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Hradec Králové
CINESTAR HRADEC KRÁLOVÉ
Brněnská 23A, tel. 495 809 999
Bláznivá, ztracená láska 16.30, 19.00,20.30
Drive 16.50, 19.15, 21.30
Kůže, kterou nosím 15.15
Muži v naději

15.00, 17.30, 18.30, 20.00, 21.00
Nebojte se tmy 18.00, 20.30
Nezvratný osud 5 3D 19.00, 21.10
Saxána a Lexikon kouzel

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.00

Super 8 16.00, 18.30, 21.00
Šmoulové 14.15
Šmoulové 3D 14.45, 17.00

DIVADLO DRAK
Hradební 632/1, tel. 495 514 721
Červená karkulka aneb Dračí divadelní
laboratoř 9.00

FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ
Eliščino nábřeží 777/5, tel. 495 211 375
Filharmonie mladým
Barokní variace. Orchestr Primavera a hos-
té. 19.00

KINO CENTRÁL
Karla IV. 774, tel. 495 215 421
Lůno 20.00
Obhájce 17.30

KLICPEROVO DIVADLO - HLAVNÍ SCÉNA

Dlouhá 99/9, tel. 495 514 590
D.Drábek: Jedlíci čokolády 10.00

Jičín
BIOGRAF ČESKÝ RÁJ
17. listopadu 47, tel. 493 532 823
Zkažená úča 19.00

Kostelec nad Orlicí
SDRUŽENÝ KLUB RABŠTEJN
Palackého nám. 36, tel. 494 321 588
Televarieté Hanky Panky. 19.30

Náchod
KINO VESMÍR
Hurdálkova 147, tel. 491 428 498
Bláznivá, ztracená láska 17.45
Nebojte se tmy 20.00
Saxána a Lexikon kouzel 16.00

Trutnov
KINO VESMÍR
Revoluční 20, tel. 499 815 717
Země Guru Rinpočheho 19.00
UFFO - SPOLEČENSKÉ CENTRUM
Trutnov
Tiká tiká politika
Zvuková kompozice. Čtyři herci a čtyři mik-
rofony. Hlas, rytmus, slovo, slabika, zvuk.
Politický kolotoč přemílá realitu a proměňu-
je ji v cáry a cucky beze smyslu. . Vstupné:
260,-/130,-. 19.00

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM (van)
Zoologické zahradě ve Dvoře Krá-
lové nad Labem se poprvé v histo-
rii podařilo rozmnožit draceny kro-
kodýlovité. Mládě ještěra, který
obývá rozsáhlá území amazonské-
ho povodí v Jižní Americe, mohou
návštěvníci zoo spatřit v odchovně
plazů v pavilonu Vodní světy.

„Tyto pozoruhodné ještěry zís-
kala zoo v roce 2008, kdy k nám z
dalekého Peru doputovaly tři malé
zelené ještěrky, dlouhé sotva 40
centimetrů a vážící pouhých 80
gramů,“ uvedla mluvčí králo-
védvorské zoo Jana Myslivečková.

Draceny jsou však velcí jedlíci, a
tak rychle rostou. Na posezení ten-
to hladovec spořádá i deset vel-
kých hlemýžďů zahradních. Do-
spělými se draceny stávají zhruba
ve třech letech a mohou dorůst až

120 centimetrů délky a okolo 5 kilo-
gramů váhy.

Dvorské draceny v součané
době měří okolo metru a váží asi
dva kilogramy. „Vzhledem k tomu,
že určení pohlaví u mláďat dracen
je takřka nemožné, můžeme kon-
statovat, že jsme měli štěstí, z na-
šich tří dracen se totiž časem vyklu-
bal jeden samec a dvě samičky, “
sdělila Myslivečková.

Draceny krokodýlovité tělesnou
stavbou i způsobem života připo-
mínají krokodýly. Podobně jako
oni výborně plavou a potápějí se,
asvšak na rozdíl od krokodýlů se
velmi obratně pohybují i vysoko
ve větvích vegetace nad vodní hla-
dinou. V řekách a tůních a v jejich
okolí si také hledají svoji hlavní po-
travu - vodní i suchozemské plže,
které drtí mohutnými čelistmi.

TRUTNOV Tedy naproti pivovaru a
u nemocnice.

„S určitým omezením provozu
při vjezdu na parkovací plochu
musí řidiči počítat i od pátku. Stá-
vající vjezd na parkoviště z ulice
Vodní bude zachován, rozšířen a
bude nadále provozován jako sdru-
žený vjezd i výjezd, rozdělené vlo-
ženým technologickým ostrův-
kem,“ upozornila mluvčí trutnov-

ské radnice Veronika Svobodová.
Od loňského roku jsou už závory v
podzemí nového společenského
centra Uffo a také na parkovišti U
Studny.

Další takto řešenou plochou po
parkovišti ve Vodní ulici bude par-
koviště na náměstí Republiky,
poté se práce přesunou na parko-
viště v Křižíkově ulici naproti pivo-
varu a jako poslední bude přijde

na řadu parkoviště v ulici U Ne-
mocnice. „O termínech uzavírek či
omezeních provozu na těchto par-
kovacích plochách budeme veřej-
nost včas informovat. Dokončení
prací na uvedených parkovacích
plochách a zprovoznění čtyř nově
instalovaných závorových systé-
mů jsou plánovány na polovinu lis-
topadu,“ uvedla Svobodová.

Uzavření dalších čtyř placených
parkovišť závorami přijde město
přibližně na čtyři miliony korun.

„Závorový parkovací systém
znamená jednoznačně zkvalitnění
služeb pro motoristy, umožňuje
mimo jiné informovat je o obsaze-
nosti parkoviště. Napomůže i stále

potřebnější regulaci parkování ve
městě a v neposlední řadě by měl
městu zajistit i vyšší příjmy z par-
kovného,“ sdělil již dříve trutnov-
ský starosta Ivan Adamec.

Závory by rovněž měly měst-
ským strážníkům poskytnout víc
času na kontrolu parkujících aut v
historickém centru města, kde se
současný systém s klasickými par-
kovacími automaty měnit nebude.

„Mnoho řidičů spoléhá na to, že
městská policie nestihne obejít
všechna parkoviště, a s lístkem na
půl hodiny parkují třeba celý den.
Při krátké návštěvě nemocnice
nebo při vyřízení rychlých záleži-
tostí v centru pak není kde zaparko-

vat. Nový systém je k vybírání po-
platků přísnější, měl by zkrátit par-
kovací dobu a tím zajistit víc vol-
ných míst,“ vysvětlil Adamec.

Jakmile vjezdy a výjezdy na par-
kovištích opatří město závorami,
nebude muset nikdo hlídat, jestli
řidiči dodržují zaplacenou dobu
parkování. Bez plného uhrazení
stanoveného poplatku se s autem
ven nedostanou.

Radnice plánuje, že služby řidi-
čům do budoucna zlepší orientač-
ním systémem s aktuálními informa-
cemi o všech parkovištích. První digi-
tální tabule už visí před odbočením
do parkoviště v podzemí společen-
ského centra Uffo. Ivan Truhlička

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ Možná i
pěkné sobotní počasí způsobilo,
že organizátoři recesistického po-
chodu 10 hospod Novoměstskem
měli velké starosti s tím, zda se
nakonec všech více než sto třicet
účastníků vejde do sálu a ke sto-
lům hostince U Škaldů ve Vrcho-
vinách u Nového Města nad Me-
tují.

Pořadatelé proto označili účast
na pochodu jako perfektní. Než
však účastníci 34. ročníku pocho-
du bez známek únavy prokřepčili s
kapelou Proradost a známými
rockovými songy v jejím podání so-
botní noc, museli zdolat asi dvace-
tikilometrovou trasu po okolí No-
vého Města nad Metují.

A dát si v každé vybrané hospo-
dě na trase pivo.

Deset bylo povinných, tři dobro-
volná a prémiová, avšak někteří
účastníci se stavili na jedno pivo i

v některých dalších hospodách a
restauracích po cestě.

Některé podniky, zejména v ma-
lých obcích, pochodující nadšeně
vítaly, protože jim zajistili docela
slušný odbyt piva.

Některým hostinským, zejména
ve městě, ale nakonec účastníci,
kteří vypili jen jedno pivo, za něja-
kou dobu vadili.

To vaše hospodování!
„To vaše hospodování. Je zrovna
doba obědů a já nemám čas běhat
pořád s pivy. Je tady plno lidí na
obědě,“ hudrovala po dvanácté ho-
dině například hostinská restaura-
ce U Paďourů na novoměstském
Husově náměstí, když se jí v lokále
zjevovali donekonečna další a dal-
ší poutníci.

Ostatní hospodští však ochotně
bouchali razítka svých lokálů do vý-
kazu pěšce, který na startu dostal

každý účastník pochodu. Pozapo-
menuté lázně Rezek blízko Nové-
ho Města dokonce speciálně pro
pochodující otevřely venkovní po-
sezení a bar.

V hospodě U Svatýho Floriána
na Sendraži zase někteří turisté
spořádali porce výborné posvíce-
necké kachny s dvěma druhy zelí a
knedlíkem. Pro někoho to byla jedi-
ná tuhá strava na pochodu.

Nejobtížnějším úsekem byl sráz
ze Sendraže do Pekla a výstup z
Pekla svahem do pohostinství Pod
Koníčkerm v Přibyslavi.

Západ slunce
„Představovali jsme si, že to bude
tak šest kilometrů a že obejdeme
novoměstské hospody. Pozvali nás
známí, ale že to bude taková ma-
kačka, nám neřekli. Startovali o
pár hodin dříve než my,“ řekla
Jana Marešová z Červeného Kostel-

ce, která se se svým přítelem Ja-
nem Dlouhým z Hostinného na po-
chod vydala poprvé. „Jsme překva-
peni, jak je kolem Nového Města
krásně,“ řekla, když skupinka, v
níž šli, pozorovala ze Sendraže zá-
pad slunce.

Pochod byl na vlastní nebezpe-
čí, přesto měli organizátoři po se-
tmění plnou hlavu starostí s jed-
ním z účastníků, jehož souputníci
oznámili, že se někde v pekelském
údolí, ponořeném do tmy, ztratil.

Za půl hodiny však přišla zprá-
va, že už je doma.

Někteří účastníci stihli obejít de-
set hospod za čtyři hodiny, někte-
rým to trvalo i devět hodin.

Putovní půllitr piva na dřevě-
ném podstavci pak vítězi naplně-
ný rumem koloval po natřískaném
sále posledního hostince ve Vrcho-
vinách.

Petr Broulík

Krátce
TRUTNOV

Knížák se v Uffu
představí s divadlem

V rámci dernisáže výstavy Interme-
diální ateliér profesora Milana Kní-
žáka představí ve čtvrtek v 19 ho-
din v trutnovské Galerii Uffo ně-
kdejší rektor pražské Akademie vý-
tvarných umění svoji divadelní
hru Orbis Pictus aneb Putování po-
litika. „Hru napsal Milan Knížák
spolu se svými studenty, s nimiž ji
také nazkoušel,“ informoval ředi-
tel společenského centra Uffo Li-
bor Kasík. Knížákův ateliér v Gale-
rii Uffo potrvá do 27. září. (van)

VRCHLABÍ

Tour de Labe
skončí v Německu
V sobotu odstartoval z Vrchlabí k
prameni Labe přes Špindlerův Mlýn
peloton cyklistů, rodin s dětmi, seni-
orů i hendikepovaných, který násle-
dující neděli dorazí do německého
Bad Schandau. Letošní cyklojízda je
již pátým podnikem v sérii Tour de
Labe. Hlavním pořadatelem akce je
občanské sdružení Labská stezka
Nymburk. Dnes mezi 8.30 a 13.30 se
účastníci Tour de Labe zastaví v
Hradci Králové. (van)

S Rampušákem Kačenčino loučení s létem
2011 v Deštném v Orlických horách.
Foto: Jaroslav Karban,st., jaryskar17.rajce.net

Kvůli montáži závor nemohou motoristé až do
čtvrtka využívat parkoviště ve Vodní ulici u kina
Vesmír v Trutnově. Do poloviny listopadu závory
uzavřou i parkovací plochy na náměstí Republiky.

Archeoskanzen
Villa Nova v Uhřínově mohou
turisté navštívit i na podzim.

Foto: Lenka Šlezingrová, lennysl.rajce.net

Zprávy z měst

Film, divadlo a hudba Dnes

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z vašeho okolí posílejte
redaktorovi Ivanu Truhličkovi
(ivan.truhlicka@mfdnes.cz), tel.: 602
618 998.
» Inzertní poradce pro Trutnovsko je
Hana Pavlíková (hana.pavlikova@
mafra.cz, tel.: 602 534 945)

pondělí: Trutnov, Dvůr
Králové, Vrchlabí

úterý: Rychnov nad Kněžnou,
Kostelec, Dobruška

středa: Náchod, Broumov,
Jaroměř

čtvrtek: Hradec Králové
(městské čtvrti)

pátek: Jičín, Hořice,
Nová Paka

sobota: Krkonoše, Orlické
hory, Český ráj

Show Z koncertu Lucie Bílé s kapelou
Petra Maláska na opočenském
zimním stadionu.
Foto: Oldřich Horák, oldahorak.rajce.net

Lucie Bílá vystoupila v Opočně.
Foto: Oldřich Horák, oldahorak.rajce.net

Roste rychle v královédvorské zoo dracena krokodýlovitá. Foto: Tomáš Hajnyš

Královédvorská zoo odchovala první vzácnou dracenu

Závor v Trutnově bude víc,
teď uzavřou další parkoviště

Účastníci pochodu do sebe lili jedno pivo za druhým

Očima čtenářů


