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Hradec Králové
CINESTAR HRADEC KRÁLOVÉ
Brněnská 23A, tel. 495 809 999
Černobílý svět 19.50
Den zrady 17.00, 19.10
Happy Feet 2 14.45
Hugo a jeho velký objev 15.30
Hugo a jeho velký objev 3D 15.20, 18.00
Jack a Jill 16.00, 18.00, 20.00
Jeden musí z kola ven 21.30
Kronika 14.00
Láska je láska 15.20, 17.40, 20.00
Mupeti 15.10, 17.30
Muži, kteří nenávidí ženy 21.20
Muž na hraně 14.10, 19.10
Sherlock Holmes: Hra stínů 16.30
Speciální jednotka 18.10, 20.30
Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba 3D

16.15, 18.45, 21.15
Underworld: Probuzení 3D 20.45

DIVADLO DRAK
Hradební 632/1, tel. 495 514 721
Komediantské báchorky. 9.00

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

FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ
Eliščino nábřeží 777/5, tel. 495 211 375
Klára a Bára 19.00

KINO CENTRÁL

Karla IV. 774, tel. 495 215 421
Soukromý vesmír 18.00
Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba 3D

20.00
KLICPEROVO DIVADLO - HLAVNÍ SCÉNA
Dlouhá 99/9, tel. 495 514 590
Petrolejové lampy . 19.00
KLICPEROVO DIVADLO - SCÉNA V PODKR.
Jekylla Hydeová
Legenda Jekyll a Hyde tentokrát v sexy prá-
dle. 19.00

Hronov
JIRÁSKOVO DIVADLO
nám. Čs. armády 500, tel. 491 483 646
Žákovský koncert 18.00

Jičín
BIOGRAF ČESKÝ RÁJ
17. listopadu 47, tel. 493 532 823
Nevěstinec 20.00

Náchod
KINO VESMÍR
Hurdálkova 147, tel. 491 428 498
Jack a Jill 19.15
Mupeti 17.00

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

TRUTNOV Po loňském zkušebním
provozu elektrobusu se nyní na lin-
kách trutnovské městské dopravy
prohání hybridní kloubový auto-
bus Mercedes Benz Citaro G typu
BlueTec Hybrid.
Běžní cestující mohou podle ře-

ditele firmyOSNADOMilana Ková-
ře posoudit komfort jízdy.
„Tento novátorský hybridní au-

tobus za patnáct milionů korun
kombinuje výhody elektrického a
dieselového pohonu a je jakýmsi
technologickým mezistupněm na
pomyslné cestě k nulovým emi-
sím,“ popisuje autobus ředitel Mi-
lan Kovář.
Zkušební provoz testuje OSNA-

DO ve spolupráci se společností
EvoBus Bohemia a vozidlo bude v
Trutnově jezdit po celý únor.
„Cílem je ověření předpokláda-

ných provozních parametrů. Bude-
me sledovat také reálné úspory
spotřeby pohonných hmot v po-
rovnání s ostatními autobusy v
městské dopravě,“ říká ředitel. Už
nyní předpokládá u hybridního au-
tobusu úsporu pohonných hmot
mezi 20 až 30 procenty.
Hybridní pohon zajišťují čtyři

elektromotory, které pohánějí
střední a zadní nápravu. Čtyřválco-
vý naftový motor splňující nejno-

vější emisní normy zajišťuje dobí-
jení baterií na střeše vozidla.
„Pohon umožňuje autobusu

projet části trasy linky v čistě elek-
trickém bezemisním módu. Tuto
funkci uplatní při průjezdu přes
historické centrum města,“ sdělil
ředitel.
Karoserie vychází z typuMerce-

des Benz Citaro G, který už OSNA-
DO má ve svém vozovém parku
pro městskou hromadnou dopra-
vu v Trutnově od prosince 2010. A
to ve verzi autobusu s pohonem
na stlačený zemní plyn. Od něj se
však hybridní verze liší třídvéřo-

vým provedením. Není to jediný
elektrobus, prohánějící se v sou-
časnosti po Trutnovsku. Vedle hyb-
ridního autobusu má OSNADO od
konce loňského prosince jako ski-
bus v Peci pod Sněžkou a Velké
Úpě další vozidlo. Nízkopodlažní
elektrobus českého výrobce SOR
EBN 10,5.
„Tím jezdí návštěvníci lyžař-

ských středisek. Jde o stejný typ
elektrobusu, který jsme testovali v
loňském červenci na linkáchměst-
ské dopravy ve Dvoře Králové nad
Labem,“ sdělil ředitel Milan Ko-
vář. Petr Broulík

Krátce
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Dotace může pomoci
také obnově hradeb
Radnice ve Dvoře Králové nad La-
bem vyhlašuje dotační programy
na podporu a rozvoj tělovýchovy a
sportu, sociálních služeb a zdravot-
nictví, veřejně prospěšných aktivit
i na obnovu vnějšího pláště domů,
které jsou kulturní památkou nebo
stojí na území Městské památkové
zónyměsta. O dotaci semohouhlá-
sit také ti, kteří chtějí opravit měst-
ské hradby nebo jejich část. Po-
drobnější informace včetně formu-
lářů lze získat na odboru školství,
kultury a sociálních věcí. (lík)

TRUTNOV

Mladí literáti, a pište.
Třeba o Trutnově
Užpoosmé vyhlásily Trutnovský lite-
rární klub a sdružení Trutnov –měs-
to draka literární soutěž Trutnovský
drak. Cílem je probudit autorskou
tvorbou zájemTrutnovských o litera-
turu a dění kolem nás. Autoři by
měli sepsat a odevzdat původní a do-
sud nepublikovaný text v žánrech
poezie, prózy či dramatu. A připojit
jméno a příjmení, datum narození,
adresu, telefon, případně školu a tří-
du. Téma je volné, ač organizátoři
chtějí navíc ocenit práce, které se bu-
dou týkat Trutnova, jeho symbolů
nebo výročí. Maximální rozsah jed-
noho příspěvku je pět básní nebo
pět strojopisných stran A4. První ka-
tegorie má hranice od 15 do 18 let,
druhá od 19 do 30 let. Soutěžní pří-
spěvky lze posílat do 31. srpna na
e-mail: tudrak.tlk@seznam.cz. (lík)

V rádiu Členové hradeckého skautského oddílu Jednička si
prohlédli redakci Českého rozhlasu Hradec králové a
zúčastnili se živého vysílání v pořadu Domino. Foto: rajce.net

Trutnovští mohou
vyzkoušet, jak se v zimě
jezdí elektrobusem. Na
linkách městské dopravy
se zkušebně prohání
hybridní kloubový
autobus, budoucí vize
nulových emisí.

Orlický maraton
V Deštném v Orlických horách se jel už

28. ročník závodu na 40 a 20 kilometrů.
Foto: jaryskar17, jaryskar17.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 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

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

Opravdu chceme mít
krajinu prošpikovanou
vrtnými věžemi?
»add Břidlicový plyn
Když jsem si přečetl úvahy o případ-
ném průzkumu břidlicového plynu
na Náchodsku a Trutnovsku, který
hodlá uskutečnit společnost s aus-
tralskými a americkými vlastníky,
udělalo se mi doslova špatně. Ně-
kdy různé ekologické organizace a
sdružení blokují dokončení nepatr-
ného úseku dálnice z různých i ma-
licherných příčin, ale tady bychom
připustili zničení unikátní krajinné
oblasti. Cožpak už opravdu všichni,
co o tom rozhodují, ztratili zbytek

zdravého rozumu a jsou schopni
dopustit takový zásah. CHKO Brou-
movsko je rozsáhlá lokalita, jakých
v naší republice opravdumnoho ne-
máme. Unikátní pískovcové skalní
oblasti Adršpašsko-Teplické skály,
Ostaš, Hvězdecké pohoří.
Bezprostředně na ni navazují z jed-
né strany Krkonoše a z druhé Orlic-
ké hory. Tvoří tak rozsáíhlou oblast,
ve které není žádný průmysl. Navíc,
jak je v článcích zdůrazněno, jde o
unikátní zásobárnu kvalitní pitné
vody. Opravdu bych nepochopil ty
zastupitele obcí, kteří by za pofidér-
ní příslib finančních výhod i vytvo-
ření malého množství nových pra-
covních míst byli schopni obětovat
nedotčenou přírodu. Opravdu chce-
memít tuto krajinu prošpikovanou
vrtnými nebo těžebními věžemi a
vším, co k tomu patří?
Každémumusí být jasné, že cizí
společnost udělá vše pro to, aby po

průzkumu, do kterého by vložila ne-
malé finanční prostředky, následo-
vala i těžba, protože cílem je patřič-
ný zisk. Této společnosti je úplně
jedno, jak bude krajina vypadat a
jaké to bude mít důsledky. A ubez-
pečování, že v žádném případě ne-
dojde k poškození zdrojů pitné
vody a životního prostředí, je je-
nom účelové. V dnešní době, kdy se
v denním tisku často poukazuje na
korupční prostředí při získávání
různých veřejných zakázek a povo-
lení, se pak nelze ubránit dojmu, že
by i při případném definitivním roz-
hodování o povolení činnosti pro
tuto společnost nehrála roli korup-
ce, která by se samozřejmě, jak je v
„našem kraji zvykem“, těžko proká-
zala a vše by proběhlo „v napros-
tém pořádku“.
Chtěl bych proto jako místní patri-
ot velmi apelovat na všechny zastu-
pitele obcí, aby společným postu-

pem zabránili tomuto záměru v
rámci zachování unikátní oblasti
CHKO Broumovsko. Vždyť jde o při-
lehlou oblast Trutnovska o rozlohu
777 čtverečných kilometrů, na
němž leží 56 obcí! V opačném přípa-
dě by se opravdu naplnila předpo-
věď zástupce vedoucí Správy
CHKO Petra Kuny, že by už samot-
ný průzkum dal této krajině se svý-
mi vrtnými věžemi a dalším zaříze-
ním průmyslový charakter. Dnes se
často kvůli okamžitému prospěchu,
někdy i úmyslně, zapomíná, že by-
chomměli také hledět na to, jaké
prostředí zachováme našim dětem.
Neměli bychom si - v tomto přípa-
dě cizí společností - nechat ničit to
málo, co ještě máme. Proč bychom
nemohli reagovat jako Francie a
Bulharsko, které technologie prů-
zkumových vrtů jako rizikové zaká-
zaly.
GerhardWeinlich, Náchod

Vítání občánků
V Dolní Kalné na Trutnovsku
vítali nové občánky obce.
Foto: Roman Zapadlo, spilberk.rajce.net

Fórum čtenářů

Motoskijöring Rokytnický závod měl půvabné
divačky. Foto: M. F. Ondrák- Arton Design, arton.rajce.net

Šetří přírodu i vzduch Nízkopodlažní elektrobus českého výrobce už slouží turistům jako skibus. Nyní se v Trutnově zkušebně prohání kloubový
autobus Mercedes Benz Citaro G typu BlueTec Hybrid (dole). Foto: OSNADO

výběr z dopisů, kráceno

Trutnovem křižuje Mercedes,
nový autobus, jenž nesmrdí

Očima čtenářů


