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Turistický vláček zahájí provoz • Hradeckými ulicemi i do
příměstských lesů bude také letos vozit pasažéry turistický
vláček dopravního podniku. Jeho sezona začne o velikonočním víkendu 31. března, jezdit bude minimálně do 2. září.
Nástupní místo je opět na parkovišti před budovou muzea na
Eliščině nábřeží. O letních prázdninách se vláček bude s průvodcem vydávat i do příměstských lesů.
Více na str. 2

Tipy Hradecké internetové televize
otevřených dveří v knihovně města lákal
• Den
hostil finále Českého poháru žáků ve volejbale
• Hradec
jarmark ohlásil blížící se jaro
• Velikonoční
se poprvé rozezněly před publikem
• Varhany
• Sluníčko pomáhá rodinám dětí s postižením

Jeden unikát už je na světě. Archeologové teď věří,
že staré město jim odhalí ještě další tajemství

Každému pod zemí nalezenému kousku historie věnují archeologové pozornost. Nyní zkoumají část areálu Gayerových kasáren, kde objevili pozůstatky části pevnosti.
Jeden ojedinělý objev už mají
letos za sebou, další očekávají.
Hradečtí archeologové si opět
posvítí na nejstarší část města,
kde budou pokračovat ve výzkumu Velkého náměstí a jeho okolí
i prostoru historického schodiště
Bono publico. K poznání historie
města přispěly tyto archeologicky
atraktivní lokality už vloni.
Výzkum na Velkém náměstí
umožňuje probíhající rekonstrukce
kanalizace a vodovodu, u schodiště
Bono publico jeho oprava. Vloni ar-

Očekávejte složenky
na místní poplatky
Do všech domácností jsou nyní
doručovány poštovní poukázky na
místní poplatky za psy a komunální odpad. K bezproblémovému
doručení poukázek je třeba mít
přístupné a jmenovkou označené domovní schránky. Důležité je
i správné označení domu číslem
popisným a orientačním. Složenky
budou doručovány až do 8. dubna. Nejlepší možností úhrady je
platba převodem na účet města.
Jeho číslo a variabilní symbol jsou
uvedeny na poukázkách. Rovněž
je možné provést úhradu chytrým
telefonem nebo v některých bankovních platbomatech prostřednictvím QR kódu, který je vytištěn na
alonži složenky. Splatnost obou
poplatků je stanovena na 25. duben, sazby zůstávají stejné jako
v minulém roce.
(red)

cheologové prozkoumávali výkopy
na Velkém náměstí u bývalé radnice, chrámu sv. Ducha a Galerie
moderního umění, letos navážou výzkumem ve Špitálské ulici, podívají
se i do severní části náměstí a krčku
mezi Velkým a Malým náměstím.
Získají tak další informace o tom, jak
se tam vytvářel terén a jak se vyvíjel
půdorys města.
Už loňský výzkum přinesl v této
oblasti řadu nových zjištění. „Například se ukázalo, že v ústí Franušovy ulice do Velkého náměstí, což

je ulice mezi Bílou věží a chrámem
sv. Ducha, bylo původně zastavěno. Až někdy do 14. století tam stál
dům, jehož základy jsme zachytili.
To znamená, že tam původně ulice nebyla a vznikla až dodatečně,“
vysvětlil Radek Bláha, archeolog
Muzea východních Čech. „Loňský
výzkum této lokality přinesl i starší
nálezy především z pravěku a střední i mladší doby bronzové, tedy zhruba ze 14. a 13. století před naším
letopočtem, kdy se zde dochovaly
dokonce celé nádoby, což je v pro-

Zápisy do základních škol
budou 13. a 14. dubna

Budoucí prvňáčky, kteří by měli v září nastoupit do některé ze 17 městem zřizovaných základních škol, čekají brzy zápisy do prvních tříd. Ty se
uskuteční v pátek 13. dubna od 13 do 17 hodin a v sobotu 14. dubna od
9 do 12 hodin. Zákonný zástupce dítěte se s potomkem dostaví k zápisu
osobně a na místě předloží svůj občanský průkaz a rodný list a zdravotní
průkaz dítěte. Cizinci si musejí připravit cestovní pas a povolení k pobytu.
Přihlášku k základnímu vzdělávání lze podávat také elektronicky, podrobnější informace zájemci najdou na webových stránkách škol. K zápisu by
se měly dostavit děti narozené v období od 1. září 2011 do 31. srpna 2012
a ty, kterým byla v době loňského zápisu odložena školní docházka o jeden
rok a povinnou školní docházku tedy zahájí 1. září letošního roku. Rodiče
žádající o odklad školní docházky musejí vyplnit žádost a zároveň předloží
doporučení školského poradenského zařízení a dětského lékaře nebo klinického psychologa. Do škol budou přednostně přijaty děti s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu konkrétní školy. Co rodiče a děti u zápisu
čeká? Nejprve je na řadě formální část, kdy zákonný zástupce dítěte za pomoci učitele vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, případně žádost
o odklad. Budoucího prvňáčka se ujmou pedagogové, kteří formou rozhovoru a různých činností orientačně posoudí schopnosti a dovednosti potřebné
k úspěšnému zahájení školní docházky. Vloni k zápisu dorazilo zhruba 1100
dětí. Zápisy dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách pro školní
rok 2018/2019 se uskuteční 11. a 12. května.
(red)

středí živého města unikát,“ doplnil
Radek Bláha. Pozoruhodná podle
něho byla i situace v ústí Klicperovy ulice do Velkého náměstí, kde
se objevily pozůstatky dřevěného
domu ze 14. nebo konce 13. století,
takže ani tam ulice původně nebyla.
Archeologové zde také našli zlomky
kuchyňské a stolní keramiky, součásti oděvu v podobě přezek nebo
doklady o řemeslné činnosti, konkrétně ševcovského řemesla. Zpod
nánosů hlíny a dlažby tak na denní
světlo po mnoha stoletích putovaly

Přijďte se podívat
do ZŠ Kukleny

ZŠ Kukleny zve veřejnost k návštěvě v pátek 6. dubna, kdy se
zde od půl osmé do 16 hodin uskuteční den otevřených dveří. Rodiče se mohou podívat na děti při
vyučování, navštívit hodiny I. a II.
stupně a prohlédnout si školu. Pro
zájemce jsou od 9 hodin každou
lichou hodinu připravené komentované prohlídky.
V týdnu od 3. do 6. dubna, s výjimkou 4. dubna, proběhne ve
škole prvňáčkovský týden. Rodiče
mohou přijít s budoucími školáky
dopoledne do 1. třídy podívat se
na práci prvňáčků. Žáci předvedou
čtení genetickou metodou, počítání a zručnost při pracovních a výtvarných činnostech. Ukážou také
práci s interaktivní tabulí. Rodiče
a děti se seznámí s prostředím
školy i školní družiny.
(he)

Foto: Martin Černý

třeba odřezky kůže nebo téměř kompletní bota.
Letos se už archeologové dívají pod zem ve Špitálské ulici a jsou
zvědaví, zda i tady nestál v ústí do
náměstí dům. Na Velkém náměstí určitě narazí na zbytky dláždění,
ale reálné jsou i pozůstatky starší
zástavby, z pravěku nebo raného
středověku. Zvědaví jsou i na krček
mezi oběma nejstaršími náměstími a schodiště Bono publico, které
protíná pásmo bývalého opevnění.
Jelikož se toto území využívalo jako
skládka, mohlo by přinést nálezy
nádob, stavební keramiky či zbraní.
Našly už se zde třeba hroty šípů.
Jeden významný objev už archeologové letos učinili, a to v areálu
Gayerových kasáren, kde by měl
vyrůst parkovací dům. Odkryli dobře zachované pozůstatky celé jedné
části bastionové pevnosti z 18. století, konkrétně bývalého kavalíru,
budovy, která sloužila především
jako skladiště a pekárna. „Dá se
říct, že je to vůbec největší plošný
odkryv pevnostních pozůstatků v dějinách hradecké archeologie, Jedná
se o systém zdiv, který dává dobrou představu o tom, jak ty budovy
vypadaly a jak to fungovalo,“ uvedl
Radek Bláha. Podle muzea je nález
významný i tím, že už žádný podobný pevnostní objekt v Hradci nemůže
být vykopán. Plocha v Gayerových
kasárnách je totiž posledním významnějším nezastavěným územím
v historickém jádru, kde se podobně
rozsáhlé a vzájemně související části
pevnostních zdiv dochovaly.
Martin Černý
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Místo, kde to žije! Už celých pět let

Přesně pět let od otevření ústřední budovy ve Wonkově ulici přivítala knihovna města téměř tisícovku návštěvníků při dni otevřených dveří. Návštěvníci si
mohli projít knihovnu s průvodcem, děti si užily divadelní představení nebo například komiksový klub a zájemcům o pátrání v rodokmenech poradili odborníci
v genealogickém okénku. Knihovnou zněla po celý den hudba a zaplněný přednáškový sál přivítal i autora přestavby původního továrního objektu na knihovnu
architekta Davida Vávru. Knihovna má nyní přes 14 tisíc čtenářů, z nichž část je registrována na více pobočkách, takže počet registrovaných čtenářů čítá více
než 22 tisíc. Ti si ročně vypůjčí téměř tři čtvrtě milionu knih, periodik, hudebnin, zvukových a elektronických dokumentů. Čtenářů je však podle průzkumu ve
skutečnosti mnohem více, neboť přes 60 % registrovaných čtenářů si půjčuje i pro další členy rodiny či přátele. Knihovna patří k nejnavštěvovanějším kulturním
zařízením ve městě – ročně registruje téměř 300 tisíc čtenářských návštěv.
Foto: Pavlína Pospíšilová

Šrámkův statek opět
ukáže Velikonoce

Hradecká kulturní a vzdělávací
společnost spolu se Spolkem lidové tvorby zvou veřejnost do Piletic
na tradiční Velikonoce na statku,
které se na historickém Šrámkově
statku uskuteční od 29. března do
2. dubna vždy od 10 do 16 hodin.
K vidění bude nejen bohatá sbírka kraslic, ale také různé ukázky.
Členky spolku v roubence předvedou některé techniky zdobení
kraslic a lidová řemesla, třeba paličkování, tkaní, síťování, zdobení
perníčků, pletení pomlázky a podobně. Také návštěvníci si pod jejich dohledem budou moci vyzkoušet šikovnost svých rukou, tradiční
lidové výrobky si zde zájemci mohou i koupit. Součástí bude i výstava velikonočních prací a jarních
dekorací žáků ZŠ Pouchov. (pš)

HRADECKÝ
PITAVAL
20. 3. Už dopoledne skončila na záchytce opilá žena, která
v jednom z barů v centru města
všem přítomným sprostě nadávala, napadala personál a rozbíjela
vybavení. Personál jí totiž odmítl
nalít další alkohol. Zklidnila se až
po příjezdu hlídky městské policie.
Strážníci zjistili, že kromě škody
na majetku také zranila barmanku,
takže na místo vyrazila i záchranná služba. Opilá žena „nadýchala“
téměř dvě promile alkoholu.
•
22. 3. Z podvodu policie obvinila třicetiletého ředitele jedné
bankovní pobočky, který způsobil škodu přes jeden milion korun. Hrozí mu až osm let vězení.
Obviněný zneužíval přístupová
práva do bankovního systému,
kdy bez vědomí klientů zakládal na jejich jména fiktivní účty,
sjednával úvěry, prováděl nákupy
a odkupy investičních fondů. Muž
si vybíral většinou starší občany,
kteří neměli zřízeno internetové
bankovnictví. Během roku způsobil 18 lidem a svému zaměstnavateli škodu za více než jeden milion
korun. Peníze prý potřeboval na
uhrazení svých dluhů.
(red)

Staré a nemocné stromy nahrazují mladé
Na území města se ročně vysadí
bezmála šest set stromů, které nahrazují zhruba stejný počet pokácených. Město průběžně revitalizuje svoji zeleň podle plánu obnovy
a hodnocení stromů, častým důvodem kácení je i špatný zdravotní
stav nebo požadavky občanů. Náklady na pořízení nových stromů
ve městě ročně činí zhruba jeden
milion korun.
„V březnu končí období vegetačního klidu, proto je kácení v současnosti více vidět. Ve všech případech
se však jedná o stromy, jejichž stav
je z bezpečnostního hlediska rizikový, nebo jejich obnova je dlouhodobě
plánovaná.. Pokud došlo ke kácení,
tak vždy v souladu s rozhodnutím odborů životního prostředí a popřípadě
i památkové péče,“ vysvětluje Daniel
Jeřábek z Technických služeb Hra-

dec Králové. V posledních týdnech
se největší zásahy týkaly porostů
na Orlickém a Tylově nábřeží a třídě
Karla IV. „V případě Orlického nábřeží se jednalo o staré, hnilobou velmi
poškozené stromy. Tři pokácené vrby
nahradíme třemi stejnými stromy,
břeh navíc doplníme jedním javorem
a jedním jasanem,“ říká Daniel Jeřábek. Další stromy, jeden jilm, tři olše
a jeden javor zde vysadí jako náhradu za odstraněné přerostlé pařezové
výmladky topolů. Na břehu zůstalo
šest vrb v lepší kondici. Vykácelo se
i pět smrků u staré nemocnice, jejichž
mělké kořeny byly poškozeny při
opravě horkovodu. Náhradou se tady
ještě na jaře objeví pět balkánských
smrků. V této lokalitě došlo i ke kácení dalších deseti stromů, které ohrožovaly provoz na komunikaci. Tyto
pokácené dřeviny nahradí dalších

pět lip a stejný počet javorů. Kácení
jasanů na třídě Karla IV. vycházelo
z hodnocení odborné firmy. „V tomto
případě byla volba náhradní výsadby
komplikovanější, protože pro celou
ulici je zpracována rozvojová studie
s novým uspořádáním komunikací
a zeleně. Proto jsme pro náhradní
výsadbu zvolili rychle rostoucí javor
jasanolistý, který tu bude plnit dočasnou funkci do doby, než dojde k rekonstrukci celého prostoru,“ prozrazuje Jeřábek.
Předloni technické služby vysadily
559 nových stromů, loni přibylo dalších 594. V rámci obnovy a údržby
městské zeleně se v roce 2016 pokácelo 634 stromů, vloni se jich plánovalo pokácet 610, tedy o něco méně.
„K těmto stromům ale musíme přidat
ještě dalších téměř 370, které spadly
nebo jsme je museli pokácet v sou-

Nastupovat! O Velikonocích vyjíždí turistický vláček

Hradeckými ulicemi i do příměstských lesů bude také letos
vozit pasažéry turistický vláček
dopravního podniku. Jeho sezona začne o velikonočním víkendu
1. dubna, jezdit bude minimálně
do 2. září.
Vyjíždět bude od středy do pátku
a v neděli třikrát denně s odjezdy od
14 do 17 hodin, přičemž se mašinka
třikrát vydá na vyhlídkovou trasu č. 1,
která vede od muzea přes Pražský
most, Masarykovo náměstí, uličkami
starého města a Velkým náměstím
zpět na Eliščino nábřeží, a jednou
projede trasu č. 2. Ta vede kolem
Nového pivovaru, Divadla Drak, po
Orlickém nábřeží, kolem synagogy
a magistrátu. Časově nenáročné
trasy v délce 35–40 minut ukazují
významná či turisticky zajímavá místa či památky města. „Historie míst,
kterými vláček projíždí, je přiblížena
i komentovaným slovem průvodce.
Využili jsme dostupnou techniku
a odborníky na historii a vzniklo poutavé vyprávění pro účastníky našich
vláčkojízd, “ říká vedoucí marketingu
dopravního podniku František Meduna.
Tradičním nástupním i výstupním
místem městských tras je parkoviště
u Muzea východních Čech na Eliščině nábřeží. V případě skupin do
deseti osob není třeba vláček rezervovat, větší rezervaci vyžadují. „Děti
do šesti let musí doprovázet osoba
starší deseti let, pokud si do vláčku
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chcete vzít živé zvíře, musíte požádat
o svolení řidiče vláčku a zajistit, aby
neohrožovalo a neobtěžovalo další
cestující,“ dodává František Meduna. Vláček smí ve třech vagoncích,
které je možné při zhoršeném počasí zakrýt, přepravovat 36 cestujících.
Nejvyšší povolená rychlost je 25 kilometrů v hodině. Jízdné je možné opět
hradit z městské a volné karty, neplatí časové jízdenky MHD a jiné slevy.
O letních prázdninách bude neděle
místo jízd po městě patřit vyjížďkám
s průvodcem do městských lesů. Poprvé se tam cestující svezou 1. července od točny Zděná bouda v 9 a ve

13 hodin. Jízdy se uskuteční ve spolupráci s Městskými lesy Hradec Králové a Hradeckou lesní a dřevařskou
společností. Projížďka trvá zhruba tři
hodiny a je určena všem věkovým kategoriím, vhodná je i pro méně pohyblivé osoby. Vzhledem k větší časové
náročnosti jízdy doporučují organizátoři vzít si s sebou přikrývku.
„Vláček neslouží jen jako zpestření rodinných výletů, ale i pro mateřské a základní školy, školní výlety či
akce pro starší obyvatele. Zájemci si
mohou také dohodnout mimořádnou
smluvní jízdu na individuální akci na
území města či dopravně přilehlých

obcí. Vláček si tak mohou pronajmout
na firemní akce včetně dnů otevřených dveří, jako doprovodný program
regionálních konferencí, na školení
či soukromé oslavy jako jsou svatby,
narozeninové party nebo sraz třídy,“
doplňuje další možnost využití vláčku
František Meduna.
V případě zrušení jízd kvůli počasí nebo z technických důvodů najdou cestující oznámení do 10 hodin
na označníku u Muzea východních
Čech a na stránkách www.dpmhk.cz.
Aktuální jízdní řád, mapky a další informace jsou na http://vlacek.dpmhk.
cz/.
(red)

vislosti s říjnovou vichřicí Herwart.
Náhradní výsadbu budeme průběžně
zařazovat do plánu ještě několik let,“
říká Jeřábek.
Správce zeleně přistupuje ke kácení ze tří hlavních důvodů. První
vychází z odborného hodnocení stromů, ve druhém případě jde o kácení
z podnětů občanů, kterých technické
služby ročně obdrží více než sto, posledním důvodem jsou rekonstrukce
nebo výstavba nových sítí, objektů
a komunikací. „V těchto případech
náhradní výsadba na původním místě často není možná. I přes její nařízení dochází k úbytku prostoru, kde
se stromy mohou rozvíjet, a jejich
zahušťování na stávajících plochách
zeleně pak nemá velký význam, protože často vede k deformovanému
růstu,“ doplňuje Daniel Jeřábek. (pv)

Chcete pomáhat
rodinám? Přihlaste se
Zkušené rodiče a prarodiče pro
provázení ohrožených rodin s malými
dětmi hledá společnost HoSt Home-Start ČR. Ta se zaměřuje na podporu rodin v obtížné situaci s alespoň
jedním dítětem do šesti let. A to tak,
aby rodina byla poté schopna plnit
své funkce bez pomoci. Organizace
hledá rodiče a prarodiče, kteří mají
zájem předat zkušenosti rodinám
potřebujícím pomoc, například méně
zkušeným nebo mladým rodičům, sociálně ohroženým či rodinám po těžké události. Vítáni jsou dobrovolníci
s rodičovskou zkušeností starší 28 let
pro docházení za klienty jednou týdně na dvě až tři hodiny. Školení bude
13., 14. a 16. dubna. Více na www.
hostcz.org, tel. 777 801 422, e-mail:
vojtiskova@hostcz.org.
(zr)

Napište si o Radnici
s barevnými snímky

Turistický vláček na trasu vyjíždí tradičně z parkoviště u muzea na Eliščině nábřeží.

Foto: Pavlína Pospíšilová

Informační zpravodaj města Radnice má i elektronickou verzi. Ta je
na rozdíl od papírové s barevnými
snímky. Zájemci o čtení městského
zpravodajství na počítači či v chytrém telefonu, mohou čerstvé vydání najít každou středu na webových
stránkách www.hradeckralove.org.
Čtenáři, jimž by vyhovovalo zasílání elektronické barevné Radnice do
e-mailové schránky, si o tuto službu mohou zažádat na http://mhk.cz/
eradnice a najdou ji v elektronické
poště obvykle každou středu. (red)
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Pro rehabilitační a kompenzační pomůcky do Věkoš

Zajistit si potřebné rehabilitační a kompenzační pomůcky mají
v Hradci Králové možnost nejen
osoby se zdravotním postižením,
ale také lidé nemocní, po úrazech či operacích nebo senioři.
To i přesto, že jejich pořizovací
cena je mnohdy velmi vysoká.
Vstříc jim vychází Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje,
které provozuje specializovanou
půjčovnu ve svém sídle v ulici
Jana Černého ve Věkoších.
„Osoby se zdravotním postižením
pro svůj aktivní život potřebují podporu řady rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Tyto pomůcky
jsou pro většinu finančně nedostupné, často je i praktičtější a ekonomičtější si pomůcky půjčit v době, kdy je
opravdu potřebují,“ říká ředitel centra
Jiří Morávek. Půjčovnu provozují od
roku 2004. Pro zapůjčení pomůcek
není nutné jejich předepsání lékařem. Půjčovna nabízí velké množství
pomůcek, jako jsou polohovací postele, elektrické vozíky, schodolezy,
chodítka, mechanické vozíky, zvedáky, koncentrátory kyslíku, antidekubitní matrace, klozetová křesla,
motomed a další. „Díky městu Hradec Králové, které uvolnilo vloni pro
půjčovnu 30 tisíc korun, jsme mohli
rozšířit nabídku pomůcek o polohovací postel s antidekubitní matrací,
klozetový a mechanický vozík,“ jmenuje Jiří Morávek jedny z posledních
přírůstků. Za půjčování vybírají půjčovné podle druhu a pořizovací ceny
pomůcky. Vloni jich půjčili 559.

„Chceme zlepšit podmínky rekonvalescence či domácí léčby jak
pro nemocné, tak i pro osoby o ně
pečující. Půjčovna má za cíl maximálně podpořit samostatnost osob
se zdravotním postižením nebo

chronickým onemocněním a zvýšit tak kvalitu jejich života. Řeší
zejména otázku okamžité potřeby
kompenzačních pomůcek. Ty jsou
určeny pro krátkodobou výpůjčku
ve chvíli, kdy ještě není k dispozici

vlastní pomůcka, nebo byla-li vlastní pomůcka poškozena či zničena,“
vysvětluje Jiří Morávek. V půjčovně dovedou i poradit s používáním
a nabízejí zácvik obsluhy, poskytují
poradenství v oblasti odstraňování

bariér, mohou zprostředkovat kontakt s dodavateli zdravotnických
prostředků, nebo s jinými půjčovnami. Zájemci o konkrétní typ pomůcky získají veškeré informace na telefonním čísle 495 538 867 nebo na
e-mailové adrese: hradeckralove@
czphk.cz. Další informace najdete na webu www.czphk.cz. Kromě
půjčovny v Hradci je možné získat
pomůcky i v pobočkách v Jičíně,
Náchodě, Rychnově nad Kněžnou
a Trutnově.
(pp)

Píšete? Přihlaste se
na Hradecký víceboj

Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, které sídlí v ulici Jana Černého ve
Věkoších, zájemcům vloni půjčilo 559 rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.
Foto: Pavlína Pospíšilová

Na soutěž v psaní na klávesnici
počítače zve žáky základních škol
a odpovídajících ročníků gymnázií
v úterý 10. dubna od 9 hodin Základní škola na Jiráskově náměstí. Soutěžit se bude v opisu textů s penalizací 10 a 50 úhozů za neopravenou
chybu, v sestavě slovíček i používání numerické klávesnice. Osvěžením
soutěže bude účast desetinásobné
mistryně světa v psaní na klávesnici
počítače Heleny Zaviačičové, která
v exhibici ukáže, jak se lze naučit
psát s trochou talentu a dostatkem
píle a vytrvalosti. „Dokážete-li ve
škole sestavit družstvo tří žáků, kteří
píší všemi deseti prsty bez sledování klávesnice a zvládli více než 700
cvičení v programu (ovládají celou
klávesnici), můžete se přihlásit,“
vyzývají organizátoři. Uzávěrka přihlášek je v úterý 3. dubna. Více na
www.zsjirasek.cz.
(sr)

UDĚLEJTE SI ČAS
Jitro vystoupí se sólistou
berlínské státní opery
Petrof Gallery přivítá 3. dubna
další hvězdu – sólistu Státní opery
v Berlíně Jana Martiníka, který vystoupí s Královéhradeckým dětským
sborem Jitro. Jedná se o druhý koncert řady Antonína Petrofa v roce
2018. Dramaturgii připravil pianista
Ivo Kahánek, vystoupí také Štěpán
Pražák, Viktor Mazáček a Jiří Poslední. Více na www.petrofgallery.
cz. Vstupenky přímo v Petrof Gallery, online nebo v prodejních místech
sítě Ticketstream.

Jak si porozumět

Přednášku Mezigenerační vztahy
připravila na 5. dubna od 17 hodin
knihovna města ve Wonkově ulici.
Zaměří se na porozumění současným změnám v souvislosti stáří vs.
mládí, poradí, jak si lépe porozumět
a zachovat důstojnost a úctu k sobě,
svým dětem i vrstevníkům. Vstupné
40 korun.

Z Ria za modrým papouškem
Ve středu 4. dubna v 18 hodin se
koná ve Studijní a vědecké knihovně
fotograficko-filmová projekce Kateřiny a Miloše Motani o Brazílií. Bude
se mluvit o přírodě, zvířatech, Riu,
karnevalu, Amazonii, mořském pobřeží a náročné cestě. Vstupné 100
korun.

Pod vládou Jejího Veličenstva
Studijní a vědecká knihovna zve
ve čtvrtek 5. dubna na přednáška
Alexandra Tomského Pod vládou
Jejího Veličenstva aneb U anglických domorodců. Začátek v 17 hodin, vstupné 50/25 Kč. Více na www.
svkhk.cz.

Velikonoce v Centralu
Proč slavíme Velikonoce? Proč
jsou největší křesťanské svátky? Setkání s přednáškou na téma Proměny s hudebním doprovodem se bude
konat v neděli 1. dubna v Biu Central
od 10 hodin. Akci pořádá církev Element. Vstup volný.

Přijďte na KM ples 2018

Přednáška u Ambrože

KM ples neboli ples Křečkových
mužů, se uskuteční v pátek 6. dubna v Adalbertinu a opět láká na program, kde nebude nouze o překvapení, třeba v podobě tematického
salonku, či hvězdných hostů. Mezi
tradiční součásti plesu patří například pochutiny z hmyzu, silent disco,
stand up comedy, tematický salonek,
věštkyně či vtipný taneční workshop.
Lístky v tanečním studiu Strop v Gagarinově ulici.

Královéhradecká diecéze Církve československé husitské zve na
přednášku Masaryk iritující a fascinující, duchovní rozměr Masarykova
boje při vzniku Československé republiky. Koná se ve středu 4. dubna
od 15 hodin v Ambrožově ulici 729.

Přihlaste se na Slavíka
Hradecká kulturní a vzdělávací
společnost a Hudební mládež vyhlašují 34. ročník soutěže ve zpěvu
národních písní pro děti a mladé do
25 let nazvanou Hradecký slavík.
Uskuteční se 9. května. Přihlášky na
www.adalbertinum.cz/cs/pro-skoly.
html. Více na tel. 495 514 722 nebo
606 722 443, či e-mailu: jitka.kucerova@adalbertinum.cz.

Školka Třebechovická zve
Mateřská škola Třebechovická pořádá 3. dubna den otevřených dveří.
V celém areálu bude k vidění výzdoba z netradičních a odpadových
materiálů, návštěvníci budou mít
také možnost nahlédnout do všech
prostor školky. Každá třída si pro děti
připravila různé činnosti a po skončení dopoledního programu proběhne
i beseda s ředitelem.

Do Úprkovky na Králohraní
Máte rádi deskové hry, ale nemáte
partu stejně zaměřených lidí? Chcete si vyzkoušet, jaké to je stát se hrdinou v příbězích z dračího doupěte?
Nebo se předvést a ukořistit vítězství
na turnaji? Přijďte na Králohraní. První ročník se odehraje 13. až 15. dubna v ZŠ Úprkova v Malšovicích. Více
na www.kralohrani.cz nebo na Facebooku.

Anglicky trochu jinak
V knihkupectví Oxford Bookshop
lze již potřetí navštívit ukázkové setkání klubu Toastmasters International. Přijďte se ve čtvrtek 12. dubna

od 17 hodin podívat na trénink řečnických a prezentačních dovedností
v angličtině. Mezinárodní vzdělávací
klub Toastmasters International funguje v Hradci patnáct let a je otevřen
všem zájemcům.

fakulty UK zve na výstavu Miroslava Petříka – volná grafika – exlibris
– fotografie. Vernisáž se uskuteční
3. dubna v 16 hodin, výstava potrvá
do 21. dubna.

Na večer do Bajkazylu

Poznejte a ochutnejte 5. dubna od
10 do 12 hodin v mateřském centru
Sedmikráska v Zieglerově ulici 230
charakter francouzské kuchyně. Vařit bude Lenka Lequin. Kromě oběda
na místě dostanete domů i vytištěný recept. Přihlášky do 3. dubna.
E-mail: sedmikraskahk@volny.cz.
Vstupné 70 Kč + pobytné.

Ve čtvrtek 5. dubna v 18 hodin
se v klubu Bajkazyl v Gayerových
kasárnách u ulice Československé
armády bude konat literárně-poetický večer na téma putování.

Přijďte na Krasohled
Komunitní centrum ZIP zve na
akci Krasohled, aneb Prolínání barev, kultur a cest, která se bude konat v infocentru na Eliščině nábřeží
6. dubna od 14 do 16 hodin. Přijďte
na příjemné odpoledne plné orientálních tanců, chutí, barev a přátelské
atmosféry.

Nová výstava Na Mostě
Galerie Na Mostě Farmaceutické

Hostem ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové bude 2. dubna
v 8.35 hodin Katina Chalupová, která přiblíží oslavy Velikonoc v Řecku. Hostem Radioporadny bude po
11. hodině výživový poradce Lukáš
Vaníček, který pohovoří o jarním
stravování.

Pátečním hostem bude 6. dubna
od 10 hodin v přímém přenosu z Radiokavárny v Havlíčkově ulici ředitel
Bia Central Petr Vítek. V páteční
Radioporadně pak bude po 11. hodině hostem zahradník František
Hlubocký.
(red)

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ

Jaký je smysl života a opravdu
existují věci mezi nebem a zemí?
Co o nás prozradí hvězdy? Na tyto
a další otázky odpoví náš nejznámější astrolog Antonín Baudyš, který
bude 3. dubna od 19.19 hodin hostem Ilony Dvořákové v pořadu Večery
pod Bílou věží v centru Artičok na třídě Karla IV. Více na www.articok.cz.
Co děláte při výchově svých dětí
špatně a jak to můžete napravit?
Dozvíte se to ve středu 4. dubna
v poradně Nomia na třídě Edvarda
Beneše 575 na přednášce, jejímž
lektorem bude etoped, tedy odborník
na poruchy chování, Jan Vacek. Více
na www.nomiahk.cz.

V rádiu o jaru i kině

Bezpečné kilometry v MHD

Artičok se pobaví s astrologem

Proč děti zlobí?

Sedmikráska u plotny

Čtvrt, půl a tři čtvrtě milionu kilometrů bez jediné zaviněné nehody mají na
kontě další řidiči dopravního podniku. Bezpečně projela s cestujícími městským provozem už 750 tisíc kilometrů Lenka Běhalová a Věra Badinová, stejnou cifru, která odpovídá patnácti letům za volantem, mají na kontě Ondřej
Čepregi a Jiří Rohan. Mezi půlmilionáře se zařadili Jan Darius, Jaroslav Sedláček, František Bažant, Aleš Hudeček, Robert Lev, Luboš Lipp, Tomáš Machačka a František Rosůlek. Pět let, které představují 250 tisíc kilometrů, bez
jediného škrábance na voze zaznamenala Lenka Bejrová, Radomír Capek
a Josef Štěpánek.
Foto: Pavlína Pospíšilová

3. 4. Collinova, Mánesova od Ulrichova náměstí po Klumparovu,
nám. 28. října mezi ul. U Koruny
a S. K. Neumanna (před kostelem) •
4. 4. Herbenova (bez bočních), Nerudova mezi Mánesovou a Střeleckou,
mezi Mánesovou a Jeronýmovou,
nám. 5. května mezi ul. Průmyslová
a Smetanovým nábřežím (před Novákovými garážemi) • 5. 4. Horova od
Nerudovy ke Gočárově třídě, Klumparova mezi Mánesovou a K. H. Máchy, Smetanovo nábř. u parku 5. května • 6. 4. Šafaříkova od ul. V Lipkách
po Gočárovu třídu, Ambrožova, Tylovo nábř. mezi třídou Karla IV. a Gočárovou třídou • 8. 4. ČSA před čp.
408 (magistrát města).
(ts)

STRANA 4

KAM ZA KULTUROU
Sobota 31. března
Šrámkův statek v Pileticích 10.00
Velikonoce na statku
Bio Central 15.30 Sherlock Koumes,
18.45 Takové jsou všechny, 21.00
Hora, 23.00 Ready Player One: Hra
začíná
Hvězdárna a planetárium 14.00 Pozorování Slunce, 15.00 Se zvířátky
o vesmíru, 17.00 Vlaky a počítače,
18.00 Příběh života, 19.30 Večerní
program, 20.45 Večerní pozorování
Divadlo Drak 16.00 Zlatovláska

Neděle 1. dubna
Šrámkův statek v Pileticích 10.00
Velikonoce na statku
Bio Central 10.00 Proměny, 15.00
Planeta Česko, 17.30 Příslib úsvitu,
18.00 Tvář vody, 20.30 Eric Clapton,
21.00 Švéd v žigulíku
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Běžecký supervíkend v Hradci
V sobotu 31. března proběhne
u lesního hřbitova v Malšovicích
šestý ročník běhu Křížová desítka,
sportovní akce pro celou rodinu,
o den později na Stříbrném rybníku atraktivní závod s překážkami
nazvaný Gladiator Race/Run.
Zatímco hlavní závod Křížové desítky, tedy běh na deset kilometrů,
začne ve 12.30 hodin, „gladiátoři“
na Stříbrňáku plánují start hlavního závodu už kolem půl jedenácté.
Program na obou místech však bude
probíhat i před a po startu hlavních
závodů, protože poběží i další kategorie a připraven je také zajímavý do-

provodný program. Součástí Křížové
desítky by měl být například i desetikilometrový závod na koloběžkách
pro dospělé. Centrum běžeckého závodu Křížová desítka, kde se na startu potkávají elitní běžci s veřejností,
bude 31. března opět umístěn u lesního hřbitova v Malšovicích. Běžecký
program pro děti i dospělé vyvrcholí
ve 12.30 hodin hlavním závodem na
deset kilometrů, který láká účastníky
na trať ve tvaru kříže s asfaltovým
povrchem. Pro zájemce, kteří by se
chtěli hlavního závodu také účastnit
a netroufnou si na celou desítku, je
připravena trať poloviční. Pořadate-

lé z organizace Sportvisio očekávají účast přibližně 500 běžců všech
věkových kategorií. Souběžně bude
probíhat sportovní den pro celou
rodinu s názvem Hradec na nohou.
Více na www.sportvisio.cz. Na neděli
1. dubna je na Stříbrném rybníku připraven první závod Gladiator Race/
Run. V lokalitě, která bude svědkem
podobné akce poprvé, čeká závodníky zajímavá trasa a nové originální
překážky. Pro závodníky jsou připraveny pamětní medaile, pro návštěvníky atraktivní podívaná, protože
většina překážek bude umístěna
v areálu kempu. Vstup je zdarma. (sr)

V Ácéčku nebylo plno, bylo narváno!

Pondělí 2. dubna
Šrámkův statek v Pileticích 10.00
Velikonoce na statku
Bio Central 15.30 Králíček Petr,
17.30 a 20.30 Planeta Česko, 18.00
Operace Entebbe, 21.00 The Florida
Project

Úterý 3. dubna
Bio Central 10.00 Nit z přízraků,
17.30 Planeta Česko, 18.00 Indie
Rickshow, 20.30 Ready Player One:
Hra začíná, 21.00 Plážoví povaleči
Galerie Na Mostě 16.00 Vernisáž
výstavy Miroslava Petříka: Volná
grafika – exlibris – fotografie
Knihovna HK, Wonkova 17.30
Francouzský večer
Petrof Gallery 19.00 Jan Martiník +
Jitro – Otvírání jara
Klicperovo divadlo 19.00 Kočičí hra
Artičok 19.19 Večery pod Bílou věží
– Antonín Baudyš

Beznadějně vyprodaný byl koncert písničkáře Pokáče v AC klubu. Návštěvností nezahýbalo ani to, že se klub po mnohaletém působení v Heyrovského ulici přestěhoval do LTC v malšovickém Zámostí. Vyhlášený multikulturní prostor,
který se ve své dramaturgii nevymezuje vůči takřka žádnému hudebnímu či kulturnímu směru, nabízí téměř denně
zajímavý program. Navštívit lze koncerty, cestovatelská promítání, besedy, divadelní představení, tematické večery,
autorské přednesy, výstavy a programy, které vytvářejí návštěvníci. Zázemí pro své první koncerty s pár diváky tu získali kromě zmiňovaného Pokáče například Xindl X či kapela minus123minut. Přestože byl AC klub v roce 1991 otevřen
jako vysokoškolský, je přístupný i veřejnosti. Více na www.acklubhk.cz.
Foto: Pavlína Pospíšilová

KAM ZA SPORTEM

Čtvrtek 5. dubna
SVK HK 17.00 Pod vládou Jejího
Veličenstva aneb U anglických domorodců
Knihovna HK, Wonkova 17.00 Mezigenerační vztahy
Klicperovo divadlo 19.00 Úplné zatmění
AC Klub 20.00 Juraj Hnilica

Pátek 6. dubna
Klicperovo divadlo 10.00 Úplné zatmění
Bio Central 14.00 Nit z přízraků
Infocentrum 14.00 Krasohled – prolínání barev, kultur a cest
Studio Beseda 19.00 Černá voda
Hvězdárna a planetárium 19.30
Podvečerní program, 21.30 Večerní
pozorování

Výstavy
Galerie Na Hradě – Jaromír Krosch –
obrazy, do 16. 4.
Galerie Koruna – Josef Váchal –
grafika, do 21. 4.
Galerie Na Mostě – Miroslav Petřík
– volná grafika – exlibris – fotografie,
do 21. 4.
Galerie Stodvacettrojka – Anna
Macková – Korčula 1923, do 22. 4.
Lékařská fakulta UK – Veronika
Kozáková – J. E. Purkyně – díla
v kresbách, do 27. 4.
(lm)

Strážník
městské policie
Nabízíme: zajímavou
a nestereotypní práci,
po zapracování možnost velmi
dobrého finančního ohodnocení
Bližší informace
na tel. 495 707 940, 495 707 926
a na www.hradeckralove.org/
urad/volna-pracovni-mista
Uzávěrka přihlášek je 31. května

HLEDAJÍ NOVÝ DOMOV
Aida, evid. č. 43/2018, kříženec;
pohlaví: fena, barva: černo-hnědá,
věk: 3,5 roku, kohoutková
výška
28 cm, hmotnost
5 kg. Aida je malá
mazlivá fenka dožadující se společnosti. Je vhodná
do bytu. Byla odchycena strážníky,
v zanedbaném stavu v Hradci Králové u terminálu.
Connie, evid. č. 42/2018, kříženec
teriéra;
pohlaví:
fena, barva: rezato-bílá, věk: 2
roky,
kohoutková výška 32 cm,
hmotnost 8 kg.
Connie na první
pohled zaujme svým překrásným
zbarvením, je to kříženec teriéra.
Je velmi temperamentní, veselá,
vhodná k domku se zahrádkou, zkušenému chovateli.

Středa 4. dubna
Infocentrum 13.00 Bezplatná právní
poradna
Klicperovo divadlo 14.30 Sen noci
svatojánské
Knihovna HK, Wonkova 15.00 Výtvarná dílna – motýlci, 17.00 Sochařská výzdoba Národního divadla
Církev československá husitská
15.00 Masaryk iritující a fascinující
Bio Central 17.00 Expediční kamera
2018, 17.30 Mečiar, 21.00 Švéd v žigulíku
SVK HK 18.00 Nezkrocená Brazílie
aneb Z Ria za modrým papouškem
Klub Satchmo 19.00 Little Company
Hvězdárna a planetárium 19.30
Podvečerní program, 21.30 Večerní
pozorování

Městská policie
Hradec Králové
přijme vhodného
uchazeče na místo:

Sobota 31. března
Moderní gymnastika

19. ročník závodů Ajur Cup – Velikonoční pomlázka (9.00, sportovní hala Třebeš)

Sobota 7. dubna
Volejbal

I. liga juniorek: Slavia Hradec Králové – Tatran Střešovice
(10.00 a 14.00, sportovní hala TJ Slavia Orlická Kotlina)

Fotbal

I. liga dorostenek: FC Hradec Králové – Lokomotiva Brno (10.30, Hřiště Nový HK)

Neděle 8. dubna
Volejbal

jarní turnaj dětí a mládeže ve volejbale a barevném volejbale
(9.00 – 15.00, sportovní hala TJ Slavia Orlická Kotlina)

Fotbal

I. liga žákyň: FC Hradec Králové – Dukla Praha (10.30 mladší a 12.00 starší, Hřiště Nový HK)

Pátek 13. dubna
Fotbal

národní liga: FC Hradec Králové – Varnsdorf (18.00, stadion Malšovice)

PLAVÁNÍ
Den

Plavecký bazén 50 m Aquacentrum

Sauna

Wellness studio Flošna

So 30. 3. 10.00-20.00

10.00-20.00

10.00-20.00 společná 10.00-23.00 (pobyt dětí
od 1 roku povolen od 10.00
do 15.00)

Ne 31. 3. 10.00-20.00

10.00-20.00

10.00-20.00 společná 10.00-21.00

Po 1. 4.

10.00-20.00

10.00-20.00

10.00-20.00 společná 10.00-21.00 (pobyt dětí
od 1 roku povolen po celý den)

Út 2. 4.

6.00-21.00

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

St 3. 4.

6.00-19.00

10.00-21.00

10.00-21.00 společná 10.00-19.00

Čt 4. 4.

6.00-21.00

10.00-21.00

10.00-21.00 ženy

Pá 5. 4.

10.00-20.00

10.00-20.00

10.00-20.00 společná 10.00-23.00

Aktuálně na www.snhk.cz.

10.00-21.00

10.00-21.00

Žofka, evid. č. 40/2018, kříženec;
pohlaví: fena, barva: krémová, věk:
5 let, kohoutková výška 40 cm,
hmotnost 12 kg.
Dlouhosrstá střapatá Žofinka byla nalezena zcela
promočená a vyčerpaná počátkem
března. Povahově je přátelská, klidná. Její srst vyžaduje pravidelnou
údržbu. Veterinární lékař doporučil
vyšetření útvarů na mléčné žláze.
Ivona, evid. č. 21/2018, kočka evropská; barva: mourovatá,
pohlaví:
kočka, věk: 4 roky.
Ivona je asi čtyřletá kočička s delší
srstí, která má ráda společnost lidí,
ale i ostatních kočiček. Je velmi čistotná a mazlivá.
(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 21. 3. 2018. Zveřejněné informace jsou platné k tomuto datu.
Uzávěrka dalšího čísla je 28. 3. 2018. 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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