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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)

Půjčte si fůru
knih, přestěhujete
knihovnu!
HOSTINNÉ (lík) S nápadem jak přestěhovat starou knihovnu a přitom
ukázat čtenářům novou přišly knihovnice v Hostinném na Trutnovsku. Knihovna se přestěhuje v únoru do rekonstruovaných prostor
starého františkánského kláštera.
A v čem nápad spočívá? Čtenáři
si vypůjčí větší množství knih na
celý únor, kdy bude knihovna pro
stěhování zavřena. A vrátí je už do
nové!
S návrhem přišly knihovnice v
prosinci a čtenáře vyzvaly v lednu.
„Jejich odezva nás mile překvapila. Zájem o knihovnu roste a čtenáři se nám snaží opravdu pomoci,
půjčují 20 až 50 knih. Máme tu dokonce jednu čtenářku, která nám
řekla, že si chce domů přestěhovat
200 svazků,“ sdělila knihovnice Milena Dulová.
Knihovnice jsou zvědavy, zda
tento vysoký počet knih někdo překoná. „Setkáváme se také s tím, že
čtenáři nabízejí pomoc s balením
knih nebo přímo se stěhováním. Je
pro nás příjemné zjištění, že
knihovna je důležitá pro tolik čtenářů v Hostinném,“ dodala knihovnice Milena Dulová.
Zájem potěšil i radnici, tajemnice Radka Lorenzová vyzvala čtenáře radničního webu, že se mohou
do akce přidat. „Posledního ledna
se dveře staré knihovny uzavřou a
v únoru začne stěhování do nových prostor ve františkánském
klášteře. Čtenáři se tak mohou
předzásobit oblíbenou literaturou.
Knihovna uvítá i ty neregistrované,“ řekla tajemnice.
Františkánský klášter se na stěhování připravuje, zaměstnanci
tam v současné době instalují regály. Přestěhovat by se do nich mělo
na dvacet tisíc svazků.
Před více než rokem knihovnu v
Novém Městě nad Metují stěhoval
ze starého místa do nového dlouhý lidský řetěz.

Fórum čtenářů
Vaše názory nás zajímají
Pište a mailujte na adresu
redhk@mfdnes.cz. tř. Karla IV.
468/18, Hradec Králové 500 02

Silnice v Česku?
Divoký západ
Rozhodl jsem se napsat svůj pohled na situaci na našich silnicích.
Policii nevidíte v běžném provozu
téměř vůbec, jenom občas měří
rychlost nebo udělají nárazovou
kontrolu. Tak nebezpečné řidiče,

Kolik dětí už svezli? Gepardi sochaře Michala Gabriela se u Uffa objevili v září 2010.

Foto: Ondřej Littera, MF DNES

Oprava geparda
se posouvá, ocas
musí na expertizu

Svetry Sochy nedávno
oblékli performeři street artu.

Bez ocasu

Foto: Petr Broulík

Poškozená plastika se dočká
opravy až za několik týdnů.

Ulomený ocas jedné sochy z populární bronzové smečky sedmi kočkovitých
šelem u společenského centra Uffo v Trutnově dostane bronzovou výztuž, aby
vydržel větší zatížení.
TRUTNOV Jedné z trutnovských
soch šelem od sochaře Michala Gabriela někdo předminulý víkend
urazil ocas. Policie má několik verzí, jak k tomu došlo. Už prověřila i
záběry z kamerového systému, které ukázaly osoby, jež mohly sochu
poškodit. Kriminalisté už některé
z nich našli a vyslechli.
Nyní také zkoumají možnost, že
poškození sochy geparda nemá na
svědomí vandal, ale třeba pracovník, který o něj zavadil vozidlem
nebo radlicí při odklízení sněhu.
Tím mohl plastiku poškodit a někdo už pak i nechtě mohl poškození díla dokonat.
„Autor sochy Michal Gabriel
prohlásil, že ocas byl poměrně pevný. Při transportu zavěšovali bron-

výběr z dopisů, kráceno
kteří to nemají v hlavě v pořádku,
jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných drog, lapí, až když se něco semele a jsou přivoláni k nehodě.
Na západ od našich hranic policie
jezdí v neoznačených autech v
provozu, takže žádný grázl by si
nedovolil to, co mu prochází u
nás. Přinejmenším by měl obavu,
že přijde o řidičák nebo o pěknou
sumičku v eurech. Tam si dávají
sakramentský pozor, aby jezdili v
mezích pravidel.
čtenář MF DNES

zová těla soch právě za jejich ocasy. Ozval se také jeden čtenář Trutnovinek, že si všiml praskliny už
dříve. A že možná jen někdo dokonal poškození, které už na části sochy bylo,“ říká mluvčí trutnovské
radnice Veronika Svobodová.
Atraktivní bronzové sochy šelem vykračujících si po dlažbě
však mnohé kolemjdoucí lákají. Ti
se s nimi fotografují, děti si na ně
sedají. Nedávno také performeři
street artu oděli sochy do dobře
padnoucích svetříků.

Opravu museli odložit
„Autor se vyjádřil v tom smyslu, že
socha ve venkovním prostoru neznamená, aby po ní lidé lezli,“ připomíná mluvčí trutnovské radni-

ce a dodává, že sochu půjde opravit. Mělo se tak stát dokonce už
dnes, kdy měli sochu přímo na
místě opravit slévači z firmy, která
sedm gepardů odlévala.
„Protože policisté stále neuzavřeli případ a ulomenou část sochy odeslali na expertizu, musela
se oprava odložit. A to možná na
několik týdnů,“ řekla ředitelka galerie Lucie Pangrácová.
Galerie města Trutnova, součástí jejíž sbírky sochy jsou, má šelmy
pojištěné, takže oprava by neměla
nějak zatížit rozpočet města.
„Lidé by si ale měli uvědomit, že
by se ke gepardům měli chovat trochu ohleduplněji a šetrněji. Sochy
sice jsou volně v prostoru a svým
způsobem vybízejí k interakci, ale

rozumný a střízlivě uvažující člověk by si měl být vědom, že by se k
nim měl chovat spíše jako k uměleckému dílu,“ míní ředitelka Galerie města Trutnova Lucie Pangrácová.
Město zatím o ochraně sousoší

neuvažuje. „Šelmy jsou u Uffa už
rok a půl a každý den odolávají nemalé zátěži, především od dětí.
Doufáme, že lidé se po této zkušenosti trochu umoudří a budou gepardy více šetřit,“ věří Lucie Pangrácová.
Petr Broulík

Film, divadlo a hudba Dnes v Královéhradeckém kraji

Jekylla Hydeová Dnes večer v
Podkroví Klicperova divadla.

Hradec Králové

P jako pivo

CINESTAR HRADEC KRÁLOVÉ

KINO CENTRÁL

Brněnská 23A, tel. 495 809 999

Karla IV. 774, tel. 495 215 421

Alvin a Chipmunkové
15.00
Kazatel Kalašnikov
17.50, 20.30
Kocour v botách
15.15
Labyrint
15.00, 17.00, 19.00
Love
17.15, 19.15, 21.15
Mission: Impossible - Ghost Protocol
21.15
Muži, kteří nenávidí ženy
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.10, 20.00
Perfect Days - I ženy mají své dny
15.45, 21.00
Sherlock Holmes: Hra stínů
14.45, 16.00, 18.40, 21.10

Dům
Vendeta

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

19.30

17. listopadu 47, tel. 493 532 823

Kocour v botách
Kůže, kterou nosím
18.00
20.00

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

MASARYKOVO DIVADLO
Husova 206, tel. 493 531 568

Muž z kraje La Mancha
Světový muzikál – divadlo na divadle!
19.00

Mrzák inishmaanský
Příběh romantický i drsný jako irská krajina
a silný jako irská whiskey.
17.30

Náchod

KLICPEROVO DIVADLO - SCÉNA V PODKR.

Hurdálkova 147, tel. 491 428 498

Dlouhá 99/9, tel. 495 514 590

Labyrint
Muži, kteří nenávidí ženy

Jekylla Hydeová
Legenda světového formátu v sexy prádle,
a padnoucích džínách.
19.00

17.30
20.00

KINO VESMÍR

19.30
16.45

Nové Město nad Metují

Jičín

KINO 70

BIOGRAF ČESKÝ RÁJ

Dluh

Boženy Němcové 720, tel. 491 474 034

19.30

Očima čtenářů
Kudy pojedeme?
Přípravy před jízdou, která vedla
až do zasněžené krajiny.
Foto: MiloslavKnap, omero.rajce.net

Tříkrálová jízda Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem
pořádal v sobotu 7. ledna tradiční Tříkrálovou jízdu.
2x foto: MiloslavKnap, omero.rajce.net

Ani Santa nechyběl
Když motorismus měl styl Na spanilou jízdu

Trasa vedla přes les Království
a Zvičinu do obce Třebihošť.

se vypravily motorky i automobily.

Foto: MiloslavKnap, omero.rajce.net

