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Broumov
BENEDIKTINSKÝ KLÁŠTER A KOSTEL SV.
VOJTĚCHA
Klášter 1, tel. 491 522 171
Poseidon - podzemní labyrint 19.00

Dvůr Králové nad Labem
KINO SVĚT
nám. Odboje 828, tel. 499 320 403
Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 17.30

Hořice
BIOGRAF NA ŠPICI
Husova 1560, tel. 493 622 828
Spalovač mrtvol 20.00

DŮM KULTURY KORUNA
Hálkova 105, tel. 493 622 727
Los Rumberos Trio
Vstupné: Vstup volný. 20.00

Hostinné
KINO
Horská 139, tel. 499 404 746
Harry Potter a Relikvie smrti - 2. 17.00

Hradec Králové
ADALBERTINUM - VELKÝ SÁL
ČSA 300/22, tel. 495 514 722
Bláznivé nůžky
Vražedná komedie z prostředí kadeřnické-
ho salonu. Zažili jste někdy v divadle, že by

sami diváci ovlivňovali děj hry, mluvili s po-
stavami a vypátrali vraha? Ne? Tak tohle
všechno v Bláznivých nůžkách zažijete.

19.00
CINESTAR HRADEC KRÁLOVÉ
Brněnská 23A, tel. 495 809 999
Alois Nebel 17.15
Bastardi 2 16.10, 18.20, 20.30
Dluh 18.50, 21.20
Dům 17.40, 20.15
Johnny English se vrací 15.00, 19.15
Moje krásná učitelka 16.50, 19.00
Muži v naději 17.30, 20.00
Nákaza 21.30
Paranormal Activity 3 19.30, 21.30
Rodina je základ státu 15.20
Šmoulové 14.00
Tintinova dobrodružství 15.00, 17.15
Tintinova dobrodružství 3D

14.15, 16.30, 18.45, 21.15
Tři mušketýři 14.30, 21.10
Tři mušketýři 3D 14.10, 16.30
DIVADLO DRAK
Hradební 632/1, tel. 495 514 721
Vítání občánků 14.00
DIVADLO DRAK - STUDIO AMÁTKA
Hradební 632/1, tel. 495 514 721
Veselé kosti/Happy Bones
Netradiční představení o smrti z dílny svě-
toznámého slovinského loutkáře Matiji Sol-
ceho. 20.00

FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ
Eliščino nábřeží 777/5, tel. 495 211 375
Les Sylphides 19.00

KLICPEROVO DIVADLO - HLAVNÍ SCÉNA
Dlouhá 99/9, tel. 495 514 590
Don Juan a Faust
Klasická hra německého dramatika . Don
Juan a Faust, dva extrémy a protipóly, dva
principy, tělo a duch, se v ní utkávají o lás-
ku Doni Anny. 19.00

KLICPEROVO DIVADLO - STUDIO BESEDA
Dlouhá 99/9, tel. 495 514 590
Tulák po hvězdách
Divadelní adaptace kultovního románu Ja-
cka Londona o svobodě, vůli, nesmrtelnos-
ti duše a nezlomnosti člověka. 19.00

ZUŠ NA STŘEZINĚ
Na Střezině 1042/8, tel. 495 279 600
Kytarová dílna 18.00

Chlumec nad Cidlinou
KLICPERŮV DŮM
Riegrova 236/IV, tel. 495 433 140
Klicperův Chlumec - O zaláskované
Jarušce Láskové
Vstupné: 30,-. 19.00

Náchod
KINO VESMÍR
Hurdálkova 147, tel. 491 428 498

Dluh 19.30
Tintinova dobrodružství 17.00

Nová Paka
MĚSTSKÉ KINO
Suchardova 60, tel. 493 722 892
Muži v naději 17.00, 19.30

Nový Bydžov
KINO
A. Jiráska 562, tel. 495 491 502
Ošetřovatel 17.00

Trutnov
KINO VESMÍR
Revoluční 20, tel. 499 815 717
V peřině 18.00

Úpice
KINO
Chelčického 216, tel. 499 882 145
Mozartova sestra 18.00

Vrchlabí
KULTURNÍ DŮM STŘELNICE
Vančurova 378, tel. 499 422 126
Hospodská
Hospodská je panoptikem lidských charak-
terů, typů a rozličných figurek. Jevištním
orlojem fragmentů, směšně smutných epi-
zodek, písniček a mluveného slova. Vstup-
né: 280,-/260,-. 19.30

NÁCHOD Jako na manévrech to vy-
padalo včera dopoledne v centru
Náchoda. V ulicích vyrostl les no-
vých značek, všude postávali poli-
cisté a zvědavci. Silničáři v reflex-
ních vestách, kteří před radnicí če-
kali jen na povel, stihli otočit do-
pravu přes náměstí úplně hladce
za hodinu a čtvrt.

Směr dopravy se po desítkách
let otočil v Řezníčkově ulici, pak v
Tyršově, Poštovní a nakonec ve Vo-
lovnici. „Vše proběhlo dobře a bez
komplikací, v což jsme doufali.
Bylo to i plné euforie,“ popisovala

mluvčí radnice Nina Adlof. Na kri-
tická místa hned nastoupilo sedm-
náct strážníků a další státní policis-
té. Hlídali křižovatky u jednosmě-
rek a přechody pro chodce. „V jed-
nu chvíli policisté pouštěli dopra-
vu kyvadlově, protože někteří řidi-
či už jeli podle nového, ale v proti-
směru ještě platily staré značky,“
uvedla mluvčí náchodské policie
Eva Prachařová.

Změna má ulevit přetížené Praž-
ské ulici a kruhovému objezdu u
Slavie. Místní lidé už ale tuší, že se
část aut přesune k náměstí. „Už

teď máme problém přejít Komen-
ského ulici, město se tím ještě víc
zahltí. Jsem s tím ale smířený, pro-
tože jiné řešení zatím není. Naše-
mu starostovi v tomhle fandím,“
míní Jiří Benda. Protože bydlí v Řez-
níčkově ulici, šel se včera po městě
podívat, jak všechno dopadne.

Změny v dopravě navrhla letos zja-
ra radniční koalice a dopravní tým
města. Pro Náchod je to po řadě let
radikální změna. Už za minulých ve-
dení radnice se vedly debaty, jak se
dá ulehčit Pražské ulici, situace se
však spíš zhoršovala. Na Pražské uli-
ci ubyly pruhy a naopak vznikly kru-
hové objezdy, které někdy dopravu
spíš brzdí. Otočení Volovnice sice
před čtyřmi lety radní schválili, pak
si to ale rozmysleli. Město v minulos-
ti neprozřetelně přenechalo ulici Čes-

kých bratří podniku Rubena pro na-
kládání kamionů a tím ubyl jeden vý-
jezd z centra. Teprve od letošního
září se tato úzká spojka znovu otevře-
la autům v jednom směru.

Obchvat města, jejž si přeje vel-
ká část obyvatel, je zatím spíš v ne-
dohlednu. Stavba ještě nezískala
územní rozhodnutí a může ji zbrz-
dit i nedostatek peněz. „Vybudová-
ní obchvatu vidím tak do deseti
let, proto v této chvíli musíme
něco zkusit,“ vysvětloval změny
starosta Náchoda Jan Birke a při-
pustil, že budou mít i negativní do-
pady, například na bezpečnost pře-
chodů u škol. Plynulejší dopravě v
Náchodě by v příštích letech měl
pomoci stát, který slíbil generální
opravu Pražské ulice a nové kruhy.

Štěpánka Tůmová

Krátce
ADRŠPACH

Turisté mají
nejradši skály
Nejoblíbenějším turistickým mís-
tem v České republice se pro letošek
stalo skalní město v Adršpachu. Vy-
brali si jej lidé, kteří hlasovali na tu-
ristickém portálu Kudy z nudy. Agen-
tura Czech Tourism vyhlásila na dal-
ších místech vyhlídku Belvedér v
Českém Švýcarsku a hrad Karlštejn.
Obec Adršpach získá díky hlavní
ceně sto tisíc korun na propagaci a
vlastní aktivity, Czech Tourism na-
víc poskytne skalnímu městu větší
publicitu při svých akcích. (tů)

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

Partnerský Hilden
chystá oslavy
Novoměstští fotbalisté a cvičenky z
Pohybového centra dostali pozvá-
ní z německého města Hilden, aby
se v listopadu zúčastnili sportov-
ních akcí při tamních oslavách 150.
výročí získání městských práv. Ně-
mečtí partneři navštívili Nové Měs-
to nad Metují v září, kdy si prohléd-
li místní sportoviště a jednali o spo-
lupráci sportovních klubů. (tů)

JAROMĚŘ

Koupaliště
možná prodají
Koupaliště na řece Úpě, které patří
městu Jaroměř, bude možná na
prodej. Zastupitelé musí posoudit,
jestli dosavadní nájemce zvelebil
areál tak, jak to přislíbil v budoucí
kupní smlouvě. Pak by získal kou-
paliště za sto tisíc korun. (tů)

Lístečkovou hru si zahráli skauti ze 4.oddílu Stopa z
Hradce Králové na své víkendové výpravě do Havlíčkova
Brodu a okolí. Foto: rajce.net

Včera se řidiči v Náchodě vydali centrem města
poprvé podle nových značek. Radnice tam
přesměrovala čtyři jednosměrky.

Týden duchů
Královédvorská zoo byla vyzdobena
dýněmi, které vydlabali návštěvníci

Foto: Kamila Novotná, arturie.rajce.net

Zprávy z měst

FAKTA

Co je jinak
v Náchodě
■ do náměstí se nevjíždí Tyršovou

ulicí od bývalé vojenské správy,
■ z náměstí se vyjíždí Poštovní

ulicí,
■ auta jedoucí z náměstí Poštovní

ulicí musí dát pozor na změnu
přednosti na křižovatce s ulicí
Parkány, která je nyní hlavní
silnicí,

■ vyjet z centra se může po
Volovnici na kruhový objezd u
Itálie,

■ otáčí se jednosměrná Řezníčkova
ulice u gymnázia.

Divadlo, film a hudba Program dnes v Královéhradeckém kraji

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z vašeho okolí posílejte
redaktorce Štěpánce Tůmové
(stepanka.tumova@mfdnes.cz),
tel.: 734 517 067.
» Inzertní poradce pro Náchodsko je
Jiří Polívka (jiri.polivka@
mafra.cz, tel.: 602 658 915)

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

Klasici undergroundu V Nové Pace
vystoupili The Plastic People Of the
Universe.
Foto: Oldřich Horák, oldahorak.rajce.net

Obnovená tradice Posvícení v Mrkvancově
v Bílé Třemešné. Foto: Dana Pochylá,daporak.rajce.net

Co si většina z nás představí pod
pojmem „ochránce přírody“? Ně-
kdo zarostlého muže v zeleném
tričku Greenpeace, který brání
přírodu tak, že se nechá přivázat
k nejbližšímu bagru při výstavbě
nejnovější dálnice a vehementně
odmítá staveniště opustit.

Takovému dotyčnému napří-
klad vůbec nedochází, že výstav-
ba dálnice by odklonila velkou
část dopravy z malých obcí, kde
se denně obyvatelé doslova dusí
ve smogu. Nakonec je stejně z
bagru požárníky sundán a jediné,
co mu z jeho akce „zbude“, bude
večerní zpráva z televizních no-
vin( kde z něj udělají chrabrého
muže, který se nebojí postavit da-
vům).

Netvrdím, že existují jen tako-
véto typy „ochránců“, ale v televi-
zi denně vidíme reportáže pouze
o těchto řekla bych až „fanatic-
kých ekolozích“.

Dle mého názoru by měl „dra-
vý ochránce přírody“ přestat ko-
lem sebe házet odpadky (zní to
jako klišé, ale to je podle mě nej-
větší problém u většiny z nás), ne-
vozit se autem do místa vzdálené-
ho padesát metrů anebo si denně
nekupovat pití v tazvané „petce“,
ale raději se přemoci a chodit vra-
cet sklo.

Nemyslíte, že to by pro začátek
našeho „celorepublikového eko-
logického života“ stačilo?

Tereza Šafářová
Gymnázium Broumov

U Itálie Změny v dopravním značení v centru Náchoda postihly od včerejška i kruhový objezd u restaurace Itálie. Foto: Ondřej Littera, MF DNES

Řidiči se učí jezdit Náchodem

Kdo je ochránce přírody? Muž
v tričku Greenpeace u bagru?
» Studenti čtou a píší noviny Názory středoškoláků v kraji

Očima čtenářů


