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Hradec Králové
CINESTAR HRADEC KRÁLOVÉ
Brněnská 23A, tel. 495 809 999
Alois Nebel 15.00, 17.00, 19.00, 21.00
Bez dechu 16.00, 18.15, 20.30
Bláznivá, zatracená láska 17.45, 20.15
Colombiana 15.20
Drive 16.45, 21.30
Kamarád taky rád 16.30, 18.45, 21.15
Muži v naději 15.00, 17.30, 19.00, 20.00
Nebojte se tmy 21.00
Nezvratný osud 5 3D 17.10, 21.10
Noc žraloka 3D 19.10
Saxána a Lexikon kouzel

15.00, 17.00, 19.00
Šmoulové 14.15
Šmoulové 3D 14.50

DIVADLO DRAK - STUDIO
Hradební 632/1, tel. 495 514 721
Červená karkulka aneb Dračí divadelní
laboratoř
Výchovná, interaktivní pohádka hravou for-
mou vysvětluje Co je divadlo a jaké profe-
se se podílí na vzniku každého divadelního
představení. 9.00

KLICPEROVO DIVADLO - HLAVNÍ SCÉNA
Dlouhá 99/9, tel. 495 514 590
Čekání na Václava - Marná lásky snaha
Shakespearův tanec slov, spontánně hravá
a dravá komedie, velká hostina jazyka, gej-
zír vtipnosti – tím vším by se dala charakte-
rizovat duchaplná komedie Marná lásky
snahy, první hra, za kterou Shakespeara po-
chválila i jeho maminka. 14.30

Jičín
BIOGRAF ČESKÝ RÁJ
17. listopadu 47, tel. 493 532 823
Captain America: První Avenger 20.00
Saxána a Lexikon kouzel 17.30

Náchod
KINO VESMÍR
Hurdálkova 147, tel. 491 428 498
Muži v naději 18.00, 20.00

Nové Město nad Metují
KINO 70
Boženy Němcové 720, tel. 491 474 034
Obhájce 19.30

VRCHLABÍ Sportoviště bude vedle
rekreačních tenistů využívat i míst-
ní tenisový oddíl, jehož členové
mají nyní k dispozici pouze dva
kurty u kulturního domu Střelni-
ce, které jsou ve špatném stavu a
chybí jim potřebné zázemí.

„Podle posledních informací,
které mám k dispozici, by měl být
nový tenisový areál kompletně ho-
tov v dubnu nebo nejpozději v
květnu příštího roku. Vypadá to
tedy, že se v něm již bude moci
odehrát celá příští sezona,“ uvedl
vrchlabský starosta Jan Sobotka.

Nový tenisovy areál za 15 až 20
milionů korun z kapes soukro-
mých investorů by měly v první
etapě tvořit tři otevřené antukové
kurty, dva dvorce s umělým povr-
chem v nafukovací hale a obsluž-
ná budova s parkovištěm. Po kom-
pletním dokončení areálu by se
mohlo ve Vejsplaších hrát až na
devíti kurtech.

„Tři venkovní kurty jsou už z
větší části hotové. Staví se i obsluž-
ná budova, která bude vyrůstat
průběžně přes celou zimu. Na jaře
tak už bude zbývat pouze vybeto-
novat základovou desku a na ni
položit tři kurty s umělým povr-
chem kryté nafukovací halou,“ po-
psal starosta.

Nové tenisové kurty budou prv-
ním areálem v plánované sportov-
ní zóně Vejsplachy, na kterou si
vrchlabská radnice před časem ne-
chala zpracovat architektonickou
studii. Ta na čtyřiceti hektarech
pozemků okolo hlavní silnice z
Prahy do Špindlerova Mlýna počí-

tá nejen s tenisovým areálem, ale i
s novým fotbalovým stadionem,
akvaparkem či víceúčelovou ha-
lou.

Hřiště ustoupí továrně
na převodovky
Fotbalový stadion ve Vejsplaších
nahradí současné hřiště, které
bude muset ustoupit nové továr-
ně na automatické převodovky, již
ve vrchlabském závodě automobil-
ky Škoda už začal budovat kon-
cern Volkswagen.

„Pokud se potvrdí, že automo-
bilka bude chtít ve Vrchlabí vyrá-
bět ještě víc převodovek, než pů-
vodně uvažovala, tak se bude mu-
set současný fotbalový stadion
zbourat už v březnu. Za takových
okolností by stavba nového fotba-
lového hřiště ve Vejsplaších muse-
la začít co nejdříve,“ upozornil So-
botka.

Moderní fotbalový areál ve Vej-
splaších by mělo tvořit kvalitní
hřiště s přírodním trávníkem,
oboustranná tribuna a druhé fot-
balové hřiště s umělou trávou a
prvním 400metrovým atletickým
oválem ve městě. K parkovišti při-
vede motoristy zvláštní výjezd ze
stávajícího kruhového objezdu u
blízké benzinové pumpy.

„Nový fotbalový stadion by měl
stát zhruba 100 milionů korun. Tři
čtvrtiny nákladů by nám měl uhra-
dit stát v rámci přípravy průmyslo-
vé zóny pro automobilku. Zbytek
budeme muset zaplatit z vlastních
zdrojů,“ upřesnil starosta.

Ivan Truhlička

Krátce
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Ara odcestovala
na námluvy do Zlína

Čtyřiatřicetiletá samice papouška
ary hyacintového zůstala po únoro-
vém úhynu stejně starého samce v
zoo ve Dvoře Králové bez partnera.
Proto ji ošetřovatelé poslali do zoo
Lešná ve Zlíně, kde vytvořila pár s
mladým samcem jednoho z nej-
vzácnějších a nejohroženějších dru-
hů papoušků. „Oba ptáci v sobě
okamžitě našli zalíbení a byli vypuš-
těni do veliké průchozí voliéry. Žijí
tam ve společnosti jiných ptáků z ji-
hoamerické oblasti. Není vylouče-
no, že by se samici mohlo podařit
odchovat mláďata i přes její vyšší
věk,“ informovala mluvčí dvorské
zoo Jana Myslivečková. (van)

TRUTNOV

Infocentrum propaguje
i polské příhraničí
Díky partnerství mezi Trutnovem a
polskou Kamiennou Górou mohou
obyvatelé podkrkonošského města
získat propagační materiály polské-
ho příhraničí ještě před cestou do
Polska. „Materiály jsou k dispozici v
turistickém centru na Krakonošově
náměstí, které naopak pro zájemce
v partnerském městě dodává mate-
riály vydávané u nás,“ uvedla mluv-
čí trutnovské radnice Veronika Svo-
bodová. (van)

Svatováclavské posvícení Minulou sobotu se na
královédvorském náměstí před Hankovým domem konalo
tradiční posvícení. Foto: MiloslavKnap, omero.rajce.net

Ve Vejsplaších na okraji Vrchlabí je v plném proudu
výstavba nového tenisového areálu, který na
pronajatých městských pozemcích s pomocí dalších
investorů buduje místní podnikatel Daniel Kučera.

Adrenalin
A nechyběly tam ani

oblíbené pouťové atrakce.
Foto: Martina Mináriková, mami.rajce.net

Zprávy z měst

Ráda bych začala tím, co vlastně
multikulturalismus je. Žití minorit
na jednom území? Žití majorit na
jednom území? Společně?! Ráda ces-
tuji, ráda poznávám odlišné kultury
a zvyky. Nijak mi proto multikultura-
lismus jako turistovi nevadí, spíše
naopak.

Proto si neumím představit, kdy-
by to tu celkově nebylo. Jestliže se
poukazuje na otázku Romů, pak
jsou mé pocity smíšené. Každý si stě-
žuje, černý si stěžuje na bílého, bílý
na černého, ale bylo by vše v pořád-
ku, kdyby tu Romové nebyli? Mys-
lím, že těžko. Někdo by si našel jiný
důvod k protestům a šlo by se, ku
příkladu, proti Vietnamcům. Berou

našim lidem práci. Ne snad? „Já pře-
ci proti nim nic nemám, jsou praco-
vití. Ale vadí mi už jen to, že jsou
tu,“ stěžuje si paní Bella, ale tvrdí,
že xenofobie jí nic neříká.

Jestliže vezmu v potaz Romy, při-
padá mi, že Češi se místy snaží. Vi-
dím všechny ty snahy proti před-
sudkům, být tolerantní, učit se tole-
ranci. Tohle totiž NÁS ve školách
učí. Ale vnímáte to i z pozice dru-
hé? I Romové jsou, bez předsudků,
„ti utlačovaní“? Jak se snaží oni,
aby tu s námi vydrželi a dobře se
jim žilo? Možná tak, že k večeru vy-
jdou na ulici, místy někoho přepad-
nou, zakřičí, kopnou do popelnice.
Tehdy se nedivím, že lidé jsou proti

tomu a nechtějí je tu. Pak hovořme
o toleranci, když se jedna strana
snaží a druhá možná ani neví, co to-
lerance je, a jestli ano, nikdy to slo-
vo nepoužila. Sice se nesnažím há-
zet všechny do jednoho pytle, všich-
ni nejsme stejní a jsou tu i ti pracují-
cí a tolerantní jedinci, ale toto mě
vytáčí.

Když se podíváme dále za hrani-
ce, jak je na tom například Londýn,
nejvíce kosmopolitní město Evro-
py? Mají tam takové problémy i oni?
Jistě. Namísto Romů mají i Araby,
Turky a černochy. Tolik odlišných
kultur a zvyků. Připadá vám ale, že v
Londýně je opravdu tolik kultur, že
to člověka spíše uchvátí, než překva-

pí, a že většina lidí si na kulturu
zvykla? Pak i na kulturní střety a
myslíte, že jsou daleko tolerantnější
než my a více to už neřeší? Avšak ně-
kolikrát do roka se atmosféra vyost-
ří natolik jako například před několi-
ka měsíci v podobě „riots“.

Je taková multikultura nutná? Je
to cesta ke štěstí? Multikulturalis-
mus byl, je a bude. Vždy! Je to pro-
blém tolika lidmi omílán, a přesto je
na stejné úrovni. Jediné řešení je to-
lerance lidí, která musí být natolik
masivní, aby uspěla. Proto si mys-
lím, že je to dobrá cesta. Cesta k nau-
čení lidí toleranci. A to je k nezapla-
cení. Adéla Lněničková

Gymnázium Broumov

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

Muzika
Ve Dvoře Králové při posvícení vystoupila
kapela Děda Mládek Illegal Band.
Foto: MiloslavKnap, omero.rajce.net

TRUTNOV (mar) Nová výstava v
Muzeu Podkrkonoší v Trutnově je
jedinečná, neboť vůbec poprvé se-
znamuje návštěvníky se spolko-
vým, kulturním a politickým živo-
tem české menšiny v podkrkonoš-
ském regionu od sklonku 19. stole-
tí do roku 1945.

Má název Česká menšina v seve-
rovýchodních Čechách a jejím ku-
rátorem je Ondřej Vašata. Výstava
zahrnuje vedle Trutnovska, Králo-
védvorska a Vrchlabska také Brou-
movsko, Novopacko či Jilemnicko.

Automobil Perfekt od Petráška
„Před rokem 1945 bylo Trutnovsko
osídleno v drtivé většině němec-
kým obyvatelstvem. V řadě měst a
obcí však žila tu početnější, tu
méně početná česká menšina. Ta
získávala na významu zejména od
konce 19. století, kdy do německé-
ho pohraničí přicházely s rozvo-
jem průmyslu další české rodiny.
Po vzniku Československé republi-
ky v roce 1918 se její postavení vý-
razně změnilo k lepšímu a více se
zviditelňovala. V dosud němec-
kých obcích vznikaly české menši-
nové školy, což vyvolávalo i nacio-
nální střety,“ říká ředitel muzea
Vlastimil Málek.

Na výstavě, která potrvá do 13.
listopadu, je k vidění i unikátní fo-
tografie automobilu Perfekt zkon-
struovaného před první světovou
válkou v prvním automobilovém
závodě ve východních Čechách, v
továrně trutnovského podnikatele
Františka Petráška.

Svěcení obecních znaků v Dolní Kalné.
Foto: Romanaku, romanaku.rajce.net

Už v příští sezoně budou prvním areálem ve vrchlabské sportovní
zóně Vejsplachy nové tenisové kurty. Il.foto: MF DNES

Dobová pohlednice z trutnovské
výstavy. Repro: MF DNES

Vrchlabí bude mít zbrusu
nový tenisový areál

Trpělivě učit lidi toleranci - to je k nezaplacení
»Studenti čtou a píší noviny Názory středoškoláků z Královéhradeckého kraje, tentokrát na téma střetu kultur a tolerance

Jak žila česká
menšina
v Podkrkonoší

Očima čtenářů


