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střední čechy

VLČÍ MUŽ V Boleslavi mají netradiční výstavu Pohádkový skanzen
se změní na vesnici

ZDRAVÍ Sanitka jako taxi
V Kladně začíná fungovat nová
zdravotnická služba Strana B2

C
o mají společného Nesmrtelná
teta, Tajemství staré bambitky
a Kouzla králů? Kromě prince-
zen a princů hrál v těchto po-

hádkách také kouřimský skanzen. Jednu
z nejoblíbenějších filmařských lokací
v kraji teď čeká více než roční přestávka a
rozsáhlá dostavba za osmdesát milionů
korun. Areál se tak zařadí mezi největší
svého druhu v Česku.
„Chceme víc přiblížit původní prostře-

dí staveb, takže vytvoříme náves a cesty.
Návštěvník budemítmnohem lepší před-
stavu, jak dříve vesnice vypadaly,“ popsal
plán ředitel skanzenu Vladimír Rišlink.
Areál se rozroste o devět staveb, které

původně stály v různých místech v Če-
chách a hrozil jim zánik. Hospodářská
stavení i chalupy zatím leží rozložené v
několika skladech.
V sedmi historických budovách mají

být vystavené původní interiéry, v jed-
nom z domů bude dílna pro návštěvníky.
„Největší bude českobrodská usedlost,
kterou tvoří chalupa zMasojed, výměnek
z Krchleb a kopie stodoly, kde bude depo-
zitář zemědělské techniky,“ upřesnil
Rišlink. V muzeu mimo jiné vztyčí také
jednu bývalou hospodu. Podle šéfa skan-
zenu však bude unikátem vrchnostenské
sídlo z Křivoklátska, takzvaná Laubovna.

Domek, který majitelé po požáru na-
hradili novostavbou, v sobě ukrývá stře-
dověké konstrukce z blízkého populární-
ho hradu. Ty byly součástí ještě staršího
objektu, z něhož dům vzešel. Dostaly se
tampravděpodobně při rekonstrukci hra-
du v polovině 17. století. Později domek
sloužil jako letní sídlo skladatele a hous-
listy Ferdinanda Lauba, po kterém také
získal svůj název (viz horní snímek).

Vznikne i přednáškový sál
Změní se i zázemí pro návštěvníky.
V nové vstupní budově bude obchod a ob-
čerstvení, k tomu víceúčelový sál na pořá-
dání přednášek a doprovodných akcí. Zá-
roveň ve skanzenu vzniknou nové inže-
nýrské sítě a další cesty.
Kdy přesně se začne v Kouřimi praco-

vat, ale ještě není zcela jasné. Včera potvr-
dila vítěze výběrového řízení na stavební-
ka krajská rada. „Počítáme s tím, že do
měsíce bychom podepsali smlouvy, prá-
ce bymohly začít v červenci,“ říká náměs-
tek hejtmana Zdeněk Štefek.
Osmdesát pět procent rozpočtu půjde

z evropských fondů, zbytek zaplatí kraj.
Zahájení dostavby znemožňoval dlouho-
letý spor s majitelem části pozemků,
s nímž se nakonec hejtmanství dohodlo
na pronájmu. » Pokračování na str. B3

Seriózní česká seznamka.
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INZERCE

STŘEDNÍ ČECHY (ČTK)Ministerstvo život-
ního prostředí potvrdilo, že na výměnu
starých kotlů za nové, ekologické bude ve
středních Čechách k dispozici 80milionů
korun. Je to dvojnásobná částka proti prv-
ní výzvě, vypsané vloni.
Dotace má přispět ke zlepšení kvality

ovzduší. Polovinu dá kraj, druhou částmi-
nisterstvo. Výzvamá být vyhlášena v září.
Protože kontrola podaných žádostí trvá
zhruba čtyři měsíce, bude možné čerpat
dotaci až v příštím roce.
O první kolo programu byl loni od po-

čátku enormní zájem. Žádosti podávali

lidé od 2. září. Kolem budovy úřadu teh-
dy stáli zájemci ve dlouhé frontě, někteří
tam dorazili už v noci. Vyčleněných 40
milionů korun se vyčerpalo za tři dny,
kraj se tehdy na výzvě podílel 20miliony.
Kladně vyřízeno bylo 912 žádostí. Pří-

spěvek z takzvaných kotlíkových dotací
je asi 50 procent kupní ceny kotle, jeho
maximální výše může být pro určité typy
kotlů až 60 000 korun. Dotace je určena
pro domácnosti, které vymění ručně plně-
né kotle na tuhá paliva za nízkoemisní au-
tomatické kotle na uhlí, biomasu, jejich
kombinaci či za kotel plynový.

Katastrofy lidského těla Na vlastní oči tady můžete spatřit lidi se dvěma hlavami,
dvěma obličeji, čtyřma očima, siamská dvojčata nebo muže s vlčím syndromem (na
snímku). V mladoboleslavském Domě kultury včera začala unikátní putovní výstava
voskových figurín Katastrofy lidského těla. Potrvá do neděle. Foto: Radek Kalhous, MAFRA

STŘEDNÍ ČECHY (sap) Středočeská přírod-
ní koupaliště, kteráminulý týden navštívi-
li hygienici, při hodnocení kvality vody
obstála. Lokality Ostrá na Nymbursku,
Nový rybník v Příbrami, jezero Konětopy,
Vyžlovský rybník a písník Lhota v okrese
Praha-západ a Tyršovo přírodní koupališ-
tě na Rakovnicku mají známku jedna.
V písníku Hradištko na Kolínsku, kde

se při první kontrole vyskytl velký obsah
sinic, se hodnocení zlepšilo z trojky na
dvojku. Voda je sice zakalená, ale zdravot-
ní rizika při koupání nehrozí.

Počasí v kraji

Na nové kotle půjde osmdesát
milionů, potvrdilo ministerstvo

2x foto: archiv Muzea lidových staveb

Voda je studená,
ale kvalitní, zjistily
rozbory hygieniků

Kouřimský skanzen, který ročně navštíví 20 tisíc lidí, bude od léta více než rok uzavřen. Změní
se ve věrnou kopii staročeské vsi. Dostavba unikátního areálu vyjde na 80 milionů korun.

ZÍTRAMěsíc do prázdnin
Přehled letních táborů, které ještě
mají volno, najdete zítra v MF DNES

ANKETA: Zajímavosti kraje
Hlasujte na strednicechy.idnes.cz
pro unikátní turistické místo kraje

Více informací najdete
na pocasi.idnes.cz
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