Po dvou třetích místech v minulých dvou letech
skončí Hradecké lvice v letošním roce v basketbalové
lize žen nejhůře druhé! Výhrou v semifinálové sérii
s Nymburkem v poměru 3:1 se poprvé v historii probojovaly do finále nejvyšší domácí soutěže, kde se
o titul mistryň republiky utkají s čerstvými vítězkami
Euroligy, družstvem USK Praha.

Více na str. 3

KRÁTCE Z HRADCE
Pozvánka na jednání
zastupitelstva města
Nejbližší zasedání zastupitelstva
města se uskuteční v úterý 28. dubna od 13 hodin ve velkém sále Adalbertina. Na programu bude kromě
jiného převod prostředků na zajištění interiéru a vnitřního vybavení
objektu zázemí dopravního hřiště
v Třebši, vyhodnocení zadávacího
řízení na stavební práce na objektu
zázemí a hřiště v Březhradě nebo
chystaná výstavba lávky přes Labe.
Zastupitelé města se budou rovněž
zabývat návrhem na změnu zásad
zpracování a vydávání informačního zpravodaje Radnice. V 16 hodin
dostanou prostor pro dotazy občané. Kompletní program jednání
a přímý přenos zasedání je možné
najít na webu města www.hradeckralove.org.

Žádejte o příspěvky na
péči o životní prostředí
a ekologické projekty

Augustin se letos rozezní nejméně osmkrát
Minimálně osmkrát zazní do konce letošního roku ze zrekonstruované Bílé věže zvon Augustin. První zazvonění by mohli Hradečané slyšet
už při slavnostním otevření Bílé věže po rekonstrukci 23. května. Letošní program zvonění pravděpodobně uzavře slavnost Narození Páně na
Štědrý den. Se zvonovým řádem souhlasili městští radní. Do programu
by mohly promluvit už jen nenadálé události.
Rozeznění zvonu není jednoduchou záležitostí, není proto používán
k běžnému zvonění, ale pouze výjimečně a v předem schválených termínech. „Letos se zvon rozhoupe poprvé u příležitosti slavnostního otevření Bílé věže po rekonstrukci, dále
ho uslyšíme začátkem července při
149. výročí bitvy na Chlumu 1866,
nebude chybět ani tradiční oslava
svátku sv. Augustina, Slavnosti královny Elišky, Den české státnosti,

Den vzniku samostatného československého státu, Den boje studentů
za svobodu a demokracii a sérii uzavře slavnost Narození Páně na Štědrý den,“ prozrazuje náměstkyně primátora Anna Maclová zodpovědná
za oblast kultury. Program není definitivní, může ho ovlivnit nenadálá
událost nebo ho po předchozím
schválení radou města doplní další
církevní příležitost. Ve vybraných termínech, zejména v případě církev-

ních svátků, se rozezní také zvony
sousední katedrály sv. Ducha.
Na čepci zvonu je ve dvojlinkách
po obvodu veden dvouřádkový latinský nápis: V překladu zní: Ke cti
a oslavě všemohoucího Boha, k slávě a chvále milostivé Panny, rodičky
Slova Božího, a všech svatých toto

Zvonový řád zvonu Augustin pro rok 2015 s pevně schválenými termíny:
23. 5. 2015 - Slavnostní otevření Bílé věže po rekonstrukci
2. 7. 2015 - 149. výročí bitvy na Chlumu 1866
28. 8. 2015 - Svátek sv. Augustina
5. 9. 2015 - Slavnosti královny Elišky
28. 9. 2015 - Den české státnosti, Slavnost sv. Václava
28. 10. 2015 - Den vzniku samostatného československého státu
17. 11. 2015 - Den boje studentů za svobodu a demokracii
24. 12. 2015 - Slavnost Narození Páně - půlnoční

Město oslaví 70. výročí osvobození

Zájemci o finanční podporu
z Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů na podporu péče
o životní prostředí a ekologické projekty mohou žádosti zasílat do
4. května na odbor životního prostředí Magistrátu města Hradec
Králové nebo předat na podatelnu
úřadu. Z důvodů legislativních změn
byly změněny podmínky poskytování dotací. Nové podmínky jsou uvedeny v dotačním programu a v Pravidlech poskytování finanční podpory veřejně prospěšným projektům
5P. Formulář žádosti pro rok 2015,
vzor prohlášení a znění dotačního
programu a směrnice na www.hradeckralove.org/urad/financni-prispevky.
(red)

NAJDETE NA WEBU

www.hradeckralove.org
Na osvobození města a konec války před 70 lety bude Hradec Králové vzpomínat při oslavách 8. května od 9 do 17
hodin na náměstí Osvoboditelů. Návštěvníci si budou moci kromě jiného pohovořit s přímými účastníky 2. světové války,
připravena je expozice vojenské techniky i tanku T-34, stánky s občerstvením i upomínkovými předměty a dětské atrakce. V muzeu lze vidět výstavu dobových fotografií a projekci dokumentů z období války, chystá se průjezd příznivců vojenské historie s dobovými vozy, chybět nebude ani laserová střelnice, výstava leteckých modelů a kulturní program na
pódiu. Více na webových stránkách www.csbs-hk.cz.
Foto: Fotoarchiv Muzea východních Čech v Hradci Králové

Jaro přeje lesním požárům, buďte opatrní, vyzývají lesníci
Jaro je obdobím, v němž vzniká v lesích vlastněných městem nejvíce požárů. Statistikám vévodí zejména duben. Pracovníci akciové společnosti
Městské lesy Hradec Králové proto apelují na návštěvníky, aby byli při jarních procházkách přírodou opatrní, zejména při manipulaci s ohněm.
Od roku 1992 hradečtí lesníci ve
svém revíru zaznamenali 38 požárů,
přičemž nejvíce, deset, jich bylo právě v dubnu. Příčina dubnových požárů je většinou podobná. Manipulace
s ohněm v kombinaci se suchou loňskou trávou vysušenou jarním sluncem, která lehce vzplane. Zkázu dokoná vítr, jehož přičiněním se oheň
rychle rozšíří.
Návštěvníci lesa by se proto měli
vyvarovat rizikovému jednání. „Podle

lesního zákona je v lesích zakázáno
kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně, tábořit mimo vyhrazená
místa a odhazovat hořící nebo doutnající předměty. Dodržujte prosím
tato pravidla. Pro opékání používejte
vyhrazených ohnišť a altánů vybavených lapači jisker, vyvarujte se jakékoliv manipulace s otevřeným
ohněm,“ vyzývá návštěvníky Aneta
Ježková z Městských lesů Hradec
Králové.

Průměrně v hradeckých lesích vzniká 1,65 požáru ročně a ohněm zasažená plocha činí v průměru 0,8 hektaru. Největší požár, který zdejší lesníci
pamatují, vypukl 17. dubna roku 1993
v okolí dnešní nádrže Cesta myslivců,
kde hořel les na území o rozloze více
než devíti hektarů, což odpovídá
zhruba třinácti fotbalovým hřištím.
Jednalo se o jediný korunový požár
v hradeckých lesích a jeho likvidace
byla mimořádně náročná. Lesníci například museli kolem ohně vykácet
pruhy lesa, aby zabránili šíření plamenů dál. I tak se podařilo oheň definitivně uhasit až 22. dubna, tedy po
šesti dnech. Většina požárů je však

znamenité a přeslavné dílo dobrotivým nákladem pana purkmistra, pánů
radních a celé slavné obce hradecké
lil a ulil Ondřej řečený Žáček léta Kristova tisícího pětistého devátého za
primase Jana Věcheta a správce
kostelního jmění Jana řečeného Karáska.
(isui)

mnohem menších. Za loňský rok evidují hradečtí lesníci dva menší ohně,
jeden v porostech mezi rybníky Jáma
a Plachta, druhý u lesního hřbitova.
Zaznamenali také požár smrku, který
vzplál po zásahu bleskem. Ke zjištěným příčinám lesních požárů patří třeba vzplanutí od nedopalků cigaret,
popela od chatařů, z pálení kabelů
bezdomovci nebo neopatrnosti při přípravě jídla na ohni. V lesích na okraji
Hradce Králové ale také řádil žhář,
který v červnu roku 2005 během jednoho dne založil čtyři požáry. Lesníci
je však rychle objevili a hasiči uhasili,
takže shořel „jen“ necelý hektar porostů.
Martin ČERNÝ

Nadační fond podpoří
středoškolské studenty
Město je zřizovatelem Nadačního
fondu na podporu středoškolských
studentů, kteří mají trvalé bydliště
v Hradci Králové. Účelem fondu je
podpořit nadané a nemajetné studenty, a to za následujících podmínek:
příspěvek pro nadané studenty je určen pro:
studenty, kteří se umístili na předním
místě v soutěžích počínaje krajskou
úrovní, kterými se prokazuje úroveň
znalostí, a to jinde, než ve vlastní škole; studenty, kteří studují na zahraniční škole, a to po dobu nejvýše tří let,
na úhradu dopravy do sídla školy veřejným dopravním prostředkem na
cestu tam i zpět; jednorázové ocenění studentské vědecké práce vysoké
úrovně; jednorázové ocenění studentské práce s tematikou přínosnou pro
Hradec
příspěvek pro nemajetné studenty je určen pro:
studenty žijící v rodině, jejíž celkový
příjem nepřesáhne 2,4násobek životního minima; studenty živící se prokazatelně samostatně; studenty, kteří se
nikoliv vlastní vinou dostali do nepříznivé životní situace.
Formuláře
žádostí
jsou
na
www.hradeckralove.org a na odboru
školství, kancelář č. 131. Termín odevzdání žádosti na podatelnu magistrátu je do 31. 5. 2015. O způsobu
rozdělení a přiznání příspěvku rozhodne správní rada nadačního fondu. Konečné schválení náleží radě
města.
(oš)

Žádejte o příspěvky
na zachování a obnovu
památkového fondu
Statutární město Hradec Králové
upozorňuje zájemce na možnost
získání finančního příspěvku z rozpočtu města na veřejně prospěšné
projekty na zachování a obnovu památkového fondu. Příspěvky 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 30. května.
(op)

STRANA 2

Přihlaste se a jezděte
do práce na kole
Podruhé za
sebou se Hradec Králové zapojí do celorepublikové kampaně Do práce na kole. Tato akce,
které se letos účastní až 25 českých a moravských měst, chce netradiční a atraktivní formou přilákat nejen obyvatele města k používání kola při cestě do práce. Soutěž bude probíhat v květnu, ale
během dubna je možné se do kampaně přihlásit, registrace končí
30. dubna.
Už název kampaně napovídá, co
je její hlavní náplní a cílem. Jde o to
ukázat lidem i firmám, že dojíždění
do práce na kole, koloběžce či elektrokole není nic těžkého nebo dokonce nebezpečného a že je možné více využít kolo při každodenních cestách, například i do práce.
Kampaň je založena na soutěži
dvou až pětičlenných týmů, které
v květnu jezdí do práce na kole
a jízdy zapisují do formuláře na
webu. Po skončení soutěže pak budou z účastníků vyhodnoceni a odměněni vítězové v daných kategoriích (pravidelnost, výkonnost, „šik
na kole“ nebo cyklozaměstnavatel).
Registrace účastníků kampaně Do
práce na kole včetně dalších informací o této akci je dostupná na
www.dopracenakole.net.
(kš)
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Město zkouší nová a úspornější svítidla
Deset kusů nových LED svítidel
zapůjčených od firmy Elkov Lighting namontovaly nedávno Technické služby Hradec Králové na zkoušku na Pospíšilově třídě v úseku
mezi Švendovou a Šimkovou ulicí.
S bezplatnou výpůjčkou svítidel na
pět let vyslovili souhlas radní města. Čas a zkušenosti s těmito svítidly ukáží, zda se osvědčí a budou
v budoucnu běžně používána.
Svítidla byla záměrně osazena na
rušném úseku, kde je větší frekvence
pěších, osobních aut i vozidel městské hromadné dopravy. „V tomto úseku Pospíšilovy třídy praxe ukáže, jak
vnímají rozdíl mezi klasickou sodíkovou výbojkou a novým LED osvětlením nejen občané, ale například
i řidiči MHD,“ vysvětluje důvod umístění zapůjčených svítidel právě

v tomto úseku Tomáš Pospíšil z technických služeb. Původní svítidla na
bázi sodíkových výbojek mají příkon
150 W, přičemž nová LED svítidla jen
115 W. „Svítidla mají příjemnou teplou barvu. Časem uvidíme, jaké
úspory dosáhneme a jak se světla
osvědčí v praxi,“ doplňuje Tomáš Pospíšil.
„Technické služby se ve městě kromě dalších činností věnují i správě
veřejného osvětlení a světelné dopravní signalizaci. V součtu za loňský
rok obhospodařovaly 12 635 světelných míst a 14 988 světelných bodů.
Co se týká semaforů, pečují o 36 světelných křižovatek. V tak velkém objemu práce je nutné myslet do budoucna na úspory a co nejmenší výdaje za
běžnou údržbu. Tímto krokem si
chceme prověřit, zda půjdeme do bu-

doucna cestou LED osvětlení. Důležité budou nejen poznatky technických
služeb, ale například i reakce řidičů
MHD, pro něž je po setmění osvětlení
prostoru klíčové,“ dodává Romana
Lišková, náměstkyně primátora pro
správu majetku a městské organizace.
(isui)

Gayerova kasárna
hostí farmářské trhy
Letos druhé farmářsko-potravinářské trhy bude v sobotu 25. dubna dopoledne hostit nádvoří Gayerových
kasáren. Desítky prodejců zde nabídnou ovoce, zeleninu, pečivo, maso
a uzeniny, mléčné výrobky a další
zboží. Další trhy Hradecká kulturní
a vzdělávací společnost plánuje na
9. května.
(pš)

Učení v lese „chutná“ víc než ve školce

16. 4. Psovod městské policie
odchytil dva malé psy, kteří na své
pány počkají v útulku. První z nich,
štěně jorkširského teriéra, se připojilo k ženě, která venčila svého psa.
Druhý spadl do Piletického potoka,
odkud naříkající štěně vytáhl kolemjdoucí muž a uvědomil o tom
strážníky. Ani jedno zvíře nemělo
identifikační známku, obě proto
skončila v útulku.
17. 4. Neuvěřitelné chování oznámil městské policii rozhořčený občan. Uvedl, že byl svědkem úmyslného zranění kalouse ušatého,
kterého chce hlídce předat. Strážníkům řekl, že viděl, jak na cestě zastavilo auto, řidič vytáhl zbraň a ze
stromu sestřelil kalouse. Pak rychle
odjel, svědek si však poznamenal
registrační značku auta. Městská
policie oznámila podezření ze spáchání trestného činu státní policii.
Ptáka předala k ošetření záchranné
stanici Jaro Jaroměř.
(red)

Klicperovo divadlo dál
povede Eva Mikulková
Ředitelkou Klicperova divadla je
Eva Mikulková, kterou do funkce jmenovala správní rada divadla. Někdejší
ekonomická náměstkyně byla po loňském odchodu dlouholetého ředitele
Ladislava Zemana, který vedení divadla opustil ze zdravotních důvodů, zastupující ředitelkou. Do výběrového
řízení se přihlásilo šest zájemců.
Zakladateli divadla jako obecně
prospěšné společnosti jsou město
Hradec Králové a Královéhradecký
kraj.
(čtk, red)

Žádejte o příspěvky
na sociální služby
Město Hradec Králové, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, vypisuje II. kolo dotačního řízení na poskytnutí finančních prostředků na
podporu sociálních služeb realizovaných v roce 2015 a II. kolo dotačního programu Navazující aktivity
dle Pravidel 5P pro rok 2015. Lhůta
pro podání žádosti na podporu sociálních služeb je 27. dubna, lhůta
pro podání žádosti o příspěvek na
navazující aktivity je od 4. do
15. května. Podrobné informace
jsou zveřejněny na úřední desce
a na www.hradeckralove.org/urad/financni-prispevky-1.
(red)

Omalujte kamínek
a pomozte dětem
Tradiční akci na pomoc dětem
s postižením chystá i letos Oblastní
charita Hradec Králové. Vyzývá zájemce, aby pro charitu omalovali
kamínek, který následně pořadatelé prodají. „Každý kamínek nám pomůže pomáhat. Omalované kamínky budou k prodeji za 10 až 20 korun při mezinárodním festivalu
Divadlo evropských regionů od
19. do 28. června ve stánku Kruhu
dobrovolníků v Žižkových sadech.
Malujte libovolnou technikou, hodí
se i temperové barvy. Výtěžek je
určen na podporu Střediska rané
péče Sluníčko, které pomáhá rodinám s dětmi s postižením,“ přibližuje akci Petra Zíková z oblastní
charity.
Z výtěžku budou nakoupeny pomůcky pro práci s dětmi s autismem, Downovým syndromem,
s vadami zraku i dalším postižením.
Dětem bude navíc hrazena canisterapie a hipoterapie.
Kamínky doručte do 15. června
na adresu Komenského 266. Více
informací na telefonním čísle 774
836 276, e-mailu dobro@hk.caritas.cz, www.charitahk.cz.
(pz)

15. 4. O řidičský průkaz přišel
dvaatřicetiletý řidič dodávky, který
ve Slatinské ulici naboural do železné konstrukce mostu. Nerespektoval totiž značku omezující vjezd
vozidel přesahujících vyznačenou
výšku. Řidič byl navíc pod vlivem
drog. Na vozidle vznikla předběžná
škoda ve výši 150 tisíc korun, na
konstrukci mostu pět tisíc korun.

Jak se od sebe liší jedle a smrk, jaká zvířata žijí v lese, jak vypadá paroží srnců a daňků nebo jak se chovat v lese. To
a další věci se děti z mateřských a základních škol učí přímo v lese od pracovníků společnosti Městské lesy Hradec Králové. Podle Anety Ježkové, která se ve společnosti lesní pedagogice věnuje, má tato činnost smysl. „Děti například nepoznávají ani základní zvířata, která žijí v lese, třeba prase divoké, nerozeznají od sebe jelena a srnce, neznají základní
dřeviny,“ vypočítává lesní pedagožka. Navíc, získávání vědomostí v lese, je pro děti úplně jiným zážitkem, než když jim
podobné věci paní učitelka vysvětluje třeba ve školce.
Foto: Martin ČERNÝ

Tajní špioni přijeli do Hradce Králové
Až do 31. května mohou zájemci
v knihovně města ve Wonkově ulici
spatřit atraktivní putovní výstavu nazvanou Přísně tajné: obrazy z archivů
východoněmecké státní bezpečnosti.
Velkoformátové fotografie přibližují
skutečné tajné agenty, jejich převleky
i sledovací metody. Expozici do Hradce Králové přivezl Goethe-Institut ve
spolupráci s informačním centrem Europe Direct Hradec králové. „Fotografie ukazují, jak si skuteční tajní agenti
nasazují paruky a umělé kníry, nacvičují boj, oslavují či fotografují sami
sebe. Archivy nám také ukazují oběti
špionáže, které možná dodnes neví,
že byly sledovány,“ uvedla vedoucí

střediska Europe Direct Hradec Králové Petra Lansmannová.
Výstava byla poprvé představena
v pražském Goethe-Institutu na podzim a vzbudila tak velký zájem, že se
pořadatelé rozhodli představit ji i v regionech. Při vernisáži 21. dubna výstavu přiblížil návštěvníkům její autor
Simon Menner, který průzkumem archivů strávil přes dva roky a probral
se více než 20 tisíci snímků.
(red)

Dětská železnice
zahájí novou sezonu
První květnový den začne po zimní
pauze opět jezdit dětská železnice
v parku na náměstí 5. května. Zahájení sezony, které pořadatelé plánují na
čas od 13 do 17 hodin, zpestří slavnostní výzdoba a křest zrekonstruované lokomotivy. Od 2. května začne
běžný provoz, kdy železnice jezdí
v sobotu a v neděli od 10 do 12 a od
13 do 17 hodin.

Stoletý mostek prochází obnovou

Jarní svozy odpadu končí

Neděle 26. dubna

8:15-8:35 Sl. Předměstí - Bří Štefanů
(Stoletá) / 8:40-9:00 Sl. Předměstí nádraží ČD / 9:05-9:35 Sl. Předměstí
(Severka) / 9:40-10:00 Sl. Předměstí
(Jižní - parkoviště) / 10:05-10:25 Orlická
kotlina - Ladova (parkoviště) / 10:3511:00 Věkoše - U Slavie / 11:05-11:40
Věkoše - Na Zahrádkách / 13:00-13:20
Slatina - Obecní (u transformátoru) /
13:25-13:45 Slatina (prodejna) / 13:5014:10 Piletice (točna MHD) / 14:2014:40 Rusek (u hasičské zbrojnice) /
14:45-15:05 Pouchov - Velká x Piletická /
15:10-15:30 Pouchov - Velká (u kostela)

8:30-8:45 Plačice - Vlčkovická 223 /
8:50-9:10 Kukleny - Denisovo náměstí / 9:15-9:30 Kukleny - Pražská
(plynárny) / 9:35-9:55 Kukleny - náměstí E. F. Buriana / 10:00-10:20 Svobodné Dvory - Drtinova x Zahrádkářská / 11:45-12:05 Svobodné Dvory - Dvorská (Ferda) / 12:10-12:30
Svobodné Dvory - Dvorská x Cihlářská / 12:40-13:00 Svobodné Dvory Chaloupky - střed / 13:05-13:40
Svobodné Dvory - Kozlovka (točna
MHD).
(hs)

27. 4. Vrchlického, Kollárova, U Fotochemy, Jateční plácek 28. 4. Denisovo náměstí, 28. 4. Pražská od Zelené po Kalendovu (proti ZŠ), Pražská před čp. 691 (Hacar), B. Martinů
od Jatečního plácku k Ant. Dvořáka,
M. Alše, Dobrovského 29. 4. Hořická před čp. 1640, Wonkova, Srdínkova, Říční 30. 4. Střelecká před čp.
880-824 (u Liskových vil), Nerudova
mezi Střeleckou a Vrchlického, Střelecká před čp. 1 a 45 (u KD Střelnice
od Dukelské třídy), Gočárova třída
parkoviště před čp. 227 a 312.
(ts)
Statutární město Hradec Králové
vyhlašuje
výběrové řízení na pozici:

REFERENT/KA
– STAVEBNÍ TECHNIK
odbor stavební
Informace: Michal Jandík, vedoucí
odboru stavebního, tel. 495 707 850
Přihlášky lze podávat do 5. 5.
Statutární město Hradec Králové
prodlužuje
výběrové řízení na pozici:

Jarní svozy velkoobjemového a dalšího odpadu s výjimkou stavebního a výbušnin o následujícím víkendu končí. Občané tak mají poslední
šanci zbavit se ještě na jaře bezplatně starých skříní, koberců, zbytků ze
zeleně, pneumatik, barev, léků, zářivek, autobaterií a podobně, aniž by
museli do sběrných dvorů. Více na www.hradeckesluzby.cz.

Sobota 25. dubna

Blokové čištění města

REFERENT/KA
– MAJETKOVÁ SPRÁVA
odbor správy majetku města
Informace: Lucie Hartmanová, tel.
495 707 737.
Přihlášky lze podávat do 28. 4.
Statutární město Hradec Králové
prodlužuje a upravuje
výběrové řízení na pozici:

MZDOVÁ ÚČETNÍ
Statické zajištění a zesílení mostového oblouku, takové jsou hlavní cíle stavebních úprav secesního mostku u městských lázní z roku 1914. Práce, které
potrvají do června, zahrnou rovněž výměnu povrchu mostku, kde se místo
asfaltu objeví mozaiková dlažba jako na navazující části nábřeží. Zvláštností
mostku je, že se neklene nad žádným vodním tokem, i když v minulosti tomu
tak bylo. Stavba navržená Františkem Sanderem spojovala břehy Piletického
potoka, ovšem jeho koryto bylo později přeloženo.
Foto: Martin ČERNÝ

oddělení personální
- kancelář tajemníka
Informace: Jaroslav Kříž, vedoucí
personálního odd., tel. 495 707 280.
Přihlášky lze podávat do 30. 4.
Další informace naleznete na
www.hradeckralove.org - Kariéra.
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KAM ZA KULTUROU
Sobota 25. dubna
Gayerova kasárna 8.00 Farmářské
trhy
Aldis 9.00 Grand Prix Hradec Králové
Hvězdárna a planetárium 15.00 Pozorování Slunce, 16.00 Program pro
děti, 17.00 Spektrum, 19.00 Hledání
života, 20.30 Večerní program, 21.45
Večerní pozorování
Divadlo Drak 16.00 Ikaros
Bio Central 15.30 Píseň moře, 18.15
Sedlák kavalír
Klicperovo divadlo 19.00 Koule

Neděle 26. dubna
Aldis 7.00 Velké setkání sběratelů,
9.00 Aqua-Terra-Flora trhy
Adalbertinum 10.00 O Palečkovi
Bio Central 15.30 Ovečka Shaun,
17.30 Druhý báječný hotel Marigold,
18.30 Samba, 20.00 Teorie všeho
Divadlo Jesličky 19.30 Služky

Stovky nočních běžců
rozsvítí Hradec
Poslední dubnovou sobotu odstartuje v Hradci Králové druhý
ročník seriálu Night Run 2015.
Pořadatelé očekávají okolo tisíce
startujících, kteří svým během pomohou i veřejné sbírce proti rakovině
prsu. Akce se uskuteční na Velkém
náměstí, start hlavního závodu je naplánován na 20.30 hodin. Závod
měří deset kilometrů a kromě něj se
uskuteční také Avon běh na pět kilometrů a závody dětí na 500 m - 4 km.
Tak obujte tenisky a pojďte do toho.
Nezapomeňte na povinnou čelovou
svítilnu, připraven je i doprovodný
program. Přihlášky na www.nightrun.cz.
(re)

STRANA 3

FOTBAL

Votroci prohráli, doma
si zahrají až 9. května
Fotbalisté FC Hradec
Králové si zkomplikovali
cestu za záchranou v Synot lize, když doma podlehli Příbrami 2:3. Vedli 2:0, ale po
přestávce odpískal rozhodčí proti
Hradci vymyšlený pokutový kop
a vyloučil Plašila. Hosté z penalty
snížili a proti oslabeným Hradeckým
dokázali zápas otočit. Votroci tak
šest kol před koncem ztrácejí na nesestupovou pozici pět bodů. Teď
hrají dvakrát venku, doma se utkají
až 9. května od 17 hodin s Baníkem
Ostrava. Více na www.fchk.cz. (čer)

Judisté brali medaile
Masarykovo náměstí
opět hostí Jazzový most plnými hrstmi
Vynikající domácí i zahraniční hudebníci a sólisté se v Hradci Králové
představí 1. května při čtrnáctém
ročníku mezinárodního hudebního
festivalu Středoevropský jazzový
most. Akce, kterou organizuje Hradecká kulturní a vzdělávací společnost ve spolupráci se slovenskou
Banskou Bystricí, maďarským Salgótarjánem a polským Zakopaným
v rámci United Europe Jazz Festival,
se uskuteční od 10 hodin na Masarykově náměstí. Kromě kvalitní muziky
bude na místě podle pořadatelů rovněž dostatek stánků s občerstvením
a trh lidové tvorby a uměleckých řemesel.
(pš)

Lvice přepsaly historii, jsou ve finále

Pondělí 27. dubna

Kola v přírodě

Klicperovo divadlo 10.00 Kytice
Bio Central 17.30 Kobry a užovky,
18.30 Leviatan, 20.00 Pestrobarvec
petrklíčový
Knihovna HK, Wonkova 18.00 Dlouhá noc krátkých textů
Adalbertinum 19.00 Gwyn Ashton Trio
ZUŠ Habrmanova 19.00 Absolventský koncert Františka Falty
Nová Akropolis 20.00 Kurz filozofie
a psychologie východu a západu

Česká asociace Sport pro všechny, regionální centrum SPV, zve na
tradiční jarní cyklistickou vyjížďku
Kola v přírodě, jejíž třináctý ročník
se uskuteční v neděli 26. dubna.
Start a cíl bude v době od 9 do 11
hodin u Zděné boudy v Malšovicích.
Délka trasy vedoucí lesy v okolí Malšovic a Nového Hradce je 20 kilometrů. Více na gdoksanska@seznam.cz, tel. 725 007 078.
(red)

Úterý 28. dubna

Hledají nový domov

Bio Central 10.00 Proti přírodě,
17.30 Whiplash, 18.30 Pestrobarvec
petrklíčový, 20.00 Druhý báječný hotel Marigold
Knihovna HK, Wonkova 17.00 2. polovina 19. století: Čas změny
Klicperovo divadlo 17.30 Skrotenie
zlej ženy
ZUŠ Habrmanova 18.00 Koncert žáků
ZUŠ Střezina 18.00 Absolventský koncert
Divadlo Jesličky 19.30 Zuckerbergovy loutky + To je život

Nick, evid. č. 125/2014, pohlaví:
pes, barva: černá
se znaky, věk:
6 let, kříženec
dobrmana; kohoutková výška 63 cm,
hmotnost 27 kg.
Přátelský inteligentní křížený dobrman. Je rychlý,
neúnavný, jeho pozornosti nic neunikne, potřebuje
denně pohyb. Je drobnějšího vzrůstu.

Středa 29. dubna
Knihovna HK, Wonkova 15.00 Výtvarná dílna - Čarodějnické lucerny
Bio Central 17.30 1001 gramů, 18.30
Divoké historky, 20.20 PechaKucha
Night
SVK HK 18.00 Norsko - 13 chval jedné země
ZUŠ Střezina 18.00 Absolventský
koncert
Studio Beseda 19.00 Bez bab! aneb
Kutloch
Klicperovo divadlo 19.00 Koule
Hvězdárna a planetárium 19.00 Hledání života, 20.30 Večerní program,
21.45 Večerní pozorován
Klub Satchmo 19.00 Jazzpolice
Divadlo Jesličky 19.30 Holky z kalendáře

Čtvrtek 30. dubna
SVK HK 17.00 Virtuální sochařství
Bio Central 17.30 Divočina, 18.30
Samba, 20.00 Pestrobarvec petrklíčový
Salon královéhradecký 18.00 Vernisáž výstavy fotografií Hradec Králové
v detailu
Filharmonie 19.00 Všechnopartička
Hvězdárna a planetárium 19.00 Hledání života, 20.30 Večerní program,
21.45 Večerní pozorování
Divadlo Drak 19.00 Obrovský slunce
Studio Beseda 19.00 Koncert herců
KD
Divadlo Jesličky 19.30 Deset malých černoušků

Pátek 1. května
Masarykovo náměstí 10.00 Středoevropský jazzový most
Rybník Biřička 10.00 Ukliďme okolí
rybníka Biřička!
Bio Central 17.30 Proti přírodě,
18.30 Perný den, 20.00 1001 gramů
Hvězdárna a planetárium 19.00 Hledání života, 20.30 Večerní program,
21.45 Večerní pozorování

VÝSTAVY
Knihovna HK, Wonkova - Petr Novák z Jaroměře: Sochy, italské ozvěny, do 29. 4.
Galerie Barbara - Jan Brabec a Jiří
Dudycha: Ptákoviny, do 30. 4.
Biskupství královéhradecké - Radka Brůnová, „Stát se...“, do 30. 4.
Galerie na mostě - Memorial profesora Ivo Haise, do 22. 5.
Lékařská fakulta UK - Helena Bednářová - obrazy, do 23. 5.
Galerie Na Hradě - Jiří Patera - malířská tvorba, do 25. 5.
Galerie 123 - Josef Kubíček a Jan
Trampota, do 27. 5.
(lm)

Mladí hradečtí judisté z Judo clubu
i Sokola slavili úspěchy na 7. ročníku Memoriálu Svatopluka Frödeho
v Broumově, kterého se zúčastnilo
zhruba dvě stě závodníků z osmnácti
oddílů od nás i z Polska. Mezi borci
Sokola obsadili ve svých kategoriích
první místo Vojtěch Slováček, Jakub
Zimmer, Mark Szatmári a Michal
Lánský, druhé místo získal Tomáš
Baudyš. Také mladí sportovci z Judo
clubu si domů odvezli hromadu medailí. Nejúspěšnější byli Ondřej
Široký se čtyřmi a Láďa Rozsíval
se třemi vítězstvími, kteří ve svých
kategorích vyhráli. Stříbrné medaile
získali David Kočka, Šimon Kocourek, Kateřina Holečková a Petr Vilikovský, bronzové medaile si odvezli
Ondřej Marek, Matěj Richtr, Jitka Hopjanová, Anna Bednářová a Simona
Palmová.
(dr)

Po dvou třetích místech v minulých dvou letech skončí Hradecké lvice v letošním roce v basketbalové lize žen nejhůře
druhé! Výhrou v semifinálové sérii s Nymburkem v poměru 3:1 se poprvé v historii probojovaly do finále nejvyšší domácí
soutěže, kde se utkají s čerstvými vítězkami Euroligy, družstvem USK Praha. Tým z hlavního města do finále prošel přes
Trutnov a favoritem je také ve finále. Po první bitvě o zlaté medaile 22. dubna v Praze uvidí basketbalový svátek Hradec
Králové, a to v neděli 26. dubna od 18.30 hodin. Více na www.hradeckelvice.cz.
Foto: Luboš LORINC

UDĚLEJTE SI ČAS
Zbraně května 1945
Druhé patro budovy 1b technologického centra Tesla v ulici Víta Nejedlého 1161 bude od 2. do 6. května
hostit výstavu historických palných
zbraní, výstrojních součástek a uniforem z let 1938 až 1945. Představí
80 exponátů. První dva dny bude výstava přístupná od 10 do 17 hodin
a od 4. do 6. května od 8 do 17 hodin.

Ukliďme okolí Biřičky
Občanské sdružení Nová Akropolis ve spolupráci s novohradeckou
komisí místní samosprávy a Městskými lesy Hradec Králové pořádá
1. května od 10 do 14 hodin akci
Ukliďme okolí rybníka Biřička. Sraz
účastníků ochotných pomoci s vyčištěním lesa a stezek v okolí rybníka bude v 10 hodin u ohniště na pláži. Informace a přihlášky na tel. 776
660 006, hradec@akropolis.cz nebo
www.akropolis.cz.

Den otevřených dveří
Oblastní charita zve k prohlídce
prostor pro novou péči o děti s vadami zraku. Přijďte 28. dubna od 9
do 14 hodin do prostor na Ulrichově
náměstí 733, kde charita pomáhá
rodinám s dětmi s postižením. Více
na www.charitahk.cz.

Hradec uvidí branný závod

ských promítání, které se uskuteční
v pondělí 27. dubna od 20 hodin ve
vysokoškolském AC klubu v Heyrovského ulici.

Přednáška
Masarykovy společnosti
Masarykova společnost zve na
přednášku nazvanou Československo v politice velké trojky Velká Británie, SSSR, USA během 2. světové
války. Uskuteční se 29. dubna od
17.30 hodin v posluchárně B 9 v budově Filozofické fakulty UHK.

Přednáška pro rodiče
Dětské krizové centrum Nomia pořádá 29. dubna od 16.30 hodin ve
svém velkém sále na Benešově třídě
575 přednášku Rodič - autorita, nebo
kamarád? Vstup je zdarma. Více na
www.nomiahk.cz.

Modroběh u Biřičky
Sheldonův báječný modroběh. Tak
se nazývá běh nebo chůze na dvoukilometrové trase, kterou pláž rybníka
Biřička a okolí zažije 26. dubna od
9.15 hodin. Akce je určena především pro rodiny dětí s poruchami autistického spektra, ale zúčastnit se
může každý. Více na www.SPORTeM.info, sportem@sportem.info nebo na tel. 604 164 390.

Sanderovy hradecké mosty

Desátý ročník Branného závodu
se uskuteční 25. dubna se startem
i cílem na náměstí Osvoboditelů. Síly
změří borci z vojenské vysoké školy,
příslušníci ozbrojených sil a složek
integrovaného záchranného systému
i civilního obyvatelstva. Akci doplní
doprovodný program. Závod staruje
v 8 hodin, vyhodnocení se uskuteční
v 19 hodin. Více na http://brannyzavod.uspfvz.cz/informace/.

Ve dnech 25. a 26. dubna mohou
zájemci navštívit výstavu věnovanou
hradeckým mostům postaveným
podle návrhů Františka Sandera,
tedy mostu na Pláckách, Moravskému, Hučáku a u lázní. Expozici lze vidět v budově mateřské školy při ZŠ
Masarykova v Plotištích v ulici Petra
Jilemnického 160/119 od 10 do 16
hodin. Vstup je zdarma.

Spatřete Srí Lanku

Čarodějnice Na Výstavišti

Srí Lanka a jihovýchodní Asie.
Tak se nazývá další z cestovatel-

Ve čtvrtek 30. dubna od 17 hodin se
v klubu Na Výstavišti u výpadovky na

Třebechovice za Stoletou hospodou
na Slezském Předměstí koná tradiční slet čarodějnic se soutěžemi pro
děti. Chuťové buňky potěší čokoládová fontána s ovocem, úsměv vykouzlí kouzelník. Vstupné dobrovolné.
Více na www.klubnavystavisti-hk.cz.

Vyfoťte Hradec
V sobotu 25. dubna proběhne
v Hradci Králové premiéra příběhové fotosoutěže Vyfoť to s názvem
Vyfoť Hradec. Soutěž pro účastníky
začíná v 10 hodin v NăPLAVKA
café, kde se dozvědí zadané téma.
Na pořízení, úpravu a odevzdání
pěti fotografií pak mají čas do 16 hodin. Od 18 hodin na stejném místě
proběhne veřejná prezentace jednotlivých příběhů, slavnostní vyhlášení
vítězů a následná afterparty. Vítězné příběhy budou vystaveny ve dvoraně Bio Centrál a na internetových
stránkách. Více na www.vyfot.to.

Do země opeřeného hada
Občanské poradenské středisko
zve na unikátní přednášku o Mexiku
V zemi opeřeného hada, která se
koná 28. dubna od 17 hod v ClubCafé Pessoa naproti Adalbertinu.
Přednáška, nebo spíše vyprávění
Oldřicha Kašpara zábavnou formou
přibližuje náročnou práci antropologa, sběratele folklóru a spisovatele v naprosto neznámém prostředí, kde se zastavil čas už před
stoletím.

Daneta zve do svých dílen
Daneta - centrum pro zdravotně
postižené zve ve středu 29. dubna
od 8 do 18 hodin na den otevřených
dveří do stávajících a nově zřízených dílen v přilehlých prostorách
Střední průmyslové školy stavební
v Pospíšilově ulici. Po celý den bude
na stejné adrese otevřen i obchůdek, kde si můžete výrobky chráněné dílny zakoupit. Více na telefonu
725 405 451 a www.daneta.cz. (red)

Gora, evid. č. 139/2014, labradorský retriever; pohlaví: fena, barva:
černá, věk: 11,5
roku, kohoutková
výška 55 cm,
hmotnost 42 kg.
Velmi hodná ukázněná fena labradora, vhodná jako společnice hodným
lidem na dožití. Fenka bojuje s nadváhou, za dobu pobytu v útulku se podařilo pomocí redukční diety snížit její
hmotnost o třináct kilogramů.
Buli, evid. č. 308/2013, bulteriér;
pohlaví: pes, věk: 5 let, barva: černohnědá
výška
v kohoutku 45 cm;
hmotnost 25 kg.
Buli je vhodný
pro zkušeného cvičitele psů, v útulku je jeho projev
přátelský. K jeho
chovu je třeba kotec s výběhem, ve
kterém bude pes
zajištěn v době nepřítomnosti majitele. Je vhodný k pochůzkám a ostraze,
pro příznivce plemene.
(ll)
Více informací na
www.tshk.cz/cs/utulek
Uzávěrka tohoto čísla byla 17. 4. 2015. Zve−
řejněné informace jsou platné k tomuto datu.
Uzávěrka dalšího čísla bude 23. 4. 2015.
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.
RADNICE − Periodický tisk územního samo−
správného celku. Čtyřikrát měsíčně vydává
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