Elektrobusy vydrží jezdit déle z Až 250 kilometrů oproti původním 150 ujede nyní denně elektrobus v hradecké MHD, a to
díky rychlodobíjecímu zařízení. To se objevilo v listopadu na terminálu městské hromadné dopravy a po provozních zkouškách
nyní přechází do běžného provozu. Dopravní podnik testuje rychlodobíjení jako partner výrobce a dodavatele elektrobusů společnosti SOR Libchavy. Dopravní podnik plánuje zařazováním elektrobusů nahrazovat autobusy s naftovým pohonem, přičemž zůstane zachována trolejbusová doprava.
Více na str. 2

KRÁTCE Z HRADCE
Veřejná schůze městských
částí Pouchov a Věkoše
Veřejná schůze vedení města
s občany městských částí Pouchov
a Věkoše se uskuteční ve středu
16. března od 18 hodin v Katolickém
domě ve Velké ulici 277. Projednávat se bude mimo jiné doprava nad
šest tun, koncepce dopravního napojení letiště, investice do infrastruktury, v programu setkání zazní
i téma cyklostezek.

Shromáždění občanů
k výročí T. G. Masaryka
Masarykova společnost a další organizace zvou na shromáždění občanů u příležitosti 166. výročí narození prvního prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka
v pondělí 7. března v 17 hodin na
Masarykově náměstí. Na programu
jsou kromě proslovů položení květin, vystoupení pěveckých sborů
i československá hymna.

Žádejte o dotace na
rozvoj cestovního ruchu
Odbor kultury, sportu a cestovního
ruchu magistrátu informuje zájemce
o dotace na rozvoj cestovního ruchu,
II. kolo, že žádosti mohou podávat
na předepsaném formuláři do 31.
března. Dotační program je určen na
projekty konané v roce 2016. Jeho
cílem je podpora rozvoje cestovního
ruchu a budování města jako turistické destinace, rozvoj produktů
a zkvalitňování infrastruktury pro cestovní ruch a propagace města. Účelem je zvýšit návštěvnost města,
jeho pozitivní vnímání a zvýšení ekonomických přínosů pro město. Více
na www.hradeckralove.org/urad/financni-prispevky-3.
(red)

Hradecká knihovna za sto zlatých
Důvod k oslavě má letos Knihovna města Hradce Králové. Právě letos
si totiž Hradečtí připomínají 120 let od otevření první městské knihovny
v domě čp. 59 za katedrálou sv. Ducha. K otevření se tehdy podařilo nashromáždit 834 knih a hned první den si 37 dychtivých čtenářů půjčilo
120 z nich. Do dnešní doby prošla knihovna mnoha místy, její fondy se
utěšeně rozrůstaly a zájem čtenářů neopadá. Dnes se půjčí kniha s každou minutou otvírací doby. Kulaté výročí si letos knihovna připomene
několika programy a akcemi, z nichž první se uskutečnila 1. března a knihovna při ní pokřtila autobus MHD v jejích barvách.
Počátky městské knihovny jsou
spojeny s bohatým spolkovým životem, který v Hradci Králové panoval
ve druhé polovině 19. století a s knihovnami těchto spolků. „Vznik městské knihovny inicioval v roce 1894
profesor reálky Alois Matuška a společně s městským radním a pozdějším starostou Františkem Ulrichem
a regionálním historikem Ludvíkem
Domečkou prosadili její založení za
100 zlatých. Městská knihovna byla
slavnostně otevřena 4. října 1896 a to
v soukromém bytě prvního knihovníka Karla Paula v domě čp. 59 za kostelem sv. Ducha na bývalém Děkanském náměstí,“ vypráví ředitelka knihovny města Barbora Čižinská. Při
otevření si z 834 knih půjčilo 37 zá-

jemců 120 z nich. Půjčovalo se jednu
hodinu ve středu večer a jednu hodinu v neděli po obědě.
O tři roky později byla knihovna
přemístěna na Velké náměstí do
domu čp. 33, kde sdílela prostor
s nově otevřenou Palackého čítárnou.
V této době činil roční příspěvek
městské rady 400 korun. „Čítárna pořádala nejrůznější kulturní a vzdělávací akce mimo jiné také koncerty
a výstavy a od roku 1901 takzvané
univerzitní extenze pro širokou veřejnost. Například v roce 1913 bylo
uspořádáno přes sto přednášek z nejrůznějších okruhů - literatury, umění,
historie, turistiky, lékařství, techniky,
hospodářství a stranou nezůstávaly
ani ženské otázky. Mezi pravidelné

návštěvníky patřili i studenti středních
škol, kteří měli vstup zpočátku zakázaný. Na přednášku přišlo i více než
300 lidí,“ pokračuje v pohledu do historie Barbora Čižinská.
Slibný rozvoj byl přerušen první světovou válkou. Se vznikem prvního knihovnického zákona v roce 1919 byla
činnost knihovny i čítárny znovu obnovena a po přestěhování do nových
prostor - do domu U Špuláků na Velkém náměstí - splynula v roce 1923
knihovna a čítárna v jednu instituci. Ze
statistik vyplývá, že čtenáři měli rádi
Baara, Herrmanna či Jiráska, Dumase,
Londona, Verneho a velmi populární
byly dobrodružné knihy.
Prostory domu U Špuláků se ale
brzy ukázaly jako technicky nevyhovující, a tak se knihovna na dlouhých
74 let přestěhovala v roce 1939 do
budovy bývalého Záložního úvěrního
ústavu v Tomkově ulici čp. 177. Knihy
se půjčovaly v prostředí bývalých

bankovních přepážek. Novým knihovníkem byl jmenován dr. František
Hejl, pod jehož vedením se podařilo
zřídit oddělení cizojazyčné literatury,
samostatné dětské oddělení - studenti a mládež tehdy tvořili už okolo 40 %
čtenářů - a v roce 1940 vzniklo jedno
z prvních hudebních oddělení.
„Dnes má knihovna zázemí v rekonstruované bývalé továrně Vertex
ve Wonkově ulici. Její fondy čítají
přes půl milionu svazků, a její služby
využívá 22 tisíc registrovaných čtenářů a návštěvníků,“ stručně přibližuje
současnost knihovny její ředitelka.
Významným momentem v životě
knihovny bylo vytvoření takzvaného
Velkého Hradce v roce 1942, kdy byly
k městu připojeny okolní obce. Jejich
samostatné knihovny se staly pobočkami Městské veřejné knihovny
v Hradci Králové a střípky z této části
historie přineseme v dalším vydání
Radnice.
(pp)
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Křest autobusu, výstava fotografií z historie a současnosti knihovny, vydání
symbolické pamětní jízdenky, hudební vystoupení a další program - to vše provázelo 1. března připomínku letošních 120 let od otevření první královéhradecké knihovny.
Foto: Pavlína Pospíšilová

Palackého čítárna měla v době otevření k dispozici okolo stovky novin a časopisů a byla otevřena ve všední dny a v neděli dvakrát denně. V zimě, kdy se
v místnosti vystřídalo denně až sedmdesát lidí a pro kouř z kamen nebylo moc
vidět, zde byl pobyt ne zcela příjemný.
Foto: Archiv knihovny

Obnovou projde poslední část historického zábradlí
Opravou posledního úseku
skončí ještě před letošním létem
postupná obnova více než kilometr dlouhého historického zábradlí lemujícího břehy Labe
v centru krajské metropole. Radní města dali zelenou firmě, která
by se měla v dubnu ujmout stavebních prací na posledním krátkém úseku zábradlí před budovou Českého rozhlasu.
S postupnou obnovou historického
zábradlí město začalo už před několika roky, přičemž s financováním některých úseků pomohly dotace z Evropské unie nebo z Ministerstva kultury ČR.
Předmětem obnovy poslední části
litinového zábradlí bude, stejně jako
u předchozích úseků, nejen samotné
zábradlí, ale také pískovcové sloupky.
Zhotovitel prací je vázaný návrhem
obnovy zábradlí zpracovaného diplomovaným technikem v květnu roku

Většina prací na obnově litinového zábradlí na labském nábřeží byla provedena už v minulých letech.
Ilustrační foto: Pavlína Pospíšilová

2015. Přestože se jedná o poslední
a nejkratší díl zábradlí lemujícího
Labe, platí i pro obnovu této zbylé
části poměrně náročná kritéria kladená na zhotovitele. I zde se totiž jedná
o památkově chráněnou část. Subjekt, který nabídnul nejnižší cenu,
tedy 447 333 korun bez daně z přidané hodnoty, by se měl prací ujmout
v dubnu. Před letními prázdninami má
být kompletní obnova zábradlí po celé
délce dokončena.
Výstavba zábradlí byla zahájena na
konci 19. století, a ačkoliv litinové
ohrazení působí jednotným celkem,
jeho jednotlivé části vznikaly postupně v různém období v průběhu několika desetiletí. Zásadní obnovy se zábradlí dočkalo až nyní. V minulosti totiž docházelo jen k jeho natření
a provizorním opravám. Během obnovy zahájené před několika lety se práce zaměřily i na poškozené či zkorodované součásti a restaurátorskou
obnovu kamenných sloupků.
(red)

Domov čeká modernizace,
omezuje proto příjem klientů
Nový evakuační výtah, zázemí
pro personál, internet na pokojích,
zmodernizovaný komunikační systém mezi sestrami a klienty známý
z nemocničního prostředí nebo
chráněná úniková cesta. To vše přibude během následujících měsíců
v Domově U Biřičky na Novém
Hradci Králové. Stavební úpravy,
které začnou na jaře, by měly trvat
přibližně půl roku a Královéhradecký kraj přijdou na zhruba 25 a půl
milionu korun bez DPH. Domov
v současné době kvůli blížící se rekonstrukci nepřijímá na přechodnou
dobu nové klienty, což potrvá zřejmě do května. Na plnou kapacitu by
se domov měl opět dostat v lednu
příštího roku. Cílem rekonstrukce je
především zvýšení bezpečnosti klientů, zároveň však pro ně bude
znamenat zvýšení komfortu například v podobě domácího rozhlasu
nebo internetu na pokojích.
(mh)
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Díky rychlonabíjení ujede elektrobus v MHD denně i 250 kilometrů
Až 250 kilometrů oproti původním 150 ujede nyní denně elektrobus v královéhradecké MHD,
a to díky rychlodobíjecímu zařízení. To se objevilo v listopadu
2015 na hradeckém terminálu
městské hromadné dopravy a po
provozních zkouškách nyní přechází do běžného provozu. Dopravní podnik testuje rychlodobíjení jako partner výrobce a dodavatele elektrobusů společnosti
SOR Libchavy. Sbírání zkušeností z provozu nabíjecí stanice
patří do přípravných prací projektu Elektrobusy v MHD v Hradci Králové, jehož cílem je zvýšení
podílu emisně čisté dopravy
v MHD. Dopravní podnik plánuje
zařazováním elektrobusů nahrazovat autobusy s naftovým pohonem, přičemž zůstane zachována trolejbusová doprava.
Elektrobus ujede v režimu běžného
pomalého nočního nabíjení zhruba
150 kilometrů. Denní vzdálenosti, které vozy MHD v Hradci najedou, jsou
však až 250 kilometrů, a bylo tak nutné řešit další nabíjení během dne,
které dojezd prodlouží. „Úvahy o stavbě rychlonabíjecí stanice rozvíjí od
roku 2013 společnost SOR Libchavy,
která se zabývá vývojem a výrobou
elektrobusů. V roce 2014 ke spolupráci na záměru přistoupil náš dopravní podnik, v průběhu roku 2015
pak probíhaly projekční práce, výroba
a důkladné testy jednotlivých komponentů a v listopadu byl stojan pro
rychlonabíjení ustaven na terminálu
hromadné dopravy,“ říká vedoucí
marketingu dopravního podniku František Meduna. V následujících měsících probíhaly intenzivní zkoušky
a současně byla podána Drážnímu
úřadu České republiky žádost o povo-

Výběrové řízení
na prodej majetku
Město Hradec Králové vypisuje výběrové řízení č. OM1/15/2016, kde je
předmětem prodeje spoluvlastnický
podíl ve výši 51/72 k pozemku stp.
č. 897, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 806, včetně součástí
a příslušenství v katastrálním území
Hradec Králové. Prohlídka domu čp.
806 stojící v Mánesově ulici je možná
9. nebo 23. března v 10 a v 15.15 hodin. Zároveň je vypsáno výběrové řízení č. OM1/16/2016, kde je předmětem prodeje pozemek stp. č. 804, jehož součástí je stavba bytového
domu čp. 733 s příslušenstvím v katastrálním území Hradec Králové.
Prohlídka domu čp. 733 na Ulrichově
náměstí je možná 10. března v 10
a v 14.45 hodin nebo 21. března v 10
a v 15.15 hodin. Přihlášky do obou výběrových řízení musí být doručeny do
31. března do 14 hodin. Důležité informace včetně závazných podmínek
účasti, stanovená minimální cena
a přihláška do výběrového řízení jsou
k dispozici na úřední desce (edeska.mmhk.cz), nebo přímo na magistrátním odboru správy majetku města
v tištěné podobě. Případné informace
na tel. 495 707 734.
(sm)

Mezi elektrobusem a rychlonabíjecím stojanem probíhá komunikace pomocí
wi-fi, k napojení na stojan slouží speciální střešní zásuvka. Foto: Archiv DPmHK
lení, které je podmínkou pro ostrý provoz. Projekt je plně hrazen z prostředků společnosti SOR Libchavy
a jeho cílem je ve spolupráci s dopravním podnikem ověřit užitné vlastnosti nabíjecího stojanu v reálných
podmínkách. Díky průběžnému rychlonabíjení teď může dopravní podnik
nasadit elektrobus SOR EBN 11 na
linku s denním nájezdem zhruba 250
kilometrů.
Systém automatického nabíjecího
stojanu využívá nejnovější technolo-

gie. Mezi vozidlem a stojanem probíhá komunikace pomocí wi-fi, stojan je
pod on-line dohledem a technologie
navádění nabíjecí hlavice je obdobná
jako v robotizovaných systémech.
Systém pro nabíjení využívá trakční
energii z trolejbusové sítě, což významně přispívá k ekonomice tohoto
řešení. Pro napojení na automatický
nabíjecí stojan byl elektrobus doplněn
o automatizovanou střešní zásuvku
a pro komunikaci s nabíjecím stojanem byl upraven software vozidla.

Pro ovládání rychlonabíjení elektrobusu byli proškoleni řidiči, dispečeři
a bližším seznámením s novým zařízením prošly i jednotky profesionálních hasičů.
Záměrem dopravního podniku je
zvýšení podílu emisně čisté hromadné dopravy a právě testování rychlonabíjení poskytne potřebné provozní
informace z hlediska časů dobíjení,
doplněného objemu nabití baterií, vlivu procesu na baterie, prověření
rychlonabíjení v rozdílných klimatických podmínkách a podobně. Pro připravovaný provoz elektrobusů náhradou za autobusy předpokládá dopravní podnik vybudování dvou
rychlonabíjecích stanic, a to na terminálu hromadné dopravy a na konečné
Slezské Předměstí - Cihelna. Tam budou elektrobusy dobíjeny v průběhu
dne. „Vlastní projekt elektrobusů je ve
stádiu zpracování žádosti o dotaci
z prostředků EU,“ doplňuje dopravnětechnický náměstek ředitele společnosti Vladimír Pejřil.
„V současnosti se na linkách hradecké MHD mohou cestující setkat již
se třemi elektrobusy. Elektrobus SOR
EBN 11 z dílen společnosti SOR Libchavy je součástí vozového parku od
února 2015. Další vůz z produkce
společnost SOR Libchavy - SOR EBN
9,5 - dopravní podnik provozuje již od
září roku 2013. Od října 2014 je na
linky MHD nasazován také dvanáctimetrový dvounápravový elektrobus
Škoda Perun Škody Electric. Všechny
tři vozy slouží ke zjištování provozních poznatků. Nákup dalších až 20
vozidel bude podléhat výběrovému řízení. Dnes však již víme, že žádný
z těchto vozů nesplňuje zcela požadavky dopravního podniku, to znamená, že budeme poptávat vozy s jinými
technickými parametry,“ konstatuje
předseda představenstva DP Miloslav
Kulich.
(red)

Okolí mlhoviště dostává nový povrch

Základní škola a mateřská škola
Josefa Gočára, Hradec Králové,
Tylovo nábřeží 1140
vyhlašuje výběrové řízení
na pozici:

učitelka MŠ
Požadujeme vzdělání zaměřené
na předškolní pedagogiku.
Informace: Jitka Kouklíková,
tel: 495 444 421.
Přihlášky lze podávat na e-mail:
kosticky@msjghk.cz nejpozději
do 20. března.
Městská policie
Hradec Králové
přijme
vhodného uchazeče
na místo

STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE
Bližší informace na adrese: Městská policie, Dlouhá 211, HK, Tomáš
Bruna, tel. 495 707 926, 731 131
092, e-mail: tomas.bruna@mmhk.cz
a Hana Janebová, tel. 495 707 940,
731 131 001, e-mail: hana.janebova@mmhk.cz.
Uzávěrka přihlášek 31. 3. 2016 ve
12 hodin.
www.hradeckralove.org/hradeckralove/straznik

Statutární město Hradec Králové
vyhlašuje
výběrová řízení na pozice:

REFERENT/KA − MAJETKOVÁ
SPRÁVA (ZÁBORY)
Technické služby se pustily do obnovy povrchů cest v prostoru mlhoviště v Čajkovského ulici v Malšovicích, čímž vyslyšely požadavek tamější komise místní samosprávy. Poničené cesty zčásti pokryje nová dlažba, jinde pracovníci položí živičný povrch, počítá se i s výměnou laviček. Všechny práce by měly být hotovy do poloviny dubna. Foto: Martin Černý

Veletrh dá tipy na výlet i dovolenou Dva a čtvrt milionu korun pro hasiče
Představení turisticky zajímavých míst, nabídky cestovních kanceláří,
cestovatelské přednášky a další program nabídne 17. ročník veletrhu
cestovního ruchu Infotour a Cykloturistika, který kongresové centrum
Aldis bude hostit za týden, 11. a 12. března.
Návštěvníci se mohou těšit na desítky vystavovatelů z Česka, Slovenska, Polska, Chorvatska a nově také
za Srbska, chybět nebudou ani nabídky cestovních kanceláří a agentur. Turisticky zajímavá místa představí
města i kraje, destinační společnosti,
lázně, hrady, zámky, hotely, kempy,
památkové rezervace, zábavní areály
pro děti a podobně. Představí se rovněž seriál akcí k 150. výročí pruskorakouské bitvy u Hradce Králové
z roku 1866. Malý sál nabídne cestovatelské besedy. Připraven je i doprovodný program.
Vidět bude i samotný Hradec Králové. Ve svém stánku zájemcům zdarma nabídne například aktualizované
vydání mapy městských lesů, jarní informační speciál s tipy na zajímavé
počiny konané v krajském městě
a okolí, kalendář vybraných významných akcí Calendarium Regina, přehled akcí pořádaných k 150. výročí

23. 2. Pětitisícovou pokutu dostala od městské policie dvojice mužů,
která na parkovišti u obchodního
centra nabízela sady nožů. Na jejich vtíravé a někdy až nevybíravé
chování strážníky upozornili občané. Hlídka je poučila, že porušili nařízení města zakazující podomní
prodej. V případě opakujícího se
jednání prodejcům hrozí pokuta až
do 30 tisíc korun.
z
24. 2. Všímavost lidí zachránila
zraněného psa. Nemocné zvíře,
které kdosi přivázal pod přístřeškem u lesního hřbitova, zde několik
hodin marně čekalo na návrat
pána. Přivolaní strážníci nalezli
vedle psa položené léky s popisem
jejich užívaní a vzkaz: „To jsou léky
pro pejska, jmenuje se Jony“. Odchytáři městské policie převezli psa
k ošetření na veterinární kliniku. Po
vyléčení skončí v útulku.
(red)

bitvy roku 1866 či prodej suvenýrů
s tematikou této bitvy. S nabídkou inspiračních víkendů se představí města sdružená v České inspiraci. Připravena je i prezentace aktivit a akcí na
Hradecku.
Na veletrhu se ukážou i královská
věnná města sdružená ve stejnojmenném svazku. Také letos se u jejich devíti stánků mohou návštěvníci
těšit kromě jiného na kostýmované
postavy, zvíře ze zoo Dvůr Králové
nad Labem a ochutnávky.
První den bude veletrh přístupný od
10 do 18 hodin, v sobotu od 9 do 17
hodin. První den veletrhu se uskuteční konference na téma Válka 1866 potenciál pro cestovní ruch a vzpomínkové akce ke 150. výročí, která
bude zdarma přístupná odborníkům
i veřejnosti. Součástí druhého dne
budou i farmářské trhy. Vstup je zdarma. Kompletní program veletrhu na
www.infotourhk.cz.
(red)

Nejen užitkový automobil, úpravy
v garážích nebo provoz sirén na
území Hradce Králové letos pomohou uhradit profesionálním hasičům
v krajské metropoli peníze od města.
S finanční podporou vyslovili
23. února souhlas městští zastupitelé.
Městský rozpočet počítá na letošní
rok pro profesionální hasiče s částkou

2,25 milionu korun, která je určena na
nákup užitkového automobilu, na výměnu vrat garážové haly Hard včetně
souvisejících úprav. Dále bude z této
částky zaplacena i údržba a oprava
elektronických sirén systému Duplex
na území Hradce Králové, opraveny
budou díky ní i podlahy výjezdových
garáží požární stanice.
(isui)

Hlasujte o události roku 2015
města Hradec Králové
Součástí udílení výročních cen města, které se uskuteční 30. března v Muzeu východních Čech, bude i letos vyhodnocení Události roku Hradce Králové,
o níž svými hlasy rozhodnou občané. O titul Událost roku 2015 se ucházejí:
z Rekonstrukce a otevření Bílé věže
z Otevření digitálního planetária
z Otevření centra pro integraci osob se zdravotním postižením
z Open Air program Divadla evropských regionů
z Otevření infocentra na Eliščině nábřeží
Internetové hlasování naleznete na anketa.mmhk.cz. Hlasovat lze i písemně na odbor kultury, sportu a cestovního ruchu magistrátu. Započítány budou pouze hlasy občanů Hradce Králové, každý může hlasovat jen jednou.
Hlasování končí 23. března.
(ok)

odbor správy majetku města
Informace: Lucie Hartmanová,
tel. 495 707 737.
Přihlášky lze podávat do 14. 3.
z

REFERENT/KA − MAJETKOVÁ
SPRÁVA
odbor správy majetku města
Informace: Lucie Hartmanová,
tel. 495 707 737.
Přihlášky lze podávat do 11. 3.
z

REFERENT/KA – REGISTR
ŘIDIČŮ A VOZIDEL
(BODOVÝ SYSTÉM)
odbor dopravy
Informace: Jaromír Hudec,
tel. 495 707 840,
Petr Černohlávek,
tel. 495 707 801.
Přihlášky lze podávat do 14. 3.
z

REFERENT/KA − ÚZEMNÍ
PLÁNOVÁNÍ OBCÍ
odbor hlavního architekta
Informace: Petr Brůna,
tel. 495 707 600,
Martina Rambousková,
tel. 495 707 610
Přihlášky lze podávat do 14. 3.
Podrobné informace na
www.hradeckralove.org - Kariéra
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KAM ZA KULTUROU
Sobota 5. března
Adalbertinum 10.00 Ošklivé káčátko,
14.00 a 19.00 Kouzlo orientu
Hvězdárna a planetárium 14.00 Pozorování slunce, 15.00 Program pro
děti - Polaris, 17.00 Gruzie a Arménie, 18.00 Křehká planeta, 19.30 Večerní program, 20.45 Večerní pozorování
Bio Central 15.30 Řachanda, 18.45
Manon Lescaut
Divadlo Drak 16.00 Čert a Bára

Neděle 6. března
Adalbertinum 10.00 Neposlušná
kůzlátka
Bio Central 15.00 Robinson Crusoe,
17.30 Ave Caesar!, 18.30 Rodinka
Bélierových, 20.00 Suburra

Pondělí 7. března
Církev československá husitská
10.00 Naděje Božího lidu v exilu,
přednáška
Knihovna HK, Wonkova 17.00 Vernisáž výstavy Karel Janoušek - Pocta
písmu
Bio Central 17.30 Dánská dívka,
16.30 a 18.30 15. dny Frankofonie
v Hradci Kralové: Putování zázraků,
18.30 Zkáza krásou, 20.00 Ave Caesar!, 20.30 Samba
Aldis 19.00 Ondřej Brzobohatý Symphonic Tour 2015
Klicperovo divadlo 19.00 Český
les
Divadlo Jesličky 19.30 Bezkyslíkatí

STRANA 3

BASKETBAL
Lvice uspěly v lázních,
mají stříbrné medaile
Úspěch v podobě druhého místa v Českém
poháru
zaznamenaly
basketbalistky Sokola
ZVU Strojírny Hradec Králové. V závěrečném turnaji Final Four v Karlových Varech nejprve zvítězily nad
brněnským Valosunem 82:75 a ve finále podlehly Nymburku 65:75. Poslední utkání základní části ženské
ligy je čeká v sobotu 5. března.
V hale na Eliščině nábřeží se od 16
hodin utkají s výběrem U19 Chance.
Královští sokoli Hradec
Králové v nadstavbové
části I. ligy mužů zatím
kralují. Naposledy si poradili s USK Praha B poměrem
79:66. Další zápas odehrají v neděli
6. března od 17 hodin v Třebši proti
rezervě Nymburka.
(red)

Do knihovny za národními parky USA
Hradecký
lékař, cestovatel a fotograf
Ladislav Hanousek vydal o svém cestování již několik knih. Ta poslední - Národní parky
a velká města východu a jihu USA vyšla koncem minulého roku a bude i inspirací přednášky, která se uskuteční
9. března od 17 do 19 hodin v knihovně ve Wonkově ulici.
Autor však nechce prezentovat pouze
fotografie přírody v národních parcích
Grand Canyon, Sequoia, Death Valley,
Arches, Yellowstone, Monument Valley,
Bryce Canyon, Zion, Joshua Tree a dalších. Rád také ukáže možnost, jak je
snadné národní parky USA procestovat,
během dvou týdnů navštívit to nejkrásnější, a to s velmi malým rozpočtem. Pojítkem všech dosud vydaných průvodců
Ladislava Hanouska totiž není jen popis
krásných míst a atraktivní fotografie. Jsou
to i praktické rady, jak si nejlépe vypůjčit

Squash centrum club Hradec
Králové se stal nejúspěšnějším klubem juniorského mistrovství republiky, když získal jedno první a tři
druhá místa. Mistrem ČR v kategorii B13 se stal hradecký Karim Farrag, druhý byl jeho mladší bratr Faríd. Oba prošli do finále bez ztráty
setu. Druhé místo bylo velkým úspěchem pro Kláru Hamáčkovou, v
kategorii B11 přidal další stříbro do
hradecké sbírky nejmladší účastník
šampionátu Vojtěch Martinovský.
Dobře reprezentovali i Šimon Makovský, Nikola Věříšová, Ondřej
Jánský, Patricie Petriláková a
Adam Jiroušek.
(jv)

auto, načepovat benzín, zajistit nocleh, či
nakoupit jídlo. Vstup je volný.
(red)

Boj o návrat mezi fotbalovou elitu začíná

Úterý 8. března

Středa 9. března

Čtvrtek 10. března
Filharmonie HK 10.00 Veřejná generálka koncertu, 19.30 Abonentní koncert bílé řady
Knihovna HK, Wonkova 14.30 Přátelské setkání seniorů
Bio Central 16.00 Tibetský večer
2016
Stěna HK 16.30 a 19.00 Expediční
kamera
SVK HK 17.00 Asanace a proměny
historického jádra Hradce Králové
v 1. polovině 20. století
Knihovna Kukleny 18.00 Laponskem ve zlatém podzimu, přednáška
Salon královéhradecký 18.00 Klima
se mění, kdo se připraví, nebude překvapen
Hvězdárna a planetárium 18.30
Podvečerní program, 20.30 Večerní
pozorování
Studio Beseda 19.00 Nikdy

Pátek 11. března
Aldis 10.00 Infotour a cykloturistika
Hvězdárna a planetárium 18.30
Podvečerní program, 20.30 Večerní
pozorování
Klicperovo divadlo 19.00 Pěna dní
Divadlo Jesličky 19.30 Kumpáni
Bio Central 20.00 Kino 2.0 Orient

VÝSTAVY
Lékařská fakulta UK - Šárka Teplá,
do 11. 3.
Galerie Barbara - Hradecko - můj
oblíbený kraj, do 31. 3.
Galerie Koruna - Pavel Sukdolák,
Lepty, pastely, do 10. 4.
(lm)

Hledají nový domov
Bětka, evid. č. 29/2016, kříženec
jezevčíka; pohlaví: fena, barva:
černá, věk: 10
let, kohoutková
výška 30 cm,
hmotnost 7 kg.
Bětka je milá,
oddaná fenka,
vhodná do klidného domácího prostředí, hodným lidem na dožití. Byla nalezena na konci ledna v zanedbaném stavu se zánětem v očích.
Luccy, evid. č. 57/2016, kříženec
amerického staffordšírského teriéra;
pohlaví:
fena, barva: černá s bílou
náprsenkou, věk:
8 měsíců kohoutková výška
45 cm, hmotnost
15 kg.
Luccy je mladá
fenka ušlechtilého vzhledu, temperamentní, energická, hravá, vhodná k domku se zahradou.

Bio Central 10.00 Zkáza krásou,
17.30 Polednice, 18.30 Saulův syn,
20.00 Rodinný film
SVK HK 17.00 Nebudeme sedět
doma aneb Skorojarní koncert Daneťáčku
Knihovna HK, Wonkova 17.00 Ještě
jedno kafe Roberta Křesťana, přednáška
Městská hudební síň 19.00 Oáza klidu
Klicperovo divadlo 19.00 Romeo
a Julie
Aldis 19.00 4TET
Klub Satchmo 19.00 Telemark

Knihovna HK, Wonkova 15.00 Výtvarná dílna - Iluminovaná vázaná
knížka, 16.00 Výtvarná dílna - Vejce
voskem krášlená, 17.00 Národní parky USA, přednáška
Bio Central 17.30 Ave Caesar, 18.30
Ma ma, 20.00 Ladislav Zibura - 40 dní
pěšky do Jeruzaléma
SVK HK 18.00 Camille Corot: Mistr
umění krajinomalby
Hvězdárna a planetárium 18.30
Podvečerní program, 20.30 Večerní
pozorování
Filharmonie HK 19.00 Vysavač
Klicperovo divadlo 19.00 Koule
Klub Satchmo 19.00 Nadoraz
Divadlo Jesličky 19.30 Kde je Bára?

Hradečtí junioři
ovládli šampionát

Sobotním utkáním s Převýšovem (3:1) zakončili fotbalisté FC Hradec Králové přípravu na jarní odvety ve Fotbalové národní lize. Jejich cílem je návrat do I. ligy, což není meta nereálná. Po podzimu jsou Hradečtí na čtvrtém místě s jednobodovou ztrátou na postupovou druhou pozici, kterou drží Sokolov. Kádr Votroků v zimě posílili obránce Marek Krátký
z Teplic a nigerijský útočník Peter Nworah. Jarní cestu za vysněným návratem mezi elitu Hradec zahájí v sobotu 5. března zápasem v Pardubicích, který na tamním stadionku Pod Vinicí začne v 10.15 hodin.
Foto: David Solnař

UDĚLEJTE SI ČAS
Sluníčko v březnu
Sluníčko, klub předškoláka ZŠ
a MŠ Jiráskovo náměstí zve na
březnová středeční setkání, která
začínají v 15.30 hodin. Vozilo se na
jaře, tak zní téma setkání 9. března,
16. března to bude Jarní tvoření pro
rodiče a děti - dílna.

Jedy v domě
Do poradny Nomia na Benešově
třídě opět zavítá toxikolog Jiří Patočka. Tentokrát bude hovořit o tom,
jaká nebezpečí číhají na děti doma,
na zahradě či u bazénu. Jedovaté
nejsou jen léky, ale třeba i úklidová
chemie či domácí rostliny. Přednáška se koná 16. března od 16.30 hodin. Více na www.nomiahk.cz.

Putování Laponskem
Komentované video z putování
Petra Rybáře přírodou finského Laponska uvede 10. března v 18 hodin
pobočka městské knihovny v Pražské ulici 127/43 v Kuklenách. Návštěvníci prostřednictvím videoprojekce spatří chov sobů nebo se dozvědí o zdejší zlatokopecké tradici.

Dračí pohádka
Dobré divadlo uvede v neděli
6. března od 16 hodin v rodinném
centru Budulínek na třídě Karla IV.
Dračí pohádku Karla Čapka. Pořad
pro děti od tří let zahraje divadlo
Rolnička.

Pohádkové sportování
Sportovní klub Vlnka zve na Pohádkové sportování na horách, které od 6. do 8. května pořádá pro děti
od pěti let v rekreačním areálu Horalka ve Sněžném. Na programu budou různé sportovní aktivity včetně
olympiády, noční dobrodružství, pohádkový rej... Přihlášky do konce

března. Více na www.skvlnka.cz,
skvlnka@seznam.cz, tel. 775 690 307.

Promítání ukáže Krétu
Studijní a vědecká knihovna V Hradecké ulici bude 17. března od 17 hodin hostit přednášku Petra Rybáře
s promítáním videa z cesty po Krétě.
Pořad nazvaný Kréta - kolébka evropské civilizace a přírodní pokladnice představí oblíbená místa na největším řeckém ostrově.

Zkuste pletené košíčky
Spolek lidové tvorby připravuje na
sobotu 5. března od 9 do 14 hodin
v budově Adalbertina výukový kurz
na téma Pedik - pletené košíčky.
Souběžně probíhá i kurz paličkování.
Více na www.slthk.cz.

Sen lásky k MDŽ
Slavnostní koncert k Mezinárodnímu dni žen s názvem Sen lásky je připraven 8. března od 19 hodin do městské hudební síně. Vystoupí operní
pěvkyně Ema Hubáčková, klavírní virtuos Vladimír Župan, sólista Státní
opery Praha Richard Haan a sólista
Státní opery Praha a Národního divadla Brno Ladislav Mlejnek. Předprodej:
EMMA Art Agency, tel. 775 591 537;
infocentrum Eliščino nábř., tel. 495
453 270, 495 433 052; www.hkpoint.cz.

Pocta písmu v knihovně
Knihovna města
pořádá výstavu obrazů Karla Janouška Pocta písmu. Vernisáž se uskuteční
v pondělí 7. března od 17 hodin v galerii v přízemí Centra celoživotního
vzdělávání ve Wonkově ulici.

Portugalské vyznání
Třetí setkání z cyklu Portugalských
vyznání pokračuje 8. března od 18

hodin v ClubCafé Pessoa vyprávěním studentky Moniky Pleskačové,
která se nejen vyzná z lásky k této
zemi, ale zaměří se také na portugalskou kuchyni. Součástí pořadu je
také ochutnávka specialit a vína.
Rezervace na tel. 736 472 678.

Rozhlas přivítá kastelána
i zpěváka
Hostem pořadu Českého rozhlasu
Hradec Králové Návštěva bude
v sobotu 5. března po 18. hodině Lukáš Rychtecký, kastelán zámku
v Cholticích. Pořad Regionální scéna přivítá v pondělí 7. března po 18.
hodině zpěváka Jakuba Kubína.
V pátek 11. března vysílá Český rozhlas HK od 9 do 12 hodin živě z veletrhu Infotour v Aldisu s podtitulem
Jede Kudrna, jede do Brna!

Do Malšovic na přednášku
Obecně prospěšná společnost
Prostor Pro připravila na středu 9.
března od 17 hodin přednášku Škola lásky v rodině, která se uskuteční
v jejím sídle v Malšovicích. Rezervace míst na pohoda@prostorpro.cz.

Kanada v AC klubu
Vysokoškolský AC klub v Heyrovského ulici zve na další z cyklu cestovatelských promítání, které se
uskuteční v pondělí 7. března v 19
hodin. Návštěvníci se tentokrát podívají do Kanady.

Slunečnice se ukáže
Speciální mateřská škola Slunečnice v Markovické ulici 621 na Slezském Předměstí, která je určena dětem se speciálními vzdělávacími potřebami různého typu a stupně,
včetně kombinovaných vad, pořádá
16. března od 8 do 10 a od 14.30 do
17 hodin den otevřených dveří. (red)

Brianka, evid. č. 46/2016, kříženec; pohlaví:
fena, barva: černo-hnědá, věk:
6 měsíců, odhadovaná kohoutková výška v dospělosti 55 cm,
hmotnost 35 kg.
Brianka je pohledné štěně, zvědavé, bázlivější povahy, vhodné pro trpělivého kynologicky zkušeného zájemce s domkem a zahrádkou.
Babulka, evid. č. 429/ 2015, kočka
evropská; pohlaví: kočka, barva:
černá, věk: starší.
Babulka je stará klidná kočička,
která je ale stále
fit. Je to velká
osobnost, která
nemusí společnost ostatních koček,
o to více bude oddána svému majiteli. Babulka již není vzhledem k vyššímu věku kastrována.
(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 26. 2. 2016. Zve−
řejněné informace jsou platné k tomuto datu.
Uzávěrka dalšího čísla bude 4. 3. 2016.
Redakce si vyhrazuje právo nevyžádané přís−
pěvky upravit či neotisknout. Statutární město
Hradec Králové nenese jakoukoliv odpověd−
nost za skutečný průběh zde inzerovaných
akcí. Nezodpovídá ani za případně vložené
propagační tiskoviny jakéhokoliv charakteru,
se stížnostmi v tomto smyslu se, prosíme,
obracejte na svého poštovního doručovatele.
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