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V ladislav Slavíček bydlel léta
přímo v Kutné Hoře, nedáv-
no se však přestěhoval na

předměstí, kde si postavil dům.
Město má velmi rád. Jediné, co

by podle svých slov změnil, je ka-
nalizace. „Měla by se dostavět,“
říká. I přes zodpovědnost „ředitelo-
vání“ by prý neměnil. „Potěší sa-
mozřejmě úspěchy, jako vítězství
našeho žáka Martina Slavíčka
v krajském kole matematické olym-
piády,“ uvádí.
Jeho žactvo ovšem nereprezen-

tuje školu a kraj, potažmo Českou
republiku jen doma. „Žáci primy
jedou příští úterý do francouzské-
ho Nantes,“ vysvětluje Slavíček.
„Nejprve si děti vyměňovaly do-

pisy, e-maily, dělali jsme i video-
konferenci a nyní hostíme skupinu
dvaceti tří francouzských dětí u
nás,“ vypráví Slavíček. Češi budou
jako jediní v Nantes reprezentovat
Českou republiku a Středočeský
kraj na mezinárodním setkání ev-
ropských škol. „Naše děti ve vy-
stoupení předvedou tradiční český
salonní řadový tanec česká beseda
a představí nejvýznamnější památ-
ky Kutné Hory a Středočeského
kraje,“ uzavírá ředitel. (mno)

Lidé od nás
„Naše děti budou
reprezentovat
kraj ve Francii“

ČÁSLAV Kino Miloše Formana do-
stane odměsta další peníze na ob-
novu. Po digitalizaci, výměně seda-
ček a podlahy ho čeká letos v létě
nainstalování klimatizace. Ná-
vštěvnost se díky digitalizaci zved-
la o třicet procent. Jinde na moder-
nizaci peníze nemají. V Českém
Brodě tak kino zavírá.
Objekt v minulosti patřil církvi,

která ho získala v rámci restitucí.
Město do něj proto nechtělo inves-
tovat a uvažovalo, že postaví nový
biograf. V roce 2007 se však radni-
ce dohodla s biskupstvím a zakou-
penou budovu postupně opravu-
je.
„Dům není ve špatném stavu,

protože byl v 80. letech zrekonstru-
ován,“ uvádí starosta Čáslavi Jaro-
mír Strnad. Radnice vyčlenila na

další část rekonstrukce 1,5 milio-
nu korun. Po namontování nové
klimatizace čekají opravy už jen so-
ciální zařízení a fasádu.

Méně míst, větší komfort
Již ominulých prázdninách se divá-
ci dočkali pohodlnějších sedaček.
„Počet míst se sice snížil z 237 na
199, ale teď jsoumnohem komfort-
nější,“ říká Eva Albrechtová, ředitel-
ka kina. V biografu je tak nyní i ně-
kolik dvousedadel. Došlo také k vý-
měně podlahové krytiny v promíta-
cím sále i ve vstupní hale.
Návštěvnost loni narostla téměř

o třicet procent. Díky digitalizaci to-
tiž může kino nabízet nejnovější ti-
tuly. „U 35milimetrových filmů
dřív probíhala distribuce tak, že ko-
pie nejprve dostaly velké multiple-

xy a u nás se na nové filmymohli di-
váci podívat ažměsíc nebo i dva po
premiéře,“ vysvětluje Albrechtová.
Nyní čáslavské kino dostává nové
filmy hned v první vlně.
Od roku 2013 budou nové filmy

beztak distribuovány jen v digitální
podobě. Hůře tak dopadlo napří-
klad kino v Českém Brodě. V pro-
sinci minulého roku odehrálo po-
slední film. „Promítací technologie
byla zastaralá, samotná promítač-
ka poslední toho typu v Česku, ná-
vštěvnost také v posledních letech
rapidně klesala,“ uvedla Zdeňka
Bočková, ředitelka Městského kul-
turního a informačního centra.
Kino by tak mělo být do budoucna
přestaveno namultifunkční kultur-
ní centrum. Zatím však na to ne-
jsou peníze. Michal Novotný

Kina se starým, analogovým vybavením mají nové filmy s velkým zpožděním
a za rok už je nebudou mít vůbec. Zatímco biograf v Českém Brodě zavře,
přechod na digitální techniku zachránil kino v Čáslavi.

A
si málokdo si umí před-
stavit, jak budeme bydlet
za nějakých 30 let – tak
jako si lidé nedovedli

představit dnešní domy předmno-
ha lety. Nejspíš nikdo neuvažoval
o tom, že bychom měli topení
v podlahách, okna ve střeše nebo
zdivo bezmalty. Takémyčky na ná-
dobí, LCD televizory, dotykové te-
lefony, satelity a topení řízené au-
tomatem nebyly samozřejmostí.
Ale technika se stále rozvíjí a její
objevy nám usnadňují práci i byd-

lení. Stále se objevují nové techno-
logie, díky kterým je stavba domu
rychlejší, bezpečnější a úsporněj-
ší. Zkusme si tedy představit, jak
by mohl „sci-fi“ dům vypadat.
Můžemít posuvné stěny, ze kte-

rých se vytvoří zděný plot – ten vás
skryje před zraky okolí, když chce-
te jít na zahradu. Nebo prosklené
stěny, které se samy sklopí, když
chcete mít čerstvý vzduch. Auto-
matické zatemňování skla proti
slunci už bude samozřejmost. Ote-
vírací střecha se bude hodit, když

budete chtít sedět v obývacím po-
koji a dívat se na oblohu. Zděný vo-
dopád v interiéru bymohl doplňo-
vat kruhové pojízdné schodiště.
Všechno v doměmůže ovládat po-
čítač.
Já osobně vidím v roce 2050

jako běžnou a dostupnou záleži-
tost otvírání dveří pomocí skenová-
ní sítnice nebo otisku prstů, spuš-
tění spotřebičů na dálku pomocí
hlasu, úklid v naší nepřítomnosti.
Domy budou mít také úplně jiné
tvary než dnes. Architekti se nebu-

dou bát projektovat neobvyklé
stavby s kruhovým nebo oválným
půdorysem. Žádné pravé úhly, ale
zdi jako vlny, stropy jako kopule.
Spousta světla, technických novi-
nek a neobvyklých barev všude ko-
lem. Nebo se lidé vrátí k přírod-
nímmateriálům a střechu nad hla-
vou vytvoří koruny stromů?
To nevíme. Jen jedno je jisté: ex-

teriér a interiér domů v roce 2050
bude úplně jiný než dnes.

Pavel Bilinkiewicz
SOŠ a SOU stavební Kolín

Kolín v pohybu Na atletickém
stadionu Mirka Tučka v Kolíně
se konaly 58. Polabské závody.
Ovál tak hostil středočeský
pohár smíšených družstev mužů
a žen. Počasí závodníkům přálo,
i když teplota vzduchu byla
možná až moc vysoká.

Foto: Jan Kružík

Domy za čtyřicet let: žádné pravé úhly
» Studenti píší noviny Domy budoucnosti budou především variabilní, řízené technikou a nebudou vypadat jako „krabice“

ČESKÝ BROD

Udělalo město pokrok?
Řekněte mu to
Dotazník s názvem Co se změnilo
po 5 letech mohou na interneto-
vých stránkách města stáhnout
a vyplnit obyvatelé Českého Brodu
starší 15 let. V dotazníku mohou
místní vyjádřit svůj názor na do-
pravní problémy, parkování, bez-
pečnost, ale i nakupování, volný
čas nebo práci úředníků. (mno)

VELKÝ OSEK

Škola hledá nového
ředitele
Velký Osek hledá nového ředitele
základní školy. Mimo morální
i právní bezúhonnosti a potřeb-
ných zkušeností byměl disponovat
i jasnými představami o tom, jak
by se škola měla dále rozvíjet. Tu
by měl městu předložit v písemné
podobě. Nástup nového ředitele
plánuje město na 1. srpna. (mno)

TISMICE

Příští středu nepůjde
v obci elektřina
Ve středu 16. května od 11.30 do
15 hodin nepůjde v Tismicích elek-
třina. Na výpadek by se měli při-
pravit lidé v ulicích Od Fary,
K Lesu a K Vrátkovu. Důvodem je
pravidelná běžná údržba elektric-
ké sítě. Bližší informace mohou
lidé získat na telefonním čísle 840
850 860. (mno)

Zprávy z měst

Vladislav Slavíček
ředitel gymnázia
Jiřího Ortena,
Kutná Hora

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).

Krátce

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

Rodinná firma

INZERCE

Byty-koupě

Hl. ke koupi byt 3-4+1(kk) v Praze, min.
60 m2 a více, spěchá. Volejte: 605 193 054.

Hl. ke koupi byt 2+kk/2+1 v Praze, min.
40 m2, blízko MHD, ihned. T: 737 120 869.

Právník koupí rodinný dům v Praze, lze i řa-
dový do 8 mil. Kč. Hotovost. GSM:
602446655.

Pro svého klienta hledám cihl. byt 3+1, 2+1
do 5 mil. v Praze. Volejte 222 251 346.

Koupím byt 2+kk Praze v panelovém domě.
Ne přízemí. Spěchá! Tel.: 605 944 944.

Nemovitosti-koupě

Hled. ke koupi rod. dům v Praze východ/zá-
pad a okolí, do cca 8 mil. T: 605 193 054.

Hl. ke koupi chatu/chalupu ve Střed. č. kraji
do cca 50 km od Prahy. T: 737 120 869.

Hl. starší RD do 40 km od Prahy, PID, vlak, i
před rekonstrukcí. Cena do 2,5 mil. Kč. Tel.
607 844 454

Pro svého klienta hledám chatu, chalupu do
80km od Prahy. Klabal, 222 251 346.

Pro svého klienta hledám RD do 4mil. a do
50km od Prahy. Ing. Balounová,775 355 223

Činžovní dům a bytový projekt koupí inve-
stiční společnost, tel: 723 255 255.

Pronájmy

Levně pronajmu kanceláře 15 – 15.000 m2
v Praze 1, 2, 3 a 5. Cena od 5 /m2/měsíc.
Volejte: 605083611 n. 221088146.

Lux. 3+1, P6 Dejvice, 1 p., cihla, balk., po
celk. rek., 84 m2, dlouhodobě, vybav. n. ku-
chyň. linka a spotřebiče. 12tis. T. 776848 848

Prodám činžovní dům v Praze. Tel:
221088124 n. 605083611.

Nájmy

Pro managera hledáme k pronájmu pěkný
byt 3-4+1(kk) v Praze T: 722 083 967.

Automobily-nabídka

Prodám Renault Scénic 1.6e, 1997, eko za-
placen, po generálce, STK do 2013. Cena
20 000 Kč. Tel.: 606 388 482

Onhledá ji
Jsem optimista, 43/175, VŠ, bezdětný, ne-
kuřák, štíhlé postavy. Ozve se mi žena, SŠ
33-38 let, která by si přála mít ještě po-
tomka? Spolehlivost, zdraví, jistota, vzá-
jemná opora. Bydlím v Lysé nad Labem
20km SV od Prahy. První kontakt formou
SMS na tel. 739 142 453

heute

today

Hoy

P
odle mého názoru bude
stav rodin v roce 2050 hor-
ší nežli teď. Už jenom
dnešní rodiny, když se na

ně podíváte: samé rozvody, nevlast-
ní příbuzní.

Zmizí jednou velké rodiny a bude
každý sám? Současný trend „sing-
les“ tomu napovídá. Nebo se za-
čnou rodiny opět rozvíjet, jako to
bylo dřív za dob našich babiček?

Začíná to vztahem, přijde svatba,
děti, spokojený život, který si každý
přeje. Ale po čase nastanou hádky,
rozvody, odnášejí to děti. Bude to

tak i nadále? Nebo se názory lidí ze
„staré školy“ vrátí jako nová móda?

Vše kolem nás se rozvíjí stále
rychlejším tempem. Možná jednou
budou existovat „elektronické rodi-
ny“. Příbuzné budeme vídat pouze
přes internet. Kde jsou ty časy, kdy
bylo 12 sourozenců, kteří si hráli
hezky spolu venku. Dnes je to samý
jedináček – je ovšemmožné, že ten-
to jedináček už vůbec žádné děti
chtít nebude a problém rodin tak na-
konec úplně zmizí.

Tereza Rajdlová
SOŠ a SOU stavební Kolín

Biograf nekončí.
Zachránila ho nová
promítací technika

Náš „Krásný nový svět“
elektronických jedináčků

Očima čtenářů Fotografie čtenářů, které vyšly na serveru Rajce.net.


