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Jarní svozy odpadu začínají. • Od 1. do 29. dubna budou
mít občané města možnost se zdarma zbavit odpadu velkoobjemového, ze zeleně i nebezpečných složek komunálního
odpadu při mobilních svozech pořádaných Hradeckými službami. Na místa lze nosit barvy, lepidla, baterie, oleje, pneumatiky, pračky, televizory, nábytek, koberce, železo a podobně.
Přinášíme kompletní harmonogram svozů.
Více na str. 2

KRÁTCE Z HRADCE
Žádejte o dotace
na památky

Tipy Hradecké internetové televize
• Infotour a Cykloturistika
• Listování s Lukášem Hejlíkem
• Divadelní dílna s názvem Babička, děda a já
• Memoriál Filipa Čepa plný hokejových akcí
• Masopustní obchůzka zavítala na zastupitelstvo

Veletrh Infotour pozval na dovolenou nebo výlet

Hradec Králové upozorňuje zájemce na možnost získání dotace z rozpočtu města na veřejně prospěšné
projekty na zachování a obnovu památkového fondu. Dotace se poskytují zejména na obnovu nemovitostí,
restaurování, publikační, vzdělávací
a osvětovou činnost vztahující se
k architektuře a k památkám města
a na zpracování stavebně-historických průzkumů. Podmínky a formuláře žádostí naleznete na úřední desce
a webu města www.hradeckralove.
org. Uzávěrka žádostí je 3. dubna.

Využijte příspěvek také
na cestovní ruch
Odbor kultury, sportu a cestovního
ruchu informuje zájemce o dotace
v oblasti cestovního ruchu, že na základě schváleného dotačního programu na rozvoj cestovního ruchu 2017
mohou od 1. do 31. března podávat
žádosti o dotace. Plné znění schváleného dotačního programu, informace
o termínu pro podání žádosti, formulářích a povinných přílohách naleznete na webu města www.hradeckralove.org. Další informace na e-mailu:
milena.brezinova@mmhk.cz,
nebo
tel. 495 707 291.

Už jste řídili autobus?
Zkuste to!
Dopravní podnik města Hradce
Králové zve zájemce, kteří si chtějí vyzkoušet řízení autobusu MHD, na akci
Za volantem autobusu. Přijít může každý, komu je více než 21 let a má řidičské oprávnění skupiny B. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet, jaké to
je sedět na místě řidiče a seznámí se
se vším, co je k řízení vozidel MHD
potřeba, co musí splnit uchazeč o tuto
profesi, i s pracovními a mzdovými podmínkami. Akce se uskuteční
11. dubna od 15 do 18 hodin v areálu dopravního podniku v Pouchovské
ulici. Zájemci svoji účast nahlásí na
telefon 495 089 231.
(red)

Tisíce cestovatelů se 10. a 11. března sjely do hradeckého Aldisu, kde se konal největší veletrh cestovního ruchu ve východních Čechách – Infotour a Cykloturistika.
Kromě cestovních kanceláří a agentur se zde se svojí nabídkou turistických zajímavostí představily desítky měst, regionů, lázní, památek, hotelů i kempů z celé České
republiky, ale i ze Slovenska, Polska, Chorvatska, Itálie a Ukrajiny. Velký zájem byl tradičně o nabídku Hradce Králové.
Foto: Martin Černý

Registrujte se a jezděte
do práce na kole

Složenky za odpad a psy míří do schránek

Registrace do soutěže Do práce na kole byla zahájena. Stačí jen
vytvořit týmy o dvou až pěti lidech
a během května co nejčastěji jezdit do práce na vlastní pohon. Od
loňska se mohou soutěže zúčastnit
také běžci, chodci, vozíčkáři a jezdit
se bude i na koloběžkách, bruslích
a longboardech. Více na www.dopracenakole.cz a v příštím vydání
Radnice.
(red)

Magistrát města v současnosti doručuje prostřednictvím pověřených
osob do všech hradeckých domácností poštovní poukázky k úhradě
místních poplatků ze psů a za komunální odpad.
Radnice upozorňuje, že k bezproblémovému doručení poukázek je třeba mít
přístupné a jmenovkou řádně označené
poštovní schránky. Důležité je rovněž
správné označení domu číslem popis-

ným a orientačním. Složenky budou
postupně doručovány do konce března.
Nejlepší možností úhrady je platba
převodem na účet města Hradec Králové. Číslo účtu a variabilní symbol jsou
uvedeny na poštovních poukázkách.
Letos poprvé je možné provést úhradu
také „chytrým telefonem“ nebo v některých bankovních platbomatech prostřednictvím QR kódu, který je vytištěn
na alonži složenky.

Závody omezí provoz, lidé si však užijí noční koupání

Aquacentrum bude o třetím březnovém víkendu fungovat kvůli plaveckým závodům v sousedním bazénu jen večer.
Ilustrační foto: Pavlína Pospíšilová

O víkendu 18. a 19. března se
v plaveckém bazénu na Eliščině nábřeží uskuteční 3. ročník Velké ceny
Hradce Králové v plavání. Tento závod je zároveň 1. kolem Českého poháru v plavání Arena cup 2017. Provoz plaveckého areálu proto bude
omezen, návštěvníci si však budou
moci užít nočního koupání.
Plavecký klub Hradec Králové
očekává na závodech hojnou účast
sportovců od nás i ze zahraničí. Na
základě zkušenosti z loňského roku
bude závodníkům k dispozici přes den
i aquacentrum v městských lázních pro
takzvané rozplavání a vyplavání.
Padesátimetrový plavecký bazén
bude kvůli závodům pro veřejnost celý
víkend uzavřen, aquacentrum čeká
omezený provoz. V sobotu bude pro
veřejnost k dispozici od 18 až do 23 hodin a v neděli od 18 do 21 hodin. V aquacentru bude tedy o nadcházejícím víkendu probíhat pouze noční koupání.
Návštěvníci však zkrátka nepřijdou.

Správa nemovitostí Hradec Králové,
která areál provozuje, během těchto
dvou dnů prodlouží pobyt v aquacentru
o 15 minut navíc zdarma pro všechny
druhy vstupného. Čili nejen jednorázoví návštěvníci, ale i majitelé čipových
hodinek můžou využít navíc 15 minut
pobytu v relaxační zóně aquacentra.
Po oba večery bude navíc zapnuté
podvodní osvětlení a celý večerní pobyt doprovodí příjemná hudba při ztlumených světlech.
Noční koupání se v aquacentru koná
vůbec poprvé a provozovatel zařízení
doufá, že si najde řadu příznivců, kteří si tím vynahradí jeho uzavření přes
den.
Obyvatelům i návštěvníkům krajského města a jeho okolí se naskytne ojedinělá možnost podívat se zdarma na
Velkou cenu Hradce Králové v plavání
z galerie padesátimetrového bazénu
a poté ve večerních hodinách navštívit
oblíbené aquacentrum.
(red)

Splatnost obou poplatků je stanovena na 25. duben. Sazby poplatků zůstaly stejné jako vloni.
(bou)

Česká televize natáčí
ve filharmonii
Česká televize bude natáčet koncert Filharmonie Hradec Králové bílé
abonentní řady 23. března v 19.30
hodin. „Jistě je to také díky zajímavé dramaturgii, kdy první a poslední
skladbu koncertu spojuje skutečnost, že byly svými autory původně
psány pro zcela jiné obsazení, než
celý symfonický orchestr,“ tvrdí ředitel filharmonie Václav Derner. Úvodní skladbu napsal J. S. Bach pro varhany, pro orchestr ji upravil Edward
Elgar. V případě Smetanova smyčcového kvartetu Z mého života se orchestrace ujal George Szell. Filharmonici představí ještě skladatele
Karla Jenkinse v jeho skladbě Quirk.
Společně s filharmonií vystoupí sólisté Karel Košárek (klavír) a Martin
Opršál (bicí nástroje), v roli sólisty se
představí i švýcarský dirigent Kaspar
Zehnder, který bude střídat taktovku
s pikolou, příčnou a altovou flétnou.
Natáčení se návštěvníků nedotkne.
„Koncert proběhne jako obvykle,
pouze za přítomnosti kamer a techniků. Malá změna se dotkne spíš
hudebníků, kteří musejí přijít už na
zkoušku ve večerním oděvu, kvůli
předtáčení některých záběrů. Generálka, ač neveřejná, bude již ve fracích,“ dodal Derner.
(ne)

STRANA 2

RADNICE 10 / 15. 3. 2017

Nebezpečné stromy zmizely Nábřeží bude hostit osm akcí

Technické služby pokácely čtyři rizikové stromy v Písečné ulici v Malšovicích. Jednalo se o jednu douglasku nakloněnou nad dům a tři smrky se zhoršenou vitalitou.
„Každého stromu je škoda, tedy i čtyř poražených. Vysoké stromy ale ohrožovaly
protější rodinný domek, jehož majitel o poražení stromů oficiálně požádal, náš protější čtyřposchoďový dům č. 782 a 783 v případě vichřice také. Kořeny navíc ničily
přilehlý chodník a bylo zde proto nebezpečí úrazu,“ uvedl pro Radnici obyvatel
lokality Václav Lemberk.
Foto: Václav Lemberk

Celkem osm akcí zařazených do
městem podporovaného cyklu Královéhradecká nábřeží oživí letos nábřeží Labe. Akci Nábřeží vysokých
škol pořádá ve spolupráci s vysokými školami samo město, zbylým
akcím tohoto cyklu město i letos
v mnohém pomůže a poskytne součinnost prostřednictvím technických služeb.
Všechny akce zařazené do cyklu
Královéhradecká nábřeží jsou podrobně popsány na webové stránce www.
nabrezihk.cz. První akce, kterou je
Nábřeží vysokých škol, se uskuteční 20. dubna na Tylově nábřeží a na
náplavce. Ve spolupráci s hradeckými vysokými školami ji pořádá město
prostřednictvím odboru kultury, sportu
a cestovního ruchu. Poslední ze sedmi akcí cyklu se uskuteční 26. srpna
a bude jí 15. ročník mezinárodního nábřeží paromilů.
Cyklus Královéhradecká nábřeží
2017:
20. 4. Nábřeží vysokých škol, Tylovo
nábřeží + přilehlá náplavka
26. 5. Nábřeží umělců, nám. Svobody, Tylovo nábřeží
20. 5. Nábřeží řemeslníků, nám.

Svobody, Tylovo nábřeží
22. 7. Nábřeží šlapadel – šampionát
Evropy závodů vozítek s pedály, Eliščino nábřeží
16 – 27. 7. Nábřeží sochařů, Tylovo
nábřeží, náměstí Svobody
5. 8.
Nábřežní jazzová pouť, Muzeum VČ, nám. 5. května
19. 8. Nábřeží keramiky a skla, nám.
Svobody, Tylovo nábřeží
26. 8. Mezinárodní nábřeží paromilů,
Smetanovo a Eliščino nábřeží, náměstí
5. května
(red)

Informační den
o sociálních službách
Knihovna města ve Wonkově ulici
bude 21. března od 12 do 17 hodin
hostit Informační den o sociálních
službách pro seniory. Připraveno je
představení organizací poskytujících
sociální služby, které pomohou seniorům setrvat ve vlastní domácnosti co
nejdelší dobu, nabídne i další možnosti
pomoci zejména při péči o lidi s Alzheimerovou chorobou nebo jinými typy
demencí. Zájemcům zde poskytnou
také test paměti.
(red)

ZŠ Úprkova zve na
burzu jarních věcí

Infocentrum v březnu nabízí lístky i výstavy

Základní škola v Úprkově ulici v Malšovicích pořádá v sobotu 18. března
ve třídě 5. B. burzu dětského jarního
oblečení a sportovních potřeb. Sehnat
i zbavit se tady tak bude možné kromě
oblečení také například obuvi, kol, koloběžek, in-line bruslí a podobně. Příjem věcí se uskuteční už o den dříve
od 13 do 16.30 hodin, prodej v sobotu
od 9 do 12 hodin. Výdej neprodaných
věcí a výplata peněz od 11.30 do 12
hodin. Za každou předanou věc si organizátoři účtují nevratný poplatek 10
korun.
(ve)

Také v březnu nabízí Infocentrum
Hradec Králové na Eliščině nábřeží
řadu akcí a služeb pro občany.
Po zimní přestávce například opět zajišťuje předprodej vstupenek na zápasy
hradeckých fotbalistů, k dispozici jsou
také vstupenky na červnové mistrovství
Evropy žen v basketbale. „V průběhu
března také dorazí nové upomínkové
předměty s městskou tematikou. Brzy
si je tak budete moci prohlédnout nejen
ve vitrínách, ale i na našem facebooku,“
říká vedoucí Infocentra Lucie Šubrtová.
Dodala, že na jejich webu je zpřístup-

něn formulář pro objednávku tištěných
propagačních materiálů města. Po vyplnění a odeslání budou materiály v Infocentru k vyzvednutí.
Již pátý měsíc provozuje infocentrum ve svých prostorách ve spolupráci
s Českou advokátní komorou bezplatnou právní poradnu. Jelikož zájem občanů stále roste, upozorňuje, že objednání na přepážce Infocentra je možné
pouze osobně v den konání poradny od
12 hodin. Poslední zájemce bude obsloužen nejpozději v 16.45 hodin.
Návštěvníci infocentra jsou v březnu

také zváni do galerie Suterén, která
nabízí výstavu fotografií Pavla Vávry
na šestnácti multimediálních panelech
z golfového prostředí a akcí, pořádaných Park Golf Clubem Hradec Králové. Sérií fotografií pod názvem Staré
dobré časy se představuje také Josef
Krejsa, který pracoval jako odborný
fotograf na observatoři Hvězdárny
a planetária a v Hydrometeorologickém
ústavu v Hradci Králové, což se promítlo i do jeho volné tvorby. V ní se také
zaměřuje na propojení přírody a lidské
činnosti. Více na www.hkinfo.cz. (red)

Hlasujte o události loňského roku, čas je do 23. března
Součástí udílení výročních cen města bude i letos vyhodnocení události roku
Hradce Králové, o níž svými hlasy rozhodnou občané města. 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. Elektronické i písemné hlasování končí
23. března. Slavnostní večer udílení výročních cen města se uskuteční 29. března
v Galerii moderního umění. O titul událost roku 2016 se ucházejí:

Rekonstrukce budovy
Galerie moderního umění

Otevření křižovatky Koruna

Hlavní týden vzpomínkových
akcí u příležitosti 150. výročí
bitvy u Hradce Králové

Otevření NUUK – sauny
a osvěžovny

Foto: Pavlína Pospíšilová

Foto: Martin Černý

Foto: Ondřej Littera

Foto: Lukáš Martínek

Jarní svozy odpadu z domácností začnou první dubnovou sobotu
Od 1. do 29. dubna budou mít občané města možnost se zdarma zbavit
odpadu velkoobjemového, ze zeleně
i nebezpečných složek komunálního
odpadu při mobilních svozech pořádaných Hradeckými službami. Na
místa lze nosit barvy, lepidla, baterie,
oleje, pneumatiky, pračky, televizory,
nábytek, koberce, železo a podobně.
Ne však stavební odpad, ten patří jen
do sběrných dvorů. Dnes přínášíme
kompletní harmonogram svozů.
Sobota 1. 4.
8.30-8.50 Březhrad (točna) / 8.559.15 Březhrad – Obvodní x Poštovní /
9.20-9.35 Březhradská (bytovky) / 9.4510.00 Jungmannova (točna) / 10.0510.25 Bezručova (garáže u Zvoničky)
/ 10.30-10.50 Poděbradova (U Jelena)
/ 10.55-11.20 Jiráskovo nám. / 11.2511.50 Sokolovská x Dykova / 13.1013.30 Jungmannova (Metuje) / 13.3513.50 Bezručova x Baarova (ZŠ) /
13.55-14.15 Fráni Šrámka x V Lipkách
(Albert) / 14.20-14.35 Nerudova (Telecom) / 14.40-15.00 Labská I. (prodejna)
Neděle 2. 4.
8.00-8.15 Svinary (U Karla) / 8.408.55 Svinary (prodejna) / 9.00-9.20
Svinary (K Lesu x K Borku) / 9.25-9.50

Malšova Lhota (za čekárnou) / 9.5510.25 Malšova Lhota (hasičská zbrojnice) / 10.30-10.50 Cejpova x A. Doležala
(křižovatka) / 10.55-11.15 Zámostí (za
ZŠ) / 11.20-11.35 Jandova x Zákrejsova / 13.00-13.20 Na Kotli (parkoviště
u čp.1175) / 13.25-13.45 Moravská (Morava) / 13.50-14.10 Čajkovského (park.
čp. 912) / 14.15-14.35 E. Destinnové
(točna) / 14.40-15.00 Na Hrázce (hospoda) / 15.05-15.30 Na Drahách (točna)
Sobota 8. 4.
8.20-8.35 Hradecká (parkoviště) /
8.40-9.00 Příčná (prodejna) / 9.05-9.25
Na Břehách x M. Pujmanové / 9.309.45 Hradecká ( za rest. Na Rozcestí) /
9.50-10.05 Na Potoce x Školská (sport.
hala) / 10.10-10.25 Štefánikova (park.
u čp. 308) / 10.30 x 10.45 Štefánikova
(park. Hvězda) / 10.50-11.20 Machkova x K Labi / 12.45-13.00 Sekaninova
(točna) / 13.05-13.25 Sezemická x Suchého (park.) / 13.30-13.50 Roudničská
x K Rybníku (střed ulice) / 13.55-14.15
Roudnička (točna) / 14.25-14.45 K Cikánu x Jedlová / 14.50-15.15 Hlavní
1191 (točna Kluky)
Neděle 9 .4.
8.20-8.35 Na Biřičce x Mužíkova /
8.40-9.00 Přemyslova x U Myslivny /

9.05-9.25 Prašingerova (za kostelem) /
9.30-9.50 Husova (hřiště) / 9.55-10.15
Husova (hvězdárna) / 10.20-10.40 Pod
Zámečkem (čp.404) / 10.45-11.10 Blodkova x Pod Strání / 12.30-12.50 Durychova (parkoviště) / 12.55-13.15 Pod
Zámečkem x Na Rozhraní / 13.20-13.35
Médium (park.) / 13.40-13.55 Benešova – Harmonie I. (park.) / 14.05-14.25
M. Horákové x Velehradská (u křížku)
/ 14.30-14.45 M. Horákové (točna) /
14.50-15.05 Brožíkova (Albert) / 15.1515.40 Rybova 1900
Sobota 22. 4.
8.15-8.35 Sl. Předměstí – Bří Štefanů
(Stoletá) / 8.40-9.00 Sl. Předměstí – tř.
SNP (nádraží) / 9.05-9.35 Sl. Předměstí
– Gagarinova 608 (Severka) / 9.40-10.00
Sl. Předměstí – Jižní x Slezská (parkoviště) / 10.05-10.25 Orlická Kotlina – Ladova
(prodejna) / 10.35-11.00 Věkoše – K Zastávce (Slavie) / 11.05-11.40 Věkoše – Na
Zahrádkách (park.) / 13.00-13.20 Slatina
– Obecní 93 (u transformátoru) / 13.2513.45 Slatina – U Jednoty (býv. prodejna)
/ 13.50-14.10 Piletice – Piletická (točna)
/ 14.20-14.40 Rusek – Černilovská (has.
zbrojnice) / 14.45-15.05 Pouchov – Velká
x Piletická / 15.10-15.30 Pouchov – Velká
x Za Kostelem

Neděle 23. 4.
8.30-8.45 Plačice – Vlčkovická 223
/ 8.50-9.10 Kukleny – Denisovo nám.
/ 9.15-9.30 Kukleny – Pražská (RWE)
/ 9.35-9.55 Kukleny – nám. E. F. Buriana / 10.00-10.20 Sv. Dvory – Drtinova x Zahrádkářská / 11.45-12.05 Sv.
Dvory – Dvorská x Pálenecká / 12.1012.30 Sv. Dvory – Dvorská x Cihlářská
/ 12.40-13.00 Sv. Dvory – Chaloupky
– střed / 13.05-13.40 Sv. Dvory – Kozlovka (točna)
Sobota 29. 4.
8.30-8.50 Plácelova x Hradební
(parkoviště Drak) / 8.55-9.10 Velké
nám. (u mariánského sloupu) / 9.159.30 Tylovo nábř. (nám. Svobody) /
9.35 – 9.55 Masarykovo náměstí /
10.00 – 10.15 Škroupova x Průmyslová / 10.20-10.35 U Koruny 73 (parkoviště) / 10.40-10.55 Hořická (Triker) /
12.30-12.45 Vančurovo nám. (OSPAP)
/ 12.50-13.10 J. Krušinky (Foma) /
13.15-13.25 Plácky Kydlinovská x M.
Malého / 13.30-13.50 Plácky – Kydlinovská (U Valtrů) / 14.00-14.20 Plotiště – P. Jilemnického (MHD U Doležalů)
/ 14.25-14.45 Plotiště – P. Jilemnického x Říčařova (točna) / 14.50-15.15
Plotiště – Bezejmenná (u ZŠ).
(hs)

HRADECKÝ
PITAVAL
11. 3.

Pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany dětí se zabývají
případem opilého otce a jeho malé
dívenky. Vše odstartovalo oznámení, že na Eliščině nábřeží leží opilec
a vedle něho sedí malá školačka.
Osmatřicetiletý muž strážníkům řekl,
že byl s dcerou na veletrhu a až si
odpočine, pojedou domů. Komunikace s ním byla obtížná a měl i problém udržet se na nohou. Aby ne,
v dechu měl téměř tři promile alkoholu. Tatínek skončil na záchytce,
o dítě se postarala sociálka.

•

11. 3.

Pozornost strážníků upoutalo po
půlnoci auto, které kličkovalo mezi
jízdními pruhy. Hlídka ho zastavila,
muž za volantem ukázal jen občanku, řidičák prý asi zapomněl v jiném
autě. Lustrací však bylo zjištěno, že
řidičský průkaz nemá. Auto, řidič
i spolujezdec silně páchli marihuanou, v autě navíc byly sáčky s rostlinnou drtí. Když na místo přijela
i hlídka Policie ČR, oba muži naskočili do svého auta a velkou rychlostí
ujeli. Doklady výtečníků však zůstaly
v rukou strážníků. Událost si převzala policie.
(red)

Část sbírek
muzea se na čas
přestěhuje do
stěžerské školy
Dosud nevyužívaný objekt bývalé
střední školy ve Stěžerách poslouží jako
depozitář Muzea východních Čech. Kraj
jako zřizovatel muzea a vlastník objektu
školy do Stěžer přestěhuje sbírky z depozitáře v Gayerových kasárnách, které
čeká rozsáhlá rekonstrukce.
Obchodní akademie a Střední odborná škola byla ve Stěžerách v provozu
do začátku roku 2016, kdy se její studenti přestěhovali do opraveného objektu Rudolfina v Pospíšilově ulici. Kraj
se od té doby snažil pro objekt školy ve
Stěžerách nalézt využití, učinil i několik
neúspěšných pokusů o pronájem budovy subjektům ze školství.
Muzeum by si mělo školu převzít letos v květnu nejméně na tři roky. Sbírky by se mohly začít stěhovat během
letošního června. Muzeum bude moci
školu využívat i při chystané rekonstrukci hlavního objektu muzea na Eliščině nábřeží, který patří městu Hradec
Králové.
(čtk, red)

Přijďte se podívat
do míst, kde se
zachraňují životy

Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny ve fakultní nemocnici
pořádá 23. března od 10 do 16 hodin
den otevřených dveří. Návštěvníci se
dozvědí, jak poskytnout první pomoc
nebo jak probíhá péče o pacienty na
ARO. Na místě uvidí prostor lůžkového
oddělení KARIM (ARO), ukázky péče
na modelových situacích a ukázku první pomoci na resuscitačních modelech,
resuscitační pomůcky a další výukové
materiály. „Akce je určená pro širokou
veřejnost, studenty, a to i nezdravotnických oborů. Účastníci budou mít
možnost si první pomoc i prakticky vyzkoušet a získat cenné rady od našich
odborníků. Zachránit lidský život stojí
za to. Na zájemce se těšíme v 1. patře budovy emergency č. 50 mezi 10.
a 16. hodinou,“ zve k návštěvě mluvčí
nemocnice Petra Sychrová.
Městská policie Hradec Králové
přijme vhodné uchazeče na místo

STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE
Uzávěrka přihlášek:
31. 3. ve 12 hodin.
Více informací na:
www.hradeckralove.org/hradec-kralove/straznik
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Hana Horáková: Ať se holky dostanou až na pódium!

V basketbalu vyhrála, co se dalo.
Mistrovství Evropy, euroligu, získala
i stříbro na mistrovství světa a desítku ligových titulů s brněnskými
„Žabinami“. Objela tři olympiády
a v roce 2010 byla zvolena hráčkou
Evropy. Svou kariéru završila rozehrávačka Hana Horáková na jaře
2013 poté, co brněnský tým dovedla
k senzačnímu titulu v Českém poháru. V nejbližších týdnech čeká Hanu
Horákovou role patronky evropského šampionátu basketbalistek, jejž
od 16. do 25. června hostí Hradec
Králové a Praha.
Hanko, jak se na roli patronky ME
žen těšíte?
Lidi kolem basketu mám strašně
ráda a těší mě, když můžu jakkoliv pomoc. Hlavně jsem ale ráda, že tak velká akce se uskuteční u nás v Česku, že
se najdou lidi, kteří to všechno zařídí.
Basketbal je krásný sport a já doufám,
že i skrze propagační akce k němu přitáhneme spoustu nových lidí.
Věříte českému týmu?
Já holkám věřím, co nejvíc to jde. Ať
hrajou super basket a dostanou se až
na „pódium“. (mezi první tři)
Budete se snažit být s děvčaty
během základní fáze v Hradci co nej-

O podpis Hany Horákové byl mezi účastníky zahájení kampaně k mistrovství Evropy v basketbalu žen v hradeckém Futuru velký zájem.
Foto: Martin Černý
častěji?
To asi ne. Tým se má udělat sám pro
sebe, mít svůj klid a tyhle vnější vlivy by

nebyly dobré.
V čem bude evropský šampionát
na domácí půdě jiný než ten světový

z roku 2010?
Je pravda, že týmy USA a Austrálie
jsou nabité slavnými jmény a Američanky svět vesměs vyhrávají. I Evropa je teď ale hrozně silná. Budou tu
top hráčky, zápasy budou vyrovnané
a bude na co se dívat. Týmy, co sem
přijedou, budou „husto-kruté“. (usmívá
se)
Kde jste teď v basketbalu činná?
Působím v brněnském Handicapu,
kde ráda trénuju holky z ligového áčka.
Je to jednou týdně individuální trénink
s rozehrávačkami a křídly. A s kamarádkou mám třikrát týdně přípravku.
Chodím se dívat i na zápasy a tam
do toho taky trochu „kecám“. Myslím,
že trénování na plný úvazek by mě
strašně bavilo, ale nevím, jestli jsem
připravená znovu začít žít ten život po
večerech, přes víkendy a na cestách.
Teď jsem na tohle trochu líná a moc si
užívám domácího prostředí.
Máte syna, chtěla byste, aby jednou mohl se sportem zažít to co vy?
Přála bych mu to. Mám na to strašně krásné vzpomínky, které bych přála úplně všem. Kromě mateřství mě
žádná jiná činnost nenaplnila tak jako
sport. Já ho ale nechci do ničeho nutit.
Ať si vybere hudebku, nebo cokoli, jen
ať nesedí doma a nečučí…
(čbf)

Podpořte Votroky,
přijede Zbrojovka
Další překážku v cestě za
záchranou I. ligy se pokusí odstranit z cesty fotbalisté FC Hradec Králové
v neděli 19. března od 15
hodin na Všesportovním stadionu
v Malšovicích. Soupeřem jim bude sestupem rovněž ohrožená Zbrojovka
Brno. Votroci jsou se 17 body na čtrnáctém místě tabulky, fotbalisté z moravské metropole, kteří zatím nasbírali
21 bodů, jsou jedenáctí. Hradečtí si
výrazně zkomplikovali situaci smolnou
sobotní prohrou 0:1 v Příbrami, kde
sice byli celý zápas lepší, ale neproměnili žádnou šanci. Domácím, kteří uzavírají tabulku, tak stačilo proměnit pokutový kop a brali tři body.
(čer)

Skautský
prázdninový klub

O volných letních měsících se dětem
kromě jiného nabízí skautský prázdninový klub, který bude otevřen po celé
prázdniny od 6.30 do 16 hodin. Organizátoři plánují mnoho výletů a zajímavých akcí. Více na www.skauthk.cz/
prazdniny/.
(red)

UDĚLEJTE SI ČAS
Krakonoš a disidenti

mohou zájemci 23. března v 17 hodin
ve Studijní a vědecké knihovně. Vstup
volný. Více na www.svkhk.cz.

Dobré divadlo zve v sobotu 18. března v 19 hodin do studia Strop (bývalá
Severka) na Slezském Předměstí na
komedii O Krakonošovi a disidentech.
Po skončení se zde uskuteční také
představení Ušubraná, které je netradičním pojetím lidové slovesnosti. V neděli 19. března pořádá Dobré divadlo
dvě představení v centru přátelském rodině Budulínek. Od 11 hodin to budou
Papírové pohádky, v 16 hodin pohádka
Barevné trápení malého chameleona
Leona. Více na www.dobredivadlo.cz.

Je to výchovou? Mohou za to rodiče,
kamarádi nebo učitelé? Co dělat, pokud
rodičovská výchova selhává? Na otázky odpoví ve středu 22. března v 16.30
hodin speciální pedagog – etopeg Jan
Vacek na přednášce Andílci a spratci
v dětském krizovém centru Nomia na
třídě E. Beneše 575. Více na www.nomiahk.cz.

Centrum otevře dveře všem

Šedá husa na univerzitě

Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením zve na den otevřených dveří, který se uskuteční 29. března od 10 do 16 hodin v budově centra
v ulici Milady Horákové 504. Od 10 do
14 hodin je připravena ukázka kompenzačních pomůcek pro lidi se sluchovým
postižením, ve 14.30 hodin přednáška
o roli tlumočníka znakového jazyka.
Více na www.hradeckecentrum.cz, tel.
773 595 328.

Masarykova společnost zve na přednášku Islandská společnost a její obraz
v zákoníku Šedá husa. V učebně B9
v budově Filozofické fakulty hradecké
univerzity se koná 23. března od 17.30
hodin. Vstup je volný.

Riskantní rozhovor
Spisovatelka a cestovatelka Milena
Holcová ve čtyřech románech ze světa
zralých žen utkala pavoučí síť příběhů,
jimiž se proplétají její hrdinky. Riskantní rozhovor je tečkou za cyklem Žena,
růže, píseň, kost. Poznat tuto dámu

Andílci a spratci

počinkový pobyt ve slovenských termálních lázních Podhájská s návštěvou
betlému v Rajecké Lesné a poutního
místa Marianka. Informace a přihlášky
v Diecézním centru pro seniory na Velkém náměstí 32, tel. 495 063 661, 737
215 328, e-mail: dcs@bihk.cz, www.
simeon.cz.

Dechový orchestr v Adalu
Jarní koncert Dechového orchestru
Východočeské energetiky Hradec Králové se uskuteční 23. března od 19 hodin ve velkém sále Adalbertina. Zaznějí
jak skladby lidové, tak i populární, operetní a muzikálové.

O školní zralosti
Rodinné centrum Žirafa zve 23. března od 17 hodin na přednášku Školní
zralost. Přihlášky na zirafahk@seznam.
cz, tel. 605 453 632.

Filmová móda z Barrandova

Jižní Korea nejen na talíři

Výstavu Historie módy ve filmu můžete vidět do 4. dubna v Auparku. Návštěvníci si připomenou filmy Ať žijí
duchové, Z pekla štěstí, S čerty nejsou
žerty, Obecná škola, Starci na chmelu,
Pane, vy jste vdova, Jak utopit dr. Mráčka, seriál Cirkus Humberto a další.

Jak se žije v Zemi jitřní svěžesti?
Přijďte 21. března od 18 hodin do ClubCafé Pessoa na povídání s ochutnávkou
korejských specialit. V prezentaci s fotografiemi poznáte především Soul a provincii Kangwon. Rezervace na tel. 736
472 678 nebo na vzdelavani@ops.cz.

Duchovně-relaxační pobyt

Výukové kurzy v Adalbertinu

Diecézní centrum pro seniory organizuje od 1. do 6. května duchovně-od-

Spolek lidové tvorby pořádá 18.
března od 9 do 14 hodin v Adalberti-

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
desátý díl.

Devadesátá léta v knihovně se nesla ve znamení rozšiřování počítačové
techniky, a to nejen pro vnitřní potřebu knihovny. V hudebním oddělení se
v roce 1995 začalo půjčovat pomocí počítačového systému a o čtyři roky později následovala zvuková knihovna. Do
té doby se používaly knižní lístky a čtenářské sáčky. Ostatní oddělení si na
automatizované půjčování musela ještě
počkat. K internetové síti se knihovna
připojila v roce 1997, kdy byl v informačním středisku zpřístupněn první počítač
s internetem pro veřejnost. Ve stejném
roce bylo v hudebním oddělení otevřeno samostatné informační pracoviště.
Návštěvníci tu měli k dispozici databáze, výukové programy, encyklopedie
a jiné publikace na CD-ROM. Počítač
pro databáze na CD-ROM mohli ná-

vštěvníci využít také ve specializované
půjčovně literatury o výtvarném umění. Samozřejmostí se staly kopírovací
služby v ústřední půjčovně i na pobočkách. S rozšiřováním techniky se měnilo i složení fondu, do kterého přibyly
audiokazety, CD, videokazety a DVD.
Nákup knih byl stále nákladnější, takže
se knihovna snažila navýšit rozpočtové
prostředky a maximálně využívala nejrůznějších darů a slev. Pro zajímavost,
průměrná pořizovací cena knihy v roce
1990 byla 23 Kčs (v roce 2006 už to
bylo 141 Kč). V polovině devadesátých
let nastal obrat v návštěvnosti knihovny.
Po klesajících číslech z předchozích
let začaly počty čtenářů a výpůjček
stoupat. Maximum čtenářů dosáhla
knihovna v roce 1999, a to necelých
16 tisíc. Kromě půjčování knih a poskytování informačních služeb knihovna
pořádala množství kulturních a vzdělávacích akcí. Většinou se jednalo o literárně zaměřené besedy a cestopisná
vyprávění. Návštěvníci se mohli setkat
se spoustou osobností včetně Viktora
Fischla, Pavla Tigrida, Marie Kubátové,
Vladimíra Preclíka, Haliny Pawlovské,
Jiřího Žáčka, Ivana Krause, Pavla Kohouta, Ivanky Deváté, Zdeňka Svěráka
a Ladislava Smoljaka, Vladimíra Komárka a dalších. Knihovnu navštívili i zahra-

nu výukové kurzy quillingu a síťování.
Souběžně probíhá i kurz paličkované
krajky. Více na www.slthk.cz.

Bosenské údolí pyramid
Další cestovatelské promítání v AC
klubu v Heyrovského ulici návštěvníky
zavede 20. března od 19 hodin do bosenského údolí pyramid.

Vzdělávání jinak?
Již druhý ročník konference Cesty ke
vzdělávání s podtitulem Praxe alternativ, se koná 31. března v knihovně města. Průkopníci a popularizátoři vzdělávání neklasického střihu přijdou ukázat,
co znamená vzdělávat (se) v tzv. alternativní škole. Program včetně registrace na www.hucak.cz.

Český rozhlas připravuje
V pořadu Návštěva se v neděli 19.
března v 18.30 hodin představí kastelán
hradu Pecka Jan Murdych. Pořad Regionální scéna bude 20. března hostit po
18. hodině zpěvačku Kamilu Nývltovou.

Radiokavárna
Českého rozhlasu

Hradec Králové

Na pátek 24. března dopoledne připravuje Český rozhlas Hradec Králové
od 10 hodin další přímý přenos z Radiokavárny v Havlíčkově ulici. Hostem
bude houslista Jaroslav Svěcený.

Poznejte Jeruzalém a okolí
V rámci cestovatelských přednášek
zve biskupské gymnázium 23. března
od 17 hodin do auly na povídání Anny
a Františka Kamenických Jeruzalém
a okolí. Vstup zdarma. Více na bisgymbb.cz.

Přednášky pro seniory
Biskupská knihovna pořádá cyklus
dopoledních přednášek pro seniory.
V pátek 24. března se uskuteční druhá
s názvem František Reyl (1865-1935),
osobnost Hradce Králové přelomu století. Přednášky se konají jednou měsíčně vždy v pátek od 9.30 do 11 hodin
v sálku Balbínka v Novém Adalbertinu.
Vstup je volný.

Zlatovláska podle Rettigové
Divadlo Drak zve 18. března od 16
hodin na představení legendární inscenace Josefa Krofty Zlatovláska podle
M. D. Rettigové. Předprodej a rezervace na www.hkpoint.cz.

Jak získat stážisty
Přednáška Jak získat stážisty s finanční podporou EU? se uskuteční 23.
března od 9 hodin ve víceúčelovém
sále knihovny města ve Wonkově ulici. Seminář je určen pro firmy, obecní
úřady i neziskové organizace. Program
a registrace na e-mailu: ed@knihovnahk.cz. Vstup volný.
(red)

KNIHOVNA V LETECH DEVADESÁTÝCH

niční hosté, rakouský velvyslanec Peter
Niesner, velvyslanec USA Adrian Basora a polský velvyslanec Jacek Balúch.
Dvakrát knihovna hostila Hovory zblízka
– setkání německých a českých spisovatelů s hradeckou veřejností. Na své

si přišly i děti, pro které dětská oddělení
připravila řadu pořadů a soutěží. V roce
1994 si knihovna připomněla 100. výročí založení. U této příležitosti uspořádala několik akcí a výstavu, vydala brožuru
100 let Okresní knihovny v Hradci Krá-

V roce 1993 hostila knihovna besedu s Pavlem Tigridem.

lové a slovník hradeckých spisovatelů
Literární Hradec Králové. V následujících dvou letech provedla dotazníkový
výzkum, který ukázal, že se službami
bylo spokojeno téměř 97 % čtenářů.
Na základě vzpomínek Jana Pěty
zpracovala Iva Košťálová

Takhle vypadal leták k prvnímu ročníku
akce Ptáčkoviny v roce 1997.
Zdroj: Archiv knihovny města
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KAM ZA KULTUROU
Sobota 18. března
Bílá věž 6.03 Svítání na Bílé věži
Adalbertinum 9.00 Výukové kurzy
quilling a síťování, 10.00 Poslední
kouzlo čertice Kačule
Hvězdárna a planetárium 14.00 Pozorování Slunce, 15.00 Program pro
děti – Ptačí ostrov, 18.00 Hledání
života, 19.30 Večerní program, 20.45
Večerní pozorování
Bio Central 15.00 Kráska a zvíře,
17.30 La La Land, 18.30 Jackie,
20.30 Masaryk
Divadlo Drak 16.00 Zlatovláska
Klicperovo divadlo 19.00 Koule
Neděle 19. března
Bio Central 15.00 Balerína, 17.30
Masaryk, 18.30 Nechte zpívat Mišíka, 20.00 Nejšťastnější den v životě
Olliho Mäkiho
Pondělí 20. března
Klicperovo divadlo 10.00 Čtyřlístek,
17.30 Vítězný únor
Bio Central 17.00 Místo u moře,
18.30 Nejšťastnější den v životě Olliho Mäkiho, 20.00 Masaryk
Regiocentrum 18.00 Pavel Svoboda:
Fungování EU a Brexit
AC Klub 19.00 Bosenské údolí pyramid
Aldis 19.00 The Best of ze žlutých
trabantů s Danem Přibáněm

OSLÍK A ZVÍŘÁTKA

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.
Dříve se v Hradci konaly slavné trhy,

kam se sjížděli lidé z širokého okolí.
Prodávali zde obilí, mouku, med, ovoce,
dřevo a všechno, co dokázali vypěstovat
nebo vyrobit. Velkou část prodeje tvořila
zvířátka jako králíci, slepice, kozy, ovečky, holubi i kravičky, koně a oslíci.
Jednou sem přijel sedlák s oslicí
a oslátkem. Nebyl to moc citlivý člověk, tak ani nepostřehl, jak je oslí ma-

Plavecký bazén uvidí
Velkou cena města

Aktivní letečtí veteráni Příměstský kemp
Účast při oslavách výročí výsadku
stolního tenisu

Plavecký klub Hradec Králové pořádá v sobotu 18. a v neděli 19. března
třetí ročník Velké ceny Hradce Králové, který je zároveň prvním kolem
Českého poháru v plavání Arena
Cupu. Závody se konají v padesátimetrovém plaveckém bazénu na Eliščině
nábřeží a začínají každý den v 9 hodin.
(red)

Barium a osvobození republiky v roce
1945, návštěva leteckého výrobního
závodu i leteckých přehlídek, zajištění
oslav Dne válečných veteránů, zájezdy do odborných středisek spojených
s letectvím a další akce. Takový je
plán činnosti hradecké organizace Leteckých veteránů – Svazu letců ČR na
letošní rok. Organizace tak naváže na
činnost v předchozích letech.
(red)

minka smutná, když si oslátko odváděl
jiný hospodář. Uvázal ho za vůz tažený koněm a odjížděl domů. Cestou se
stavil u hajného pro dřevo. Pomalu se
stmívalo, když se vydal na další cestu.
Mezi tím si děti z hájovny hrály s oslíkem a náhodou uvolnily provaz, kterým
byl přivázán k vozu. Ještě kus cesty lesem šlo oslátko za vozem, když se pro-

Sportovní škola Martina Lučana
a Martiny Šilhanové spolu s DTJ pořádají příměstský kemp stolního tenisu
pro začátečníky i pokročilé od sedmi do
16 let. Uskuteční se od 10. do 14. a od
17. do 21. července v herně stolního
tenisu DTJ v ulici U Labe 427. Více
a přihlášky na e-mailu: obchod@pinec.cz, tel. 602 345 528.
(mš)

Ve Střelecké ulici už je nové stromořadí

Úterý 21. března
Bio Central 10.00 Bába z ledu, 18.30
Nechte zpívat Mišíka, 20.00 T2
Trainspotting
Klicperovo
divadlo
10.00
Tři
mušketýři
Knihovna HK, Wonkova 12.00 Informační den o sociálních službách
pro seniory v HK, 16.00 Komiks mezi
námi
SVK HK 17.00 Artuš a rytíři kulatého
stolu
ZUŠ Habrmanova 18.00 Velikonoční
koncert populárního oddělení
ClubCafé Pessoa 18.00 Jižní Korea
nejen na talíři
Adalbertinum 19.00 Honza Nedvěd
Studio Beseda 19.00 Kvůli čeho?
Divadlo Jesličky 19.30 Bůh masakru
AC Klub 20.00 Punkrockové jaro v AC
Středa 22. března
Klicperovo divadlo 14.30 Asanace
Knihovna HK, Wonkova 15.00
Výtvarná dílna – Létající balony
Nomia 16.30 Andílci a spratci
Bio Central 17.30 a 20.30 Ladislav
Zibura: Pěšky mezi buddhisty a komunisty, 18.30 Nejšťastnější den
v životě Olliho Mäkiho
SVK HK 18.00 Saša Ryvolová: Borneo krásné i drsné
Hvězdárna a planetárium 18.30 Podvečerní program, 20.30 Večerní pozorování
Klub Satchmo 19.00 RH Factor
Divadlo Jesličky 19.30 Nevinní jsou
nevinní

V části Střelecké ulice v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Gočárova a V Lipkách už jsou ve středovém dělicím pásu II. silničního okruhu vysázené mladé platany západní, které nahradily předtím pokácené staré lípy. Platan bude v této lokalitě lépe
snášet zasolení půdy způsobené zimní údržbou přilehlých komunikací.
Foto: Pavlína Pospíšilová

KAM ZA SPORTEM
Sobota 18. března
Volejbal

II. liga mužů: TJ Slavia HK – Hronov (10.00 a 14.00, sportovní hala TJ Slavia Orlická kotlina)

Volejbal

I. liga žen: Slavia Hradec Králové – PF České Budějovice (17.00, sportovní hala TJ Slavia Orlická kotlina)

Plavání

Velká cena HK – I. kolo Českého poháru (9.00, plavecký bazén Eliščino nábřeží)

Florbal

baráž o postup do NL: FbC Innebandytos HK – 2. mužstvo z divize D ( 17.00, sportovní hala Předměřice)

Florbal

I. liga žen play-off: IBK Hradec Králové – vítěz osmifinále A (18.00, sportovní hala Třebeš)

Neděle 19. března
I. liga žen: Slavia Hradec Králové – PF České Budějovice (10.00, sportovní hala TJ Slavia Orlická kotlina)

Fotbal

I. liga: FC Hradec Králové – Zbrojovka Brno (15.00, stadion Malšovice)

Hokejbal

extraliga mužů: HBC Hradec Králové 1988 – SK Sudoměřice (11.00, hokejbalový stadion za DDM)

Mažoretkový
sport

klubové vystoupení A-team Hradec Králové (18.00, sportovní hala Třebeš)

Plavání

Velká cena HK – I. kolo Českého poháru (9.00, plavecký bazén Eliščino nábřeží)

Florbal

KH liga mužů: FbC HK B – Sršni Hořice, FbC HK B – FBŠ Všestary
(10.30 a 15.00, sportovní hala Předměřice)

17.00 Foukací rakety

Florbal

KH liga elévů: 9.00 FbC HK bílí – FBC Sion NG, FbC HK bílí – Jaroměř (9.00 a 11.15, sportovní hala Třebeš)

leidoskop Jana Rejžka aneb Hudba, kterou na Radiožurnálu určitě
neuslyšíte
ZUŠ Habrmanova 17.00 Třídní koncert
RC Žirafa 17.00 Školní zralost
FF UHK 17.30 Lenka Doová: Islandská společnost a její obraz
v zákoníku Šedá husa
Divadlo Jesličky 18.00 Želízka v ohni
Filharmonie HK 19.30 Abonentní
koncert bílé řady
Bio Central 20.00 Rammstein: Paris

Středa 22. března

Knihovna HK, Moravské Předměstí B

Knihovna HK, Wonkova 17.00 Ka-

Kuželky

přebor družstev dospělých: SKP kuželky Hradec Králové B – Dobruška A (17.00, kuželna SKP Malšovice)

Basketbal

ženská basketbalová liga: Sokol ZVU Strojírny HK – Lokomotiva Trutnov
(18.30, sportovní hala Eliščino nábřeží)

PLAVÁNÍ
Den

Plavecký bazén 50 m

Aquacentrum

So 18. 3.

Zavřeno – plavecké
závody

Ne 19. 3.

Králové

Hvězdárna a planetárium 18.30 Podvečerní program, 20.30 Večerní pozorování
Divadlo Jesličky 19.30 Karlíkova
cesta
Klub Satchmo 19.30 Pavel Vorel &
After party
(lm)

Pátek 24. března
Nové Adalbertinum 9.30 František

Reyl, osobnost
přelomu století

Hradce

HLEDAJÍ NOVÝ DOMOV
Čertík, evid. č. 533/2009, kříženec; pohlaví: pes, barva: černá, věk: 8
let, kohoutková
výška 50 cm,
hmotnost 23 kg.
V celku přátelský
temperamentní
kříženec špice.
Je vhodný k rodinnému domku s uzavřeným dvorkem. Má svéráznější povahu,
proto je vhodný pro zkušeného kynologa.
Rita, evid. č. 47/2016, kříženec amerického staffordšírského teriéra;
pohlaví:
fena,
barva:
hnědá,
věk: 2 roky, kohoutková výška
50 cm, hmotnost
23 kg. Mladá fenka vhodná pro sportovně zaměřené zájemce s dostatkem času.
Je temperamentní, přátelská, k cizím nedůvěřivá, vhodná k chovu samostatně.

Volejbal

Čtvrtek 23. března
SVK HK 10.00 Kauzy a tajemství
hradeckého muzea, 17.00 Riskantní
rozhovor se spisovatelkou Milenou
Holcovou nad její stejnojmennou
knihou
Klicperovo
divadlo
10.00
Tři
mušketýři

vaz nadobro rozvázal a zvířátko zůstalo
stát na cestě. Hospodář si toho nevšiml
a odjel. Oslík se bezradně rozhlížel,
když se vedle něj mihlo rezavé stvoření s tlustým ocáskem. Utíkalo k lesu,
a protože to byl jediný živý tvor, kterého
oslík viděl, pustil se za ním. Na kraji lesa
rostla svěží zelená tráva, a tak se do ní
pustil. Za chvíli si všiml, že je tu malá veverka, na větvi zvědavě vykukuje tchoř,
po zemi se batolí ježek a hledá žížaly.
Bylo mu hned veseleji. Les voněl a ozývalo se známé bečení.
Ráno se oslátko vydalo tím směrem
a vida, na louce se páslo malé stádo
ovcí. Přidalo se k nim, dobře je znalo
z domova. Přišel pastýř a podivil se, kde
se tu vzal malý oslík. Pes ho přátelsky
očuchal, a tak s nimi zvířátko zůstalo.

Sauna

Wellness studio Flošna

18.00-23.00
noční koupání 15 min. navíc

18.00-23.00 společná

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

Zavřeno – plavecké
závody

18.00-21.00
noční koupání 15 minut navíc

18.00-21.00 společná

10.00-21.00

Po 20. 3.

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)

Út 21. 3.

6.00-21.00

10.00-21.00; 11.30-12.30
cvičení pro seniory

10.00-21.00 muži

10.00-21.00

St 22. 3.

6.00-19.00

10.00-21.00

10.00-21.00 společná

10.00 – 19.00

Čt 23. 3.

6.00-21.00

10.00-21.00

10.00-21.00 ženy

10.00-21.00

Pá 24. 3.

6.00 – 18.00
20-21 nudistické plavání

10.00-21.00

10.00-21.00 společná

10.00-23.00

Pluto, evid. č. 103/2016, kříženec ohaře; pohlaví: pes,
barva: černošedá, věk: 9 let, kohoutková výška
60 cm, hmotnost
25 kg. Veselý pes
vřelého
srdce,
starší, ale stále
aktivní a krásný. Zvládá základní povely,
k ostatním psům je nekonfliktní. Jeho nešvarem je šplh přes plot. Vhodný pouze
pro zkušeného kynologa, již jednou byl
do útulku vrácen kvůli pokousání.
Mušketýr, evid. č. 49/2017, kočka evropská;
barva:
černo-bílá, pohlaví: kocour, věk:
2 roky. Dvouletý
kastrovaný kocouří velikán, který by
se rád stal ozdobou vašeho bytu. Je mírný tulivý a nespustí vás z očí.
(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. 3. 2017. Zveřejněné informace jsou platné k tomuto datu.
Uzávěrka dalšího čísla je 16. 3. 2017. Zájemci
o zasílání barevné elektronické podoby zpravodaje Radnice, která je také na www.hradeckralove.org, si o tuto službu mohou zažádat na
http://mhk.cz/eradnice.
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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