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Hradec si připomene Den vítězství • Výročí osvobození republiky a konce druhé světové
války si obyvatelé krajského města připomenou
pietním aktem s položením květin u památníku
obětí bojů za svobodu a lidská práva na Eliščině nábřeží. Stane se tak přímo v den státního
svátku Dne vítězství, tedy v pondělí 8. května
v 11 hodin.

KRÁTCE Z HRADCE
Veřejná schůze
s občany Malšovy Lhoty
Veřejná schůze vedení města s občany městské části Malšova Lhota
se uskuteční ve středu 17. května od
18 do 20 hodin v restauraci U Novotných ve Lhotecké ulici. Mezi tématy
setkání bude například rekonstrukce
mostu ve Svinarech, rekonstrukce
Lhotecké ulice, rekonstrukce objektu
Služba škole na objekt pro volnočasové aktivity, chodník v Leknínové ulici,
Územní plán města – rozšíření ploch
pro výstavbu mezi Malšovicemi a Malšovou Lhotou, dodržování rychlosti
jízdy v této městské části a napojení
cyklostezky v lokalitě u zahrádek na
Macháňce.

Tipy Hradecké internetové televize
• Nábřeží vysokých škol
• Šrámkův statek nabídl pletení pomlázky i barvení vajec
• Vodojem se otevřel veřejnosti
• K zápisu dorazila tisícovka budoucích prvňáčků
• Talent královéhradecké kultury 2016

V nemocnici vznikne velké chirurgické centrum
Vytvoření velkého chirurgického
centra za 2,4 miliardy korun. Takové
jsou plány fakultní nemocnice, která chce do roku 2026 spojit téměř
všechny chirurgické obory v nemocnici pod jednu střechu.
Nejvýznamnější projekt v historii
nemocnice, který je zařazený mezi
strategické investice Ministerstva zdravotnictví ČR, odstartoval minulý týden
vyhlášením mezinárodní architektonické soutěže.
„Naším cílem je centralizovat téměř
všechny chirurgické obory pro maxi-

mální efektivitu jejich provozu z hlediska prostoru, lidských zdrojů, zdravotnické techniky a hlavně komfortu pro
pacienty. To představuje vybudování
přístavby pavilonu akademika Bedrny
a jeho následnou rekonstrukci a modernizaci včetně přímého propojení až
k objektu pohotovosti. To celé za nepřerušeného provozu,“ říká ředitel fakultní nemocnice Vladimír Palička. Do
nového centra by se měly z původních
pavilonů přesunout například kliniky
ORL, ortopedická, neurochirurgická či
stomatochirurgie.

„Vznikne jeden z největších integrovaných operačních traktů v republice
s 21 operačními sály, včetně hybridního sálu, sálů pro robotickou chirurgii,
sálu s magnetickou rezonancí a CT
nebo operačního sálu pro jednodenní
chirurgii, což přinese efektivní využití zdravotnických technologií, sálové
kapacity i personálu," uvedl vedoucí
projektu modernizace chirurgických
oborů Jan Vojáček. Nové centrum se
420 lůžky nabídne i nové multioborové
septické oddělení, umožní přítomnost
rodičů na pokojích u dětských pacientů

Na jižních terasách už opět roste réva

Modernizace středních
škol s pomocí dotací

Kraj připravuje projekty na rekonstrukci, modernizaci a vybavení
středních škol s pomocí dotací. V hradecké SPŠ by mělo dojít k rekonstrukci prostorů pro odborný výcvik
strojírenských oborů v Hradecké ulici
a k vybudování nástavby pro výcvik
elektrotechnických oborů a výuku informačních technologií. Náklady na
tuto investici mají přesáhnout 50 milionů korun. V SOŠ a SOU Vocelova
se počítá s rekonstrukcí a přístavbou
dílen pro budoucí zedníky, obkladače,
tesaře, klempíře a montéry suchých
staveb. Náklady na stavbu a vybavení
přesáhnou 18 milionů. Za 12 milionů
jsou v plánu úpravy učeben, rozvodů a vybavení ve zdravotnické škole,
chystá se zde i rekonstrukce počítačové sítě a modernizace učeben zubních techniků.

MĚSTO HLEDÁ
Statutární město Hradec Králové
vyhlašuje a prodlužuje výběrová
řízení na pozice:

REFERENT/KA –
KONTROLOR/KA

Živnostenský úřad
Informace:
Jiří Bláha, tel. 495 707 510,
Otakar Jirků, tel. 495 707 530
Přihlášky lze podávat do 2. 5.

Další zvony jsou „doma”
Dalších pět zvonů přibude do budované koncertní zvonohry ve Sboru
kněze Ambrože v Ambrožově ulici. Slavnostně představeny budou
1. května v 18 hodin přímo v tomto
kostele Církve československé husitské. Zvonů tak bude už 35, což ale
stále není konečný počet. Peněžní
sbírka na pořízení dalších zvonů proto
pokračuje dál.
(red)

REFERENT/KA –
MĚSTSKÁ ZELEŇ
A KRAJINÁŘSKÁ TVORBA
Tři stovky sazenic vinné révy začínají růst na jižních terasách mezi Gočárovým schodištěm a schodištěm Bono publico, které
město v letech 2009 až 2011 za pomoci dotace zrekonstruovalo. Vysadily je tam Technické služby Hradec Králové. „Nejprve
bylo třeba zakotvit kůly a k nim pak vysadit sazenice. V tomto případě jsme použili loupané přírodní dubové kůly, které připomínají původní technologii pěstování révy. Vybrána byla starobylá burgundská odrůda Pinot Noir,“ uvedl Daniel Jeřábek
z technických služeb. Založením vinice město navazuje na tradici pěstování vína v Polabí.
Foto: Martin Černý

Na Flošnu podle nového ceníku Vodotrysky zahájily sezonu

Na letním koupališti Flošna bude
letos platit nový ceník schválený radou města. Ten přinese řadu změn.
Například zavedení dvouhodinového
vstupného, které bude stejně jako
hodinové možné jen s čipovými hodinkami, nebo zjednodušení rodinného vstupného.
Cena běžného celodenního vstupného vzroste průměrně o dvanáct procent ze 120 na 130 korun u dospělého
na běžné vstupné, na čipové hodinky
z 97 na 107 korun. Zároveň dojde ke
zjednodušení rodinného vstupného,
kde již není stanoven limit na počet
dětí, ale nově je dána jednotná sleva deset procent z celkové ceny. Děti
do 120 centimetrů výšky mají i nadále
vstup zdarma. Také v letošní sezoně je
na koupališti naplánován provoz už od
šesté hodiny ranní a chybět nebude ve
vybraných dnech i noční koupání s provozem až do 23.30 hodin. Chystá se

a nabídne další zázemí pro pacienty,
třeba restaurační a obchodní zónu či
dětský koutek.
Nemocnice již vyhlásila mezinárodní
architektonickou soutěž. „Modernizace
chirurgického centra je pro naši nemocnici jedinečný projekt. Od soutěže bychom chtěli ta nejlepší řešení kvalitních
autorů, vždyť její výsledek zde bude na
dlouhá desetiletí," uvedl Vladimír Palička. Výsledky dvoukolové soutěže by
mohly být známé v polovině listopadu.
Nemocnice by chtěla v roce 2019
získat stavební povolení a o rok později vybrat dodavatele. Vybudování
přístavby je plánováno na roky 2021
až 2023, v letech 2024 až 2025 má být
opraven Bedrnův pavilon z roku 1985.
V roce 2026 by mělo být celé centrum
uvedeno do provozu. Financování je
ze 70 procent zajištěno Ministerstvem
zdravotnictví ČR, zbytek by měla zajistit nemocnice.
Fakultní nemocnice poskytuje pacientům na 39 pracovištích 1360 lůžek.
Každoročně je hospitalizováno kolem
41 tisíc pacientů.
(čtk, red)

také oblíbené cvičení ve vodě. Největší
změna však proběhne kolem venkovního altánu s občerstvením, kde bude
možné nově platit i čipovými hodinkami. U altánu navíc přibydou nové stoly
a slunečníky, možnost posezení se rozšíří také na terasách. Termín otevření
koupaliště Flošna závisí na počasí, obvykle to bývá v květnu.
Rada města zároveň schválila úpravu cen vstupného do wellness studia
na Flošně od září, a to navýšením
v průměru o pět procent. Vyšší příjmy
by měly udržet, případně snížit potřebu
dotace města na minimum. Provozovatele areálu, Správu nemovitostí Hradec
Králové, těší, že do wellness studia nachází cestu stále více lidí. „V roce 2015
to bylo 30 tisíc a vloni už 35 tisíc návštěvníků. Letošní první měsíce ukazují
další jedenáctiprocentní nárůst,“ přiblížila trend ředitelka této městské organizace Jaroslava Bernhardová.
(sn)

odbor hlavního architekta
Informace:
Petr Brůna, tel.: 495 707 600,
Michaela Matoušová, tel. 495 707 618
Přihlášky lze podávat do 2. 5.

VEDOUCÍ ODBORU
PŘESTUPKŮ

Informace:
Ľudmila Ducháčová, tel. 495 707 440
Přihlášky lze podávat do 3. 5.

VEDOUCÍ
ODBORU SPRÁVNÍHO

Informace:
Ľudmila Ducháčová, tel. 495 707 440
Přihlášky lze podávat do 3. 5.

Technické služby Hradec Králové v posledních dvou dubnových týdnech zprovoznily všechny hradecké vodotrysky a fontány. Zahájily tak sezonu, kdy vodní prvky
budou osvěžovat ulice a náměstí až do listopadu.
Foto: Martin Černý

Co vám můžeme nabídnout:
• zajímavou a různorodou práci
• stabilní zázemí velké organizace
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• propracovaný systém rozvoje
a vzdělávání zaměstnanců
• pružnou pracovní dobu
• 5 týdnů dovolené
• zajímavý program benefitů (možnost stravování/stravenky, volitelné
čerpání benefitů z osobního účtu
zaměstnance)
• příjemné pracovní prostředí
Více informací na stránkách
www.hradeckralove.org – Kariéra.

STRANA 2

Rodina divočáků půjde k vodě, lesníci chtějí i jeleny
Výběh s rodinkou divočáků poblíž cesty Hradečnice za hájovnou
U Dvou šraňků v novohradeckých
lesích bude větší. Jeho obyvatelé,
tříletý Bob, o dva roky starší Pepina a jejich selátka, dostanou jednak
více prostoru, ale hlavně přístup
k vodě.
„Sucho z posledních let se projevilo
i ve výběhu s divočáky. Sice jsme jim
tady vytvořili jezírka, ale spodní voda
klesla. Ještě letos proto rozšíříme výběh dozadu až ke Stříbrnému potoku,
kde budou mít celoročně dostatek vody.
Výběh bude oproti současné rozloze
0,7 hektaru zhruba dvojnásobný. Teď
zajišťujeme potřebné papíry a v létě
bychom chtěli stavět,“ vysvětlil důvod
rozšíření obory s divokými prasaty ředitel společnosti Městské lesy Hradec
Králové Milan Zerzán. Zvětšením rozlohy se zároveň zvýší atraktivita obory
pro návštěvníky, kteří tak budou moci
sledovat divočáky například i při jejich
oblíbené činnosti, povalování se v bahně. Zvětšení rozlohy také umožní zvýšit
počet zde chovaných divočáků, takže
Bob tady kromě Pepiny bude mít ještě
jednu bachyni. Pravděpodobně z letošního vrhu, kdy se zde páru divočáků
15. března narodilo sedm selátek. Jsou
to pěkní rošťáci, a jelikož se protáhnou oky v oplocení, často se vydávají
na průzkum okolí. Pokud je tedy uvidí-

Jarní svozy odpadu
v sobotu končí

te mimo domov, nesnažte se je chytit
nebo zahnat zpět, až budou chtít, vrátí
se k rodičům sami.
V současnosti se mohou výletníci
v lesích města zastavit u výběhů s divočáky, daňky, muflony a jeleny sika
Dybowského. Zatímco daňci a mufloni
žijí od podzimu roku 2015 ve společném 1,25 hektaru velkém výběhu hned
vedle divokých prasat, jelínci sika si od
konce loňského léta užívají obory o rozloze 1,3 hektaru na břehu nedalekého
rybníka Na Olšině. Zvířata ve všech
těchto chovech mají k dispozici velké
množství přírodního krytu, který sice
ztěžuje pozorování zvěře, ale obyvatelům obor zajišťuje bezpečný a klidný
odpočinek. U všech výběhů jsou vybudovány dřevěné vyvýšené pozorovatelny doplněné informačními tabulemi.
Z nich se návštěvníci například dozvědí
i to, že zatímco kňour Bob se narodil
už v chovu v Novém Městě nad Metují,
bachyně Pepina žila ve volné přírodě,
než se jako selátko s tlupou zaběhla do
jednoho z průmyslových areálů ve skladištní oblasti na Slezském Předměstí.
Zatímco ostatním se podařilo zmizet,
Bobina uvízla ve výrobní hale. Ujal se
jí hajný z novohradecké hájovny U Zeleného sloupku, kde žila až do listopadu
roku 2014, kdy získala spolu s Bobem
nový domov v oboře.
Do budoucna lesníci uvažují také

Jídelna důchodců v Šafaříkově ulici
764 přijme pomocnou sílu do kuchyně.
Bližší informace podá Miluše Langerová, telefon: 495 513 092.
(red)

HRADECKÝ
PITAVAL
17. 4.
V nemocnici skončila dvojice mladých lidí, na jejíž podivné chování
upozornili lidé hlídku městské policie. Osmnáctiletý mladík a sedmnáctiletá dívka se potáceli po ulici,
padali, měli nekoordinované a trhavé pohyby. Neuvěřitelně špinavá
dívka, která se asi válela v blátě, nedokázala souvisle mluvit, z jejího dechu byl cítit alkohol a měla rozšířené
zorničky. Oba sice nejdříve tvrdili, že
pili jen alkohol, ale nakonec přiznali,
že požili drogy. Strážníci na místo
přivolali policii i záchranku a o události uvědomili oddělení sociálně
právní ochrany.

•

Tylovo nábřeží opět patřilo vysokým školám

19. 4.
Neobvyklou situaci řešili strážníci
na frekventované křižovatce v centru města, kde pobíhal zmatený srnec. Pohyboval se mezi projíždějícími auty a hrozilo nebezpečí srážky.
Po chvíli vběhl do zahrady, strážníci
však nemohli použít odchytovou síť,
protože srnec jim nedovolil přiblížit
se na kratší vzdálenost. Nakonec
strážníci vystresované zvíře uspali
pomocí foukačky s narkotizační střelou, srnce naložili do auta a převezli
ho do okrajové části města. Zde byl
vypuštěn do volné přírody.
(red)

Zkusit utéct robotovi, nahlédnout do pravěku, vyzkoušet si chůzi s opileckými brýlemi, poskytnutí první pomoci i hry zaměřené
na motoriku či paměť, poznávat léčivé rostliny, podívat se na faraónova hada a výsledky dalších chemických a fyzikálních
pokusů, zabubnovat si s Afričany a podobně mohli ve čtvrtek 20. dubna návštěvníci dalšího ročníku Nábřeží vysokých škol.
To bylo součástí majálesového programu a jeho smyslem bylo umožnit všem fakultám ze tří univerzit působících v Hradci
Králové představit se veřejnosti a především uchazečům o studium.
Foto: Martin Černý

2. 5. Souběžná – vozovka a parkoviště před čp. 1746 (malá Harmonie),
Čechova mezi Vrchlického a Horovou,
Nerudova mezi Vrchlického a Horovou,
Pod Zámečkem parkoviště a vozovka
před čp. 1516–1521 • 3. 5. Albertova
mezi Vrchlického a Horovou, V Lipkách
mezi Střeleckou a Horovou, Hořická
komunikace mezi terminálem a Lidlem,
Na Rozhraní od Pod Zámečkem před
čp. 1511–1514 a čp. 1377–1380 • 4. 5.
Wolkerova mezi Nerudovou a Čechovou, Horova od V Lipkách po Nerudovu, Potoční, Puškinova • 5. 5. Nerudova od Habrmanovy k trati, P. Hanuše
mezi Horovou a Habrmanovou, J. Purkyně mezi Habrmanovou a P. Holého,
Pod Zámečkem parkoviště a vozovka vedle čp. 1381 (Durychova) • 9. 5.
Rautenkrancova, Orlické nábř. mezi
I. Herrmanna a Rautenkrancovou,
V. Nejedlého od Hradební k II. silničnímu okruhu • 10. 5. Durychova u čp.
1386–1391 a u čp. 1392–1393, Slunečná, Štolbova mezi Durychovou a Slunečnou, Balbínova • 11. 5. Heřmanova,
Orlické nábř. od Nezvalovy po Heřmanovu, Švendova od V. Nejedlého
po Pospíšilovu třídu, U Kavalíru slepé
parkoviště vedle čp. 265 (nemocnice) •
12. 5. J. Purkyně mezi Horovou a Habrmanovou, V Lipkách od Střelecké po
Šafaříkovu – boční i hlavní.
(ts)

Divočáci Bob a Pepina z obory v lese za Malšovicemi jsou ochočení a něčím dobrým na zub rozhodně nepohrdnou.
Ilustrační foto: Martin Černý
o chovu jelenů evropských. Umožní jim
to majetková směna pozemků s Lesy
České republiky kvůli výstavbě jejich
nového sídla. Získají tak 12 hektarů

lesa u Hoděšovic, kde uvažují o zřízení farmového chovu jelenů evropských.
To však nevznikne hned, jedná se
o projekt na několik let. Martin Černý

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ

V sobotu 29. dubna mají občané města naposledy možnost se
zdarma zbavit odpadu velkoobjemového, ze zeleně i nebezpečných složek komunálního odpadu
při jarních svozech pořádaných
Hradeckými službami.
Harmonogram:
8.30–8.50 Plácelova x Hradební
(parkoviště u Divadla Drak) / 8.55–
9.10 Velké náměstí (u mariánského
sloupu) / 9.15–9.30 Tylovo nábřeží (náměstí Svobody) / 9.35–9.55
Masarykovo náměstí / 10.00–10.15
Škroupova x Průmyslová / 10.20–
10.35 U Koruny 73 (parkoviště)
/ 10.40–10.55 Hořická (Triker) /
12.30–12.45 Vančurovo náměstí
(OSPAP) / 12.50–13.10 J. Krušinky
(Foma) / 13.15–13.25 Plácky – Kydlinovská x Maxe. Malého / 13.30–
13.50 Plácky – Kydlinovská (U Valtrů) / 14.00–14.20 Plotiště – Petra
Jilemnického (MHD U Doležalů) /
14.25–14.45 Plotiště – Petra Jilemnického x Říčařova (točna MHD) /
14.50–15.15 Plotiště – Bezejmenná
(u základní školy).
(hs)

Jídelna hledá posilu
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Určený zastupitel: Zásadní pro rozvoj města je kvalitní dopravní systém
Nový Územní plán Hradce Králové
se nachází v etapě zpracování a vyhodnocování výsledků veřejného
projednání návrhu, které proběhlo
v květnu a červnu loňského roku.
V této části procesu ukládá stavební
zákon úředníkům spolupracovat při
vyhodnocení výsledků projednání
s určeným zastupitelem. V této souvislosti jsme proto hovořili s určeným zastupitelem Oldřichem Vlasákem.
Vaše jméno je spojováno s pojmem
určený zastupitel. Co to znamená?
Určený zastupitel je člen zastupitelstva města, který má za úkol spolupracovat s úřadem při pořízení územního
plánu a může být pouze jeden. Mě zastupitelstvo pověřilo touto funkcí v lednu
roku 2011 a od té doby plním úkoly, které jsou pro určeného zastupitele stanovené stavebním zákonem. Musím říct,
že o rozvoj města Hradec Králové se
zajímám po celou dobu svého působení
v komunální politice. Jako primátor jsem
byl tehdy u vydání současně platného
územního plánu města a nyní se jako
určený zastupitel snažím, abychom co
nejdříve měli územní plán nový a neblokovali územní rozvoj.
Jaké úkoly má určený zastupitel?

Stěžejní úlohou určeného zastupitele
je spolupráce s úřadem, který územní
plán pořizuje. V mém případě je to spolupráce s odborem hlavního architekta
magistrátu města. Pořídit územní plán
není jednoduchá záležitost. Proto je
proces jeho pořízení rozdělen do třech
základních fází – zadání, koncept a návrh, které jsou přesně dány stavebním
zákonem. Pro každou fázi jsou stanoveny úkony, které je nezbytné provést.
Už v roce 2011 jsem spolupracoval na
přípravě návrhu zadání Územního plánu Hradce Králové, v roce 2012 až 2014
jsme s odborem hlavního architekta vyhodnocovali veřejné projednání variantního konceptu, které vyústilo v Pokyny
pro zpracování návrhu územního plánu,
které schvalovalo zastupitelstvo města.
Od října loňského roku opět spolupracuji na vyhodnocení výsledků veřejného
projednání návrhu.
Jak taková spolupráce probíhá?
Už při spolupráci na vyhodnocování
projednání variantního konceptu se nám
s odborem hlavního architekta osvědčila
forma pracovních jednání, na které jsme
přizvali ostatní členy zastupitelstva města a také zpracovatele územního plánu.
Taková probíhají i nyní pro vyhodnocování výsledků veřejného projednání

návrhu územního plánu. Na jednáních
jsou postupně projednána všechna podání uplatněná k návrhu. Mým cílem je,
aby návrhy vyhodnocení byly zpracovány v co možná nejširší politické shodě
a hlavně ku prospěchu města.
Budou
výsledky
vyhodnocení
schvalovány zastupitelstvem města
tak, jako to bylo u konceptu?
Ne, nebudou. Tady je zásadní rozdíl
oproti konceptu, protože zastupitelstvu
města může být podle stavebního zákona předložen územní plán až ve chvíli,
kdy bude připraven k vydání. Teď při
vyhodnocování výsledků veřejného
projednání návrhu nemá zastupitelstvo
stavebním zákonem určené žádné pravomoci. Pro zajištění zájmů samosprávy
je v této fázi důležitá právě úloha určeného zastupitele. Výsledkem vyhodnocení bude soupis požadavků na úpravu
návrhu územního plánu, který připraví,
na základě dohodnutých výsledků projednání, odbor hlavního architekta ve
spolupráci se mnou.
V této fázi zpracovávají úředníci vyhodnocení nejenom podání uplatněných
k návrhu územního plánu, ale zároveň
aktualizují vyhodnocení i všech podání, která byla v roce 2012 evidována
ke konceptu. Vzhledem k tomu se bude

jednat dohromady o vyhodnocení 1586
námitek a 202 připomínek. Je to práce
časově velmi náročná a vyžaduje od
úředníků znalost všech souvislostí a vazeb na předchozí fáze procesu.
Přibližte nám, prosím, další postup.
Po dokončení zpracování výsledků
veřejného projednání návrhu bude zřejmé, zda bude nutné návrh územního
plánu podstatným způsobem upravit či
nikoliv. Již nyní je jisté, že určité podstatné úpravy z veřejného projednání
vyplývají, a v takovém případě pak bude
návrh územního plánu zpracovatelem
upraven a v rozsahu provedených úprav
pak musí být znovu veřejně projednán.
Zaznívají názory, že proces trvá už
dlouho...
Pořízení územního plánu probíhá od
roku 2011, a jak jsem již uvedl, jedná se
o proces, který je přesně daný platnou
legislativou. Za zmínku stojí, že během
naší práce byl stavební zákon několikrát novelizován. Jednou ze změn bylo
posunutí termínu dokončení nových
územních plánů v České republice z původního konce roku 2015 na konec roku
2020. Všichni jsme si vědomi toho, že
tvorba nového územního plánu opravdu trvá dlouho a mnoho stavebníků
a investorů je tak limitováno ve svých

záměrech. Chtěl bych však zdůraznit,
že společně s pracovníky odboru hlavního architekta a zpracovateli územního
plánu děláme všechno pro to, aby byl
nový územní plán co nejkvalitnějším dokumentem se všemi náležitostmi, které
má mít. A bohužel, některé úkony prostě
náročné na čas jsou. Například zpracování 1586 návrhů správních rozhodnutí
o námitkách a 202 návrhů na vypořádání připomínek. Proto musí být urychlení
tohoto procesu a přijetí nového územního plánu prioritou.
Co považujete za zásadní pro budoucí rozvoj města?
Zásadní je kvalitní dopravní systém.
Při tvorbě územního plánu byla právě
dopravní koncepci věnována velká pozornost, včetně ověření řešení dopravním posouzením. Dlouhodobě sleduji
například vývoj přípravy severní tangenty, která zajistí dopravní napojení letiště, a tím také podmínky pro jeho rozvoj.
Jsem rád, že byla v procesu EIA již vybrána konkrétní varianta trasování této
silnice a že její přípravy pokračují. Zmíním ještě mimoúrovňová křížení s pardubickou tratí, jižní propojení a dořešení
křižovatky Mileta včetně parkování u fakultní nemocnice. Ne vše ale bohužel
pokračuje, jak by mělo.
(oha)
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Snem Olgy Lounové pro mistrovství je česká hymna
Jméno zpěvačky,
herečky,
skladatelky i automobilové závodnice Olgy
Lounové lze spojovat i s mistrovstvím
Evropy basketbalistek, jež v červnu hostí Hradec Králové a Praha.
Složila a nazpívala oficiální hymnu
šampionátu, která zároveň provází soutěž Dance Contest. Do té se
může přihlásit každý, kdo na hudbu
turnajové hymny natočí originální
taneční video s maximální délkou
jedné minuty, a nahraje jej na Instagram s hashtagem #EuroBasketWomen2017. Hlavní cenou je VIP víkend
při finálových bojích ME v pražské
O2 aréně.
Olgo, odkdy si vás lze spojovat
s českým basketbalem?
Je to od mého vystoupení v rámci
Utkání hvězd české ligy mužů v roce
2015, což byla zatím největší akce.
Jinak jsem ale věrným divákem basketbalu už hodně let. No a teď jsem
napsala a nazpívala hymnu pro mistrovství Evropy žen.
Jak vznikl nápad, že budete autorkou hymny pro evropský šampionát?

To, že jsem ji mohla napsat i nazpívat, je předně obrovská čest. Tuším, že
Česká basketbalová federace mě oslovila i díky mému vystoupení na Utkání hvězd. A protože jsem žena, která
sport podporuje, sama jezdím závody
aut a dělám aktivně několik sportů, federaci se to asi zdálo jako dobré spojení. A já jsem za to moc ráda.
Měla jste bližší zadání, nebo naopak zcela volnou ruku?
Vyloženě zadání ne, ale věděla jsem,
že sloganem turnaje bude Time to shine, tedy Čas zazářit, proto se jasně
nabízelo tohle motto akce využít. Měla
to být rychlejší skladba v tanečním stylu, protože na to je navázaná i soutěž
Dance Contest. Kdybych to dělala třeba pro chlapy, bylo by to ještě v tvrdším
stylu, ale k tancování se víc hodí disco.
Od začátku také bylo jasné, že skladba
bude mít jen anglickou verzi.
K hymně byl natočen i parádní
videoklip, kde vedle vás účinkuje
nastupující hvězdička českého basketbalu Sára Krumpholcová. Jak
náročné bylo natáčení a jak dlouho
trvalo?
Skladbu jsme připravovali tři čtvrtě
roku dopředu. Vokály jsem natáčela

Olga Lounová při zahájení kampaně
v Hradci Králové. Foto: Martin Černý
v Los Angeles, tady v Česku jsme to
pak dokončovali a s režisérem Martinem Linhartem jsme minimálně čtyři
měsíce chystali scénář k němu. Sháněli jsme vhodné „herce“, včetně malé
holčičky, která by byla podobná Sáře.

Hlavní natáčení trvalo dva dny, ale vedle toho se několik týdnů připravovaly
extra záběry s tanečníky a podobně.
Ta příprava kolem byla tedy poměrně
složitá.
Proč bylo nutné natáčet vokály
v Los Angeles?
Moje výslovnost v angličtině se
musí hlídat, ale v Čechách nebo i jinde v Evropě nejsou studia, která by
vám ji pohlídala. Proto jsem natáčela
ve studiu v LA s člověkem, který mi na
výslovnost dohlédl.
Jak velký byl váš vklad při tvorbě
klipu?
Námět vzešel od basketbalové federace a režiséra Martina Linharta a já
jsem k tomu posílala návrhy stran vizuální stránky i některých scén. Pokud
si klip nerežíruju sama, tak se na tom
vždycky nějak podílím.
Vystoupíte s hymnou během šampionátu i živě?
Budu vystupovat při oficiálním zahájení mistrovství v Hradci Králové, a to
i se svou taneční skupinou. Jinak se na
zápasy budu chodit koukat a držet našim holkám palce. A mým snem by bylo
zapívat před nějakým utkáním českou
hymnu.
(čbf)

Hupsněte v sobotu
z mostu do Labe
V sobotu 29. dubna bude v centru
města odstartován dvanáctý ročník
branného závodu pořádaného Unií
studentů a přátel Fakulty vojenského
zdravotnictví. V soutěži změří síly čtyřčlenné hlídky, v nichž musí být nejméně jedna žena. Do nich se hlásí posluchači FVZ, příslušníci ozbrojených sil
a složek záchranného systému i veřejnost. Na trase dlouhé 25 kilometrů
budou rozmístěna stanoviště s disciplínami s vojenským zaměřením.
Mezi nejatraktivnější úkoly patří skok
z Tyršova mostu do Labe a šplh po připravené síti zpět nahoru, chybět však
nebude ani poskytnutí první pomoci
slaňování, vodní překážky... Stanoviště s disciplínami budou rozmístěna
po celém městě a organizátoři je před
soutěžícími do poslední chvíle tají.
Diváci a děti si užijí doprovodný program na náměstí Osvoboditelů, kde
vedle muzea vyroste vojenské ležení
s ukázkami bojového umění, zbraní
a výstroje, vojenské taktiky i techniky.
Připravené je i cvičení psů a ukázka
záchrany raněného z bojiště pomocí
vrtulníku. Více na www.brannyzavod.
uspfvz.cz.
(zb)

UDĚLEJTE SI ČAS
Májové šití pro začátečníky
Středisko Husitské diakonie AMBRA
zve na kurz základů šití na stroji. Kurz,
který se bude konat 2., 9., 16., 23.
a 30. května od 15.30 do 17.30 hodin
v šicí dílně v Ambrožově ulici 728/3, je
určen pro začátečníky. Přihlášky na
e-mail: ds.ambra@ccshhk.cz, nebo na
tel. 778 520 955.

Za slunečními hodinami
Astronomická společnost pořádá
v sobotu 29. dubna procházku za slunečními hodinami. Sraz je na parkovišti před koupalištěm Flošna v 9 hodin.
Na procházku navazuje od 17 hodin
program na hvězdárně.

Sportujte a pomáhejte
Sportovně charitativní akci Vyběhněme s násilím pořádá UHK společně
s Poradnou pro oběti násilí Nomia.
V pátek 5. května od 13 hodin si můžete zaběhat nebo zhlédnout doprovodný
program v kampusu univerzity. Startovné bude věnováno na dlouhodobou
terapeutickou práci s týranými dětmi
a oběťmi násilí. Více a registrace na
http://nomiahk.cz/vybehneme-s-nasilim-2017/.

Noční běh ulicemi
V sobotu 29. dubna bude krajské
město hostit nočnímu běhu Night Run.
Kromě desetikilometrového hlavního
závodu, který z Velkého náměstí od-

startuje ve 20.40 hodin, je v plánu také
pětikilometrový Běh proti rakovině prsu
(start 20.30), rodinný běh (19.15) či
dětské závody (18.15). Více na www.
nightrun.cz.

ci se dozvědí o osudu parníku od nápadu na jeho postavení přes vylíčení
nárazu a potopení až po nové objevy.
Více na www.svkhk.cz.

Barevná tma

V neděli 30. dubna se v Hradci Králové pojede závod horských kol pro veřejnost Nova Cup. Účastníci se mohou
těšit na tři různě dlouhé trasy – 91, 62
a pro rodiny s dětmi 23 kilometrů. Závod bude zahájen společným startem
v 11.05 hodin na Malém náměstí. Pro
mladší děti jsou v areálu u malšovického Všesportovního stadionu připraveny dětské závody, konat se zde bude
i doprovodný program. Součástí akce
jsou také závody koloběžek. Více na
www.novacup.cz.

Oblastní odbočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých
a Klub držitelů vodicích psů zvou
4. května od 19 hodin do Adalbertina
na Barevnou tmu. Představí se zrakově postižené děti, tanečníci, zpěváci
a chybět nebude ani ukázka vodicího
psa. Vstupné dobrovolné.

Čarodějnice Na Výstavišti
V neděli 30. dubna se v klubu Na Výstavišti za Stoletou na Slezském Předměstí koná od 16 hodin slet čarodějnic.
Na děti čekají soutěže na stanovištích
i soutěž o nejhezčí masku, na dospělé
od 20 hodin rockotéka. Vstupné dobrovolné. Více na www.navystavisti.cz.

Představení dalších zvonů
Dalších pět zvonů přibude do budované koncertní zvonohry ve Sboru
kněze Ambrože. Slavnostně představeny budou 1. května v 18 hodin přímo
v tomto kostele.

V kajutě Titaniku
Ve středu 3. května v 17 hodin se ve
Studijní a vědecké knihovně koná přednáška Příběh lidí z Titaniku. Návštěvní-

Nova Cup pro všechny

Biblické písně v kostele
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
bude 2. května od 19.30 hodin hostit
koncert biblických písní Antonína Dvořáka v podání sopranistky Yukiko Kinjo
a varhaníka Přemysla Kšici.

Co s uprchlíky?
ClubCafé Pessoa naproti Adalbertinu zve na besedu o migraci a multikulturalismu spojenou s promítáním
dokumentárního filmu s titulky, který
zachycuje cestu dvou lékařů na trase
migrační vlny. O migraci zde lze diskutovat 2. května od 19 hodin. Vstupné
40 Kč.

HISTORIE KNIHOVNICTVÍ V HRADCI KRÁLOVÉ
Zajímá-li vás historie hradecké
městské knihovny a jejích poboček,
tak právě vám je určen seriál, který pro Radnici připravuje knihovna
města podle publikace Kulturní Hradec Králové. Dnes si můžete přečíst
šestnáctý díl.

Jádro kuklenské obecní knihovny
tvořila knihovna založená roku 1889
Františkem
Stanislavem
rytířem
z Hrubého Jelení. Vilma Rychetská
(rozená Němečková), jejíž otec založil v Kuklenách továrnu na lepenku,
se o něm zmínila ve svých vzpomínkách: „Knihy nám pak přinášíval rytíř
Hrubý z Jelení, snad kolportér… Říkávalo se o něm, že je veliký vlastenec
a rebelant. Pocházel prý z Červeného
dvora ve Farářství; jeho matka byla
dvorní dámou a i o něm říkali, že je
levobočkem císaře Maxmiliána Mexického. Pamatuji se, že říkali, že
jednou přijel z Vídně, kde žádal ústně
o přijetí, ale byl odmítnut; a že ho tam
ještě považovali za blázna. Za nějaký
čas nato odjel do Ameriky, kde se stal
redaktorem, tajně pracoval proti Rakousku.“ Vlastní knihovnu měl i míst-

ní Sokol, kterému dalo obecní zastupitelstvo roku 1896 k opatrování již
zmíněnou knihovnu Hrubého z Jelení.
O rok později převzala tuto knihovnu
Občansko-živnostenská beseda, která měla i vlastní, hojně využívanou
knihovnu. Po vydání knihovnického
zákona z roku 1919 se z této knihovny
stala Veřejná obecní knihovna, která
zahájila svou činnost v prosinci následujícího roku. Knihovníkem se stal
Josef Všetečka, ředitel městské školy
ve výslužbě. Pro knihovnu byly tehdy
upraveny místnosti v obecním domě
čp. 1. Půjčovalo se dvakrát týdně za
poplatek 10 haléřů za jednu knihu na
14 dní. Zápisné stálo tři koruny. V září
roku 1924 se stal novým knihovníkem
odborný učitel Josef Moravec. Někdy
ve druhé polovině dvacátých let (jistě
před rokem 1927) byla knihovna přemístěna do dvou místností v dětském
útulku (dům čp. 89). Kromě obce na
knihovnu stále přispíval rytíř Hrubý
z Jelení. V roce 1934 nastoupil jako
knihovník řídící učitel ve výslužbě Josef Píč, který zároveň zastával funkci
obecního kronikáře. V roce 1938 na
jeho místo nastoupil Ludvík Kostelecký. Během války se podařilo knihovnu
rozšířit o fond knihovny Sokola, ale neminulo ji vyřazování knih nařízené protektorátními úřady. Jiří Vaněk vzpomí-

ná na stav knihovny při jejím převzetí
hradeckou městskou knihovnou v roce
1942: „Knihovna byla umístěna na rozcestí, kde se tísnila školka a ještě více
knihovna. Do knihovny se chodilo dvakrát týdně, musela se odsunout tabule
ve třídě a za ní, v mokré místnosti, byla
stísněná knihovna. Pohled to nebyl
valný, knihovní fond byl slabý, celkový dojem nepříznivý.“ V roce 1948 už
knihovna sídlila v domě pana Poláka
v dnešní Pražské třídě čp. 589. Pak
ještě o pár domů dál v čp. 17 a v šedesátých letech sídlila v obecním domě.
V roce 1968 byla knihovna téměř dva
měsíce uzavřena a poté otevřena v nových prostorách bývalé školní jídelny.
V roce 1975 již sídlila na Pražské třídě čp. 88 v přízemí. Knihovna měla
samostatné oddělení pro děti a mládež s malou čítárnou, oddělení pro
dospělé, pracovnu a sálek. Vedoucí
knihovny byla tehdy Zdena Formánková, kterou v sedmdesátých letech vystřídala Marie Krafková. V roce 1981 ji
nahradila Libuše Petrová. V roce 1990
byl pro kuklenskou pobočku zakoupen
dům čp. 127. Provoz v tomto nově zrekonstruovaném objektu byl zahájen
v lednu 1992. Menší úpravy interiérů
pobočky proběhly v letech 1993, 1995
a 1997. V roce 2000 byly rozšířeny
prostory půjčovny pro dospělé. Ve-

Dětská díla v knihovně
Dětské oddělení knihovny města ve
Wonkově ulici bude až do konce května hostit výstavu děl dětí z dětských
terapeutických skupin při manželské
a rodinné poradně Centra sociální
pomoci a služeb. Vernisáž se koná
2. května v 16 hodin.

Farmářské trhy s novinkami
Nádvoří Gayerových kasáren bude
v sobotu 29. dubna od 8 do 12 hodin
hostit další farmářské trhy. Novinkami
budou lyofilizované ovoce, tedy ovoce
sušené mrazem, bylinné sirupy i čaje
a výrobky z medvědího česneku.

Vernisáž v Barbaře
Galerie Barbara zve na výstavu maleb Taťány Ruprichové-Pospíšilové
a keramiky Lenky Charwotové. Vernisáž se uskuteční 4. května v 17 hodin,
výstava potrvá do 27. května.

Čarodějnický rej
Na čarodějnický rej se můžete vydat
30. dubna od 15 do 17 hodin k loděnici DDM na Orlici (na slepém rameni u splavu za mostem „železňákem“
z Malšovic na Slezské Předměstí). Od
15 hodin jsou na programu soutěže,
v 16 hodin překvapení v podobě živých zvířat. Čarodějnické kostýmy vítány. Za splnění úkolů na stanovištích
drobné odměny. Vstupné 30 korun za
dítě, dospělý doprovod zdarma. Mož-

nost opéci si donesené vuřty. Pořádá
křesťanské rodinné centrum Sedmikráska.

Chůze znovu objevena
Nejpřirozenější pohyb člověka a tak
málo využívaný. Umíme správně chodit? V čem a po čem chodíme a jaký
to má na nás vliv? Přednáška, kterou
pořádá 9. května od 16 hodin knihovna
města, bude doplněna „chodeckým“
cvičením na střeše.

Český rozhlas Hradec Králové
Slavnostní galavečer spojený s vyhlášením výsledků 21. ročníku rozhlasové ankety Šarmantní osobnost roku
se uskuteční 28. dubna v 19 hodin.
Z Aldisu bude rozhlas vysílat přímý
přenos. Vstupenky na www.hkpoint.
cz. Hostem pořadu Návštěva bude
30. dubna v 18.30 hodin herec Stanislav Zindulka. Do Radioporadny zavítá
3. května po 11. hodině primářka léčebny v Janských Lázních Lenka Smetanová. Tématem bude léčba pacientů
s onemocněním mozku, roztroušená
skleróza, úrazy a stavy po zánětech
mozku.

Radiokavárna
Českého rozhlasu

Hradec Králové

Do Radiokavárny v Havlíčkově ulici
přijde 5. května od 10 hodin zpěvačka
Zuzana Stirská.
(red)

POBOČKA KUKLENY
doucí pobočky byla tehdy Anna Kusá,
kterou v roce 2008 vystřídala Markéta
Dubnová. Pravidelně se tu pořádají
oblíbené akce pro děti i dospělé – Noc

s Andersenem, Bradavická noc, cestopisy Petra Rybáře atd. Otevřeno je
čtyři dny v týdnu.
Iva Košťálová

Tak to vypadalo v oddělení pro dospělé v kuklenské knihovně sídlící v domě čp. 88
v roce 1970.
Foto: Archiv knihovny města

STRANA 4

KAM ZA KULTUROU
Sobota 29. dubna
Parkoviště Flošna 9.00 Procházka za
slunečními hodinami po Hradci Králové
Statek v Pileticích 14.30 Stavění máje
2017
Hvězdárna a planetárium 15.00 Pozorování Slunce, 16.00 Program pro
děti – Ptačí ostrov, 17.00 Jak pracují
sluneční hodiny, 19.00 Křehká planeta,
20.30 Večerní program, 21.45 Večerní
pozorování
Bio Central 15.00 Kráska a zvíře,
15.30 Putování tučňáků: Volání oceánu, 17.30 Zahradnictví: Rodinný přítel,
18.30 Neznámá dívka, 20.00 Masaryk
Divadlo Drak 18.00 Makový mužíček
Klicperovo divadlo 19.00 Figarova
svatba
AC Klub 20.00 WAIT

Neděle 30. dubna
Bio Central 15.00 Mimi šéf, 15.30
Červená želva, 17.30 Naprostí cizinci,
18.30 Zkouška dospělosti, 20.00 Zahradnictví: Rodinný přítel
Filharmonie HK 19.00 Velká zebra
aneb Jak že se to jmenujete?
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Karatistická esa Evropy míří do Hradce
Kromě mistrovství Evropy v basketbalu žen bude Hradec Králové zanedlouho hostit i další významnou
sportovní akci. Půjde o mistrovství
Evropy v karate, které se bude konat
od 17. do 21. května ve Fortuna aréně a ve sportovní hale v Třebši.
Třebešská hala bude 17. a 18. května hostit semináře, na kterých se
představí nejdůležitější mistři karate
světové a evropské federace SKIF
– Nobuaki Kanazawa, Manabu Murakami, Rikuta Koga, Akio Nagai, Shiro
Asano a Masaru Miura. Setkání těchto mistrů je ojedinělé, protože všichni
společně v Evropě takto ještě nikdy
netrénovali. Kromě seminářů, na které
se může přijít podívat i veřejnost, se

bude v Třebši konat také školení rozhodčích a zkoušky na technické stupně
DAN (černé pásy). Tréninky mistrů budou probíhat ve středu 17. a ve čtvrtek
18. května od 9.30 do 11 a od 11.30 do
13 hodin.
V pátek 19. května pak vypuknou
na zimním stadionu boje o tituly evropských šampionů. Tento den bude
Fortuna aréna svědkem soubojů v kategoriích do 18 let a veteránů, tedy
závodníků nad 40 let. Soutěžit se
bude v kumite, tedy zápasech i v kata
– technických sestavách. Začátek zápasů bude odstartován v devět hodin,
ukončení se předpokládá okolo osmé
večer. V sobotu 20. května proběhnou
hlavně kategorie dospělých cvičenců,

které budou korunovány soutěží o titul
Grand Champion, ve které se představí nejlepší z nejlepších v jednotlivých
váhových kategoriích. Ti spolu svedou
boj bez rozdílu hmotnosti. V neděli
21. května budou na programu týmy
kata i kumite. Také v sobotu i v neděli
se začíná v devět hodin.
Kromě domácí reprezentace, která čítá 80 karatistů, se na tatami ve
Fortuna aréně při mistrovství Evropy
představí závodníci například z Itálie,
Polska, Maďarska, Německa, Ukrajiny,
Rakouska, Rumunska, Belgie, Irska,
Anglie, Belgie, Dánska, Švédska, Izraele, Turecka, Řecka, Srbska, Francie,
Portugalska, Španělska, Švýcarska,
Ruska či Slovinska.
(gu)

Kantiléna slavila narozeniny a křtila nové CD

Pondělí 1. května

Úterý 2. května
Bio Central 10.00 I dva jsou rodina,
17.30 Masaryk, 18.30 Neznámá dívka,
20.00 Přes kosti mrtvých
Klicperovo divadlo 14.30 Čtyřlístek
Knihovna HK, Wonkova 17.00 Michel
Houellebecq: Mapa a území
ClubCafé Pessoa 19.00 Střet kultur:
Co s uprchlíky?
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
19.30 Biblické písně Antonína Dvořáka

Středa 3. května

Čtvrtek 4. května
Knihovna HK, Wonkova 8.00 Přijďte
poslouchat Šimka a Grossmanna
KRC Sedmikráska 10.00 Hubneme
zdravě a v pohybu
Klicperovo divadlo 14.30 Čtyřlístek
Galerie Barbara 17.00 Vernisáž výstavy: Taťána Ruprichová – Pospíšilová:
malba, Lenka Charwotová: keramika
Filharmonie HK 19.30 Michael
Jackson Symphony
Bio Central 20.00 Depeche Mode:
Live in Berlin

Pátek 5. května
Adalbertinum 19.00 Screamers
Filharmonie HK 19.30 Michael
Jackson Symphony
Hvězdárna a planetárium 19.30 Podvečerní program, 21.30 Večerní pozorování

Výstavy
Galerie Stodvacettrojka – Denisa
Wagnerová, do 30. 4.
Ateliér Labyrint – Jana Baboráková,
My, do 30. 4.
Lékařská fakulta UK – Sylvie Majerová – stříbrný autorský šperk, do 7. 5.
Galerie Na Hradě – Kresby Jany Bačové Kroftové, do 22. 5.
Galerie Barbara – Taťána Ruprichová
– Pospíšilová: malba, Lenka Charwotová: keramika, do 27. 5.
Galerie Koruna – Jubilanti 2017,
do 10. 6.
(lm)

Pestrá nabídka jazzu, swingu
a dixielandu je připravena pro milovníky tohoto žánru 1. května od 10 hodin
při Středoevropském jazzovém mostu,
který bude opět součástí prvomájových oslav na Masarykově náměstí.
Šestnáctý ročník akce je součástí United Europe Jazz Festival a začne v 10
hodin. Na Masarykově náměstí nebudou chybět ani stánky s občerstvením
či trh lidové tvorby a uměleckých řemesel. Vstup volný.
(pš)

HLEDAJÍ NOVÝ DOMOV
Sam, evid. č. 102/2017, kříženec; pohlaví: pes, barva:
černá, věk: 1 rok,
kohoutková výška
43 cm, hmotnost
13 kg. Nádherný
mladý kříženec
středního vzrůstu,
povahově
přátelský, zpočátku
mírně nedůvěřivý. Vhodný pro zájemce
s domkem a zahradou.
Asta, evid. č. 100/2017, kříženec foxteriéra; pohlaví: fena,
barva: bílo-černá,
věk: 2,5 roku, kohoutková výška
35 cm, hmotnost
9 kg. Hbitá, aktivní hrubosrstá fenka, nižšího vzrůstu, která zaujme
svým nádherným
bílo-černým zbarvením. Je veselá, kontaktní, velmi vděčná za společnost a pohlazení.

Masarykovo náměstí 10.00 Středoevropský jazzový most
Bio Central 15.00 Balerína, 15.30 Putování tučňáků: Volání oceánu, 17.30
Rusalka
Filharmonie HK 19.00 Hvězda

Klicperovo divadlo 10.00 Figarova
svatba
Knihovna HK, Wonkova 15.00 Výtvarná dílna – voňavé dárečky, 17.00
Der Filmklub – Hannah Arendt
KRC Sedmikráska 16.00 Systém asistovaného hubnutí
SVK HK 17.00 Příběh lidí z Titaniku
Bio Central 17.30 Masaryk, 18.30 Personal Shopper, 20.00 Zahradnictví: Rodinný přítel
Klub Satchmo 19.00 Dolphin Jazz
Hvězdárna a planetárium 19.30 Květnový podvečerní program, 21.30 Večerní pozorování

Na Masarykově náměstí
vyroste jazzový most

Dívčí sbor Kantiléna oslavil v sobotu 22. dubna koncertem v Adalbertinu 55 let od svého založení a zároveň křtil nové CD.
„Za 55 let, které uplynuly od jeho založení, sbor ušel veliký kus cesty, projel kus světa, absolvoval bezpočet koncertních
vystoupení doma i zahraničí, účastnil se mnoha soutěží a festivalů. Ve sboru se vystřídalo více než 450 skvělých zpěvaček,
které se pod cílevědomým vedením naučily milovat sborový zpěv a vždy před své posluchače předstupovaly zodpovědně
připravené, s úsměvem a poutavým repertoárem,“ uvedla manažerka sboru Milena Rejhonová.
Foto: Jan Rejhon

Park Golf v sobotu
otevře své dveře
Park Golf Club Hradec Králové
zve v sobotu 29. dubna od 10 do 17
hodin na den otevřených dveří. Park
Golf bude k dispozici zdarma, základy tohoto sportu zájemcům předvedou zkušení trenéři. Při této příležitosti se bude také konat nábor dětí
do klubu. Hřiště se nachází v Roudničské ulici 730, linka MHD č. 16 –
zastávka Park Golf. Více informací
na www.parkgolf.cz.
(pg)

Zajeďte do Piletic na stavění máje
Šrámkův statek v Pileticích hostí
v sobotu 29. dubna jednadvacátý ročník folklorního festivalu Stavění máje,
jehož pořadateli jsou folklorní soubor
Dupák a Hradecká kulturní a vzdělávací společnost.
Zúčastní se ho nejen soubory
z Hradce Králové, ale také host ze
Slovenska – Ďumbier z Liptovského
Mikuláše. Ve 14.30 účastníci na statku
vztyčí máj všem pannám hradeckým
i přespolním a návštěvníky poté kromě

tance a muziky potěší jarmark lidových
řemeslníků a ukázky činnosti Spolku
lidové tvorby. Ti všichni zájemce některým svým dovednostem rádi přiučí.
Chybět nebude ani občerstvení třeba
v podobě opékaného prasátka. Na
hlavní program plynule naváže podmájová zábava.
V pondělí 1. května od 11 hodin
oslavy jara pokračují Májovým jarmarkem ve skanzenu v nedalekých Krňovicích.
(pš)

KAM ZA SPORTEM
Sobota 29. dubna
Běh

závody na 5. a 10 km Night Run (18.15, 19.15, 20.30 a 20.40, Velké náměstí)

Fotbal

česká fotbalová liga: Olympia Hradec Králové – Litoměřicko (10.15, hřiště FC Olympia v Kuklenách)

Vodní pólo

turnaj minižáků (10.00, plavecký bazén Eliščino nábřeží)

Neděle 30. dubna
Fotbal

juniorská liga: FC Hradec Králové – MFK Karviná (12.00, hřiště Orlická Kotlina)

Fotbal

I. A třída: Sokol Třebeš – Trutnov B (17.00, hřiště Třebeš)

PLAVÁNÍ
Den

Plavecký bazén 50 m

Aquacentrum

Sauna

Wellness studio Flošna

So 29. 4. Zavřeno (vodní pólo –
ml. žáci mini)

10.00–20.00

10.00–20.00 společná

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

Ne 30. 4. 10.00–20.00

10.00–20.00

10.00–20.00 společná

10.00–21.00

Po 1. 5.

10.00–20.00

10.00–20.00

10.00–20.00 společná

10.00–21.00 (vstup s dětmi
od 1 roku celý den)

Út 2. 5.

6.00–21.00

10.00–21.00;
11.30 cvičení pro seniory

10.00–21.00 muži

10.00–21.00

St 3. 5.

6.00–19.00

10.00–21.00

10.00–21.00 společná

10.00 –19.00

Čt 4. 5.

6.00–21.00

10.00–21.00

10.00–21.00 ženy

10.00–21.00

Pá 5. 5.

6.00 –18.00
20–21 nudistické plavání

10.00–21.00

10.00–21.00 společná

10.00–23.00

Sára, evid. č. 455/2016, kříženec; pohlaví: fena, barva:
vlkošedá,
věk:
5 let, kohoutková výška 53 cm,
hmotnost 21 kg.
Fenka středního
vzrůstu s vynikající přátelskou
povahou.
Pro
sportovně založenou rodinu, je to ideální snadno ovladatelná temperamentní
společnice k dlouhým procházkám. Její
majitel vážně onemocněl a nemohl se
již o ni nadále starat. Žila u domku se
zahradou. Na příchozí štěkotem upozorní, hlídá.
Clea, evid. č. 39/2017, kočka evropská;
barva: bílo-mourovatá, pohlaví:
kočka, věk: 5 let.
Asi pětiletá, drobná
kastrovaná
kočička je klidná,
upovídaná a velmi mazlivá. Vhodná jen k chovu
samostatně, k jiným kočkám je nesnášenlivá.
(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 20. 4. 2017. Zveřejněné informace jsou platné k tomuto datu.
Uzávěrka dalšího čísla je 26. 4. 2017. Zájemci
o zasílání barevné elektronické podoby zpravodaje Radnice, která je také na www.hradeckralove.org, si o tuto službu mohou zažádat na
http://mhk.cz/eradnice.
Redakce si vyhrazuje právo nevyžádané příspěvky upravit či neotisknout. Statutární město
Hradec Králové nenese odpovědnost za skutečný průběh zde inzerovaných akcí. Nezodpovídá
ani za případné vložené propagační tiskoviny
jakéhokoliv charakteru.
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