
v této části města. Jde hlavně o pivní slavnosti September Fest a Svatováclavskou jízdu historických vozidel, která měla vždy na výstavišti
zázemí a doprovodný program.
„O tyto akce lidé nepřijdou, ale
radnice musí najít vhodné náhradní místo, protože v době konání tohoto programu bude v parku zřejmě staveniště,“ řekl náměstek primátora Daniel Marek.
Radní minulý týden schválili i
zadání veřejné zakázky pro chystanou modernizaci a úpravu prostorů městského divadla.
„Práce by měly začít v závěru letošní sezony, v červnu a skončit v
lednu 2013,“ uvedl Šubrt. Zde radnice počítá s náklady kolem 18 milionů korun. Zatím se neví, do jaké
míry naruší provoz divadla.
Michal Novotný

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

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

Krátce
PODĚBRADY

LIBICE NAD CIDLINOU

Velká burza knih
je dnes naposled

Zbourají starý most
a postaví nový

Ještě dnes je možno koupit za mizivý peníz stovky hodnotných knih.
V prostorách městské knihovny
na Jiřího náměstí se od 9 do 12
a od 13 do 17 hodin koná burza
knih. V hudebním oddělení se lidé
mohou probrat stovkami knih rozdělených na beletrii, dětskou a naučnou literaturu. Knihy v cenové
relaci od 2 do 5 korun pocházejí
většinou z vyřazeného fondu
knihoven.
(mno)

Stoletý betonový most přes Cidlinu bude zbourán a na jeho místě
postaví nový. Most je v tak špatném stavu, že jeho rekonstrukce
nepřichází v úvahu. Celková investice vyjde na 67,1 milionu korun, z toho 59,3 milionu korun
bude hradit Evropská unie. Práce
začnou koncem ledna a potrvají
do září.
(mno)

LYSÁ NAD LABEM

Kino na náměstí
otevřou v březnu
V březnu by mělo otevřít kino
na Husově náměstí, které 6. ledna
převzal nový provozovatel. Bývalé
Kino Luft nyní prochází rekonstrukcí. Nově by se mělo jmenovat
kino Lysá nad Labem. Provozovatel hodlá žádat o dotaci na jeho digitalizaci. Od příštího roku totiž
distribuce na 35 mm pásech končí
a novinky tak bude možné promítat jen v digitální podobě. (mno)
PODĚBRADY

Hasiči dostanou nové
auto a snad i zbrojnici
Šest místních podnikatelů slíbilo
přispět místním dobrovolným hasičům na nový automobil. Iniciativa vzešla ze strany města. Hasiči
by do budoucna měli získat i novou zbrojnici. Nové zázemí by
měli hasiči dostat na okraji lesoparku u vodárenské věže příští
rok.
(mno)

SEMICE

Školka rozšířila
počet míst
Šedesát pět dětí se vejde do nově
opravené a rozšířené školky v Semicích. Z evropských dotací získala obec částku 6,42 milionu korun, z obecních peněz poté investovala 1,77 milionu. Další milion korun stálo vybudování
chodníku, topení a dalšího vybavení.
(mno)

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z Mladoboleslavska posílejte
redaktorovi Janu Charvátovi
(jan.charvat@mfdnes.cz,
tel.: 22506 2182) a z Nymburska
redaktorovi Martinu Filipovi
(martin.filip@mfdnes.cz,
tel.: 22506 2124).
» Inzertní poradkyní
pro Mladoboleslavsko je Pavlína
Vodhanelová
(pavlina.vodhanelova@mafra.cz, tel.:
602 534 941), pro Nymbursko Alena
Šoltysová (alena.soltysova@mafra.cz,
tel.: 602 534 940).

INZERCE

Vaším objektivem Výběr z fotografií čtenářů na serveru www.rajce.net, které přinesly poslední dny.

,,Ukaž, co umíš“ Letošní ročník přehlídky Ukaž, co umíš
v ZŠ Amálská byl v pořadí již třetí. Někdo se pochlubil hrou
na hudební nástroj, kluci předvedli, jaký mají tah na bránu.

Nejen sport Děti předvedly tanec, aerobik,
gymnastiku, ale i thajský box. 2x foto: Eva Vondrušková

Kino Přehled filmů na pátek 27. ledna
Benešov

ŠIROKOÚHLÉ KINO ČERČANY

KINO BENEŠOV

Václavská 64, tel. 317 776 154

Dům

Poštovní 8, tel. 317 726 004

Lollipop Monster

19.30

KINO HUTNÍK

KINO MÍR

náměstí Sítná 3127, tel. 312 688 336

Politických vězňů 445, tel. 311 621 811

Muži, kteří nenávidí ženy

18.30

Soukromý vesmír
Underworld: Probuzení 3D

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Kolín

KINO BRANDÝS NAD LABEM

KINO 99 - MALÝ SÁL

19.00

20.00

Le Havre

Monstra oceánů 3D - Pravěké dobrodružství
18.00
20.00
18.00

Soukromý vesmír

Jeníkovská 138, tel. 327 312 139

Muži, kteří nenávidí ženy

20.00

Tyršova 96, tel. 315 622 061

Twilight sága: Rozbřesk - 1. část
20.00

19.00

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

19.30

Kralupy nad Vltavou
KULTURNÍ DŮM VLTAVA

Čerčany

Mělník
KINO SOKOL

Zahradní 764, tel. 321 720 930

KINO MILOŠE FORMANA

BRANDÝS NAD LABEM

Kutná Hora
Havířská 3/403, tel. 327 512 086

KINO 99 - VELKÝ SÁL

Čáslav

20.00

KINO MODRÝ KŘÍŽ

Zahradní 764, tel. 321 720 930

Karla Tájka 100/2, tel. 602 258 582

Občan Havel

Underworld: Probuzení

Kladno

Beroun

Tipy na víkend

nám. J. Seiferta 706, tel. 315 727 827

Kontraband
Láska je láska
Muži, kteří nenávidí ženy
Sherlock Holmes: Hra stínů
Underworld: Probuzení 3D

17.15, 20.30
17.30, 20.00
19.40
18.10, 20.50
16.30, 18.30

Mnichovo Hradiště
KINO SATURN

INZERCE

Jana Švermy 897, tel. 326 772 122

Poupata

JEDNOTA

- spotřební družstvo v Nymburce

Neratovice
SPOLEČENSKÝ DŮM NERATOVICE
nám. Republiky 1399, tel. 315 682 602

Happy Feet 2 3D

nabízí k pronájmu
nebytové prostory v I. patře
obchodního domu Jiří v Poděbradech

Slaný

celková výměra nebytových prostor 391 m2

Vlašim

Informace na tel.: 606 911 991 nebo 325 553 8 60, Miroslav Vacek

17.30

JESENICE

Chystá se městský ples
V kulturním domě (tel. 313 599
213) se na zítřek chystá třetí ročník
městského plesu. K poslechu a tanci hraje skupina Kampanus. Připravena je i bohatá tombola a možná
přijde i kouzelník.
MLADÁ BOLESLAV

Erotický ples

Masarykovo nám. 159, tel. 312 522 608

19.30

KINO VLAŠIM
Komenského 39, tel. 317 842 363

Alois Nebel

V Kino klubu Egzyl (tel. 602 258
582) se zítra od 19 hodin chystá
cestovatelská přednáška s projekcí
fotografií. Vydáte do západního Pacifiku. Obdivovat můžete Cookovy
ostrovy, Tongu, Fidži nebo Samou. Vstupné činí 50 Kč.

19.00

MĚSTSKÉ KINO

Milování

Vydejte se na Cookovy
ostrovy, Samou i Fidži

19.30

V Domě kultury (Dukelská 1093,
tel. 326 792 098) bude zítra Erotický ples. Zahrají Nastarýkolena a
The Shackles. Těšit se můžete také

na Travesti show.
20 hodin.

Akce začne ve

Divadlo
Zítra zahrají tradiční
norskou pohádku
Bělá pod Bezdězem

PŘÍBRAM

MĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ

Bavit budou herci

Kozlík
Tradiční norská pohádka s malými hrdiny
holčičkou Marit a chlapečkem Eivindem.
Vstupné: 30 Kč.
15.00

Divadelní ples se na zítřek od 20 hodin chystá také v Divadle Antonína
Dvořáka (tel. 318 625 691). K tanci
a poslechu hraje Dynamic Band,
Big Band Příbram a Švajneraj. Hostem je Marcela Holanová. Vystoupení hereckého souboru, malý půlnoční varhanní koncert, losování
o ceny. Vstupné: od 180 Kč.
SADSKÁ

Maškarní ples
divadelníků
Oprašte své maškarní a karnevalové kostýmy a přijďte se pobavit na
ples. Téma je naprosto volné, ať už
zvolíte kostým a la z pohádky do
pohádky, ze života nebo ze zvířecí
říše, fantazii se meze nekladou.
Hraje Dekameron band. Akce se
uskuteční v místní sokolovně (tel.
603 891 304), zítra od 20 hodin.

Masarykovo nám. 140, tel. 326 701 216

Mladá Boleslav
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE NA VÝSTAVIŠTI
Husova 201, tel. 326 323 281

Čtyři pohádky o jednom drakovi
Loutková pohádka.
dnes, 17.00
MĚSTSKÉ DIVADLO - VELKÁ SCÉNA
Palackého 263, tel. 326 734 990

Mefisto
Mannovo velkolepé a naléhavé dílo o běsech v každém z nás, o touze po lásce a porozumění, o moderní civilizaci a současných podobách zla i velkých lidských vášních.
dnes, 19.00

Příbram
DIVADLO A. DVOŘÁKA
Legionářů 400, tel. 318 625 691

Stráže! Stráže!
Hlavním hrdinou je čestný a naivní mladík
Karotka vychovaný přísnými trpaslíky. Přichází do zkaženého velkoměsta a stává se
členem městské policie, tzv. noční hlídky.
Jenže netuší, že tu existují také dva velmi
vlivné cechy. Vrahounský a zlodějský. Hlídka začíná řešit zapeklitý případ, sérii vražd.
Stopy vedou až do nejvyšších kruhů. A potom přiletí draci… Vstupné: od 110 Kč.
dnes, 19.00

