Na nábřeží bude opět živo z Celkem devět akcí zařazených do městem podporovaného cyklu Královéhradecká nábřeží oživí letos v krajské metropoli nábřeží
Labe. Dvě akce, Nábřeží vysokých škol a Nábřeží sportu, pořádá samo město, zbylým akcím tohoto cyklu i letos v mnohém pomůže a poskytne součinnost prostřednictvím technických služeb. O formě podpory i celém
cyklu akcí na nábřeží rozhodli nedávno městští radní.
Více na str. 2

KRÁTCE Z HRADCE
Žádejte o dotace
na volnočasové
aktivity dětí a mládeže
Odbor školství a volnočasových
aktivit dětí a mládeže Magistrátu
města Hradec Králové upozorňuje
zájemce o dotaci z Fondu na podporu veřejně prospěšným projektům
v oblasti volnočasových aktivit dětí
a mládeže, že písemné žádosti pro
2. kolo roku 2016 (akce konané od
1. 7. do 31. 12. 2016) mohou žadatelé podávat na předepsaných formulářích do 31. března. Aktualizované formuláře k žádostem a více
informací naleznete na webu města
www.hradeckralove.org - odbor
školství a volnočasových aktivit dětí
a mládeže.

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 Hradce, jeho pozitivní
vnímání a zvýšení ekonomických
přínosů pro město. Více na
www.hradeckralove.org/urad/financni-prispevky-3.
(red)

Boty, lopatky i autíčka, to vše odkryla pískoviště
Přes 450 tun certifikovaného
písku ročně spotřebují městské
technické služby na výměnu ve
více než sedmdesáti pískovištích
po městě.
Použitý písek nachází uplatnění
i poté, co v pískovištích dosloužil.
Zbavený hrubých nečistot je následně využíván například při opravách
komunikací na lesním hřbitově. Kromě uvedeného počtu pískovišť pečují Technické služby Hradec Králové
také o pískoviště u škol a školek.
Při té příležitosti se průběžné přísné kontrole nevyhnou ani dětská hřiště s herními prvky, u nichž se pískoviště zpravidla nacházejí. Na bezpeč-

nost dětí dbají technické služby,
městské lesy i městská policie především.
Certifikovaný písek technické služby odebírají z písníku Marokánka
z Městských lesů Hradec Králové.
„V rámci spolupráce městských organizací jsme reagovali na poptávku
technických služeb, které musejí do
pískovišť dodávat speciální certifikovaný písek. Písek z Marokánky jsme
podrobili náročným hygienickým
zkouškám, které zaručují vyhovující
kvalitu. Certifikát neustále obnovujeme a ročně provádíme zkoušky,“ vysvětluje Milan Zerzán, ředitel Městských lesů Hradec Králové. Jednou
ročně převezou technické služby

z Marokánky do svých skladů více než
450 tun hygienicky nezávadného písku, který pak postupně v jednotlivých
pískovištích vyměňují. „Jedno standardní pískoviště pojme zhruba osm
metrů krychlových písku. Jednou ročně je doporučeno písek vyměňovat,
přičemž použitý je využíván jako surovina pro vysypávání cest například na
lesním hřbitově nebo pro výstavbu nových,“ vysvětluje náměstkyně primátora Romana Lišková. Písek k druhotnému využití je však nutné vyčistit od
hrubých nečistot. „Občas v něm nalézáme zapomenuté dětské lopatky, formičky, autíčka a podobně. Našli jsme
však v písku zahrabané už i boty
a dětské oblečky,“ uvedl Vlastimil

Aldis turistům a výletníkům zaslíbený

Vyhlásí sportovce roku
Aldis bude 31. března od 19 hodin
svědkem vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec roku 2015 kraje.
V programu vystoupí Trio Nobles, artistické duo Victor a Szymon, Andrea
Mea, B.A.Z. centrum - pool dance
a TJ Sokol Náchod - rokenrol. (red)

Hlasujte o události roku
města Hradec Králové

NAJDETE NA WEBU

www.hradeckralove.org
Spoustu tipů k návštěvám měst, krajů, hradů, zámků, lázní, hotelů, kempů, zajímavých přírodních lokalit, zábavních
areálů pro děti u nás i v okolních zemích, nebo nabídku pobytových i poznávacích zájezdů přinesl návštěvníkům 17. ročník veletrhu cestovního ruchu Infotour a Cykloturistika, který se v Aldisu konal 11. a 12. března. Doslova v obležení byly
stánky královských věnných měst i stánek Hradce Králové, který kromě jiného zdarma nabízel aktualizovanou mapu
městských lesů či kalendář prestižních akcí Calendarium Regina.
Foto: Martin Černý

Radnice opraví dva kiosky
stojící u Pražského mostu
Město opraví dvě stavby na okrajích památkově chráněného Pražského mostu přes Labe. Vrátit by se jim
měla podoba ze začátku minulého
století.
Dodavatele opravy za 1,6 milionu
korun bez DPH radnice vybrala až ve
třetí soutěži. Předchozí dva tendry
město loni zrušilo, první pro nezájem
firem a druhý kvůli nesplnění podmínek ze strany jediného uchazeče
o provedení prací.
Pražský most patří mezi typické
stavby města, na předmostích má
čtyři kruhové objekty zvané kiosky,
které navrhl architekt Jan Kotěra. Letos radnice opraví dva kiosky, které
jsou ve směru ze starého města k náměstí Svobody na pravé straně mostu. Zbylé dva chce radnice opravit
příští rok. Na letošní opravu město
získalo pětaosmdesátiprocentní dotaci z programu regenerace vyhlašovaného ministerstvem kultury.

Ondráček z technických služeb. Namátkově i na upozornění občanů pískoviště kontrolují také strážníci městské policie. Povinnost opatřit pískoviště sítí platí pro mateřské školy či jesle.
Podobně přísné normy se vztahují
i na dětská hřiště s herními prvky,
kterých je ve městě 74. Pro správce
dětských hřišť i výrobce herních prvků
platí závazné normy ČSN EN 1176
a 1177. Povinnost oplocení stanovena není. „Na těchto hřištích provádíme vícestupňovou kontrolu, která ve
čtvrtletních intervalech zahrnuje kontrolu funkčnosti a dotažení šroubů, u lanových sestav i pevnost. Ročně pak rozsáhlou roční odbornou
technickou kontrolou od nezávislého
vyškoleného technika procházejí
všechna hřiště,“ sděluje Vlastimil
Ondráček.
Cílem všech kontrol pískovišť
a hřišť je bezpečnost dětí.
(isui)

Do letošní soutěže se přihlásily čtyři firmy, s nejnižší cenou zvítězila
pražská firma Toget. Stavbaři by měli
zejména obnovit omítky, kamenické
prvky, okna a dveře. „Postupná obnova kiosků bude prováděna na základě
originální dokumentace úpravy obou
předmostí podepsané architektem Janem Kotěrou v květnu 1910 a dále na
podkladě závěrů restaurátorských
průzkumů,“ uvedl vedoucí odboru památkové péče magistrátu města Jan
Falta. V současné době je v kioscích
prodejna zmrzliny a rychlého občerstvení.
Pražský most byl postaven částečně na základech pevnostního mostu
vybudovaného v letech 1766 - 1768.
V letech 1910 až 1911 byl podle návrhu Jana Kotěry upraven a doplněn
světelnými oblouky, stožáry a na
předmostích čtyřmi pavilony - kiosky.
Samotný most město opravilo v letech 1992 až 1993.
(čtk, red)

Jarmark přiblížil Velikonoce

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)

Za odpad i psy
zaplatíme jako vloni

Do všech prostor Adalbertina i na přilehlé parkoviště přišly v sobotu 12. března
Velikonoce. Různě zdobené kraslice, pomlázky, velikonoční dekorace a spoustu dalšího veřejnosti nabídl Velikonoční jarmark.
Foto: Martin Černý

Magistrát města v současnosti doručuje prostřednictvím pověřených
osob do všech domácností poštovní
poukázky na místní poplatky za psy
a komunální odpad. Složenky bude
postupně doručovat až do 3. dubna.
K bezproblémovému doručení poukázek je třeba mít přístupné a jmenovkou řádně označené poštovní
schránky. Důležité je rovněž správné
označení domu číslem popisným
a orientačním.
Nejlepší možností úhrady je platba
převodem na účet města Hradec Králové vedený u Komerční banky. Číslo
účtu a variabilní symbol jsou uvedeny
na složenkách. Splatnost obou poplatků je stanovena na 25. duben.
Sazby poplatků zůstávají stejné jako
v minulém roce.
(red)
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Nábřeží letos oživí devět akcí podpořených městem
Celkem devět akcí zařazených
do městem podporovaného cyklu Královéhradecká nábřeží oživí
letos v krajské metropoli nábřeží
Labe. Dvě akce, Nábřeží vysokých škol a Nábřeží sportu, pořádá samo město, zbylým akcím
tohoto cyklu i letos v mnohém
pomůže a poskytne součinnost
prostřednictvím technických služeb. O formě podpory i celém
cyklu akcí na nábřeží rozhodli
nedávno městští radní.
Všechny akce zařazené do cyklu
Královéhradecká nábřeží jsou podrobně popsány na webové stránce
www.nabrezihk.cz. První z akcí, kterou je Nábřeží vysokých škol, se
uskuteční už 21. dubna na Tylově
nábřeží a na náplavce. Ve spolupráci s hradeckými vysokými školami
ji pořádá město prostřednictvím odboru kultury, sportu a cestovního
ruchu.
V podstatě každý měsíc až do září
se na labském nábřeží uskuteční některá z již tradičních akcí. Poslední
z devíti akcí cyklu Královéhradecká
nábřeží se uskuteční 11. září na Eliščině nábřeží. Bude jí Nábřeží sportu,
které už popáté umožní zájemcům vidět ukázky a exhibice až 50 druhů

CYKLUS
KRÁLOVÉHRADECKÁ NÁBŘEŽÍ:
21. 4. – NÁBŘEŽÍ VYSOKÝCH
ŠKOL – Tylovo nábřeží
a přilehlá náplavka
27. - 28. 5. – ARTIENALE HRKR
A NÁBŘEŽÍ UMĚLCŮ –
Tylovo nábřeží
10. 6. – DEN LABE – Eliščino nábřeží
16. - 17. 6. – HRAJME SI I HLAVOU! – Tylovo nábřeží
25. 6. – NÁBŘEŽÍ ŘEMESLNÍKŮ
– Tylovo nábřeží
16. 7. – NÁBŘEŽÍ ŠLAPADEL –
Eliščino nábřeží
6. 8. – NÁBŘEŽNÍ JAZZOVÁ
POUŤ – Eliščino nábřeží
K nejoblíbenějším akcím na nábřežích patří mezinárodní nábřeží paromilů, jehož 14. ročník se uskuteční 27. srpna.
Ilustrační foto: Pavlína Pospíšilová
všedních i nevšedních sportů provozovaných v Hradci Králové. Pořadatelem této akce je rovněž město Hradec
Králové.
Radnice chce, aby Hradec Králové
byl městem živým a kreativním, k čemuž cyklus Královéhradecká nábřeží

přispívá. Tyto aktivity mají podporu
nejenom ve formě záštity, ale také obvykle i finanční z dotačních programů.
Další informace včetně fotodokumentace, videoreportáží a kontaktů
na pořadatele jsou k dispozici na
www.nabrezihk.cz.
(isui)

Podzemní vodojem se otevře veřejnosti

20. 8. – NÁBŘEŽÍ KERAMIKY
A SKLA – Tylovo nábřeží
27. 8. – 14. MEZINÁRODNÍ
NÁBŘEŽÍ PAROMILŮ –
Smetanovo a Eliščino nábřeží, náměstí 5. května
11. 9. – NÁBŘEŽÍ SPORTU – Eliščino nábřeží

Velikonoce na statku
ve znamení kraslic
Hradecká kulturní a vzdělávací
společnost a Spolek lidové tvorby
zvou na výstavu kraslic s ukázkami
jejich zdobení na Šrámkově statku
v Pileticích. Expozice bude přístupná
od 24. do 28. března vždy od 10 do
16 hodin. Členky spolku budou v roubence předvádět různé techniky zdobení kraslic, lidová řemesla, zdobení
perníčků či pletení pomlázek a návštěvníci si budou moci vyzkoušet i šikovnost vlastních rukou. Součástí výstavy bude i prezentace velikonočních prací a jarních dekorací dětí ze
ZŠ Pouchov.
(pš)

Unikátní možnost nahlédnout do
obřího podzemního vodojemu na
Novém Hradci Králové se zájemcům naskytne v sobotu 19. března
od 10 do 15 hodin při dnu otevřených dveří.
„Skupinky maximálně 25 návštěvníků budou sestupovat do vnitřních prostor vodojemu v intervalech zhruba
20 minut. Prosíme veřejnost, aby
v průběhu návštěvy vodojemu dbala
na veškerá bezpečnostní upozornění
a pokyny pracovníků akciové společnosti Královéhradecká provozní,“

upozorňuje mluvčí vodárenské společnosti Veronika Bergrová.
Vodojem o objemu 10 tisíc krychlových metrů vody byl postaven v devadesátých letech minulého století v pořadí jako třetí ze čtyř zde postupně
zprovozněných zemních vodojemů.
Jeho stavba byla vyvolána rostoucí
potřebou vody pro obyvatelstvo Hradecka jako dostatečná akumulační
rezerva kvalitní podzemní pitné vody
z jímacího území v Lité na Rychnovsku. Objem všech podzemních vodojemů je celkem 48,5 tisíce krychlo-

vých metrů pitné vody z různých zdrojů. „Zásoba vody, která je obvykle
v podzemních vodojemech akumulována, se rovná přibližně jeden a půldenní spotřebě vody obyvatel Hradce
Králové a okolí. Průměrná spotřeba
pitné vody pro zásobovanou oblast je
zhruba 20 tisíc krychlových metrů,“
doplnila Veronika Bergrová. Sousední
věžový vodojem, který je novohradeckou dominantou, obsahuje dalších
zhruba 300 kubíků pitné vody, které
slouží k zásobování aglomerace Nového Hradce.
(kp)

V sobotu na akci
Les plný zvířátek

Jarní koncert Jitra

Akademie učila první pomoc

Turistický oddíl mládeže Pěšinky
a Ostřži připravil pro děti z mateřských a prvních ročníků základních škol procházku nazvanou
Les plný zvířátek.
Uskuteční se v sobotu 19. března,
přičemž sraz je mezi 10. a 12. hodinou u zastávky městské hromadné
dopravy Zděná bouda v Malšovicích.
Na trase vedoucí převážně lesem
účastníci potkají mnoho postav znázorňujících zvířátka a s každou si budou moci zahrát hru, připraveno je
i malé lanové centrum a malování
smývatelnými ekologickými prstovými barvami na papír nebo napnuté
plátno. Zdatnější děti mohou zhruba
od 14 hodin zkusit v blízkosti rytířského hradiště také bojovou hru.
Více na tel: 776 627 336 nebo na
http://paohk.blogspot.cz.
(vh)

Informační den
o sociálních službách
pro seniory
Knihovna města pořádá Informační den o sociálních službách
pro seniory v Hradci Králové, který
se uskuteční 31. března od 8 do 18
hodin ve víceúčelovém sále Centra
celoživotního vzdělávání ve Wonkově ulici.
Představí se zde organizace
nabízející sociální služby, které pomohou seniorům setrvat ve vlastní
domácnosti co nejdelší dobu, protože doma je nejlépe. Nabídne i další možnosti péče. Vstup
volný.
(neu)

Na chutné obědy
do jídelny důchodců
Jídelna důchodců v Šafaříkově ulici
764 nabízí stravování v příjemném
prostředí. Vaří se od pondělí do pátku, na výběr jsou dvě hlavní jídla
s polévkou, dle jídelníčku kompot, salát, ovoce, čaj.
Cena oběda je 55 korun. Oběd je
možné sníst v jídelně nebo odebrat
do jídlonosiče.
Zájemci se mohou přihlásit osobně
v kanceláři jídelny nebo telefonicky na
čísle 495 513 092.
(red)

Jarní koncert všech oddělení Královéhradeckého dětského sboru Jitro se
uskuteční v pondělí 21. března v 18 hodin v sále filharmonie. Vystoupí Broučci,
Světlušky, Skřivánek A, Skřivánek B,
Vlčí Máky a Jitro. Představí se i komorní sbor Jitro, který následně odlétá na
turné po USA. Více na www.jitro.cz. (red)

8. 3. Na volání o pomoc vycházející z jednoho z bytů upozornili
všímaví sousedé městskou policii.
Od rozrušené ženy se strážníci dozvěděli, že nemůže najít klíče a je
zde již dva dny zamčená. Operační důstojník kontaktoval dceru čtyřiapadesátileté ženy, která po otevření bytu zjistila, že matka snědla
větší množství léků. Záchranáři
převezli ženu do nemocnice.
z
8. 3. Policie vyšetřuje několik kapesních krádeží, k nimž během
krátké doby došlo ve vozidlech
MHD. Scénář byl vždy stejný, zloději využili tlačenice v plných autobusech nebo trolejbusech a nic netušícím cestujícím nepozorovaně
ukradli peněženku, telefon nebo
další věci z kabely, batohu nebo
z kapsy. Mějte své věci neustále
pod kontrolou, varují proto veřejnost policisté i strážníci.
z
13. 3. Rozrytý trávník za sebou zanechalo malé čínské prasátko, které
uteklo z pozemku majitele a navštívilo okolní zahrady. Přivolané hlídce
městské policie jejich majitelé řekli, že
náhradu škody uplatňovat nebudou,
jen chtějí, aby zvíře už neutíkalo.
Okrskář poučí majitele vepře o nutnosti lepšího zabezpečení pozemku.

14. 3. Strážníci městské policie
předali policistům k řešení případ
zfetovaného taxikáře, kterého zastavili kolem půlnoci. V muži za volantem taxíku totiž poznali člověka, kterému správní orgán kvůli řízení pod
vlivem návykových látek vyslovil zákaz řízení. Třicetiletý roztržitý muž
s rozšířenými zorničkami a třesoucíma se rukama přiznal, že byl uživatelem marihuany i pervitinu. Test prokázal přítomnost amfetaminu. (red)

Statutární město
Hradec Králové
vyhlašuje konkurzní řízení
na obsazení pracovního místa

ředitelky/ředitele

Statutární město Hradec Králové
vyhlašuje
výběrová řízení na pozice:

REFERENT/KA − KURÁTOR
odbor sociálních věcí
a zdravotnictví
Informace: tel. 495 707 322.
Přihlášky lze podávat do 23. 3.
z

REFERENT/KA –
NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE
odbor sociálních věcí
a zdravotnictví
Informace: tel. 495 707 382.
Přihlášky lze podávat do 21. 3.
z

REFERENT/KA –
SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK
odbor sociálních věcí
a zdravotnictví
Informace: tel. 495 707 322.
Přihlášky lze podávat do 23. 3.
Další informace naleznete na
www.hradeckralove.org - Kariéra

Nedávná přednáška Akademie seniorů, kterou pro starší spoluobčany zajišťuje
hradecká městská policie, byla zaměřena na poskytování první pomoci. Senioři se díky návštěvě záchranáře seznámili se základními postupy při poskytování první pomoci a s pravidly pro volání na tísňovou linku záchranné služby. Naučili se, jak rozeznat a zareagovat v život ohrožujících situacích, jak vést správnou a účinnou resuscitaci a získali další rady a praktické dovednosti. S velkým
zájmem se setkala figurína pro nácvik resuscitace, na které si zájemci vyzkoušeli masáž srdce.
Foto: Městská policie Hradec Králové

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 23. března v 10 a v 15.15 hodin. Zároveň
vypisuje 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 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)

Blokové čištění města
21. 3. Šimkova mezi Buzuluckou
a Pospíšilovou; ČSA před čp. 218
(krajský soud); Ľudovíta Štúra z
22. 3. Nerudova - V Lipkách mezi
Šafaříkovou a Jeronýmovou; K. H.
Máchy; V Lipkách před čp. 692 (nám.
u škol) z 23. 3. Průmyslová - slepá
část od Škroupovy; Karla IV. od čp.
789 po čp. 222 z 24. 3. náměstí
5. května - obslužná komunikace od
Masarykova nám. po Havlíčkovu; náměstí 5. května - obslužná kom.
u parku; Škroupova od Karla IV. po
Průmyslovou z 25. 3. Horova od Nerudovy ke Gočárově tř.; Letců; Herbenova.
(ts)

Základní školy a mateřské školy
Josefa Gočára, Hradec Králové,
Tylovo nábřeží 1140
s nástupem od 1. 8. 2016
Požadavky: vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004
Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů, znalost školských předpisů a problematiky řízení ve školství, občanská
a morální bezúhonnost, dobrá znalost finančního managementu škol
a školských zařízení, dobrý zdravotní stav, osobnostní předpoklady k výkonu řídící práce (budou
ověřeny psychologickým testem).
Podrobnosti jsou zveřejněny na
www.hradeckralove.org v sekci odboru školství.
Přihlášky s potřebnými doklady je
nutné doručit do 30. března v obálce označené Konkurz - neotvírat na
adresu statutárního města Hradec
Králové.
Informace: Alena Synková, tel.
495 707 700, e-mail: alena.synkova@mmhk.cz.
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
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KAM ZA KULTUROU
Sobota 19. března
Adalbertinum 10.00 Poslední kouzlo
čertice Kačule
Hvězdárna a planetárium 14.00 Pozorování slunce, 15.00 Program pro
děti - Polaris, 17.00 Klima Česka pro
21. století, 18.00 Křehká planeta,
19.30 Večerní program, 20.45 Večerní pozorování
Bio Central 15.30 Kung Fu Panda 3,
17.30 Trabantem do posledního dechu, 18.30 Saulův syn, 20.00 Rodinný
film
Klicperovo divadlo 17.30 Srpen
v zemi indiánů
Malšova Lhota U Novotných 19.00
Vendetta, Unisono, Manual
Divadlo Jesličky 19.30 Višňový sad

Sportovní a charitativní
akce vyběhne s násilím
Vyběhněme s násilím je název
sportovní a zároveň charitativní akce,
kterou pořádá Poradna Nomia ve
spolupráci s Univerzitou Hradec Králové v neděli 20. března od 12.30 hodin u budovy univerzity. Účastníky
čeká běh na pět či deset kilometrů,
doprovodný program pro děti i slovo
odborníka. Hlavní myšlenkou je
upozornit na to, že násilí probíhá často skrytě za zavřenými dveřmi domácností. Více informací na www.nomiahk.cz.
(red)

STRANA 3

HOKEJ
Na čtvrtfinálovou
bitvu opět v úterý
Po dvou zápasech čtvrtfinálové série s Mladou Boleslaví hraných v Hradci platí
stav 1:1. Pondělní bitvu
zvládli lépe domácí, kteří zvítězili 5:2,
ve druhém utkání vyhráli hosté 4:3
v prodloužení. Jisté je, že po dvou zápasech v Mladé Boleslavi se série
vrátí na hradecký led, a to 22. března
v 18 hodin. Případný sedmý souboj
by se v Hradci hrál 26. března. (čer)

Hradec uvidí mistry v kendó

Příměstský tábor školní družiny Základní školy Štefcova se uskuteční v
červenci v termínech od 4. do 8. (pouze tři dny mimo svátků 5. a 6. 7.), 11.
až 15. a 18. až 22. a v srpnových termínech od 8. do 12. a 15. až 19. Tábor je určen dětem z hradeckých škol,
které ukončily docházku od první do
čtvrté třídy. Poplatek za pobyt činí 50
korun na dítě a den, cena oběda je 21
korun. Rezervace od 1. dubna do 27.
května na www.stefcova.cz.
(red)

FOTBAL

Votroci rozstříleli
rezervu Olomouce
Druholigoví fotbalisté FC Hradec Králové si konečně zahráli
soutěžní utkání. Po
dvakrát
odloženém
čtvrtfinálovém pohárovém utkání
s Mladou Boleslaví, jehož odehrání
znemožnil sníh a rozmočený terén,
a první jarní druholigové bitvě
v Pardubicích, odložené ze stejného důvodu, se v Malšovicích střetli
s rezervou Sigmy Olomouc a zvítězili bez problémů 3:0. Už je znám
i termín odloženého derby v Pardubicích. To čeká hradecké fotbalisty
v úterý 19. dubna od 17 hodin na
pardubickém stadionku Pod Vinicí.
Další domácí utkání přijde na řadu
27. března, kdy přijede do Malšovic
prověřit Votroky vedoucí celek Fotbalové národní ligy ze Znojma. (čer)

Neděle 20. března
Aldis 7.00 Velké setkání sběratelů,
9.00 Akva-Terra-Flora Trhy
Adalbertinum 10.00 O Palečkovi
Bio Central 15.00 Řachanda, 17.30
Ma ma, 18.30 Líza, liščí víla, 20.00
Trabantem do posledního dechu
KRC Sedmikráska 15.00 Velikonoční
rodinná dílna

Pondělí 21. března
Klicperovo divadlo 14.30 Evžen
Oněgin
Gayerova kasárna 16.00 Houby Lázní Bohdaneč a okolí
Knihovna HK, Wonkova 17.00 Člověk mezi lidmi - přednáška
Bio Centrum 17.30 Rudý kapitán,
18.30 Trabantem do posledního dechu, 20.00 Revenant zmrtvýchvstání
Filharmonie HK 18.00 Koncert Jitro
Adalbertinum 19.00 Malina Brothers
Divadlo Jesličky 19.30 Zahradní
slavnost

Pohádkové sportování
s hradeckou Vlnkou

Úterý 22. března
Bio Central 10.00 Revenant zmrtvýchvstání, 17.30 Dánská dívka,
18.30 Trabantem do posledního dechu
SVK HK 17.00 Science to Go I.
ZUŠ Habrmanova 18.00 České filmy
a pohádky - koncert
Divadlo Jesličky 19.30 Bůh masakru

Příměstský tábor
v Malšovicích

Nejlepší bojovníci v japonském šermu kendó se v neděli 20. března sjedou do
Hradce Králové, kde se ve sportovní hale v Třebši od 10 hodin uskuteční mistrovství ČR. Z hradeckého oddílu Nozomi dojo se představí 12 borců včetně
účastníka loňského mistrovství světa Martina Fritze. Foto: Archiv Nozomi dojo

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, telefonní číslo
775 690 307.
(red)

Středa 23. března
Klicperovo divadlo 10.00 Škola pro
ženy
Knihovna HK, Wonkova 15.00 Výtvarná dílna - velikonoční zvířátkový
košíček
KRC Sedmikráska 16.00 Vaříme
a pečeme na Velikonoce zdravě
a hravě
Knihovna HK, Slezské Předměstí
17.00 Řecký ostrov Santorini
Bio Central 17.30 Už je tady zas!,
18.30 Zkáza krásou, 20.00 Trabantem do posledního dechu
SVK HK 18.00 Deník cesty Simonetty Buonaccini
Hvězdárna a planetárium 18.30
Podvečerní program, 20.30 Večerní
pozorování
Aldis 19.00 Poslední recitál Marty
Kubišové
Klub Satchmo 19.00 Zelená sedma

Čtvrtek 24. března
Knihovna HK, Wonkova 9.30 Výtvarná dílna - králíčci
SVK HK 10.00 Historie Graduálu českého
Šrámkův statek Piletice 10.00 Velikonoce na statku
Salon královéhradecký 18.00 Čínské zahrady
Hvězdárna a planetárium 18.30
Podvečerní program, 20.30 Večerní
pozorování
Divadlo Drak 19.00 Zuby nehty
a 2+1 Jam Band
Filharmonie HK 19.30 Abonentní
koncert žlutá řada

Pátek 25. března
Šrámkův statek Piletice 10.00 Velikonoce na statku
Hvězdárna a planetárium 18.30
Podvečerní program, 20.30 Večerní
pozorování
Klub Satchmo 19.00 Abend Jazz
Svinary U Karla 19.00 Art Jazz Band

VÝSTAVY
Galerie Barbara - Hradecko - můj oblíbený kraj, do 31. 3.
Galerie AMB - Michal Burget, Konec
starých časů, do 6. 4
Galerie Koruna - Pavel Sukdolák,
Lepty, pastely, do 16. 4.
Galerie Na Hradě - Oldřich Páleníček, Grafika, do 18. 4.
(lm)

UDĚLEJTE SI ČAS
Jarní výstava
Střední škola vizuální tvorby pořádá od 18. do 20. března ve svých
prostorách v Jiráskových sadech
tradiční jarní výstavu studentských
prací floristického a branding designu. První den bude přístupná od 14
do 18 hodin, v dalších dvou dnech
od 9 do 18 hodin. Více na www.vizualskola.cz.

Otevřené dveře i jarmark
Prointepo - střední škola, základní
škola a mateřská škola v Hrubínově
ulici zve rodiče, přátele školy i veřejnost na den otevřených dveří v mateřské škole spojený s velikonočním
jarmarkem, který se bude konat
v úterý 22. března. Den otevřených
dveří pořadatelé plánují na dobu od
8.30 do 15 hodin, jarmark s možností nákupu výrobků žáků od 12 do
15.30 hodin.

O zdravém vaření
Křesťanské rodinné centrum Sedmikráska v Zieglerově ulici zve na
besedu, při které se 23. března od
16 hodin návštěvníci dozvědí, jak
na vaření a pečení velikonočních
dobrot ze zdravých surovin. Nebude chybět ani ochutnávka. Základní
vstupné 90 Kč. Více na www.sedmikraskahk.cz.

Velikonoce na zámku
Zámek Hrádek u Nechanic pořádá
od 19. do 28. března tradiční a návštěvníky hojně navštěvovanou akci
Velikonoce na Hrádku. Při prohlídce
interiérů návštěvníkům přiblíží historii
Velikonoc, jejich zvyky a tradice.

Trestat nebo odměňovat?
Ve středu 30. března v 16.30 hodin poradí zájemcům speciální pedagog - etoped Jan Vacek, jak být lepším rodičem. Přednáška s názvem
Odměny a tresty se koná ve velkém
sále Dětského krizového centra Nomia na třídě E. Beneše. Vstup zdarma. Více na www.nomiahk.cz.

Jarní hraní v Kuklenách
ZŠ Kukleny zve na divadelně-hudební podvečer, který se koná v ne-

děli 20. března v 17 hodin v malé tělocvičně. Představí se muzikanti školy s hudebním programem a žáci 8.
ročníku se scénickým čtením knihy
Hitlerova dcera.

Člověk mezi lidmi
Knihovna města
u příležitosti oslav
120. výročí otevření
pořádá přednášku Člověk mezi lidmi
v rámci cyklu Aktivní a zdravý senior.
Přednáška se koná v pondělí 21.
března od 17 hodin ve víceúčelovém
sále ve Wonkově ulici. Lékař Josef
Štefánek přiblíží souvislosti nemocí,
vzájemných mezilidských vztahů a jejich vlivu. Vstupné je 40 korun.

Na pondělí 21. března Český rozhlas Hradec Králové připravil Den na
čtyřech kolech - přenos z hradeckého
areálu Porsche od 9 do 12 hodin,
v němž se motoristé dozvědí o přípravě automobilu na jarní sezónu. Po 18.
hodině bude hostem pořadu Regionální scéna Jiří Hasal a JH Big Band.

Egypt a Makedonie
Další z cestovatelských promítání
ve vysokoškolském AC klubu v Heyrovského ulici zavede v pondělí 21.
března návštěvníky do dvou zemí.
V 17 hodin do Egypta a v 19 hodin
do Makedonie.

Konkurz do Čhavorenge

Divadlo Drak uvede v sobotu 19.
března od 18 hodin premiéru inscenace O bílé lani. Autorem hudby je
JIří Vyšohlíd, v inscenaci vystupuje
téměř celý soubor divadla.

V úterý 22. března od 16 hodin pořádá Komunitní centrum ZIP na Pospíšilově třídě 698 společně s Idou
Kelarovou konkurz do romského pěveckého sboru Čhavorenge pro nadané romské děti ve věku od 8 do 22
let. Více na tel. 773 900 079.

Muzejní neděle

Kuchyně 19. století

V dětském ateliéru Muzea východních Čech je na neděli 20. května od
9 do 11 a od 13 do 15 hodin připravena výroba dekorací v podobě mramorovaných vajec, keramického zápichu a slepičky nebo zajíčka. Je
vhodné se předem objednat na tel:
495 512 391 nebo na objednavky@muzeumhk.cz.

Většina z toho, co nás dnes sytí
a obklopuje, má své kořeny v časech Jana Nerudy a Julese Verna.
Badatelka a vypravěčka Františka
Vrbenská v rámci malé doprovodné
ochutnávky představí, jak dlouhá to
byla cesta. Pořad se uskuteční
22. března od 18 hodin v ClubCafé
Pessoa naproti Adalbertinu. Rezervace na tel. čísle 736 472 678.

Premiéra v Draku

Izrael a Blízký východ
Masarykova společnost zve na
přednášku Josefa Potočka Izrael
a Blízký východ - kulturně historický
pohled na současný stav. Koná se ve
čtvrtek 24. března v 17.30 hodin v posluchárně B9 v budově Filozofické
fakulty UHK na náměstí Svobody.
Vstupné dobrovolné.

Rozhlas přiblíží život
v Turecku, přípravu auta
na jaro a pozve i muzikanta
Zajímavá osobnost je hostem pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové
každou sobotu v podvečer. V sobotu
19. března po 18. hodině to bude
Pavla Apostolaki, která povypráví
o životě v Turecku.

Velikonoce v Pohodě
Malšovické Rodinné centrum Pohoda zve v neděli 20. března od 13
do 17 hodin na Velikonoce v Pohodě. Těšit se můžete na dětské výtvarné dílny, venkovní dovádění i velikonoční občerstvení.

Pobyty pro seniory
Svaz důchodců Hradec Králové
pořádá týdenní pobyty s polopenzí
pro seniory, které se uskuteční od
26. června do 18. září v hotelu Srní
na Šumavě. Cena včetně dopravy
činí 6250 korun. Přihlášky a bližší informace do 12. dubna každé úterý
od 9 do 12 hodin v kanceláři svazu
nebo na tel. 495 522 267.
(red)

BASKETBAL
Hradecké lvice narazí
ve čtvrtfinále ligy
na pražskou Slavii
Basketbalistky Sokola
ZVU Strojírny se chystají
na čtvrtfinálovou sérii
ženské ligy se Slavií Praha. První čtvrtfinálové utkání odehrají v hale na Eliščině nábřeží v sobotu 19. března od 17.30 hodin, po
druhém v Praze je třetí zápas čeká
opět doma v sobotu 26. března od
16 hodin.
Královští sokoli v nadstavbové části I. ligy mužů
poprvé prohráli, když
v Praze podlehli Sokolu
pražskému 66:80. Poslední utkání nadstavby odehrají v neděli
20. března v 18.30 hodin ve sportovní hale v Třebši s rezervou USK
Praha.
(red)

Hledají nový domov
Šarpik, evid. č. 400/2015, šarpej;
pohlaví: pes, barva: modrá, věk:
5 let, kohoutková
výška 48 cm,
hmotnost 23 kg.
Oddaný, rezervovaný, nedůvěřivý, přátelský, pes vřelého srdce, to je
Šarpik. Dlouhou dobu se léčil z kožní
infekce, v současné době veterinární
lékař doporučuje koupele specifickými přípravky, které působí jako prevence a zároveň srst udržují suchou.
Nejlépe mu bude v klidném domácím
prostředí bez jiných domácích zvířat.
Rita, evid. č. 47/2016, kříženec
staffordšírského
teriéra, pohlaví:
fena, barva: hnědá
s žíháním, věk:
1 rok, kohoutková
výška 50 cm,
hmotnost 25 kg.
Rita je ovladatelná fenka klidnější přátelské povahy,
vhodná k domku se zahradou. V novém prostředí je nedůvěřivá, proto ji
nelze doporučit k dětem ani k začátečníkům.
Nikolas, evid. č. 62/2016, kříženec,
pohlaví: pes, barva: rezavá, věk:
2 roky, kohoutková
výška 35 cm,
hmotnost 8 kg.
Nikolas je hodný, mazlivý pejsek
nižšího vzrůstu. Pro svou plachost je
vhodný k domku se zahrádkou.
Macík, evid. č. 65/2016, kočka
evropská, pohlaví:
kocour, barva: černo-bílá, věk: téměř
rok.
Macík je téměř
roční kastrovaný
kocourek. Nechá
se pohladit, ale je
bázlivější. Hledáme pro něj trpělivého osvojitele s domkem a zahrádkou.
(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 11. 3. 2016. Zve−
řejněné informace jsou platné k tomuto datu.
Uzávěrka dalšího čísla bude 18. 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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