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Lidé od nás
„Je hodně znát,
že obec vedou
mladí lidé“

Krátce
BEROUN

Beroun dnes bude
slavit Den Země
Dnes v 10 hodin startuje na Huso-
vě náměstí v Berouně oslava Dne
Země. V rámci oslav vysadí žáci
každé ze čtyř základních škol stro-
my nedaleko městských hradeb.
Do jejich kořenů školáci zakopou
vzkazy. Připravený je i doprovod-
ný program na téma ekologie, k vi-
dění bude například výstava o tří-
dění a recyklaci odpadu. Akce kon-
čí ve 13 hodin. (čam)

RAKOVNÍK

Největší hity Semaforu
připomenou jubileum
Dotýkat se hvězd, tak se jmenuje
koncert s největšími hity divadla
Semafor, který se koná v rámci
festivalu Rakovník bratří Buria-
nů. Setkání s písničkami je věno-
váno významnému životnímu ju-
bileu Jiřího Suchého. Zahraje Or-
chestr Divadla Semafor pod vede-
ním Jiřího Svobody, dále vystou-
pí členové divadla Jolana Smyčko-
vá a OttoWeis. Akce se koná dnes
v sále Kulturního centra Rakov-
ník. (čam)

RAKOVNÍK

Dětské hřiště čekají
opravy, je nebezpečné
Dětské hřiště v Čermákových sa-
dech čeká rekonstrukce. Podle re-
vizní zprávy může být totiž v sou-
časném stavu pro děti nebezpeč-
né. Město plánuje i opravy dalších
dětských hřišť, konkrétně v ulici
Generála Kholla, v ulici Boční
a v areálu SK Rakovník. Tato hřiště
se však dočkají oprav až v příštím
roce. (čam)

M ichal Skála je svinařský
rodák a v obci bydlí celý
život. Je podnikatelem

v autodopravě, ale motorovým vo-
zidlům se věnuje i ve volném čase:
jeho koníčkem se stala jízda na
mopedu. V roce 2004 založil s ka-
marádem sdružení Mopeďáci Svi-
naře, se kterým pořádají různé
akce a vyjížďky. Účastní se také
spanilých jízd, které se konají vždy
první sobotu v září.
„Svůj první moped jsem si kou-

pil po škole. Tehdy mě stál 920 ko-
run. Devět set jsem si vydělal na
chmelu, 20 korun jsem si půjčil od
tatínka. Dnes se dělají i repliky, ale
není to ono,“ vypráví.
Postupem času se začalo sdruže-

ní rozrůstat, jeho členové začali no-
sit stejné kombinézy. „Naše drahé
polovičky, které nám fandily, jezdi-
ly s námi, ale záviděly nám stroje,
tak jsme jim pořídili babetty, ty to-
tiž nemají řazení. Tak spolu vyráží-
me na výlety hlavně do cukráren,
ale i na výstavy a výlety po památ-
kách. Naše holky nezkazí žádnou
legraci. Jsme sehraná parta.“
Sdružení má 34 členů, mezi kte-

ré patří i mnoho mladých lidí.
Mezi členy patří i starosta Svinař.
„Je hodně znát, že vedení obce
mají na starosti mladí lidé. Hodně
se to od té doby hnulo, u nás se stá-
le něco děje, s mladou krví to tu
ožilo,“ pochvaluje si. (čam)

KRÁLŮV DVŮR Zatímco se menší
města a obce potýkají s problé-
mem nedostatku dětí v základ-
ních školách, Králův Dvůr řeší
opačnou situaci: dvě základní
školy veměstě nestačí. Jen pro po-
třeby samotného Králova Dvora
by kapacita tříd byla dostatečná.
Do škol však přijíždějí a hlásí se i
děti z okolních obcí, které školy
nemají. Radnice se snaží situaci
řešit – v pátek se tak konalo slav-
nostní otevření nové třídy a kabi-
netu v Základní škole Králův
Dvůr.
Město nechalo novou třídu vy-

budovat z bývalého bytu školníka
zhruba za milion a půl. Novou,
větší učebnu si v pátek slavnost-
ně převzali žáci čtvrté třídy, kteří
spolu s místní učitelkou připravi-
li doprovodný program.
K zápisu na příští školní rok při-

šlo více dětí, než kolik mohly po-
jmout tři plánované první třídy.
Otevře se tedy jedna navíc. Ta
však nebude plně vytížená, Krá-
lův Dvůr tak na novou nezíská
plný příspěvek. K podobnému ře-
šení semusela radnice uchýlit u v

minulém roce. Ve stejné základní
škole se na dvě třídy změnila
malá tělocvična. Na tuto promě-
nu šly dva miliony korun z měst-
ského rozpočtu.
„Veškeré investiční a provozní

náklady na rozšíření míst nese
naše město, přestože školu na-
vštěvují i děti z okolních obcí, je-
jichž radnice se na rekonstruk-
cích ani na provozních nákla-
dech nepodílí,“ říká starosta Krá-
lova Dvora Petr Vychodil a dodá-
vá: „Pro nás je prioritní, abychom
zajistili místa pro naše děti, v bu-

doucnu by se tedy mohlo stát, že
u nás ‚přespolní‘ děti nebudeme
moci přijmout.“

Řešení? Postavit novou budovu
Řešením by byla výstavba celé
nové školy. Radnice už má hoto-
vou projektovou dokumentaci.
„Tato investice by však vyšla na
60 milionů korun bez vybavení.
I kdybychomuspěli s žádostí o do-
taci, stejně bychommuseli dát mi-
nimálně 20 milionů ze svého, což
si v současné době nemůžeme do-
volit,“ tvrdí starosta a vysvětluje,

že bude potřeba spolupráce okol-
ních obcí. „Dovedl bych si předsta-
vit, že bychom o dotaci žádali jako
svazek obcí, a také se na realizaci
společně finančně podíleli. Ne
všichni starostové o to však projevi-
li zájem.“
Ředitel ZŠ Králův Dvůr Evžen

Krob je za nově vybavenou třídu
rád. „S kapacitou máme starosti,
ale je dobře, že škola nemá opačný
problém. Nová učebna v příštím
školním roce připadne další otevře-
né třídě prvňáčků.“

Zuzana Čamborová

Historie 1. Středočeský buřtový festival se konal včera v
Mladé Boleslavi. Jeho součástí byla i přehlídka historických
letadel. Foto: Tomáš Kameník

Tipy MF DNES
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Začíná Hudební festival
Antonína Dvořáka
V úterý 24. dubna začíná v Příbra-
miHudební festival AntonínaDvo-
řáka. Od 18.00 se v Divadle Antoní-
na Dvořáka představí Filharmonie
Hradce Králové. Přehlídka potrvá
do 29. května. (red)

VÝSTAVA

Výtvarnice vystavuje
v zámku
Výstava obrazů Emmy Srncové k je-
jím 70. narozeninám začíná ve čtvr-
tek v zámku v Průhonicích u Prahy.
Expozice potrvá do 2. září. (red)

POCHOD

Po baronových stopách
Start 7. ročníku pochodu Krajinou
barona Ringhoffera je v sobotu 28.
dubna v 9.30 na železniční stanici v
Mirošovicích. Mimo jiné budemož-
ná prohlídka běžně nepřístupné ro-
dinné hrobky Ringhofferů. (red)

Město se potýká
s nedostatkem míst
ve školách. Loni musela
radnice proměnit
na třídy tělocvičnu, letos
zmizel školníkův byt.

Zprávy z měst

Michal
Skála
prezident klubu
Mopeďáci Svinaře

A
rchitektura domů se vyví-
jí několik milionů let,
avšak to neznamená, že
by v blízké budoucnosti

nemohlo přijít něco nového, origi-
nálního, nevšedního. Ačkoliv se
v poslední době objevují tendence
obnovovat architekturu antickou
či gotickou, zdaleka to není zapříči-
něno ztrátou inspirace a nových
idejí. Architekti si pohrávají s po-
sledními elektronickými novinka-
mi a vytvářejí nové komponenty
ulehčující lidské bytí. Nám lidem
nezbývá nic jiného než netrpělivě
čekat, co přijde.
Dnes by se mohlo zdát nemož-

némít v domě eskalátor, samovar-
né hrnce, samočisticí podlahy, ro-
botické sluhy, avšak v roce 2050 si
život bez těchto pomůcek nebude-

me moci ani představit, natož se
jich vzdát. Katalogy, v nichž si svo-
je vysněné obydlí vybereme, nám
budou vhazovány do schránky, sta-
čí si jen vybrat z milionů zajíma-
vých chytrých domů, ukázat prs-
tem a z papíru se stane hologram.
Během pěti minut si prohlédneme
i nejmenší drobnosti. Pokud bude-
me spokojeni, zaplatíme a dům
bude náš.

Nechci se vzdát povinností
Nezbývá než se přestěhovat a začít
si užívat nový život. Dálkové ovlá-
dání poskytuje nesmírné pohodlí,
stačí mrknout a zatáhnou se role-
ty, otevřou dveře, zapne se televi-
ze, stane se vše, co nás jen napad-
ne. Je to ale opravdu nutné? Lid-
stvo začne pomalu lenivět a zcela

se podvolí strůjcům elektronic-
kých zlepšováků. Chceme k tomu
opravdu dospět? Chtít sice nemusí-
me, ale pokud budeme jen nečin-
ně přihlížet, pokrok nás předběh-
ne a my se staneme jeho oběťmi.
Pohled do budoucnosti v roce

2050 se mi částečně líbí a život
v krásnémarchitektonicky dokona-
lém chytrémdomě bude určitě po-
hodlný, avšak nejsem si zcela jistá,
zda se chci opravdu vzdát všech
povinností a svůj osud ponechat
v rukou techniky. Co se stane, až
se zdroje energie vyčerpají? Zůsta-
neme bezmocně zavřeni ve svém
domě a nezůstane nám nic jiného
než doufat ve vysvobození.

Žaneta Svědíková
Gymnázium Jiřího z Poděbrad,

Poděbrady

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

Nová třída Slavnostního otevření nové učebny se zúčastnil i starosta města Petr Vychodil (vlevo). Třídu
symbolicky převzali čtvrťáci, kteří si k této příležitosti připravili představení. Foto: MěÚ Králův Dvůr

Legenda českého rocku
Věra Špinarová zpívala v pátek v kutnohorském
Lorci, kde se sešlo několik generací posluchačů.

Foto: Martin Deli Podaný

Rodinná firma

AUKČNÍ, PRODEJNÍ A VÝSTAVNÍ GALERIE
Vítězná 11, Praha 5 – Malá Strana

otevřeno: PO-PÁ 10-13, 14-18 hod.

Tel.: 251 512 728, 602 327 669
www.galeriekodl.cz
e-mail: galerie@galeriekodl.cz

Srdečně Vás zveme na tradiční jarní
Aukční den, který se uskuteční v neděli
6. 5. 2012 od 13 hodin v paláci Žofín

na Slovanském ostrově v Praze.

Kodl – tradice od roku 1885

Schikaneder Jakub (1855 - 1924)
Tiché moře

olej na plátně, sign. PD, 93,5 x 129 cm
vyvolávací cena: 2 500 000 Kč

INZERCE

heutetoday

Hoy

Králův Dvůr musel opět
„přifouknout“ školu

Vaším objektivem Výběr z fotografií čtenářů na serveru www.rajce.net, které přinesly poslední dnyRobotický dům: budeme lenivější?
» Studenti píší noviny Technický pokrok v bydlení je nevyhnutelný. Nechat svůj život
v rukou techniky však může být zrádné, soudí studentka.


