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Tipy Hradecké internetové televize
• Naděje královéhradeckého sportu

Nová jídelna vyřeší trable • Dlouhodobý problém se
stravováním studentů středních škol v Pospíšilově ulici by
měla vyřešit nová jídelna pro 1500 strávníků, kterou kraj
získá přestavbou bývalého výměníku, jenž je součástí
nového Hlucháku. Stravovací zařízení má vzniknout během
poslední třetí etapy stavebních úprav, které na budově
probíhají pro potřeby Evropského domu. Sloužit by mělo
začít už v příštím školním roce.
Více na str. 2

KRÁTCE Z HRADCE
Internet pro seniory
Město ve spolupráci se 12 základními školami pořádá od 27. února
bezplatné kurzy Internet pro seniory
– seniorhk.cz, a to pro začátečníky
i pokročilé a kurzy digitální fotografie.
Hodinu trvající výuka probíhá jednou
týdně obvykle mezi 14. a 17. hodinou. Kurzy internetu lze navštěvovat
v ZŠ Sever, Mandysova, Gočárova,
Bezručova, Jiráskovo nám., Úprkova,
Nový Hradec, Štefánikova, Kukleny,
Plotiště, Svobodné Dvory a M. Horákové. Kurzy digitální fotografie se
uskuteční v ZŠ Bezručova, Sever
a M. Horákové. Zájemci z řad seniorů se mohou hlásit do 20. února na
čísle 495 707 980, kde je záznamník.
Tam nadiktují jméno a příjmení, rok
narození, adresu, telefon, preferovanou školu a typ kurzu, do kterého
se hlásí. Délka vzkazu je omezena
na dvě minuty. Termíny výuky budou
zájemcům zaslány formou pozvánky
koncem února.

Radnici můžete mít
e-mailem barevnou
Informační zpravodaj města Radnice vychází nejen v tištěné podobě, ale má i elektronickou verzi. Ta
je na rozdíl od papírové v provedení
s barevnými snímky. Zájemci o čtení
městského zpravodajství na počítači
či v chytrém telefonu, mohou čerstvé
vydání najít každou středu na webových stránkách www.hradeckralove.
org. Čtenáři, jimž by vyhovovalo zasílání elektronické barevné Radnice
do e-mailové schránky, si o ni mohou
napsat na adresu: eradnice@mmhk.
cz a najdou ji ve své elektronické poště také každou středu.
(red)
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Prozradí Velké náměstí archeologům tajemství?
Archeologové vyhlížejí den, kdy se
jejich nástroje „podívají“ pod dlažbu
Velkého náměstí, která by jim mohla
přinést nové poznatky o historii města a odhalit některá tajemství. A mohlo by k tomu dojít už brzy. Archeologický výzkum jedné z nejstarších
lokalit města při chystané rekonstrukci kanalizace a vodovodu totiž
plánují už na nejbližší měsíce.
„Ještě to není jisté, stále se o tom jedná, ale pokud by se průzkum na Velkém
náměstí letos prováděl, tak by to pro nás
bylo hodně zajímavé. Vždyť se jedná
o archeologicky nejvýznamnější lokalitu, kterou v Hradci máme – jádro středověkého města a území jeho předchůdců, tedy pravěkého a raně středověkého
hradiště,“ má jasno archeolog Muzea
východních Čech v Hradci Králové Radek Bláha. Výzkum by se týkal jak střední a částečně severní části náměstí, tak
i okolí katedrály sv. Ducha, tedy z pohledu archeologie extrémně zajímavých
míst. Lze zde například očekávat nálezy
pozůstatků po životě našich předchůdců z pravěku, konkrétně z období přelomu střední a mladší doby bronzové ve
14. až 13. století před naším letopočtem.
Archeologové věří například také
v nálezy související se slovanským
hradištěm, které zde vzniklo v 9. nebo
10. století. V ploše náměstí by mohli
dále nalézt například pozůstatky starší
středověké zástavby, zpevnění terénu,
trasy starých vodovodů, studny, kožené věci, například boty, tašky, měšec či
zbytky prodejních zařízení, tedy stánků
nebo kotců. Ve středověku totiž bylo
na náměstí tržiště, kam se sjížděli obchodníci a řemeslníci ze širokého okolí.
Jelikož výkopy povedou i podél katedrály, lze předpokládat, že archeologové

Archeologové věří, že plánovaný výzkum Velkého náměstí jim pomůže doplnit mozaiku vědomostí o historii města na soutoku
Labe s Orlicí. V zemi by mohli klidně objevit i zbytky keramiky nebo záušnice (ve výřezu).
Foto: Martin Černý
odhalí i část pohřebiště, které v těchto
místech kdysi bývalo.
„Co se týká prostoru u hřbitova u katedrály, tam nás nejvíc zajímá otázka,
kdy se tam začalo pohřbívat. Zda až
v době výstavby kostela sv. Ducha, to
znamená na přelomu 13. a 14. století, nebo jestli zde náhodou nebyl ještě

Hradec vyhlásil své sportovní naděje
Město Hradec Králové vyhlásilo
a ocenilo své nadějné sportovce v kategorii mládeže do 18 let za mimořádné sportovní výsledky tentokrát za rok
2016. V sále filharmonie bylo ve středu
8. února titulem naděje královéhradeckého sportu oceněno 15 individuálních
sportovců a tři sportovní kolektivy.
V kategorii jednotlivců byli oceněni
badmintonista Marek Aubus, tanečnice Anna Jíšková, sportovní střelec

Festival Cyklocestování plný nevšedních zážitků
Sportovcem Hradce je judista Petřikov
Zastupitelské fórum – Zastupitelé reagují na výši zahrádkovného
Ptáme se za vás – Ptačí chřipka v Hradci Králové

Jaroslav Lang, mažoretka Romana
Ptáčková, judista Jan Macháček, orientační běžec Daniel Vandas, karatista
Mirek Tran, atlet David Ryba, zápasník
Filip Třebeška, taekwondista Adam
Jochman, karatistka Barbora Bukáčková, lyžař Tomáš Klinský, fotbalista Filip
Firbacher, lukostřelec Jakub Zimmer,
plavkyně Lýdie Štěpánková a plavec
Maxim Havlena.
V kategorii kolektivů bylo ocenění

uděleno basketbalistkám TJ Sokol Hradec Králové za titul mistryně ČR v kategorii U12, fotbalistům FC Hradec Králové za vítězství v české lize mladších
žáků a vítězství v turnajích Ondrášovka
Cup a O pohár primátora města Hradec
Králové. Oceněny byly také fotbalistky
FC Hradec Králové za titul mistryně ligy
starších žákyň, 3. místo na turnaji Praga Cup a 3. místo na mistrovství České
republiky v hale.
(oc)

Toto jsou naděje královéhradeckého sportu. Více fotografií je k vidění na facebooku města.

Foto: Jakub Misík

nějaký jeho předchůdce. S jistotou totiž nevíme, zda kostel sv. Ducha vznikl
v místech, kde předtím žádná církevní
stavby nebyla, nebo zda navázal na nějaký starší objekt,“ uvedl Radek Bláha
s tím, že zatím mají k dispozici jen indicie svědčící o obojím. Výzkum by mohl
archeologům zároveň zodpovědět na

otázku, jak vypadal prostor Velkého náměstí před vznikem města, jak zde byla
organizována zástavba, jak rozsáhlá
změna nastala po jeho založení a zda
k ní došlo naráz či postupně. Archeology zajímají i činnosti, k nimž na náměstí
docházelo, jak prostorově byl organizován prodej a podobně.
Martin Černý

Zahrádky u restaurací za tři koruny
Restaurace v Hradci Králové budou platit za pronájem ploch pro
předzahrádky tři koruny za den
a metr čtvereční. Návrh změny
obecně závazné vyhlášky o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství schválili na svém posledním jednání zastupitelé města.
Poplatek za restaurační předzahrádku byl v Hradci Králové od roku 1998
až do konce roku loňského neustále na
stejné výši, která činila jednu korunu za
metr čtvereční a den pro celotýdenní
provoz, pro zahrádky otevřené jen ve
dnech bez víkendu byla stanovena
cena tři koruny. S Hradcem srovnatelně velká města účtovala ve stejném
režimu i částky vyšší, dosahující například až deset korun. Vloni na jaře
dali zastupitelé vedení města impuls
ke změně obecně závazné vyhlášky,
která takzvané zahrádkovné upravuje.
Návrh, se kterým zastupitelé bez diskuse souhlasili ke konci roku, počítal
s částkou šest korun za metr čtvereční
a den. Nově však na svém posledním
zasedání schválili částku tři koruny.
V diskusi byly vzneseny i tři protinávrhy. Oldřich Vlasák navrhoval vrátit
obecně závaznou vyhlášku do původní
podoby, kdy předzahrádky užívané ve
všední dny byly zpoplatněny částkou
tři koruny a za předzahrádky s celotýdenním provozem se platila jedna ko-

runa za metr čtvereční a den. Lubomír
Štěpán předložil zastupitelstvu návrh,
který by předzahrádky uvnitř silničního
okruhu zpoplatňoval třemi korunami,
vně okruhu pak ve výši dvě koruny za
metr čtvereční a den. S návrhem rozšíření vyhlášky o osvobození od poplatku za zábor veřejného prostranství po
dobu dvou měsíců pro bytová družstva
a SVJ při revitalizacích bytových domů
zastupitele oslovila Lenka Fialová.
Protinávrhy ani doplňující návrh nebyly přijaty. Obecně závazná vyhláška je
tak platná ve znění předloženém radou
města, která počítá se zahrádkovným
ve výši tří korun za metr čtvereční
a den.
(red, čtk)

Složenky za odpad a psy
přijdou do schránek
Město Hradec Králové bude letos,
stejně jako v předchozích letech, posílat občanům pro úhradu poplatku
za komunální odpad a ze psů poštovní poukázky. Lidé tedy nemusejí
nikam chodit, složenky dostanou do
svých domovních schránek na přelomu března a dubna. Splatnost obou
poplatků je 25. dubna, sazby zůstávají rovněž nezměněny.
(oe)
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Studenti z „Pospíšilky“ budou mít obědy za rohem
Dlouhodobý problém se stravováním studentů středních škol v Pospíšilově ulici by měla vyřešit nová jídelna pro 1500 strávníků, kterou kraj
získá přestavbou bývalého výměníku, jenž je součástí nového Hlucháku. Stravovací zařízení má vzniknout
během poslední třetí etapy stavebních úprav, které na budově probíhají pro potřeby Evropského domu.
Sloužit by mělo začít už v příštím
školním roce.
V současnosti mají žáci z této lokality se stravováním problém, k obědům
mohli využívat například půldruhého kilometru vzdálenou školní jídelnu v Hradecké ulici, cesta tam a zpět jim však
trvala skoro hodinu. Studentů krajských
škol je v Pospíšilově ulici přitom požehnaně. Kromě gymnázia a průmyslové
školy stavební na Pospíšilově třídě,
které zde sídlí už dlouho, tady nyní fungují také obchodní akademie a střední
odborná škola a jazyková škola, které
se sem v posledních letech přestěhovaly z budov v Lipkách a ve Stěžerách.
Kraj předpokládá, že novou jídelnu by
kromě studentů mohli využívat také zaměstnanci agentur ze sousedního Evropského domu.
Stavební práce jsou naplánovány na
letošní rok. „V minulém roce kraj vypsal
veřejnou zakázku na zhotovení projektové dokumentace. Nyní se čeká na vypracování podrobnější dokumentace pro
provedení stavby a poté vypíšeme veřejnou soutěž na zhotovení stavby. Jídelna
by se měla začít stavět letos a mohla by zahájit provoz ve školním roce
2017/2018,“ uvedla náměstkyně hejtmana Martina Berdychová. Stavba přijde na
zhruba 42 milionů korun bez DPH.
Kapacita kuchyně bude 1500 porcí
denně, přičemž se předpokládá celotý-

denní a celoroční provoz s omezením
o prázdninách. O víkendech by jídelna
fungovala při požadovaném odběru nejméně 250 porcí.
(dl)

HRADECKÝ
PITAVAL
6. 2.

Jídelna by měla vzniknout přestavbou
výměníku, který je součástí objektu
nového Hlucháku. Foto: Martin Černý

Až tři roky ve vězení za ohrožení
pod vlivem návykové látky hrozí dvacetiletému řidiči, který ráno na třídě
ČSA naboural do před ním stojícího
vozu. Řidiči se dohodli na vině, odstavili auta mimo křižovatku a sepisovali protokol. Projíždějící policejní
hlídka dala řidičům dýchnout a zjistila, že jeden má v dechu 1,6 promile
alkoholu. Mladík se policistům přiznal, že v noci vypil pět piv, ale před
jízdou se už necítil opilý. Policie mu
zadržela řidičský průkaz a případ dál
řeší.

•

8. 2.

Obyvatelé Moravského Předměstí
upozornili městskou policii na trojici
chlapců, která posprejovala fasádu
několika panelových domů. Při příjezdu hlídky se na místě nacházeli
svědci a jeden z hochů. Strážníci
zadrželi i zbylou dvojici a chlapce,
kterým nebylo ani patnáct let, předali
policii. Zároveň informovali oddělení
sociálně právní ochrany dětí. (red)

Univerzita hostí
veletrh pracovních
příležitostí
Nová jídelna v Pospíšilově ulici by se měla začít budovat ještě letos. První studenti krajských středních škol z okolí se zde
naobědvají zřejmě v příštím roce.
Vizualizace: Královéhradecký kraj

Wellness na Flošně má infrasaunu

Wellness studio Flošna se neustále snaží zkvalitňovat své vybavení a služby. Posledním zlepšením je pořízení nové infrasauny pro čtyři
osoby.
V infrasauně se prohřívá nejen povrch těla, ale teplo proniká i do hloubky tkáně a dochází k rychlejšímu prohřátí organismu než v klasické sauně, a to přenosem tepelné energie z infračervených zářičů. Její výhodou je nižší okolní teplota
vzduchu, je proto vhodná i pro lidi léčící se s vysokým krevním tlakem, astmatiky
nebo osoby těžce snášící vysokou teplotu v klasické sauně.
Už od počátku letošního roku se wellness studio pyšní další novinkou v podobě kamenů z himálajských solí do solné parní kabiny, čímž se v ní zintenzivňuje
solný efekt.
Návštěvnost wellness studia každoročně roste. Například vloni sem přišlo
přes 35 tisíc návštěvníků, což je nejvíce od jeho otevření v květnu roku 2010.
Dosud nejvyšší návštěvnost, kterou provozovatel, tedy Správa nemovitostí Hradec Králové zaznamenala v roce 2015, byla překonána o 4804 osob.
(am)

Robot pomohl při operaci posté
Lékaři urologické kliniky fakultní
nemocnice provedli stou robotem
asistovanou urologickou operaci.
Zkušenosti potvrdily velké výhody
robotického operačního systému – dostupnost složitých částí těla, přesnost,
nižší ztráty krve, zkrácení hospitalizace
i rekonvalescence. Díky tomu vidí lékaři
budoucnost využití robota i pro gynekologii, chirurgii, cévní chirurgii, kardiochirurgii, ORL...
V urologii se robot využívá hlavně
k odstranění ohraničeného karcinomu
prostaty, nejčastějšího zhoubného one-

mocněním u mužů. „Trend počtu nových
případů je rostoucí, ale počet úmrtí neroste. Roste tedy úspěšnost léčby. Přispívá k tomu i vysoce účinná robotická
operační léčba. Na naší klinice již plánujeme pouze robotem asistované výkony,” uvedl přednosta urologické kliniky
Miloš Broďák.
(ps)

Fakulta informatiky a managementu
hradecké univerzity přivítá 21. února
od 9 do 15 hodin ve své budově v areálu kampusu Na Soutoku v Hradecké
ulici už podeváté veletrh pracovních
příležitostí s názvem HIT kariéra. Studenti i veřejnost se zde setkají se třemi
desítkami firem, které představí svou
činnost. „V rámci programu zazní i série zajímavých přednášek zaměřených
na současná aktuální témata v oboru.
Veřejnost i studenti se zde dozvědí, jak
se žije “ajťákům” v Hradci, kam se vyvíjejí moderní mobilní aplikace nebo jak
získat zkušenosti v zahraničí,” uvedla
mluvčí univerzity Zuzana Boučková.
Vstup na veletrh je volný.
(uh)

V roli modelky i ve 105 letech

Křižíkova ulice za Hučákem zůstane bez aut
Vjezdu do Křižíkovy ulice za vodní
elektrárnou Hučák nově brání dopravní
značka zakazující vjezd motorových vozidel. Je to reakce na zhoršující se situaci v této lokalitě, kde se dosud parkovalo
v rozporu se zákonem o pozemních komunikacích a navíc zde vznikaly konflikty mezi řidiči. Úprava byla dopředu projednána v pracovní skupině zabývající

se dopravou, v níž zasedají například
zástupci Policie ČR, státní správy a dalších subjektů. Na této úpravě se skupina
shodla jednomyslně.
V zákoně o pozemních komunikacích
kromě jiného stojí, že při stání musí po
celé délce ulice zůstat pro každý směr
jízdy alespoň jeden jízdní pruh široký
nejméně tři metry a při zastavení musí

KOMENTÁŘ ZASTUPITELE
Odpad v Marokánce – odpověď panu Mgr. Springerovi
Pan Mgr. Springer a jeho kolegové z vedení města a Městských lesů se cítí být
dotčeni tím, že jsem si dovolil nesouhlasit s navážením stavebního odpadu do pískovny Marokánka u Krňovic a věc jsem zdokumentoval, veřejně publikoval a ještě
navíc požádal Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP) o prošetření. ČIŽP při
kontrole na místě nic nenašla, neboť předmětný odpad byl před touto kontrolou
včas uklizen (pevně doufám, že byl skutečně odvezen a uložen na řádnou skládku). Tím je tedy vše v naprostém pořádku a já jen „vznáším vážná obvinění“,
„vytvářím negativní obraz městských lesů v očích veřejnosti“ a „poškozuji dobré
jméno společnosti v médiích“ apod. Co bylo do pískovny navezeno, jsem podrobně zdokladoval fotografiemi. Ty jsou zveřejněny na Facebookovém profilu Změny
pro Hradec a částečně už také v mém článku z prosince, jenž byl uveřejněn v komentářích zastupitelů na webu města. Každý soudný občan si tak může udělat
obrázek, zda takovýto materiál patří do přírody či nikoliv. Tento případ není jen
záležitostí toho, aby vše bylo „papírově“ v pořádku, ale také to je obraz míry naší
kulturnosti. Kulturnost člověka totiž není dána jen počtem navštívených koncertů
a divadelních představení, ale je také vyjádřena tím, jak se chováme k prostředí,
v němž žijeme a k jeho přírodním hodnotám. Malé děti učíme, že nemají odhazovat papírky od bonbónů na zem a bylo by fajn, kdyby se tím řídili i dospělí, zvláště
pak ti ve vedoucích pozicích.
Samozřejmě vítám, že byl po mém upozornění na věc předmětný odpad odvezen,
a nechci tu dál řešit podrobnosti případu. Přál bych si jen, aby se nad tím dotyční
alespoň trochu zamysleli a místo popudlivých a ublíženeckých reakcí raději zajistili, aby se do pískovny už žádný takový materiál nenavážel, a to ani „nedopatřením“…
Adam Záruba, zastupitel za Změnu pro Hradec a SZ s podporou Pirátů
3. 2. 2017

zůstat volný stejně široký jeden pruh pro
oba směry. To zde nelze dodržet. V poslední době se navíc začaly množit stížnosti řidičů na jiné, kteří jim nevhodným
parkováním bránili ve výjezdu. Ulice je
rovněž součástí jedné z hlavních cyklotras města, například jen cyklistů touto
ulici každý měsíc projede zhruba 30 tisíc. Využívají ji také chodci, přes Hučák
často chodí děti do blízké školy. Dosavadní situace, kdy zde parkovala auta,
další úzkou ulicí projížděla při hledání
volného místa a mezi auty se proplétali chodci, měla z pohledu bezpečnosti
k ideálu hodně daleko.
(red)

Pomozte muzeu
s Velkou vizitou
Muzeum východních Čech chystá výstavu o historii zdravotnictví
a lékařské péče s důrazem na období první republiky. Výstava Velká
vizita představí také oblast domácí
péče o zdraví, výstavbu všeobecné
veřejné nemocnice, oblast sociálně-zdravotní péče, školního lékaře
a založení ošetřovatelské školy.
Bude doplněna instalací věnovanou
zřízení lékařské fakulty. Muzeum
prosí veřejnost o zápůjčku případně
darování předmětů, které by mohly
doplnit výstavu. Jde o dobové fotografie, zdravotní pomůcky domácí
péče, učební pomůcky, vybavení ordinací, oblečení personálu, lékařské
kufříky... Kontakt: Pavla Koritenská,
e-mail: p.koritenska@muzeumhk.cz,
tel. 495 514 624.
(red)

Sté páté narozeniny oslavila v Domově U Biřičky nejstarší obyvatelka Hradce Králové Hedvika Trutnovská. Rodačka z Náchoda přišla na svět 11. února 1912 a jejím receptem na dlouhověkost je nepřipouštět si žádné starosti. Že i v pokročilém
věku není nutné bát se nových věcí, ukázala vloni, kdy stanula profesionálně nalíčená a upravená před objektivem fotoaparátu coby jedna z modelek pro kalendář
na rok 2017.
Foto: Pavlína Pospíšilová

KOMENTÁŘ ZASTUPITELE
Derby je naše, pardubický kotel fandil Hradci
V pátek 3. února se konalo 20. jubilejní derby HK vs. PCE, tentokráte u našich
jižních sousedů. Po prvním gólu Pardubic fanoušci stáli stále za svým klubem
a dokázali ho vybičovat až k vítězství 4:1. Porušovat pravidla se nemá. Hradečtí
fanoušci ale chtěli upozornit na stále se zhoršující podmínky jejich účasti na pardubickém stadiónu. Do pardubického kotle propašovali své fanoušky a rozvinuli
tam choreo s nápisem „Měníme fandění na jižní tribuně. Nic než Hradec!“. Choreo
bylo za pár desítek vteřin roztrháno pardubickými fanoušky na kousky. Hradečáci
se pak nechali hrdě bez protestů vyvést z pardubické zóny a ochotně přijmuli
trest. Za to jim je třeba dát palec nahoru. Sportovní fandění nemá nic společného
s nenávistí, jak se někteří snaží namítat. S vědomím, že budu i terčem kritiky, chci
poděkovat. Poděkovat nejen hradeckým hokejistům, ale i hradeckým fanouškům,
že patří k těm nejlepším v naší zemi. Díky, že jste…
Pavel Marek, zastupitel za ANO 2011
4. 2. 2017
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Patronka ME Ivana Večeřová: Klíčem bude atmosféra v týmu
Bude jednou ze tří VIP dam, které doprovodí červnový kontinentální
šampionát
basketbalistek
v roli patronky. Vicemistryně světa
2010 a mistryně Evropy 2005 Ivana
Večeřová bude spolu s bývalými
spoluhráčkami z úspěšných reprezentačních týmů Hanou Horákovou
a Evou Hlaváčkovou Vítečkovou zářit znovu, tentokrát v nehráčské roli.
Nejvíc budou vidět v sídelním městě
českého národního týmu, v Hradci
Králové. Bývalá pivotka, současná
trenérka a „v civilu“ procesní manažerka v bance už se na to moc těší.
Ivano, co vás přimělo k přijetí role
patronky šampionátu?
Je to pro mě čest. Za tuhle možnost
jsem opravdu ráda. Dokonce už teď
zkouším do Hradce svolat sejití všech
holek z našeho stříbrného týmu z mistrovství světa 2010, aby se nás potkalo
co nejvíc v rámci některého českého
zápasu.
Pohybujete se teď kolem basketbalu i jinak?
Začínala jsem jako asistentka u čtrnáctiletých kluků, ale protože jsem se
nechtěla vázat na celé víkendy, sou-

Ivana Večeřová (vlevo) zažila řadu úspěchů českého týmu.
středila jsem se na individuální činnosti, což mě baví nejvíc. Momentálně
vstupuju do možná až šesti týmů, což
znamená vždy jeden trénink týdně na
individuální dovednosti, se specializací
na pivotmany. Jeden tým kluků do 16
let mám v Brně na Basketbalové škole mládeže a několik ženských až po
kategorii U19 v brněnském KP. Navíc

Foto: Archiv ČBF

jednou týdně pracuju i s ženským ligovým áčkem.
Studujete na trenérskou A-licenci, bude vás lákat i vedení vlastního
týmu?
Na to si ani netroufám. Baví mě to,
v čem jsem, myslím, dobrá, a to je
trénink speciálních dovedností. Áčko
studuju hlavně proto, abych se něco

dozvěděla a někam se posunula. Uvidím, jestli to někdy využiju víc. Lákalo
by mě pohybovat se i kolem nároďáku,
protože dnešní trend je mít specialisty,
třeba i na pivoty.
V čem bude červnová Evropa jiná
než MS 2010, které také hostila ČR?
Jiné to bude v tom, že jde o mistrovství Evropy. Jiný je i tým. A oproti MS
nám do karet nebude hrát to, že toho
spolu tolik neprožil. My jsme měly na
co navazovat, byly tam evropské šampionáty 2003 a 2005 nebo i dvě olympiády. Pro tenhle celek, který ještě nezažil výraznější úspěch, to bude novější
zkušenost. Na druhé straně i my jsme
začínaly úspěchem na evropské scéně
a tohle může být taky začátek nějaké
cesty. Hlavní bude atmosféra v týmu.
My jsme ji měly perfektní. To pak vyhrává zápasy a dělá tým týmem. Většinou
se říká, že celek je tak silný, jak silný je
jeho nejslabší článek. Proto je důležité
mít i toho jedenáctého dvanáctého hráče, který má svou roli, něco do družstva
vnáší a jeden dýchá za druhého.
Na jaké umístění bude národní
tým mít?
Pokud máme mistrovství doma, tak
nevidím postup do play-off jako zá-

sadní úspěch. To bych řekla, že je samozřejmost. Po tom, co jsme měly na
přípravu dva roky, a ty zkušené hráčky
tam jsou, by mělo play-off být naším cílem, a to základním. Holky by si na to
měly věřit a jít si za tím.
Do týmu se po porodu bude vracet
jeho předpokládaná lídryně Kateřina
Elhotová. Jak vidíte její situaci?
Bývalá reprezentační rozehrávačka
Romča Hamzová se po porodu taky
dokázala na vrcholovou úroveň vrátit,
i když to zdravotně neměla jednoduché.
Katka je mladá, a jestli chce na Evropě
hrát, je to pro ni cíl a sen, všechno se
pak dělá daleko jednodušeji a s radostí. Otázkou bude jen fyzička.
(ph)

Zastavte se v Habrmance

šibřinky. Téma letošních zní V říši hraček aneb Kdo si hraje, nezlobí. Masky
k tématu jsou vítány. K tanci hraje kapela Svižná těla. Vstupenky ve vrátnici
TJ v Chelčického ulici.
(red)

V neděli
na fotbal
Start jarních bojů fotbalové ligy čeká borce FC Hradec
Králové na stadionu v Malšovicích
v neděli 19. února utkáním s Duklou
Praha. Začátek střetnutí se soupeřem, s nímž mají Votroci nepříznivou
bilanci, je ve 14 hodin.
(čer)

UDĚLEJTE SI ČAS
Děti a rozvod
Ve středu 22. února v 16.30 hodin
se v dětském krizovém centru Nomia
na Benešově třídě koná přednáška
Rozvádíme se! A co děti?. Dozvíte se,
co děti v této situaci cítí, jak jim situaci
usnadnit a jak jim i poté oba rodiče zachovat. Více na www.nomiahk.cz.

Lesy vystavují U Přívozu
Galerie U Přívozu Studijní a vědecké
knihovny hostí až do 28. února výstavu
architektonických soutěžních návrhů na
nové administrativní centrum Lesů ČR.

Procházka starým městem

v Heyrovského ulici na improvizační
show v podání souboru B.I.Z.O.N.I.
Hraje se na témata od diváků a vše
vzniká a zaniká na místě.

Český rozhlas uvádí
Martin Rejman, nový kastelán na
zámku Hrádek u Nechanic, bude hostem pořadu Českého rozhlasu HK Návštěva v neděli 19. února v 18.30 hodin. Hostem pořadu Regionální scéna,
který mapuje hudební dění na východě
Čech, bude 20. února po 18. hodině
zpěvačka Iva Marešová.

Radiokavárna
Českého rozhlasu

V rámci Mezinárodního dne průvodců cestovního ruchu pořádá Vyšší odborná škola cestovního ruchu 21. února Procházky po starém městě. Sraz
bude ve 13 hodin na Malém náměstí
a procházka doplněná výkladem povede i po Velkém náměstí a do katedrály
sv. Ducha.

Na 24. února rozhlas připravil od 10
hodin přímý přenos z Radiokavárny
v Havlíčkově ulici. Hosty budou Aleš
Pícl a jeho sibiřský husky. Musher a ředitel závodu Ledová jízda přiblíží krásu
jízdy na saních tažených psy.

Za muškátovým oříškem

Šestá premiéra u Klicperů

Ve čtvrtek 23. února mohou milovníci
cestopisných vyprávění navštívit přednášku Moluky a Raja Ampat – znovu
objevená exotika. Začátek v 17 hodin
v konferenčním sále Studijní a vědecké
knihovny. Více na www.svkhk.cz.

Hlavní scéna Klicperova divadla
zažije v sobotu 18. února v 19. hodin
šestou premiéru sezony, detektivní komedii Kati britského dramatika Martina
McDonagha v režii Jana Friče.

Improvizace v AC Klubu

Trápí vás osud hotelu Černigov nebo
mostu ve Svinarech? Proč byl zbourán
Zámeček? Přijďte si nejen o tom popovídat s Janem Faltou, vedoucím odboru památkové péče magistrátu 24. úno-

Jak to vypadá, když herci sami
do poslední chvíle netuší, co budou
hrát? O tom se lze přesvědčit v sobotu 18. února od 20 hodin v AC klubu

Hradec Králové

ClubCafé Pessoa zve

ra od 18 hodin v ClubCafé Pessoa.
Vstup volný.
ClubCafé Pessoa zve také na pěvecký workshop 21. února od 18 do 21 hodin. Přihlášky na tel. 731 459 250 nebo
workshopy@post.cz.

Švýcarsko v AC klubu
AC klub v Heyrovského ulici bude
20. února od 19 hodin hostit další cestovatelské promítání. Tentokrát Grand
Combin – švýcarský Mont Blanc.

Cestovatelské přednášky
V aule biskupského gymnázia začíná
5. ročník cestovatelských přednášek –
promítání fotografií z cest. Povídání
Tomáše Kratochvíla s názvem Stopem a prací po Velké Británii proběhne
23. února od 17 hodin. Více na bisgymbb.cz.

Cák a Flíček se představují
YMCA zve 22. února od 17 do 18
hodin na prezentaci dětské knihy Cák
a Flíček. Návštěvníky čeká zpívání,
hraní, čtení a malování s hrdiny knížek.
Vstup je zdarma.

Kladský impuls
Nová výstava v Galerii Na Hradě je
věnována polským výtvarníkům z Klodzka. Výstava Kladský impuls potrvá od
22. února do 20. března. Na výstavě
představí svá díla z oboru malby, grafiky, sochařství a umělecké fotografie
23 autorů. Vernisáž se koná 22. února
v 17 hodin.

HISTORIE KNIHOVNICTVÍ V HRADCI KRÁLOVÉ
Zajímá-li vás historie hradecké
městské knihovny a jejích poboček,
tak právě vám je určen seriál, který pro Radnici připravuje knihovna
města podle publikace Kulturní Hradec Králové. Dnes si můžete přečíst
šestý díl.

Jedním z dalších, nepříliš šťastných
zásahů do fondů, bylo přijímání a překotné zařazování darů. V roce 1953
byly do lidových knihoven převedeny
Gottwaldovy knihovny místních organizací KSČ. Tyto knihovny byly vřazovány téměř v celém rozsahu, takže fondy
byly plné několikanásobných výtisků
stejných titulů, které zůstaly naprosto
nevyužity.
Od roku 1951 byla rozšířena působnost Městské ústřední knihovny
na okres a kraj, změnil se i název na
Krajskou lidovou knihovnu. Součástí knihovny se tehdy stalo doplňovací
oddělení a zavedením meziknihovní
výpůjční služby se rozšířily kontakty s ostatními veřejnými knihovnami,

zejména ve využívání cizojazyčného
a hudebního fondu. Kvůli rozšířenému
působení knihovny bylo zřízeno metodické oddělení, které pravidelně vydávalo leták Práce s knihou v Hradeckém
kraji. Pro vedoucí okresních lidových
knihoven v kraji se pravidelně pořádaly semináře. Oddělení také ovlivňovalo

Klub předškoláčků ZŠ Habrmanova
se sejde 20. února v 15.30 hodin. Tentokrát bude potřeba mít nastražené uši.
Klub uvítá i další zájemce. Přihlašovat
se není nutné.
Zájemci o habrmanské Tvořeníčko
se sejdou 23. února v 16 hodin. Návštěvníci budou vytvářet drobnosti metodou drátování. Přihlášení ve škole
nebo na www.habrmanova.cz.

Bachovy květové esence
Bachovy esence pomáhají zvládat
stresy, napětí a nepříjemné nálady.
Zájemci o základní seminář, který se
v Nové Akropoli koná 25. a 26. února
od 9 do 16 hodin, se mohou přihlásit na
tel. 776 660 006 (18 – 21 hodin), nebo
na e-mailu: hradec@akropolis.cz.

Pleteme z pedigu

Přijďte si uplést košíčky a jiné dekorační velikonoční předměty z pedigu
27. února od 17 hodin do víceúčelového sálu knihovny města. Rezervace na
tel. 495 075 016, 495 075 057 nebo na
e-mailu propagace@knihovnahk.cz.

Sokolské šibřinky
Sokol Pražské Předměstí pořádá
24. února od 20 hodin v tělocvičně
v Chelčického ulici tradiční Sokolské

Statutární město Hradec Králové
vyhlašuje výběrová řízení na pozice:
REFERENT/KA – PŘESTUPKY
odbor správní
Informace: Pavel Uhlíř, tel. 495 707 460.
REFERENT/KA – PÉČE O DÍTĚ
(OPATROVNÍK)
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Informace: Světluše Kotrčová,
tel. 495 707 382.
Přihlášky lze podávat do 20. 2.
REFERENT/KA –
STAVEBNÍ TECHNIK
odbor stavební
Informace: Michal Jandík,
tel. 495 707 850
Přihlášky lze podávat do 27. 2. 2017
Podrobné informace na
www.hradeckralove.org – Kariéra.

KNIHOVNA V LETECH PADESÁTÝCH A ŠEDESÁTÝCH

a evidovalo činnost knihoven, například
besedy a čtenářské konference, přípravu pro účast v soutěži Budujeme vzornou lidovou knihovnu atd. V této soutěži získala knihovna v roce 1954 uznání
rady KNV, v roce 1955 čestné uznání
ministerstva kultury a v roce 1956 štít
a titul Vzorná lidová knihovna.

Oddělení pro dospělé v ústřední půjčovně v letech 1958-61. Foto: Archiv knihovny

V roce 1949 byla v Hradci Králové
založena Státní studijní knihovna Zdeňka Nejedlého a ředitel Krajské lidové
knihovny se snažil o vzájemnou spolupráci. To vedlo k návrhu na sloučení
obou knihoven, kterým se měla zjednodušit a zlevnit řada administrativních i odborných činností. Ministerstvo
školství, kterému podléhaly vědecké
knihovny, zpočátku zaujalo zamítavý
postoj s poukazem na zcela odlišný
charakter činnosti, ministerstvo kultury
bylo opačného názoru a považovalo
projekt za uskutečnitelný nejen v Hradci, ale i v dalších velkých městech. Obě
instituce byly sloučeny v říjnu 1958.
Z bývalé Státní studijní knihovny se
vytvořilo vědecké oddělení nově zřízené Krajské knihovny v Hradci Králové.
Po uplynutí dvou let, kdy byly zvládnuty
počáteční organizační těžkosti, došlo
v roce 1960 spolu s územní reorganizací k opětovnému rozdělení obou
knihoven. Vedením Okresní lidové
knihovny, která spadala pod Okresní
národní výbor, byla pověřena krajská
metodička a zástupkyně ředitele Blažena Levínská. Okresní lidová knihovna
se musela vypořádat s nedostačujícími technickými podmínkami v ústřední

budově i na pobočkách a hledat nové
způsoby uspokojování stále se zvyšujících čtenářských požadavků. Jako skladiště byly získány budovy mimo město
(zámek Hrádek u Nechanic, Myštěves,
Dolní Přím, Staré Nechanice) a upravené půdní a sklepní prostory v ústřední
budově v Tomově ulici.
Knihovní fond se doplňoval s ohledem na rozdělení působnosti obou
hlavních knihoven ve městě a s přihlédnutím ke vzniku povinně zřízené
studovny politické literatury v roce
1963. Knihovna provozovala na území
města deset půjčoven. Pobočky kromě
půjčování knih pořádaly také literární
besedy a informační lekce pro žáky.
Působnost metodického oddělení byla
rozšířena na celý Východočeský kraj.
Knihovníci začali vytvářet regionální bibliografii zaměřenou na město
a okres, která knižně vyšla v roce 1970.
Po okupaci sovětskými vojsky v roce
1968 knihovna utajeně spolupracovala s hradeckým rozhlasem (vysílalo se
z věžičky knihovny) a členy hradeckého divadla, kteří stáli v čele reakce na
srpnové události.
Podle vzpomínek Lii Koudelkové
zpracovala Iva Košťálová
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KAM ZA KULTUROU
Sobota 18. února
Adalbertinum 8.00 Mezinárodní prodejní výstava minerálů a drahých kamenů, šperků, fosilií a jiných přírodnin
Hvězdárna a planetárium 14.00 Pozorování Slunce, 15.00 Program pro
děti – Ptačí ostrov, 17.00 Kyrgyzstán,
18.00 Cesta za miliardou sluncí, 19.30
Večerní program, 20.45 Večerní pozorování
Bio Central 15.30 Zpívej, 17.30 T2
Trainspotting, 18.30 Paterson, 20.00
Jackie
Divadlo Drak 16.00 O pejskovi a kočičce
Klicperovo divadlo 19.00 Kati
AC Klub 20.00 Improshow – Bizoni

KOŘENÁŘKA

POVĚSTI Z HRADECKÝCH LESŮ
Informační zpravodaj Radnice připravil pro své čtenáře seriál příběhů
z knihy Pověsti z hradeckých lesů
autorů Marty Pohnerové a Milana
Zerzána. Jednotlivé díly vás seznámí s příběhy vážícími se ke známým
i méně známým místům v královéhradeckých lesích.
V novohradeckých lesích roste mnoho vzácných bylinek, ale už jen málo
lidí je zná. Žila prý zde kdysi slavná
kořenářka. Pomáhala lidem z široka

daleka. Nikdo však ani nevěděl, kde bydlí. Kdo chtěl, vždy ji našel na kraji lesa
nebo u rybníků. Na jaře sbírala petrklíče a podběl na kašel, fialky na horečku,
březové listí, jahodník, hluchavku, kopřivu a mnoho dalších rostlinek, z nichž
míchala léčivé čaje nebo třela v sádle
mastičky. Znala i jedovaté byliny a věděla, jak s nimi zacházet, aby neublížily,
ale pomohly.
Jednou ji na kraji lesa zastavila bohatá paní. Sametové šaty, perlový ná-

hrdelník a na rukou prsteny ze zlata.
Kořenářka se hluboce uklonila a ptala
se, na jakou nemoc má namíchat koření. Paní si vzdychla a poprosila, aby
namíchala něco, po čem by už člověk
neměl žádná trápení. Kořenářka se lekla a chtěla utéct. Paní ji vzala za ruku
a vložila jí do ní plný váček peněz. Když
se kořenářka zdráhala, přidala ještě
perly.
Stará žena si uvědomila, jak bídně žije, že se blíží zima a bude živořit

Skibus vyráží na hory každý víkend

Neděle 19. února
Bio Central 15.00 Lego Batman film,
17.30 Hoří, má panenko, 18.30 Konkurs, 20.00 Lásky jedné plavovlásky

HLEDAJÍ NOVÝ DOMOV
Ozzi, evid. č. 34/2017, německý ovčák;
pohlaví:
pes,
barva: černá se
znaky, věk: 5 let,
kohoutková výška 68 cm, hmotnost 45 kg. Ozzi
je
inteligentní
přátelský německý ovčák v dobré kondici, vhodný pro
zájemce s domkem a zahradou.

Pondělí 20. února
Bio Central 17.00 Mlčení, 18.30 Paterson, 20.30 T2 Trainspotting
Klicperovo divadlo 17.30 Vincenc
ZUŠ Střezina 18.00 Třídní koncert
Filharmonie HK 19.00 A do pyžam!
AC Klub 19.00 Grand Combin – švýcarský Mt. Blanc
Divadlo Jesličky 19.30 Flamencový
večer

Adam, evid. č. 25/2017, kříženec jezevčíka; pohlaví: pes, barva:
rezavá, věk: 3
roky, kohoutková výška 30 cm,
hmotnost 8 kg.
Pohledný křížený jezevčík na
vyšších
nožičkách, klidné přátelské povahy. Vhodný
jako společník k domku se zahradou.

Úterý 21. února
Bio Central 10.00 Zákon Helena,
17.30 T2 Trainspotting, 18.30 Strnadovi, 20.00 Na cestách – Transsibiřskou
magistrálou
ZUŠ Střezina 18.00 Třídní houslový
koncert
ClubCafé Pessoa 18.00 Pěvecký
workshop
Klicperovo divadlo 19.00 Kati
Aldis 19.00 The best of ze žlutých trabantů s Danem Přibáněm
AC Klub 19.00 Zpátky do školy – medici – Pavel & Comp.
Artičok 19.30 Kuba – ostrov „svobody“
Divadlo Jesličky 19.30 Pod mikroskopem s Vítkem Martincem a Petrem
Kultem

Středa 22. února
Knihovna HK, Wonkova 15.00 Výtvarná dílna – sněhulákové klíčenky, 17.00
Martin Luther a ohlas jeho myšlenek
Galerie Na Hradě 17.00 Vernisáž:
Kladský impuls
YMCA 17.00 Prezentace dětské knihy
Cák a Flíček
Bio Central 17.30 Zdaleka, 18.30 Paterson, 20.00 Nečekaný život
SVK HK 18.00 Sant Mat: Cesta k životní pohodě aneb Jak najít svůj pevný bod
ZUŠ Střezina 18.00 Klavír, cembalo,
varhany
Hvězdárna a planetárium 18.30 Podvečerní program, 20.30 Večerní pozorování
Klicperovo divadlo 19.00 Vítězný
únor
Klub Satchmo 19.00 Puzzle Jazz
Divadlo Jesličky 19.30 Fili a ti druzí

Čtvrtek 23. února
SVK HK 10.00 Masopust a velikonoční
období, 17.00 Dana a Matyáš Adamovi: Moluky a Raja Ampat – znovu objevená exotika
Biskupské gymnázium 17.00 Cestovatelské přednášky na BIGY
Bio Central 17.30 Žít a jiné příběhy,
20.00 Co největší vzdálenost
Knihovna HK, Wonkova 18.00 Koncert Hudební katedry UHK
ZUŠ Střezina 18.00 Třídní klavírní
koncert
Artičok 18.30 Festival večerní poezie
AC Klub 19.00 Slovenský večírek
s haluškami a slovenskou hudbou
Filharmonie HK 19.30 Koncert bílé
řady
Divadlo Jesličky 19.30 Želízka v ohni

Každou sobotu i neděli a o jarních prázdninách dokonce každý den vypravuje městský dopravní podnik autobus, jehož cílovou stanicí je parkoviště přímo pod sjezdovkou v Deštném v Orlických horách. Jedna cesta lyžaře vyjde na 70 a při použití
městské karty jen na 50 korun. Skibus vyjíždí v 7.15 hodin z konečné v Podzámčí, dále zastavuje v 7.20 na zastávce Benešova třída, v 7.25 Hotel Garni, v 7.40 odjíždí z terminálu, v 7.50 od Adalbertina a poslední zastávkou je v 8 hodin Alessandria.
Zpět z parkoviště v Deštném odjíždí v 16.15 hodin. Skibus by měl jezdit až do 26. března. Foto: Martin Černý

KAM ZA SPORTEM
Sobota 18. února
Florbal

I. liga žen – skupina východ: IBK Hradec Králové – FTC Vysoké Mýto (18.00, sportovní hala Třebeš)

Lední hokej

extraliga juniorů: Mountfield HK – Zlín (12.00, Fortuna aréna)

Lední hokej

6. + 8. třída: Mountfield HK – Liberec (11.15, Fortuna aréna – hala 2)

Lední hokej

3. třída: minihokej (8.00, Fortuna aréna – hala 2)

Lední hokej

přátelsky 4. třída: Mountfield HK – Sparta Praha (15.00, Fortuna aréna)

Volejbal

II. liga mužů: TJ Slavia HK – Velké Meziříčí (9.00 a 13.00, sportovní hala TJ Slavia Orlická kotlina)

Volejbal

Český pohár žáků (10.00-18.00, sportovní hala TJ Slavia Orlická kotlina)

Neděle 19. února
Volejbal

český pohár žáků (9.00 – 15.00, sportovní hala TJ Slavia Orlická kotlina)

Florbal

I. liga žen – skupina východ: IBK Hradec Králové – FBC Hranice (15.00, sportovní hala Třebeš)

Fotbal

I. liga: FC Hradec Králové – Dukla Praha (14.00, Všesportovní stadion Malšovice)

Lední hokej

extraliga mladšího dorostu: Mountfield HK – Sparta Praha (12.00, Fortuna aréna)

Florbal

G2 liga juniorů: 1. kolo play- off (10.00, sportovní hala Třebeš)

Středa 22. února
Kuželky

východočeský přebor družstev dospělých: SKP Kuželky Hradec Králové B – Smiřice B
(17.00, kuželna SKP Malšovice)

Pátek 24. února
Lední hokej

extraliga mužů: Mountfield HK – HC Olomouc (18.00, Fortuna aréna)

PLAVÁNÍ
Den

Plavecký bazén 50 m Aquacentrum

Sauna

Wellness studio Flošna

So 18. 2.

10.00-20.00

10.00-20.00

10.00-20.00 společná

10.00-23.00 (vstup s dětmi
od 1 roku 10.00-13.00)

Ne 19. 2.

10.00-20.00

10.00-20.00

10.00-20.00 společná

10.00-21.00

Po 20. 2.

6.00-19.00

12.00-21.00
(18.00 aquaaerobic)

12.00-14.00 ženy;
14.00-21.00 společná

16.00-21.00 (vstup s dětmi
od 1 roku celý den),
do 16 hodin sanitární den

Út 21. 2.

6.00-21.00

10.00-21.00
10.00-21.00 muži
11.30-12.30 cvičení pro seniory

10.00-21.00

St 22. 2.

6.00-19.00

10.00-21.00

10.00-21.00 společná

10.00 -19.00

Čt 23. 2.

6.00-21.00

10.00-21.00

10.00-21.00 ženy

10.00-21.00

Pá 24. 2.

12.00-18.00
20-21 nudistické
plavání

10.00-21.00

10.00-21.00 společná

10.00-23.00

Pátek 24. února
Bio Central 17.30 Viva, 20.00 Kam
vůně moře nedolehne
ClubCafé Pessoa 18.00 Začátky
a konce hradeckých kulturních památek
Hvězdárna a planetárium 18.30 Podvečerní program, 20.30 Večerní pozorování
Klicperovo divadlo 19.00 Čtyřlístek
AC Klub 19.00 Once upon a time, Gienah, Hand grenade
(lm)

v roztrhaném přístřešku a od lidí dostane teplou polévku, staré ponožky nebo
kousek chleba. Představila si, jak by
mohla žít v pěkném domě a nemusela
by se plahočit po lese. Kývla na nabídku a druhý den dala paní jedovatý durman, sušené vraní oko a oměj.
Od toho dne kořenářku lidé marně
hledali. Odešla do města a začala žít
jako bohatá dáma až do chvíle, kdy se
rozšířila strašná zpráva, že vzácná paní
otrávila sebe i svou dceru. Kořenářku
začalo trápit svědomí. Pranic ji netěšilo
bohatství a po čase se vrátila do svého
lesa. Nikoho neléčila a toulala se sem
a tam. Jednoho dne ji v lese zabil blesk.
Od té doby je někdy večer slyšet tichý
nářek, do mechu padají velké krůpěje
slz a doprovází je vůně lesních bylinek.

Tim, evid. č. 254/2016, kříženec; pohlaví: pes, barva: černá s bílou
náprsenkou, věk:
10. let, kohoutková výška 55
cm, hmotnost 25
kg. Tim je bystrý,
přátelský snadno ovladatelný kříženec, právě pro tyto
vlastnosti je velice oblíbeným psem
mezi dobrovolnými venčiteli. Je vhodný
k domku se zahradou.
Luisa, evid. č. 323/2016, kočka evropská; barva: černo-bílá, pohlaví: kočka, věk: 2 roky.
Dvouletá kočička,
mírné a mazlivé
povahy, v depozitu úspěšně odchovala koťátka, byla
kastrována a nyní je připravena k adopci. Je odčervena a vakcinována.
(ll)
Více informací na
www.tshk.cz/cs/utulek
útulek pro psy: 495 497 075
depozitum pro kočky: 731 131 216
Uzávěrka tohoto čísla byla 9. 2. 2017. Zveřejněné informace jsou platné k tomuto datu.
Uzávěrka dalšího čísla je 16. 2. 2017. Zájemci
o zasílání barevné elektronické podoby zpravodaje Radnice, která je také na www.hradeckralove.org, si o tuto službu mohou napsat na
e-mail: eradnice@mmhk.cz.
Redakce si vyhrazuje právo nevyžádané příspěvky upravit či neotisknout. Statutární město
Hradec Králové nenese odpovědnost za skutečný průběh zde inzerovaných akcí. Nezodpovídá
ani za případné vložené propagační tiskoviny
jakéhokoliv charakteru.
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