
ČTVRTEK 12. DUBNA 2012
WWW.IDNES.CZ4 B střední čechy

Benešov
GYMNÁZIUM
Husova 470
Jaro Josefa Suka – Lyra Da Camera

dnes, 19.30

Černošice
CLUB KINO
Fügnerova 263
Tam Tam Orchestra
Noc rytmů – velká hudební seance Tam
Tam Orchestra. zítra, 20.30

Rakovník
KULTURNÍ CENTRUM RAKOVNÍK
Na Sekyře 2377
Jaroslav Svěcený
Koncert oblíbeného českého houslového
virtuosa. dnes, 19.30

Příbram
JUNIOR KLUB
Příbram VII – 39
Vypsaná fixa zítra, 21.00

Benešov
KINO BENEŠOV
Poštovní 8, tel. 317 726 004
Příliš mladá noc zítra, 19.30

Beroun
KINO MÍR
Politických vězňů 445, tel. 311 621 811
Vrásky z lásky dnes, 20.00

zítra, 17.30

Čáslav
KINO MILOŠE FORMANA
Jeníkovská 138, tel. 327 312 139
Hněv Titánů 3D dnes, 20.00

Kladno
KINO HUTNÍK
náměstí Sítná 3127, tel. 312 688 336
Vrásky z lásky dnes, 18.00, 20.00

Kolín
KINO 99 - VELKÝ SÁL
Zahradní 764, tel. 321 720 930
Vrásky z lásky dnes, 19.30

Kralupy nad Vltavou

KULTURNÍ DŮM VLTAVA
nám. J. Seiferta 706, tel. 315 727 827
Vrásky z lásky dnes, 20.00
S ledovým klidem zítra, 20.00

Kutná Hora
KINO MODRÝ KŘÍŽ
Havířská 3/403, tel. 327 512 086
Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnát-
ka dnes a zítra, 19.00

Lysá nad Labem
LUFT KINO KLUB
Husovo náměstí 25/6, tel. 773 625 007
Čtyři slunce dnes, 18.00, 20.00

Mladá Boleslav
CINESTAR MLADÁ BOLESLAV
tř. Václava Klementa 1459, tel. 326 779 999
Koupili jsme zoo dnes a zítra, 18.40
Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnát-
ka dnes, 17.45, 20.15, 21.10
Prci, prci, prcičky: Školní sraz dnes, 21.15
Titanic 3D dnes a zítra, 20.00
Vrásky z lásky dnes a zítra, 19.00

Neratovice

SPOLEČENSKÝ DŮM NERATOVICE
nám. Republiky 1399, tel. 315 682 602
Titanic 3D dnes a zítra, 19.00

Poděbrady
ZÁMECKÝ BIOGRAF
nám. Jiřího 1, tel. 325 612 220
Muži, kteří nenávidí ženy

dnes a zítra, 19.00

Příbram
KINO MÍR
Legionářů 400, tel. 602 969 710
Zatímco spíš dnes, 19.00

Rožmitál pod Třemšínem
KINO ROŽMITÁL
Náměstí 23, tel. 318 665 339
Meruňkový ostrov zítra, 20.00
Sedlčany
KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA
Havlíčkova 514, tel. 318 821 741
Na chvíli svobodní dnes, 20.00

Slaný
MĚSTSKÉ KINO
Masarykovo nám. 159, tel. 312 522 608
Zkus mě rozesmát dnes a zítra, 19.30

Lidé od nás
Chci, aby se
u nás lidé
setkávali

MLADÁ BOLESLAV Úžasné fotogra-
fie pořízené v severské divočině,
dobrodružství i humor. To čeká na
zájemce o cestovatelskou přednáš-
ku cestovatele Martina Loewa.
Známýdobrodruh dorazí dnes a zí-
tra do boleslavského vzdělávacího
centra Na Karmeli.
Lidé se vydají po stopách zlato-

kopů k Yukonu na legendární Klon-
dike, kde proběhla ta nejslavnější
zlatá horečka v dějinách. Navštíví
legendární město Dawson, zkusí
rýžování zlata s pravou zlatokopec-
kou pánví. Obdivovatmohou krás-
nou scenerii v horách, projdou le-
dovými potoky s vodopády i hlubo-
kými trhlinami zatopenými temně
modrou vodou. „Cesta po Aljašce
byla plná nových zážitků a humor-
ných historek. Třeba ta, kdy jsem
se setkal tváří v tvář s velkým griz-
zlym. Přijďte si ji poslechnout,“

říká Martin Loew. Podle jeho slov
může jako on cestovat každý. „Já
každou cestu pečlivě a dlouho při-
pravuji. Hledám nejzajímavější
věci, chci poznat co nejpestřeji vy-
braná místa každé země. Někdo
jiný si klidně může koupit letenku,
doletět a pak se nechat unášet oka-
mžitou inspirací,“ prozrazuje
Loew, který po světě cestuje 12 let.

Marek Peška
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Vystoupí Nezmaři
V Kulturním sále záložna dnes od
19 hodin vystoupí známá folková
kapela Nezmaři. Fanoušci si mo-
hou během koncertu zazpívat pís-
ničky ze všech období kapely od
historie po současnost. (map)

MĚLNÍK

Zdravé vaření a dětské
tvoření
Jarní osvěžující jídla. Chcete
ochutnat a naučit se vařit zdravá
jídla? Hledáte tipy, jak zpestřit ro-
dinný jídelníček? Přijďte zítra od
16 hodin domělnické Kavárny Žel-
ví doupě. (map)

Kdo bude první?
O víkendu se v Kolíně

konal první chrtí dostih
letošní sezony.

Přihlášeno bylo 149
závodníků. „Bylo to
poprvé, co jsem se
podobného závodu

jako divák účastnila a
musím říct, že to byla

krásná podívaná. Ti psi
jsou elegantní

i roztomilí zároveň,“
říká autorka fotografie.

Foto: Jiřina Bílková

Z dena Bouchalová žije v oko-
lí Českého Brodu od naroze-
ní. „Přímo v Brodě bydlím

už více než dvacet let,“ říká. Za
svůj život pracovala v několika ma-
teřských školách jako učitelka a ře-
ditelka. „Také jsem pomáhala
manželovi, který podnikal v ces-
tovním ruchu, a měla jsem ob-
chod,“ dodává.
Nápad na otevření nealkoholic-

ké a nekuřácké kavárny uzrál bě-
hem jejího studia na Akademii so-
ciálního umění a léčebné pedago-
giky v Táboře. „Ideou kavárny, kte-
rá svým názvem vzdává úctu ma-
teřství, je sloužit setkávání lidí, při
kterém se ostatně protkávají
i naše osudy,“ vysvětluje.
V kavárně se tak snažila vytvořit

příjemné prostředí, atmosféře by
měla pomáhat i přilehlá zahrada.
„Krása nám stejně jako pravda po-
máhá prohlubovat naši lidskost,“
rozvášňuje se majitelka podniku.
Mimo to však samozřejmě kavár-
na nabízí i světštější požitky. „Na-
bízíme například kávu fairtrade,
tedy kávu, která byla pěstována
ekologicky a nakoupena za ceny,
které odpovídají její hodnotě, ne
tlaku globálních společností,“ vy-
práví. Lidé tak její konzumací při-
spějí i k rozvoji zemí třetího světa,
kde se prodávaná káva pěstuje.
„O kvalitu se stará manžel, jde
o jeho stavovskou čest kavárníka,“
směje se.
V kavárně mimo jiné probíhají

umělecké aktivity dětí i dospělých,
pořádají se přednášky, koncerty,
divadélka a výstavy. (mno)

KUTNÁ HORA Kutnohorská radni-
ce chce v bývalých kasárnách v
Kouřimské ulici vybudovat sociál-
ní byty. Byly by určeny pro mladé
rodiny, seniory a lidi s nízkými pří-
jmy, například ženy samoživitelky.
Záměr se však místním nelíbí.
Přes dvě stovky z nich již pode-

psalo proti vzniku podobného pro-
jektu petici. Obávají se, že se zmís-
ta stane ghetto pro nezaměstnané
lidi, kteří však o práci nemají zá-
jem. Sestěhovávání občanů s po-
dobnými problémy na jedno mís-
to považují za špatný a dnes již pře-
konaný nápad.

Podle radnice se však jedná pou-
ze o dezinformaci. Na místě by to-
tiž měly bydlet hlavně mladé rodi-
ny a senioři.
Návrh na využití někdejších ka-

sáren vzešel od státní agentury pro
sociální začleňování. „Studiemapu-
je bytové potřeby obyvatel Kutné
Hory, kteří mají na volném trhu ztí-
žený přístup k adekvátnímu bydle-
ní. Jedná se především o lidi s nízký-
mi příjmy, s odlišnou etnicitou
nebo specifickými zdravotními
nebo sociálními potřebami,“ uvedl
Vít Lesák z Agentury pro sociální za-
čleňování v romských lokalitách.

„Zajištění kvalitního bydlení i pro
občany s nízkýmpříjmempředchá-
zí řadě dalších sociálních problé-
mů,“ podotkl starosta. Město má
podle něj určité zákonné povinnos-
ti se o ty, kdo se dostali do proble-
matické situace, postarat.

„Pozor na koncentraci chudoby“
S tím však tak docela nesouhlasí
řada místních. „Čtvrť Horní Žižkov
byla tradičně a po celé generace
klidnou čtvrtí s rodinnými domy.
Uvažovaný nárůst nových obyvatel
necitlivě koncentrovaných do pro-
stor bývalých kasáren by život zde
zásadně změnil,“ říká za petiční vý-
bor Karel Šolín. Petičníci poté argu-
mentují tím, že jediným důsledkem
bude odsun sociálně slabých na pe-
riferii města. „Řada sociologických
studií varuje před koncentrací chu-
doby, která je pak pro tyto lidi de-

motivační a zakládá prostor pro
stigmatizaci, nespokojenost a krimi-
nalitu,“ dodává Šolín. Vadí jim, že
projekt neřeší příčiny, ale spíše dů-
sledky chudoby. „Záměr nemělo
současné městské zastupitelstvo ve
svém volebním programu,“ píše se
v petici. Nikdo ze současných zastu-
pitelů města také v lokalitě nebydlí.
Starosta Ivo Šanc však považuje

celou kauzu za nedorozumění. „Ne-
chceme zde budovat nějaké ghetto
pro ‚nepřizpůsobivé‘ nebo sempře-
sunout romskou komunitu zNeška-
redic,“ řekl. Bydlet by zde podle něj
měli spíše senioři a mladé rodiny.
„Uspořádáme veřejné shromáždě-
ní, kde si o tom s lidmi pohovoří-
me,“ dodal starosta. Přesto však do-
dává: „Bereme na vědomí názor
lidí, ale budeme respektovat odbor-
níky a zastupitelstvo.

Michal Novotný

Krátce
KUTNÁ HORA

Obnoví další sochy
VKutnéHoře proběhne v nejbližší
době restaurování dalších soch.
Tentokrát to budou v Jakubské uli-
ci sochy svatého JanaNepomucké-
ho a svatého Judy Tadeáše. Vede-
ní města vybralo restaurátora
Jana Vícha, se kterýmužmá zkuše-
nosti. Opravy vyjdou na 171 tisíc
korun. (buš)

KLUČOV

Nepůjde elektřina
V obci Klučov bude 12. a 18. dubna
od 8 do 18 hodin přerušena dodáv-
ka elektrické energie. (mno)

VELTRUBY

O víkendu bude ples
V sobotu 14. dubna od 20 hodin se
v Kulturním domě ve Veltrubech
koná Jarní ples obce. Vystoupí na
něm děti z kroužku aerobiku vel-
trubské základní školy, skupina
břišního tance AX i kouzelník Ri-
chard Nedvěd. Chybět nebude ani
tombola. (mno)

KOUŘIM

Plánují rybářské závody
Rybářské závody pro dospělé se ko-
nají v sobotu 28. dubna u rybníka
Strašík. Zápis je od 6 hodin. (mno)

O FILMECH

S ledovým klidem
Bruce Willis, Sigourney Weaverová
v novém thrilleru plném napětí,
tajných agentů a kufříku
s neznámým obsahem.

Vrásky z lásky
Radoslav Brzobohatý, Jiřina
Bohdalová, Ivan Trojan a další
známí herci v nové české komedii
o setkání starých přátel.

Koupili jsme v zoo
Matt Damon jako novinář
a spisovatel dobrodružné literatury
sám zažívá v nové komedii díky
svým dětem a novému životu
nejedno dobrodružství.

Přes dvě stovky místních podepsalo petici proti
uvažované přestavbě kasáren v Kouřimské ulici
na byty pro sociálně slabé. Podle vedení města se
však jedná o nedorozumění.

Zprávy z měst

Hudba
Žhavé rytmy roztančí
černošický klub

Kino Na novou českou komedii, trojrozměrný Titanic i horor

FAKTA

Z Mladé Boleslavi na
tajuplnou Aljašku
Cestovatelská přednáška se
uskuteční dnes a zítra od 19 hodin
ve vzdělávacím centru Na Karmeli.
Vstupenky si lze koupit za 100
korun přímo na místě hodinu před
začátkem.

Zdena Bouchalová
majitelka
Kavárny U Madonny,
Český Brod

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z Kolínska posílejte
redaktorovi Janu Charvátovi
(jan.charvat@mfdnes.cz,
tel.: 22506 2182) a z Kutnohorska
redaktorceMarkétě Zikmundové
(marketa.zikmundova@mfdnes.cz,
tel.: 22506 2063).
» Inzertní poradkyní pro Kolínsko
a Kutnohorsko je Alena Šoltysová
(alena.soltysova@mafra.cz,
tel.: 602 534 940).

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

„Místo kasáren sociální
byty? To ne, chceme klid“

Idea uplatnění přímé demokracie
v praxi je krásná věc. Bohužel, tak
krásný už nemusí vždy být její vý-
sledek. Jak by měl vypadat nový
prezident České republiky, si kaž-
dý z nás umí představit. Kde ho na-
jít, je věc druhá.
Českými médii už proběhlo ně-

kolik jmen kandidátů na tento
post. Stejně tak proběhlo mnoho
anket a spekulací, kdo toto místo
nakonec opravdu získá. Prošla
jsem několik internetových disku-
sí a pro většinu diskutujících by
byl ideální prezident, který by byl
ztělesněnímmorálky, spravedlnos-
ti a respektu. Osoba, která pročistí
politické vody od korupčního bah-
na a dovede Čechy k pocitu, že
mají být na co hrdí. Problémem je,
že všechno toto stačí přislíbit v me-
diální volební kampani, vystupo-

vat jako milý a příjemný kandidát,
kterému nejde o moc, ale o obča-
ny, a my budeme vesele přikyvo-
vat a ořezávat tužky, kterými toho-
to hrdinu zakroužkujeme. A pár
dní, týdnů nebo měsíců po vol-
bách budeme nadávat a cítit se po-
škození, protože „to co se tam
děje, to je teda opravdu strašný“.
A tak to půjde pořád dokola, do-

kud nezjistíme, že jak je nastavená
celá společnost, tak bude vypadat
také politika. A než se odtrhneme
odmediálních pout a začnemehle-
dat nová a účinná řešení, která pak
stvrdíme svým volebním hlasem
pro někoho, kdo bude víc než jen
„to menší zlo ze všech kandidátů“,
můžeme vymyslet, kde bude po
volbách Klausovo, když letiště už
je obsazené. Barbora Vičarová,
Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

I setkání s medvědemmůže
být zábavné. Kde? Na Aljašce
Známý cestovatel zavede zájemce po stopách zlatokopů

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

Jak je nastavená společnost,
tak bude vypadat politika
» Studenti píší noviny Zamýšlejí se nad volbou prezidenta

INZERCE


