střední čechy
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úterý: Kladno, Mělník,
Kralupy, Slaný

pondělí: Beroun, Rakovník,
Hořovice, Nové Strašecí

Zprávy z měst

Lidé od nás

Setkání a práce
s postiženými
mě dobíjí energií
Renata
Maříková

vedoucí klubu Slůně
ve Slaném

R

enata Maříková je ze Slaného. „Ve městě se mi líbí
vše, nic bych tu neměnila,“
říká. Nejraději má asi náměstí a
poté Slánskou horu. „Je to vlastně
bývalá sopka, do jejíhož kráteru se
dá podívat,“ vysvětluje.
Velkou část volného času věnuje
klubu Slůně. Ten založil v roce
1995 její bratr Milan Gomola. „Cílem byla snaha najít smysluplné využití volného času postižených lidí.
Inspirací, která vedla k založení klubu, také byla nejspíš naše postižená sestra,“ podotýká Maříková.
Sama vede klub od roku 2003.
„Převzala jsem ho po bratrově smrti,“ vysvětluje. Sdružení se skládá
jen z dobrovolných členů. „Vše, co
pořádáme a děláme, je jen v našem volném čase,“ říká.
Sdružení se zabývá pořádáním
akcí pro postižené. „Vadí mi hlavně lhostejnost některých lidí vůči
našim klientům, přitom jsou to
milí a skvělí lidé,“ poznamenává.
„Nepracuji s těmito lidmi každý
den, ale pokud jsem v jejich společnosti, dokážou mě nabít neskutečnou energií, která z nich vyzařuje.“
Do budoucna by chtěli ve sdružení začít pořádat týdenní pobyty.
„Zatím to nejde, neboť peníze vybrané od klientů na to nestačí a
sponzory se nám nedaří najít,“ dodává Renata Maříková.
(mno)
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středa: Benešov, Příbram,
Vlašim, Sedlčany

čtvrtek: Kolín, Kutná Hora,
Český Brod, Čáslav

Ve Slaném se bude
kopat několik
pater pod povrch
Z Vinařického ulice by se letos opravy centra Slaného měly přesunout
do Husovy ulice. Město čeká méně problémů s archeology, samotné práce však
budou ještě těžší, kopat se na některých místech bude až do hloubky čtyř metrů.
SLANÝ Na pěší zóně v Husově ulici
ve Slaném budou nové chodníky,
silnice, veřejné osvětlení i kanalizace. Náklady na další etapu obnovy
historického centra města se odhadují na více než 40 milionů korun.
„Práce by měly začít v květnu,“
upřesňuje starosta Ivo Rubík. Město už opravilo za 31 milionů korun
Vinařického ulici. Celkem za obnovu centra z rozpočtu a dotací zaplatí 300 až 400 milionů korun.
Práce na pěší zóně budou podle
Rubíka rozděleny do několika částí. Husova ulice nebude uzavřena
kompletně, aby v ní mohly být zásobovány obchody.
Při opravách zanikne podloubí
v domě U Zmatlíků. Město a majitelé domu se na tom dohodli s památkáři. „Podloubí tam nikdy nebylo, bylo uděláno vcelku nedávno,“ poznamenal Rubík.
Hlavním problémem oprav budou podle Rubíka práce na inženýrských sítích, které jsou v blízkosti základů historické Lounské
brány. „Zvolili jsme nejsnazší řeše-

40

milionů korun bude stát další
etapa obnovy centra Slaného
– oprava Husovy ulice.
ní s minimálními zásahy do podzemních chodeb. Archeologové
tady nebudou mít moc práce, protože kanalizace v podstatě vede ve
stávající linii,“ podotkl Rubík.

Město muselo přidat peníze
Přesto nebudou práce jednoduché. Kanalizace je v některých místech až čtyři metry pod zemí. „Vodovodní a kanalizační přípojky u
některých objektů jsou velmi staré
a sítě jsou neuvěřitelně hluboko.
Musíme se sejít s projektantem,
abychom zjistili, co se dá udělat,“
řekl místostarosta Jaroslav Hložek.
Opravy Husovy ulice budou ukončeny na hranici Masarykova náměstí, kde by měla oprava centra

podle starosty v budoucnosti pokračovat.
Studii obnovy centra několik let
připravoval tým architektů pod vedením Jaroslava Sýkory. Experti
rozdělili Slaný na 22 celků, které
budou opravovány postupně.
První etapa, která se týkala Vinařického ulice, byla o 6,5 milionu korun dražší a o pět měsíců delší, než
se předpokládalo. Skončila až v
prosinci. Důvodem byly komplikace s rozbitou kanalizací a archeologické nálezy.
Kvůli nim muselo město přidat
peníze. Díky nim lidé při procházení opravenou ulicí například uvidí
základy Pražské brány nebo takzvaného barbakánu, který v minulosti
umožňoval lepší ochranu vstupní
brány před nepřítelem. Peníze směřovaly také do osvětlení bastionu,
což je část opevnění, kde se soustředilo dělostřelectvo. „Nasvícen je
nově také most nebo zrestaurovaná socha Antonína Paduánského,“
dodal Rubík.
MICHAL NOVOTNÝ
s využitím ČTK

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

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

Za tři dny přistihli policisté
na Mělnicku tři opilé řidiče
MĚLNÍK (mno) Tři opilé řidiče přistihli od čtvrtka do neděle policisté na Mělnicku. Jeden z šoférů měl
dokonce zakázáno řízení.
Ve čtvrtek 8. března kolem 22. hodiny zastavili policisté nedaleko
obce Vysoká řidiče Peugeotu 205.
„Při kontrole zjistili, že řidič má uložen zákaz řízení všech motorových
vozidel, a to na dva roky. Policisté
mu navíc naměřili 0,35 promile alkoholu v dechu,“ uvedl mluvčí mělnické policie Václav Tichý.
V sobotu po 22. hodině zastavili
policisté nedaleko obce Obříství
devětadvacetiletého muže, který ří-

dil osobní vozidlo Hyundai. „Předložil hlídce všechny doklady a poté
nadýchal 2,50 promile alkoholu v
dechu. Sám s naměřenou hodnotou souhlasil,“ dodal Tichý. Podobná hodnota může odpovídat až deseti velkým pivům.
„Dalšího opilého řidiče policisté
zastavili v neděli nedaleko obce Tupadly. Řidiči vozu Škoda Octavia z
Prahy naměřili rychlost o 17 kilometrů vyšší,“ uvedl Tichý. Později
se také ukázalo že třiašedesátiletý
muž má v dechu 1,31 promile alkoholu. Všem řidičům hrozí až jeden
rok vězení.

Krátce
NERATOVICE

UNHOŠŤ

Opraví ulici Na Výsluní

S daňovým přiznáním
nemusíte daleko

Minulý týden byly zahájeny práce
na rekonstrukci komunikace ulice
Na Výsluní. Opravovat se bude postupně směrem od ulice U Závor k
ulici Kojetická. V květnu bude částečně omezen provoz kvůli frézování stávajícího povrchu, provoz bude
veden vždy jedním pruhem. (mno)
KOSTELEC NAD LABEM

Navrhují schodkový
rozpočet
Vedení radnice v Kostelci nad Labem navrhuje schodkový rozpočet
s příjmy ve výši 78,9 milionu korun
a výdaji 86,2 milionu. Největší položkou na straně výdajů je plánovaná rekonstrukce čistírny odpadních vod, která vyjde na téměř 42
milionů korun.
(mno)

Ve dnech 14., 19. a 21. března bude
na Městském úřadě v Unhošti od 15
do 17 hodin pracovnice Finančního
úřadu Kladno. Lidé zde mohou odevzdat daňové přiznání.
(mno)

Zajímáte nás

» Tipy na zajímavé události či náměty

na články z Kladenska a z Mělnicka
posílejte redaktorce Kateřině
Havránkové (redcech@mfdnes.cz,
tel.: 225 062 181).
» 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).

INZERCE

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

Novinový den

Děti z družiny v Základní škole Amálská v Kladně zkoušely,
jak využít noviny, než skončí ve sběru. Vyrobily z nich
například míček na házení, kopání nebo společenské hry.
Z novinového papíru děti vytvořily i čepice.
2x foto: Eva Vondrušková

Divadlo
Komedie o srnkách,
pohádka o čertech

Kino Filmy ve středočeských biografech

Čáslav

Školní výlet
dnes, 20.15
John Carter: Mezi dvěma světy 3D
zítra, 18.30

KINO MILOŠE FORMANA

Jeníkovská 138, tel. 327 312 139

Čert a Káča
Čertovská pohádka s loutkami a písničkami.
středa, 8.15, 10.00

Beroun

FILMY V KINECH

KINO MÍR

Politických vězňů 445, tel. 311 621 811

Čáslav
KINO MILOŠE FORMANA

Jeníkovská 138, tel. 327 312 139

Kladno

Válečný kůň
Kontraband

MĚSTSKÉ DIVADLO KLADNO

Divadelní 1702, tel. 312 247 358

dnes, 20.00
zítra, 20.00

Srnky
Komedie o mindrácích a srnkách.
dnes, 19.30

Kladno

Mladá Boleslav

náměstí Sítná 3127, tel. 312 688 336

MĚSTSKÉ DIVADLO - VELKÁ SCÉNA
Palackého 263, tel. 326 734 990

Dr. Jekyll & Mr. Hyde

dnes, 19.00

Nymburk

KINO HUTNÍK

Signál
Láska je láska

dnes, 18.00
zítra, 18.00

Kolín

HÁLKOVO MĚSTSKÉ DIVADLO

KINO 99 - MALÝ SÁL

Cirkus Blecha
Divadelní pohádka s písničkami. Vstupné:
50 korun.
zítra, 8.30, 10.00

Rozchod Nadera a Simin

Slaný

Mezi vlky

MĚSTSKÉ DIVADLO

Mladá Boleslav

Album A. P. Čechova
Repríza inscenace Čechovových povídek.
zítra, 19.30

CINESTAR MLADÁ BOLESLAV

Tyršova 5/7, tel. 325 512 253

Wilsonova 575, tel. 312 522 455

Zahradní 764, tel. 321 720 930

zítra, 20.00

KINO 99 - VELKÝ SÁL

Zahradní 764, tel. 321 720 930

dnes a zítra, 19.30

tř. Václava Klementa 1459, tel. 326 779 999

Čtyři slunce dnes a zítra, 16.45, 19.00, 21.15

Signál
Kryštof Hádek a Vojta Dyk jako
sympatičtí mladíci, kteří chtějí
obyvatele zapadlé vísky nalákat na
zajímavý byznys.

Neratovice
SPOLEČENSKÝ DŮM NERATOVICE

nám. Republiky 1399, tel. 315 682 602

Železná lady
O životě a politické kariéře
Margaret Thatcherové. V hlavní roli
hraje Meryl Streepová, která za
ztvárnění političky získala Oscara.

Děti moje
Signál

Poupata
Příběh vypráví o postupném
rozkladu rodiny, žijící na malém
městě. Herec Jaroslav Javorský
získal cenu Českého lva za hlavní
mužskou roli.

Rožmitál pod Třemšínem

Válečný kůň
Nový film slavného režiséra
Stevena Spielberga o malém
chlapci a jeho koni, jenž je prodán
britské jízdě a poslán do války.

Tipy MF DNES

Ďábel v těle
dnes a zítra, 21.10
Signál
dnes a zítra, 18.40
Železná lady
dnes a zítra, 17.00, 19.15
Alvin a Chipmunkové 3
zítra, 14.20
Cesta na tajuplný ostrov 2 3D
zítra, 14.30
Kocour v botách
zítra, 15.00
Modrý tygr
zítra, 14.45

dnes, 19.00
zítra, 19.00

Řevnice
KINO ŘEVNICE

Opletalova 89, tel. 257 720 157

Jeskyně zapomenutých snů

zítra, 20.00

KINO ROŽMITÁL

Náměstí 23, tel. 318 665 339

Milování

dnes, 20.00

Slaný
MĚSTSKÉ KINO

Masarykovo nám. 159, tel. 312 522 608

Poupata
Rozchod Nadera a Simin

dnes, 19.30
zítra, 19.30

Stochov
DŮM KULTURY STOCHOV

J. Šípka 486, tel. 312 651 355

Dream House

zítra, 18.30

KOLÍN

SLANÝ

Show chystají Vladimír
Hron a Pavel Kožíšek

Akademie třetího věku
pokračuje

V kolínském Městském společenském domě (Zámecká 109, tel 311
512 915) se zítra uskuteční zábavný
večer, na kterém společně vystoupí
kouzelník Pavel Kožíšek a imitátor
a bavič Vladimír Hron. Akce začne
v 19 hodin a vstupenky jsou stále
v předprodeji, a to v kanceláři společenského domu. Začátek je v 19
hodin. Více informací a rezervace
míst na tel. 321 720 487.
KLADNO

Grafologie – věda
o osobnosti
Zajímá vás grafologie? Co se pod
ní skrývá? Navštivte zítra přednášku grafoložky Štěpánky Čechové,
která se uskuteční od 17 hodin ve
Středočeské vědecké knihovně. Rezervace míst na tel. 312 813 111.

Aktivní senioři mohou neděli prožít v Městském centru Grand (tel.
312 527 122). Koná se tam další
přednáška z oblíbeného cyklu Akademie třetího věku.
MLADÁ BOLESLAV

Pětilístek s králíkem
Felixem
Ve čtvrtek se s dětmi můžete vypravit do Domu dětí a mládeže na Výstavišti (Husova 201, tel. 326 323
281), kde se koná akce Pětilístek
s králíkem Felixem. Podvečerní hravý, ale i poučný program pro děti
od 4 do 7 let a jejich rodiče či prarodiče všechny zavede mezi králíky
a hlodavce. Setkají se s králíkem Felixem a jeho kamarády ze zahrady,
projdou si stezku s úkoly a něco si
i vyrobí. Akce začne v 16 hodin.

