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FILMY

Benešov
KINO BENEŠOV
Poštovní 8, tel. 317 726 004
Labyrint 20.00

Beroun
KINO MÍR
Politických vězňů 445, tel. 311 621 811
Muži, kteří nenávidí ženy 18.30

Čáslav
KINO MILOŠE FORMANA
Jeníkovská 138, tel. 327 312 139
Nepřítel pod ochranou 20.00

Kolín
KINO 99 - MALÝ SÁL
Zahradní 764, tel. 321 720 930
Mistrovský plán 20.00

KINO 99 - VELKÝ SÁL
Zahradní 764, tel. 321 720 930
Válečný kůň 19.30

Mělník
MASARYKŮV KULTURNÍ DŮM
U Sadu 323, tel. 315 622 612
Irisdiagnostika 18.00

Mladá Boleslav
CINESTAR MLADÁ BOLESLAV
tř. Václava Klementa 1459, tel. 326 779 999
Cesta na tajuplný ostrov 2 3D 20.00
Láska je láska 16.30, 18.45
Modrý tygr 15.00, 17.00
Nepřítel pod ochranou 21.00
Signál 17.30, 19.00, 21.30
Tohle je válka! 14.45, 18.50, 21.00

Neratovice
SPOLEČENSKÝ DŮM NERATOVICE
nám. Republiky 1399, tel. 315 682 602
Den zrady 19.00

Slaný
MĚSTSKÉ KINO
Masarykovo nám. 159, tel. 312 522 608
Alois Nebel 19.30

Vlašim
KINO VLAŠIM
Komenského 39, tel. 317 842 363
Labyrint 18.00

DIVADLO

Kralupy nad Vltavou
KULTURNÍ DŮM VLTAVA
nám. J. Seiferta 706, tel. 315 727 827
Drobečky z perníku
Tragikomický příběh s nadějeplným kon-
cem. Vstupné: 350 Kč/280 Kč. 19.30

Mladá Boleslav
MĚSTSKÉ DIVADLO - VELKÁ SCÉNA
Palackého 263, tel. 326 734 990
Mrazík
Výpravná činoherní pohádka na motivy
Erdmanova scénáře k proslulému filmu o
Nastěnce a Ivánkovi, hloupé Marfuše a zlé
maceše, o dědu Mrázovi a dědečku Hříbeč-
kovi, o zlé ježibabě, ale také o tom, že lás-
ka a dobrota vždycky zvítězí nad zlobou a
nenávistí. 18.00

Vlašim
KULTURNÍ DŮM BLANÍK
Komenského 22, tel. 317 842 288
Básník a kočka . 19.30

HUDBA

Beroun
KAVÁRNA JINÁ KÁVA
U Kasáren 192
Mirek Kemel s kapelou
Od balad přes šanson až po chytlavé hos-
podské písničky. Mirek Kemel: akordeon,
zpěv a kytara; Vlasta Konopiský: kytara,
housle, zpěv; Tomáš Gertler: akordeon, klá-
vesy, zpěv. Možná znáte kreslené vtipy Mir-
ka Kemela z denního tisku. zítra, 20.00

Kladno
MĚSTSKÉ DIVADLO KLADNO
Divadelní 1702
Hop Trop
Koncert známé skupiny. 19.30

Lidé od nás
Ráda vidím
rozzářené
dětské oči

Tipy MF DNES
ČELÁKOVICE

S polárníkem na pól
V městské knihovně (Na Hrádku,
tel. 326 991 515) se dnes od 17.30
hod. uskuteční setkání s českým
polárníkem Václavem Sůrou, který
bude zájemcům vyprávět o svých
cestách na severní pól.

MĚLNÍK

Přednáška o zajímavé
funkci oční duhovky
Zjišťování příčin zdravotních pro-
blémů z oční duhovky bude téma-
tem dnešní přednášky v Masaryko-
vě kulturním domě (U Sadu 323,
tel. 315 622 612). Přednáška Rena-
ty Jírové bude od 18 hodin a vstup
na ni bude zdarma.

MLADÁ BOLESLAV

Sportovec
Mladoboleslavska
V domě kultury (Dukelská, tel. 326
792 098) se dnes od 18 hodin chys-
tá vyhlášení nejúspěšnějšího spor-
tovce Mladoboleslavska roku.
Všechny vstupenky budou slosová-
ny. Hlavní cenou je účast na let-
ních olympijských hrách v Londý-
ně. Vstupné je zdarma.

KOLÍN

Přednáška o českých
panovnících
Zajímá vás historie? Chcete se do-
zvědět ještě více o zajímavých his-
torických událostech? Navštivte zít-
ra přednášku o českých panovní-
cích a státnících, kterou povede
historik Michal Lutovský. Lidem
přiblíží éru vlády prvních dvou ge-
nerací historických Přemyslovců,
Bořivoje a jeho dvou synů, a to na
podkladě zatím ještě velmi skou-
pých údajů písemných pramenů,
ale i výsledků archeologického bá-
dání. Rezervace míst na tel. 321
722 988. Zítra od 17 hodin.

P avlína Pancová bydlí v obci
Pochvalov od narození. Mís-
to se jí zalíbilo natolik, že se

rozhodla zde zůstat i s přítelem
a dětmi. „V obci mi vadí jen to, že
nemáme kanalizaci a vodovod.
Další komplikací je dojíždění do
práce, na nákupy nebo za zába-
vou. Zato bych vyzdvihla různé
akce, které se u nás pořádají,“ vy-
světluje Pancová.

Sama se na spoustě z nich podí-
lí, angažuje se například ve spolku
žen, hasičů nebo předcvičuje
v místním fitcentru. Také působí
v pochvalovském spolku Šikuláč-
ci.

„Centrum Šikuláčci vzniklo
vlastně z iniciativy místních mami-
nek na mateřské dovolené. Chtěli
jsme, aby se naše děti zapojily
do kolektivu ostatních i starších
dětí a při tom si rozšířily svoje do-
vednosti. Já se snažím vymýšlet
různé aktivity, které by děti zauja-
ly, bavily by je a aby se i něco přiu-
čily.“ V současné době v centru na-
cvičují divadelní představení Sně-
hurka a sedm trpaslíků. „Vytváří-
me a malujeme si sami kulisy a vy-
rábíme kostýmy. Zapojily se všech-
ny děti od nejmenších až po nej-
starší,“ říká. Dětem se nevěnuje
jen ve svém volném čase, pracuje
totiž jako vychovatelka v družině.
„Moje práce mě velmi baví, jsem
ráda, že můžu děti naučit něco no-
vého, rozvíjet je. Ráda vidím jejich
rozzářené oči, když se jim něco po-
daří,“ uzavírá. (čam)

STŘEDNÍ ČECHY Právě teď je nej-
vhodnější doba pro kácení sta-
rých, napadených či narušených
stromů. A města toho využívají. Ká-
celo se v Karlštejně, úprava čeká
i stromy v Rakovníku a Hořovi-
cích. Práce musí města stihnout
do začátku jara, tedy startu vege-
tačního období dřevin. Další mož-
nost kácení je potom až na pod-
zim.

Hořovičtí porážejí stromy v rám-
ci celkové úpravy okolí pomníku
Obětovaný, který loni prošel rekon-
strukcí. „Půjde hlavně o úpravu
rostlin a dřevin. V současné době
je místo neupravené, zeleň je chao-
tická. Když už máme krásný po-
mník, chceme, aby měl i krásné
okolí,“ uvádí hořovický místosta-
rosta Petr Bakule a dodává, že ně-
které stromy sice zmizí, ale nebu-
de jich moc. „Pokácejí se jen stro-
my, které jsou přestárlé, neudržo-
vané nebo přerostlé. Za každý
strom navíc v budoucnu vysadíme
deset nových,“ slibuje Bakule.

V Čermákových sadech
hrozil pád stromů
V závěru ledna provedli zástupci
města Rakovník spolu s odborníky
z oboru kontrolu dřevin. Zaměřili
se především na topoly. Právě ty

přinášejí nejvíce problémů kvůli
své křehkosti a poměrně krátké ži-
votnosti. Kromě toho mají topoly
velmi silné alergeny v době květu.
Město se proto rozhodlo nahrazo-
vat je jinými stromy, vhodnějšími
pro život ve městě.

Přednostně se budou kácet čtyři
topoly v Čermákových sadech, kde
hrozí nebezpečí, že by případný
pád stromu mohl zranit chodce.
Expertiza zde odhalila špatnou sta-
tiku, napadení dřevokaznými hou-
bami a špatný stav kmene. Jako ri-
zikovou vyhodnotila kontrola i alej
22 topolů rostoucích mezi teniso-

vým centrem a areálem vodárny.
Dalších osm topolů, které padnou,
je v parku Hájek. V rámci údržby
nechá město také na některých
místech provést zdravotní proře-
závky, například na sídlišti Bendov-
ka, v Havlíčkově ulici, Lišanské uli-
ci, na Paraplíčku nebo na Sekyře.

Na kácení stromů musí město
nejprve získat povolení odboru ži-
votního prostředí. „Co se nestihne
do letošního jara, bude pokáceno
na podzim, kdy je to také možné,
nebo opět příští rok před začát-
kem jara. Budeme kácet postupně
s ohledem na stav finančních pro-

středků města na údržbu zeleně,“
vysvětluje mluvčí Rakovníka Jan
Polák.

V městysu Karlštejn minulý tý-
den pokáceli dělníci několik stro-
mů v autokempu. Opět to byly to-
poly. „Ty stromy už přesluhují.
Každoročně řešíme problémy s pa-
dajícími větvemi, takže jsme se roz-
hodli, že část stromů prořežeme
a devět stromů vykácíme s tím, že
vysadíme nové,“ říká starosta Karl-
štejna Petr Rampas a dodává, že
mají v plánu vysadit 20 stromů do
roku 2013.

Zuzana Čamborová

Krátce
BEROUN

Beroun chce opravit
školní hřiště
V rámci projektu Oranžová hřiště
žádá město Beroun milion korun
z Nadace ČEZ. Chce opravit tarta-
nový povrch na hřišti 2. základní
školy v Preislerově ulici. Beroun už
žádal o dotace z Nadace ČEZ tři-
krát – peníze získal na rekonstruk-
ci hřiště v Kollárově ulici. (čam)

RAKOVNÍK

Nová lékárna bude
také pohotovostní
Nově otevřená rakovnická lékárna
v Masarykově nemocnici projevila
zájem o zařazení mezi lékárny s po-
hotovostním provozem. Ty se stří-
dají v držení nedělní pohotovosti.
Město provozovnu do systému za-
hrnulo. (čam)

LOCHOVICE

Archeolog představí
hradiště Plešivec
Azylový dům svatého Josefa v Lo-
chovicích zve na archeologickou
přednášku na téma Plešivec, arche-
ologie a mýty. Přednáška, kterou
povede archeolog Tomáš Polišen-
ský, se koná v Rodinném centru
Betlém ve středu 29. února od
17 hodin. Vstupné na přednášku je
dobrovolné. (čam)

TMAŇ

V galerii Čerťák je
výstava fotografií
V galerii Čerťák ve Tmani u Berou-
na je k vidění výstava fotografií
Jany Skořepové s názvem Cesty
z reality do reality. Galerie se na-
chází v areálu Vápenky Čertovy
schody. Výstava je otevřená denně
od 5 do 19 hodin a potrvá až do
12. dubna. (čam)

Sběratel Tradiční výstava „Moje sbírka“ oživila chodby
kladenské Základní školy Amálská. Děti ze školní družiny
se pochlubily svými kolekcemi. Foto: Eva Vondrušková

Jarní kácení stromů
postihuje zejména
topoly. Jsou křehké,
nevydrží dlouho
a vadí alergikům.

Zprávy z měst

Kultura Kam dnes vyrazit

Pavlína
Pancová
vychovatelka
ve školní družině

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

Kácení v Karlštejně Autokemp Karlštejn dělníci zbavili devíti topolů kanadských. Foto: Radek Cihla, MF DNES

Pohyb a napětí Soutěž v latinskoamerických
a standardních tancích proběhla v Říčanech.

Foto: Petr Hněvsa, www.rajce.net

Padající větve i alergie:
které stromy musí pryč?
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1993 − 2012

19 let na trhu

PLASTOVÁ A HLINÍKOVÁ OKNA… jIž 19 LET!

PRAHA tel.: 604 283 746 praha@winko.cz
BEROUN tel.: 736 764 921 beroun@winko.cz
KLADNO tel.: 603 257 890 kladno@winko.cz
MĚLNÍK tel.: 603 257 889 melnik@winko.cz
KRALUPY n. Vlt. tel.: 604 283 741 kralupy@winko.cz
RAKOVNÍK tel.: 603 257 888 rakovnik@winko.cz
ROUDNICE n. L. tel.: 607 967 389 roudnice@winko.cz

AKCE
TROJSKLO

ZDARMA
PRODLOUŽENA!

Koupím
Pohlednice všech žánrů do roku 1955, i
celé sbírky nebo pozůstalost, dále staré pla-
káty filmové, reklamní a propagační do roku
1970, uvítám a výborně zaplatím i celou
sbírku nebo pozůstalost po sběrateli. Vyšší
odhadní cena nehraje roli. Tel. 603 428624.

Knihy staré i nové, též celé sbírky nebo po-
zůstalost, též pohlednice a plakáty, dobře
zaplatím a odvezu. Tel. 608 709 249

Pianino nebo křídlo. Tel.: 602 366 831

Knihy, LP, pohledy, plakáty. T: 603469105

Zdraví, životní styl
Lékař a léčitel Vám pomůže alter. medicínou
k uzdravení. Páteř vyšetří na Vaší zdrav.
pojišťovnu. Praha - Rychlé objednání.
606 802 598, miklanek@seznam.cz. Levně!

INZERCE

heute
today

Vaším objektivem Fotografie ze serveru rajce.net z akcí, které jste navštívili nebo které pořádáte


