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Červený Kostelec
KINO LUNÍK
Manželů Burdychových 367, tel. 491 465 155
Auta 2 16.00

Hostinné
NÁMĚSTÍ
Hostinné
Jarmark lidových rukodělných řemesel

10.00

Hradec
Králové
ADALBERTINUM - VELKÝ SÁL
ČSA 300/22, tel. 495 514 722
Nebe v hubě aneb Blbiny z ústní dutiny
Zábavný pořad se Zdeňkem Troškou a Ja-
roslavem Suchánkem. 19.00

CINESTAR HRADEC KRÁLOVÉ
Brněnská 23A, tel. 495 809 999
Alois Nebel 14.15, 18.40
Dream House 16.00, 18.15, 20.30
Drive 21.15
Elitní zabijáci 17.40, 20.15
Jeden den 16.15, 20.40
Johnny English se vrací 15.45, 18.00, 20.15

Kamarád taky rád 16.15, 21.00
Muži v naději 15.00, 17.30, 18.30, 20.00
Nezvratný osud 5 3D 19.30
Rodina je základ státu 16.45, 19.00, 21.15
Saxána a Lexikon kouzel 14.45, 15.40
Šmoulové 3D 14.50, 17.10

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

DIVADLO JESLIČKY
Na Střezině 1042/8, tel. 495 408 418
Jeslevarieté 19.30

KINO CENTRÁL
Karla IV. 774, tel. 495 215 421
Buddhismus v moderním světě 20.00
Melancholia 17.30
Rodina je základ státu 20.00

KLICPEROVO DIVADLO - HLAVNÍ SCÉNA
Dlouhá 99/9, tel. 495 514 590
Věc Makropulos 10.00

KLICPEROVO DIVADLO - STUDIO BESEDA
Dlouhá 99/9, tel. 495 514 590
Něžná
V napínavém příběhu zastavárníka, bývalé-

ho důstojníka a mladé, hrdé dívky se doví-
dáme mnoho o lidském podvědomí, o skry-
tých silách našeho vlastního jednání i o slo-
žitých vazbách racionálního a iracionálního
v našem nitru. 19.00

Náchod
KINO VESMÍR
Hurdálkova 147, tel. 491 428 498
Dream House 16.15
Johnny English se vrací 18.00
Muži v naději 20.00

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

Trutnov
KINO VESMÍR
Revoluční 20, tel. 499 815 717
Post mortem 19.00

UFFO - SPOLEČENSKÉ CENTRUM TRUT-
NOV
Trutnov
Sněhurka
Vstupné: 40,-. 10.00, 8.30

TRUTNOV Někteří lidé řeší takzva-
ným kontokorentem těžké životní
situace, kdy se ocitají ve vážných fi-
nančních problémech.

Také zastupitelé Trutnova schvá-
lili na svém posledním jednání
možnost jít opět u banky do minu-
su, a to až do výše padesáti milionů
korun. Takový krok by však podle
starosty Ivana Adamce udělali rad-
ní jen v případě velké nouze a pro
město je tato možnost jen určitou
pojistkou.

Je to snad signál, že radnice v
Trutnově nemá dost peněz? „Měli

jsme například velkou investici s
nedávno oceněným centrem kultu-
ry Uffo a dostali jsme se u ní do pro-
blému, kdy stát neplatil na stavbu
v průběhu auditů, a začal až po pat-
nácti měsících prací. Tehdy jsme si
poprvé vzali kontokorentní úvěr,“
řekl starosta Ivan Adamec.

Avšak zpoždění evropských pe-
něz nakonec důvodem pro čerpání
kontokorentu nebylo. „Dodavatel-
ská firma akceptovala v rámci ko-
rektních vztahů bez jakýchkoliv
sankcí vůči nám opožděnou plat-
bu. Tento úvěr končí letos, ale měs-

to z něj nakonec žádné peníze ne-
čerpalo,“ sdělila mluvčí trutnovské
radnice Veronika Svobodová. Do-
dala, že první kontokorent si město
zřídilo v roce 2009 na dva roky.

Peníze pomohly
vyrovnat rozpočet
K sjednání kontokorentu vedla měs-
to také obava z přechodného nedo-
statku prostředků například kvůli
váznutí daňových příjmů. „Tehdy
se také poprvé dost výrazně projevi-
la hospodářská krize. Městu se však
podařilo prodat některé lesy na úze-
mí Krkonošského národního parku
celkem za 120 milionů korun,“
uvedla mluvčí.

Tyto peníze pomohly městu vy-
rovnávat rozpočet. Trutnov je do-
stal ve třech ročních splátkách, po-
slední se uskutečnila letos. Přesto

se město rozhodlo zřídit letos další
účet. Starosta Adamec upozornil,
že jej radnice sjednala s lepšími
podmínkami.

Účet začne platit letos v prosin-
ci, opět na dva roky, a radnice jej
má opět jen jako pojistku. „Čerpá-
ní nepředpokládáme. Pokud by to
ale bylo nevyhnutelné, šlo by
opravdu jen o krátkodobé a dočas-
né překlenutí, přitom bychom vě-
děli, kdy a jaké zdroje použijeme
na zaplacení,“ sdělila mluvčí radni-
ce.

A jaké jsou podmínky kontoko-
rentu? V případě jeho čerpání by
mohl být Trutnov u banky v minu-
su celé dva roky, celou částku by
musel srovnat nejpozději do doby
vypršení platnosti úvěru, tedy do
prosince 2012.

Petr Broulík

Krátce
MALÉ SVATOŇOVICE

Muzeum bratří Čapků
je opět otevřeno

Muzeum bratří Čapků v Malých
Svatoňovicích mohou po rekon-
strukci opět navštívit zájemci o
dílo slavné dvojice. V muzeu se
uskutečnila pod přísným dohle-
dem památkářů výměna všech
oken a dveří za nová. Řemeslníci
také provedli rekonstrukci vytápě-
ní, původní kotel na tuhá paliva
nahradili plynovým. Akce, kvůli
níž se muzeum na dva týdny uza-
vřelo veřejnosti, je součástí zatep-
lení celého kulturního klubu za
peníze z národních a z evrop-
ských fondů. (lík)

VRCHLABÍ

Lidé chtějí radar, ale
jsou prý horší místa
Někteří obyvatelé Lánovské ulice
ve Vrchlabí by byli rádi, kdyby
projíždějící automobily v ulici
měřil radar. Považují ji za nejfrek-
ventovanější ve Vrchlabí. Lidé z
celého okolí tudy jezdí za prací i
za nákupy. V místě je i autobuso-
vé a vlakové nádraží a ulice je
hlavní spojnicí s Trutnovem.
Městští policisté ve Vrchlabí ale
míní, že jsou nebezpečnější úse-
ky. Radar by raději viděli napří-
klad u mateřské školy v Dělnické
ulici, kde řidiči často nerespektu-
jí přikázanou třicítku. (lík)

První výprava Hradecký skautský oddíl Jednička šel po
stopách starého slovanského rodu Slavníkovců. Poklad
hledal s GPS. Foto: www.jednickahk.estranky.cz

Někteří lidé využívají takzvaného kontokorentního
úvěru, který jim umožní jít v bance do minusu a
peníze v určeném termínu zase vrátit, samozřejmě i s
úroky. Už podruhé si jej zařizuje Trutnov.

Opravy náměstí
Rekonstrukce
centra uzavřela
křižovatku
Kvůli rekonstrukci královédvor-
ského náměstí T. G. Masaryka je
uzavřena křižovatka do Švehlo-
vy ulice. Přikázaný směr jízdy v
ulici Komenského je otočen, aby
umožnil přístup do Švehlovy uli-
ce. Ta je dočasně obousměrná,
ale směrem do náměstí slepá.
Komunikace před městským úřa-
dem bude rovněž dočasně obou-
směrná a slepá.
Zároveň bude již trvale otevřen
jednosměrný provoz v ulici Pa-
lackého ve směru z náměstí ke
kostelu. Uzavírka platí do 30. říj-
na. (lík)

Festival dechových hudeb
Ve vrchlabské Střelnici vystoupily
Táboranka z Košťálova či Horalka.

Foto: Zdeněk Horák, hartanet.rajce.net

Film, divadlo a hudba Program dnes v hradeckém kraji

Zprávy z měst

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z vašeho okolí posílejte
redaktorovi Petru Broulíkovi
(petr.broulik@mfdnes.cz),
tel.: 734 517 069.
» 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

„Pro město je
možnost takového
úvěru jen určitou
pojistkou“

Ivan Adamec,
starosta Trutnova

Karel Gott
Zpěvák vystoupil nedávno v Nové
Pace s Felixem Slováčkem a Dashou.
Foto: Daniela Hašková, uselinmuselin.rajce.net

Opravy v centru Dvora Králové
Foto: Ondřej Littera, MF DNES

Rock Vynikající Věra Špinarová zvedla ze židlí
sál v Hostinném. Foto: Oldřich Horák, oldahorak.rajce.net

Ve škole nemám ráda věty: „K
čemu to je? Vždyť tohle v životě ne-
budu potřebovat...“

Když nás některý předmět neba-
ví nebo si myslíme, že ho nebude-
me potřebovat, „vypínáme“.

Hledají se chyby, co dělá učitel,
remcá se, že tohle je tedy opravdu
zbytečné. Jenže.

Když bych chtěla studovat obor
loutkové divadlo, můžu tedy „vy-
pnout“ v podstatě na všechno a po-
čkat si, až mě vezmou na vysně-
nou vysokou? To asi ne. To bych
pak ani nespočítala, kolik je jedna
a jedna loutka.

Každý máme nějakou větev, kte-

rou se chceme zabývat. Proto pro
nás má být všechno ostatní zbyteč-
né?

Ano, vypadá to, že mě v životě
donorakceptonové vazby mezi
trichlorometaformhydráty neobo-
hatí, ale zbytečné to není.

Proto je myslím dobré, když nás
učí ode všeho něco, a každý ať už
si vybírá, kam půjde dál.

Názory se nám mění rychlostí
blesku, takže už mě nezajímají
loutky. Půjdu studovat třeba ty slo-
žité vazby. Díky Bohu, že jsem se
je učila.

Anna Lazorová
Gymnázium Broumov

Věc Makropulos dnes
v Klicperově divadle. Foto: KD

Trutnov sjednává kontokorent,
aby mohl jít v nouzi do minusu

Tohle potřebovat nebudu,
tak můžu vypnout mozek
» Studenti čtou a píší noviny Názory středoškoláků v kraji

Očima čtenářů


