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V sobotu na farmářské trhy • Prostranství vedle OC
Atrium v ulici Letců bude v sobotu 12. května opět patřit
farmářským trhům. Od 8 do 12 hodin tady veřejnost bude
moci vybírat z výpěstků a potravinářských výrobků. Součástí bude doprovodná akce s dětskou zónou, dospělí návštěvníci uvidí třeba herečku Markétu Hrubešovou, která
bude před jejich očima vařit ze surovin z trhu.

KRÁTCE Z HRADCE
Pro osobní doklady
nechoďte 18. května
Oddělení
osobních
dokladů
a evidence obyvatel Magistrátu
města Hradec Králové v ulici Československé armády bude v pátek
18. května z provozních důvodů
pro veřejnost uzavřeno. V tento
den nebude možné ani vyzvednutí
hotových dokladů. Oddělení se totiž musí připravit na změny zákonů
o občanských průkazech a cestovních dokladech, které začnou platit
1. července.

Veřejná schůze
s občany Pražského
Předměstí – sever

Tipy Hradecké internetové televize
závod v ulicích města
•• Branný
Město vyhlásilo talenty královéhradecké kultury
minigolf „zásobuje“ reprezentaci ČR
•• Hradecký
Slet čarodějnic u Biřičky
karate obsadila Hradec
•• Elita
Hradecké nábřeží gurmánů

Letiště ukáže vrtulníky i závodní auta
Přehlídku a také závody silných
strojů ve vzduchu i na zemi zažije
hradecké letiště ve druhém květnovém víkendu. Helicopter Show
a Rally Show se uskuteční 11.
a 12. května, hlavní program pro
veřejnost se odehraje v sobotu
12. května.
Souběžné konání letecké akce
zaměřené na vrtulníky s Rally Show
vloni přilákalo téměř 30 tisíc návštěvníků, atraktivní program slibuje i letošní ročník. První den bude patřit
odborníkům a školám, hlavní program je připraven na sobotu 12. května. Sobotní program vypukne v obou

areálech v 9 hodin a nabídne ukázky
činnosti hasičů, policistů, zdravotníků, kynologů a mnoha dalších. Hlavní letový program začne ve 13 hodin,
přičemž předskokani se na nebi ukážou už o hodinu dříve. Naopak Rally
Show naladí návštěvníky hned od
rána. Na okruhu se v úvodu předvedou historické vozy a legendy motorsportu, které souběžně doplní drifty
a okruhové vozy. V průběhu celého
dne s výjimkou hlavního letového
programu budou probíhat vyhlídkové
lety ve vrtulnících.
Představí se také akrobatický pilot Martin Šonka s letounem Extra

300 SR, který hájí české barvy ve
světové sérii Red Bull Air Race a také
jeho konkurent z této série Petr Kopfstein se strojem Extra 330SC. Dalším
zástupcem hájícím barvy Red Bull
bude jediný letu schopný a registrovaný vrtulník Bristol 171 Sycamore
na světě, který předvede Siegfried
„Blacky“ Schwarz. Vrtulník, jehož
výroba začala před více než sedmdesáti lety, je lákadlem. Návštěvníci
si navíc budou moci prohlédnout kabinu vrtulníku Westland SeaKing MK
41. Statickou ukázku vrtulníků doplní
luxusní a sportovní vozy, diváci se
mohou těšit také na letouny.

Sál knihovny města ve Wonkově ulici bude ve středu 16. května
od 18 do 20 hodin hostit veřejnou
schůzi vedení města s občany
Pražského Předměstí – sever. Hovořit se bude například o výstavbě,
investicích a opravách komunikací
v této části města, dopravní situaci
a problematice parkování, o svozu odpadu a sběrných dvorech.
Projedná se i výhled priorit zdejší
komise místní samosprávy, chybět
nebudou ani informace o opravách
a revitalizaci městského majetku
a diskuze.

MĚSTO HLEDÁ

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

ENERGETICKÝ/Á
MANAŽER/KA

Zápisy do uměleckých
škol probíhají
Přihlášky do základních uměleckých škol Střezina a Habrmanova mohou zájemci podávat do
20. května, a to osobně nebo prostřednictvím internetu. Na základě
přihlášky budou uchazeči o studium písemně pozváni na začátku
června k talentové zkoušce nebo
přijímacímu pohovoru.
(red)

odbor strategického plánování
a projektového řízení
Informace:
Jozef Čižmár, tel. 495 707 437
Tomáš Jeřábek, tel. 495 707 438
Lucie Hartmanová, tel. 495 707 737.
Přihlášky lze podávat do 21. 5.

Atraktivní součástí programu Helicopter Show je zásah všech složek integrovaného záchranného systému společně
s vrtulníky u simulované hromadné nehody, diváci se na něj mohou těšit i letos.
Foto: Archiv organizátorů

Nové sportoviště už dostalo i zázemí

Druhá etapa přestavby stadionu
pro výcvik hasičů a požární sport
mezi ulicemi Brněnská, Botanická
a 17. listopadu je u konce. V areálu vyrostly dva propojené objekty,
v nichž mají uživatelé k dispozici
nové šatny a sociální zařízení, zázemí zde mají i rozhodčí a zdravotníci. V severní kruhové výseči stadionu navíc vzniklo hřiště pro tenis,
badminton a volejbal. Náklady na
II. etapu rekonstrukce stadionu činily
17,6 milionu korun, přičemž na financování se kromě státu a kraje podílelo i město Hradec Králové. Dříve zanedbaný prostor se postupně mění
od léta roku 2015, kdy zde do května
následujícího roku vyrostla čtyřvěž
s rozběhovou dráhou a atletický ovál
s šesti i osmi dráhami. Stadion bude
sloužit nejen profesionálním a dobrovolným hasičům, ale také sportovcům, školám a dalším.
(čer)

Zajímavosti z motoristické sportovní show prozrazuje organizátor
Karel Pohner: „Letošní ročník Rally
Show představí poprvé v ČR monopost Formule 1 stáje Red Bull, tuto
statickou ukázku doplní mnoho historických sportovních a závodních
speciálů. Další z novinek budou lety
freestyle motokrosaře Petra Piláta,
který bude létat ve výšce 12 metrů
nad závodní dráhou a projíždějícími
vozy. Na Autosalon Show okouzlí
diváky novinky světových automobilek.“ Návštěvníci si mohou užít jízdu
ve většině závodních speciálů.
Hlavní programy obou akcí budou
na sebe navazovat. Diváci si užijí
na jeden vstup bohatý program ve
vzduchu i na zemi, včetně zážitkových jízd a letů na vlastní kůži. Parkování na letišti bude zdarma. Více
na webech www.helicoptershow.cz
a www.rallyshow.cz.
(red)

Výstavba zázemí hasičského stadionu se šatnami, sprchami, toaletami, sklady a podobně přišla na 17,6 milionu korun.
Foto: Martin Černý

Opéct buřta si výletníci
mohou na dalších
dvou místech v lese
Návštěvníkům lesů na jihovýchodním okraji města už slouží dvě nová
ohniště s posezením. Ve zdejších lesích už jich je celkem 12, čtyři velká
s posezením v altánu a osm obyčejných. Městské lesy Hradec Králové, které se starají o lesy v majetku
města, nová ohniště zřídily u vodních nádrží Cesta myslivců a U Kříže
nedaleko Nového Hradce. „V lese
je rozdělávání ohně zakázáno, ale
vlastník si může stanovit místa, kde
to za určitých podmínek povolí. Vybrali jsme tato dvě, kde se lidé často scházejí a mají chuť si rozdělat
ohýnek. Je to u vodních ploch, takže
ohniště lze zalít,“ uvedl ředitel Milan
Zerzán s tím, že ohniště jsou bezpečná. Jejich konstrukce nedovolí
rozšíření ohně do okolí.
(čer)

VEDOUCÍ ODBORU
ŠKOLSTVÍ
A VOLNOČASOVÝCH
AKTIVIT DĚTÍ
A MLÁDEŽE
Informace:
Alena Synková, tel. 495 707 700
Přihlášky lze podávat do 31. 5.

REFERENT/KA –
STAVEBNÍ TECHNIK
odbor stavební
Informace:
Michal Jandík, tel. 495 707 850
Přihlášky lze podávat do 18. 5.

Nabízíme: zajímavou práci • zázemí velké organizace • pracovní
poměr na dobu neurčitou • systém
rozvoje a vzdělávání • pružnou pracovní dobu • tři dny zdravotního volna • pět týdnů dovolené • program
výhod (stravování, čerpání z osobního účtu) • možnost zvýhodněného bydlení • příjemné pracovní
prostředí
Více informací na stránkách www.
hradeckralove.org – Kariéra.
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Univerzita připomene výročí osmiček
Osmičková výročí významných
událostí československé historie
si letos připomíná také Univerzita Hradec Králové. U příležitosti
výročí vzniku Československa
v roce 1918, sovětské okupace
z roku 1968 a vzniku samostatné České republiky v roce 1993
se mohou návštěvníci a přátelé
univerzity těšit na přednášky, výstavy, promítání filmů, veřejná setkání, tvůrčí dílny, videomapping,
interaktivní proměnu města a další aktivity.
Ohlédnutí za „osmičkovými“ roky
optikou filmové kamery obstaral už
počátkem května program Osmičky
ve filmu, v rámci kterého mohou zájemci zhlédnout ještě 6. června film
Nejkrásnější věk. „V květnu odstartujeme sérii přednášek pro veřejnost
k hořkému roku 1968 v Československu. Pohledem literátů, filozofů,
historiků nebo sociologů se podíváme na události, které následovaly po
21. srpnu 1968 v Hradci Králové, na
zdejší Pedagogické fakultě i ve světě,“ říká kancléřka univerzity Soňa
Došková. S událostmi v Československu v letech 1918–1993 se mohou seznámit také žáci základních
a středních škol, a to od 28. května
do 8. června v interaktivní dílně, která kombinuje hry, příklady z historie,
využití audiovizuálních materiálů, dokumentární pojetí a pracovní listy.
Historické budovy univerzity na náměstí Svobody oživí 16. června videomapping. Efektní změny historických
symbolů, státních vlajek, vojenských

uniforem a dalších motivů budou inspirovány proměnami historického
vývoje státu. A s proměnami bude
univerzita pokračovat. „Dva dny na to,
od 18. června, se v době významných
výročí začnou měnit i další místa ve
městě. Na již existující sloupky s názvy ulic budeme dočasně umísťovat
doplňkové cedule a přejmenovávat
tak město v historickém kontextu.
Bude možné využít komentované
prohlídky, které jsou s touto aktivitou
spojeny,“ přibližuje další zajímavé
aktivity univerzity Soňa Došková.

Na den výročí srpnové okupace
1968 chystá univerzita na Masarykově náměstí veřejný happening
s názvem Srpen 68. „Objeví se hesla proti okupantům, znít budou dobové písně, diváci zhlédnou pásmo
z dobového tisku, zachované vtipy,
básně a jiné výtvory lidové tvořivosti.
Další osmičkové setkání s pamětníky událostí srpna 1968 pak připravujeme na 31. srpna do auly Pedagogické fakulty na náměstí Svobody.
Aktivity univerzity letos doplní i výstava k roku 1968 v Hradci Králové,

kterou připravujeme ve spolupráci
s Muzeem východních Čech a Státním okresním archivem,“ dodává
kancléřka. V rámci univerzitních osmiček se mohou Hradečané těšit i na
tematickou výstavu fotografií Obrana
Československa 1918–1938, která
bude zaměřena na techniku a obrannou linii v pohraničí.
Konkrétní termíny jednotlivých
událostí jsou postupně zveřejňovány
na webu www.uhk.cz/univerzitniosmicky a také na facebookové stránce
univerzity.
(red)

Léto může začít. Flošna je připravená

28. 4. Onanující muž ležící na
trávníku v jednom z parků v centru zaujal hlídku městské policie.
Uvedl, že to na něj „zrovna přišlo“
a nemůže své potřeby řešit jinak,
protože se s ním jeho přítelkyně
právě rozešla. Muž je podezřelý
z výtržnictví, událost si k dořešení
převzala Policie ČR.
•
29. 4. V rukou policie skončil
také řidič osobního auta, jehož
kličkovaná na vozovce upoutala
pozornost hlídky městské policie.
Strážníci pojali podezření, že muž
za volantem se před jízdou mohl
napítl něčeho ostřejšího, což se
později potvrdilo. Komunikace
s ním byla obtížná a měl problém
s koordinací pohybů. Dechová
zkouška u šoféra ukázala téměř
dvě promile alkoholu.
(red)

Senioři za volantem
mohou zdarma na kurz

Přípravy na letní sezonu na koupališti Flošna vrcholí. Technologie je vyčištěná, bazény napuštěné, pracovníci ještě
dočišťovali plochy kolem bazénů, travnatá místa opatřili postřiky proti klíšťatům a finální úpravou procházel bazének
pro nejmenší. Vše by tak mělo být připravené na plánované otevření v půlce května. Videozáběry z údržby najdete na
Facebooku města, aktuální informace k sezoně na www.snhk.cz/flosna.
Foto: Pavlína Pospíšilová

Bílá věž s novým programem Město nabízí byty k pronájmu

Bílá věž vstoupila do čtvrté
sezony od svého znovuotevření,
kterou tradičně zahájila novým
prohlídkovým programem.
Hradecká dominanta se letos
věnuje 100. výročí založení Československa. Díky interaktivnímu
programu instalovanému ve třech
patrech mohou návštěvníci zavítat
do nejvýznamnější éry novodobé
historie města. Interaktivní prohlídka připomíná historické souvislosti
fenoménu zvaného Salon republiky, a to i díky archivním záběrům
města 20. a 30. let minulého století.
Nový program s názvem Salon republiky rozšíří nabídku stávajících

HRADECKÝ
PITAVAL

programů Město Hradec Králové
a Historie Bílé věže. Platí i možnost
navštívit věž večer, noční prohlídky se konají obvykle první sobotu
v měsíci. V předprodeji jsou i vstupenky na zvonění na zvon Augustin
či svítání. Na tyto akce je třeba koupit vstupenku v předprodeji v systému HKpoint.
Otevírací doba Bílé věže je každý
den od 9 do 18 hodin, přičemž poslední vstup do věže je možný hodinu před zavírací dobou. Aktuální
informace o programech, termíny
svítání a zvonění na zvon jsou na
www.bilavez.cz,
www.hkinfo.cz
nebo na Facebooku.
(lš)

Nádraží přijde na 54 milionů

Město vypisuje výběrové řízení č. OM1/61/2018 na pronájem uvolněných
nájemních bytů pro rodiny s dětmi. Vyplněné žádosti včetně příloh jsou přijímány v zalepené obálce označené „VŘ – byty pro rodiny s dětmi“ do 30. května do 17 hodin na podatelně magistrátu města nebo poštou na adrese: Statutární město HK, odbor správy majetku města, Československé armády 408,
502 00 HK. Důležité informace včetně podmínek a přihlášky jsou na úřední desce (http://edeska.mmhk.cz/eDeska/) nebo na odboru správy majetku
města v tištěné podobě. Informace na tel. 495 707 734.
(om)
1. Jungmannova
čp. 1393

č. bytu 41, 1+3, 86,93 m2, 5. podlaží,
termíny prohlídek: 16. 5., 9–9.10 hodin;
23. 5., 14.30–14.40 hodin

2. Pod Zámečkem
čp. 1835

č. bytu 103, 0+2, 49,6 m2, 2. podlaží,
termíny prohlídek: 16. 5., 10–10.10 hodin;
23. 5., 15.15–15.25 hodin

3. Pod Zámečkem
čp. 1835

č. bytu 114, 0+2, 46,2 m2, 4. podlaží,
termíny ukázek: 16. 5., 10.15–10.25 hodin;
23. 5., 15.30–15.40 hodin

4. Pod Zámečkem
čp. 1835

č. bytu 327, 0+1, 35,98 m2, 1. podlaží,
termíny ukázek 16. 5., 10.30–10.40 hodin;
23. 5., 15.45–15.55 hodin

5. Pod Zámečkem
čp. 1835

č. bytu 330, 0+1, 37,3 m2, 2. podlaží,
termíny ukázek: 16. 5., 10.45–10.55 hodin;
23. 5., 16–16.10 hodin

6. Pod Zámečkem
čp. 1837

č. bytu 2, 0+1, 39,4 m2, 1. podlaží,
termíny ukázek 16. 5., 11–11.10 hodin;
23. 5., 16.15–16.25 hodin

7. Fričova čp.
1852

č. bytu 5, 1+kk, 43,3 m2, 2. podlaží,
16. 5., 11.20–11.30 hodin; 23. 5. 16.35–16.45 hodin

Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR pořádá bezplatné kurzy bezpečné jízdy pro řidiče
starší 65 let. Projekt Jedu s dobou
je rozdělen na teoretickou a hlavně
praktickou část zaměřenou na zásady krizového brzdění na různém povrchu vozovky, řešení smyku, manévrování s autem za různých okolností
i ukázku první pomoci. Kurz se bude
konat na polygonu S-Drive na hradeckém letišti 20. května a 18. července od 8 do 14 nebo od 14 do 20
hodin. Přihlášky na www.jedusdobou.cz/terminy-a-rezervace.
(ka)

Vyrazte na Den rodiny,
bude už v neděli
Den rodiny, který pořádá Hradecká
kulturní a vzdělávací společnost spolu s Destinačním managementem
Hradecko, se koná v neděli 13. května od 10 do 16 hodin v Jiráskových
sadech. Den rodiny je určen dětem
i jejich rodičům či prarodičům. Na své
si přijdou milovníci pohádek, vystoupení s velkými bublinami a tanečních a sportovních ukázek. Pro malé
umělce budou připraveny výtvarné
dílny a řemeslné dílničky, pro ostatní
vědomostní a sportovní hry a soutěže, milovníci dobrot budou moci okusit třeba čebureky, speciality z Orlických hor, výbornou kávu nebo letní
koktejly.
Do Dne rodiny se opět zapojí
i mnohé subjekty, které nabídnou
své služby se slevou či speciálním
programem – například zábavní centrum Tongo, Labyrint Divadla Drak,
Galerie moderního umění nebo vodní
elektrárna Hučák, dětská železnice či
parníčky na Labi. A komu se nechce
chodit pěšky, může se povozit turistickým vláčkem a navštívit právě další místa mimo Jiráskovy sady. (red)

Nadační fond opět podpoří středoškoláky
Nadaní nebo nemajetní středoškolští studenti mají i letos možnost získat příspěvek z nadačního fondu, který
zřizuje město Hradec Králové. Příspěvek je určen studentům především k pokrytí potřeb souvisejících se studiem. Formuláře žádostí jsou k dispozici na webových stránkách www.hradeckralove.org a na odboru školství
a volnočasových aktivit dětí a mládeže v budově magistrátu města v ulici Československé armády, kancelář
č. 131. Žádosti je možné odevzdávat na podatelnu magistrátu do 31. května. O příspěvek mohou žádat studenti
do 26 let, kteří mají trvalé bydliště v Hradci Králové.

Vloni zahájená oprava budovy hradeckého hlavního nádraží v hodnotě přes
54 milionů korun je největší loňskou a letošní investicí Správy železniční a dopravní cesty do nádražních budov na východě Čech. V první etapě, která
skončí ještě na jaře, stavbaři za 35 milionů korun opraví prosklené zastřešení
a podhledy stropu haly. Na podzim by měla začít oprava omítek haly a připravuje se také renovace podlah v hale. (čtk)
Foto: Martin Černý

Příspěvek pro nadané studenty je
určen pro:
> s tudenty, kteří se umístili na předním místě v různých 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, která se zabývá tematikou
přínosnou pro město.
Příspěvek pro nemajetné studenty je určen pro:
> studenty žijící v rodině, jejíž celkový příjem nepřesáhne 2,7násobek
životního minima (za celkový příjem se považuje částka, ze které
vychází příslušný úřad při stano-

vení nároku na přídavek na dítě
v měsíci podání žádosti)
> studenty živící se prokazatelně
samostatně a studenty, kteří se ne
vlastní vinou dostali do nepříznivé
životní situace.
O způsobu rozdělení a přiznání
příspěvku rozhodne správní rada
nadačního fondu. Konečné schválení náleží zřizovateli, zastupovaném
v tomto případě Radou města Hradec Králové.
(red)

STRANA 3

Dětský den bude
u Hučáku 23. května
Ukázky policejní sebeobrany, výcviku služebních i záchranářských
psů, první pomoci, výstroj, výzbroj
i techniku strážníků, policistů, vojáků, hasičů i zdravotníků včetně seskoku parašutistů uvidí návštěvníci
dětského dne nazvaného Hradec
Králové – bezpečné město. Ve středu 23. května od 9 do 13 hodin ho
na Tylově nábřeží mezi ZŠ Josefa
Gočára a Hučákem pořádá městská
policie ve spolupráci s magistrátem
a komisemi místní samosprávy Střed
města a Střed města – historické
centrum. Chybět nebudou ani různé
soutěže, hry, jízda zručnosti a nafukovací atrakce, vzlétnout by měl rovněž vyhlídkový balon.
(red)

Město ocenilo talenty kultury

Odpoledne v jarní
hradecké přírodě
Tradiční přírodovědná exkurze,
tentokrát do březhradských písčin
a lokality Temešvár, se koná ve
čtvrtek 17. května. Sraz účastníků
u zastávky MHD Březhrad – bytovky v 15.35 hodin. Exkurze je určena pro malé i velké, laiky i zasvěcené.
(dr)

V Artičoku budou
k vidění nože

Atraktivní akci s mezinárodní účastí nazvanou Hradecký nůž, prodejní
výstavu nožů a chladných zbraní,
bude v neděli 13. května od 9 do 17
hodin hostit galerie Artičok na třídě
Karla IV. Při loňské premiéře vidělo exponáty vystavovatelů z Česka,
Polska, Slovenska a Ukrajiny několik
stovek návštěvníků. Informace a přihlášky na e-mailu: hradecky.nuz@
seznam.cz, tel. 774 620 562.
(zr)

Pojďte hrát fotbal
za hradeckou Slavii
Fotbalový klub FC Slavia Hradec
Králové organizuje nábor dětí se
zájmem o pohyb a fotbal. Uskuteční se ve sportovním areálu Slavie v Orlické Kotlině ve čtvrtek 17.
a 24. května vždy od 15.30 hodin.
Náboru se mohou zúčastnit děti narozené v letech 2010 – 2012 (mladší elévové, minielévové), 2008 –
2009 (starší elévové) a 2006 – 2007
(mladší žáci). Další informace zájemci získají na webu www.fcslaviahk.cz nebo na tel. 775 246 460,
e-mail:
petr.prosvic@seznam.cz,
fcslaviahk@seznam.cz.
(red)
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Hradubický běh
Město ocenilo mladé umělce do 18 let, kteří získali titul talent královéhradecké kultury 2017. Ceny získalo v hudebních,
výtvarných i tanečních oborech deset jednotlivců a dva kolektivy. Mezi jednotlivci to jsou Nicolas Karnet, Matěj Čapek, Lukáš Kočka a Jakub Ježek (ZUŠ Habrmanova), Zuzana Dulíčková, Dorota Beňová, Anežka Štochlová a Šárka Michlíková
(ZUŠ Střezina), Nathali Tučková (Balet HKH) a Dominika Fikarová (SŠ vizuální tvorby). Mezi kolektivy si ocenění odnesly
juniorská stepařská skupina Salento a divadelní skupina Embete Divadla Jesličky Josefa Tejkla (oboje ZUŠ Střezina).
Fotogalerie je k vidění na Facebooku města, reportáž na www.hkhit.org.
Foto: Jakub Misík

Již podvanácté se uskuteční Hradubický běh, kdy z Hradce i Pardubic odstartují běžci na desetikilometrovou trať, aby se v půli cesty sešli
k přátelskému setkání v Čeperce.
Start v Hradci Králové je v 10 hodin
u zastávky MHD v Lipkách, registrace je v 9 hodin. Více informací a registrace na www.ph7.cz.
(red)

UDĚLEJTE SI ČAS
Hudební podvečer v kostele

Seniorská cyklistická stezka

Evangelický kostel v Nezvalově
ulici zve zájemce v sobotu 12. května od 18 hodin na hudební podvečer
s pozounovým sborem z německé
luterské církve z Drážďan. Neformální uskupení hudebníků připravilo
pásmo skladeb pro žestě, varhany
a biblická zamyšlení. Vstupné dobrovolné.

TJ Sokol HK-Pražské Předměstí
s městskou organizací seniorů pořádají v úterý 15. května kondiční
jízdu nazvanou Seniorská cyklistická
stezka – jedenáctikilometrový okruh
v lesích. Prezence účastníků od 9
do 9.30 hodin u lesního občerstvení
U Vlka, start v 10 hodin. Přihlášky
formou SMS (jméno, příjmení a rok
narození) do 12. května na tel. 732
409 282.

Psychika a pohyb

Zahraje divadlo Beze slov
Pohyb a držení těla nám dává informaci i o stavu naší duše. Porozumíme-li propojení našeho těla s psychikou a signály, které k nám tělo
vysílá, můžeme pro sebe dělat dobrou zdravotní prevenci. Více se dozvíte na přednášce Michaely Kubínové 14. května od 17 hodin v knihovně
města. Vstupné je 40 korun.

Divadlo Beze slov s neslyšícími
malými umělci při škole pro děti s vadami sluchu ve Štefánikově ulici zve
na benefiční představení k 20. výročí
své existence. Koná se 14. května od
17 hodin v Divadle Drak a podpoří ho
zpěvačka Hanka Křížková a moderátor Karel Voříšek. Tlumočeno bude
do znakového jazyka. Zakoupením
vstupenek za 100 Kč návštěvníci přispějí na pořízení žíněnek pro soubor.

Život v renesančním Hradci

Na kole za pověstmi lesů

Jak naše město a jeho okolí vypadalo před vypuknutím třicetileté
války? Jak se žilo v předbělohorském Hradci? Jaké úrovně dosahovala tehdejší měšťanská kultura?
I na to přinese odpověď přednáška
Jany Vojtíškové v knihovně města 17. května od 17 hodin. Vstupné
40 korun.

V neděli 13. května pořádá Královéhradecká krajská asociace Sport
pro všechny cyklistickou poznávací akci v hradeckých lesích. Akce,
na kterou můžete vyrazit i pěšky,
je vhodná pro všechny věkové kategorie i pro rodiny a spočívá v pátrání
po pomníčcích a pověstech hradeckých lesů. Start je mezi půl desátou
a 12. hodinou u Zděné boudy v Malšovicích. Více na e-mailu: z.horcickova@seznam.cz, tel. 605 211 891.

Orchestrální večer se křtem
ZUŠ Habrmanova pořádá v sále
filharmonie na Eliščině nábřeží
31. orchestrální večer filmových
melodií spojený se křtem CD. Koncert, na němž se představí smyčcový orchestr Juventus Gradecensis
a smyčcový orchestr Juventistrings,
se uskuteční v pondělí 14. května
od 18.30 hodin. Spoluúčinkují Elektroband a Electrophonix. Vstupné
je 100 korun, žáci školy mají vstup
zdarma.

Nakupuj, daruj, prodávej
Jarní bazárek dámského oblečení se bude konat v Biu Central
v úterý 15. května od 14 do 18
hodin. Oblečení můžete nejen nakupovat či prodávat, ale i darovat.
O to, aby se dostalo k potřebným,
se postará Poradna pro oběti násilí Nomia. Registrace prodávajících
zdarma na e-mailu: bazarek.hk@
gmail.com.

ochutnávku typického dezertu a nápoje. Vstupné 80/50 korun. Rezervace na tel. 736 472 678 nebo e-mailu:
vzdelavani@ops.cz.

Výuka grafologie v knihovně
Institut grafologie písma pořádá
v krajském městě výuku grafologie,
tedy psychologie písma. Vstupní test
se bude konat 25. května v 16.30
hodin v knihovně města ve Wonkově
ulici. Více na www.grafologickakomora.cz, tel. 777 771 218.

Do Sedmikrásky na přednášky
Mateřské centrum Sedmikráska
v Zieglerově ulici pořádá 16. května
dvě přednášky. První – s názvem Porod 100x jinak – s porodní asistentkou Petrou Kratochvílovou se uskuteční od 10 do 12 hodin. Druhá bude
věnována perinatálnímu hospici Dítě
v srdci, přednáší Petra Kolčavová od
16 do 18 hodin. Na obě přednášky je
nutné se přihlásit do 15. května. Více
na www.sedmikraskahk.com.

Bleší trh za Bílou věží
V sobotu 20. května od 9 hodin se
koná 10. bleší trh v podloubí za Bílou
věží. Rokitanského ulice se promění
v místo plné lidí a věcí, které jejich
majitelé již nepotřebují a mohou udělat radost někomu dalšímu. Zakázán
je pouze prodej vlastních výrobků
nebo obrazů. Více na www.facebook.
com/events/1318713588242008.

Na vlnách rozhlasu
Hostem ve studiu Českého
rozhlasu Hradec Králové budou
14. května v 8.35 hodin Zuzana
Ceralová – Petrofová a Ivana Petrofová s pozvánkou na Muzejní noc
Petrof – Z historie do současnosti.
Ve stejný den po 18. hodině začne
talk show Na větvi s Halinou. Hosty Haliny Pawlowské budou Martin
Zounar a Martina Randová. Hostem Radioporadny bude v úterý
15. května po 11. hodině lékař Roman Herzig, který pohovoří na téma
cévní mozková příhoda.

Pražský most? Kdepak, Karlův!

Premiéra „spřízněných“ sborů
Pěvecké sbory Jiřího Skopala
a Jiřího Skopala mladšího se poprvé v Hradci Králové představí společně. Koncert se uskuteční v úterý
15. května v 19 hodin v městské hudební síni. Královéhradecký dětský
sbor Jitro a Jitříčko se sbormistrem
Jiřím Skopalem zazpívá se smíšeným pěveckým sborem z Kácova se
sbormistrem Jiřím Skopalem mladším. Vstupenky jsou k dostání v kanceláři sboru Jitro a před koncertem
v místě konání.

Poklady portugalského venkova
ClubCafé Pessoa pořádá 16. května od 18 hodin přednášku o historicky zachovalých a architektonicky
vzácných vesnicích v severovýchodním Portugalsku, které představí
místní rodák. Přednáška zahrnuje

V páteční Radioporadně z radiokavárny bude 18. května po 11. hodině
hostem módní návrhářka Jitka Šedová s letními inspiracemi.

Orlice Family Cup
Den se soutěžemi si mohou zájemci užít při Orlice Family Cupu 19. května od 10 do 16 hodin ve venkovním
areálu nákupního centra Orlice park.
Dopoledne bude věnované běhům
pro všechny kategorie od maminek
s kočárky až po prarodiče, jednotlivce
či rodiny. Odpoledne bude ve znamení čtyřlístkového čtyřboje, kde mohou
závodit děti i dospělí. K vyzkoušení
bude discgolfové hřiště.
(red)

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ
14. 5. Opletalova, Balbínova, Heřmanova, Orlické nábř. od Nezvalovy
po Heřmanovu, U Kavalíru parkoviště vedle nemocnice, Gočárova tř.
za čp. 1210-1207 a čp. 1103 • 15. 5.
J. Purkyně mezi Horovou a Habrmanovou, V Lipkách od Střelecké po
Šafaříkovu, nám. 5. května – obslužná komunikace od Masarykova nám.
po Havlíčkovu, obslužná komunikace
u parku + parkoviště • 16. 5. tř. Karla
IV. od čp. 789 po čp. 222 obslužná
komunikace + parkoviště, V Koutech
od Horovy po Polákovu, od Polákovy
před čp. 1280+1279, za čp. 12251228+1289-1291, před čp. 1283-4,
Holého mezi Všehrdovou a J. Purkyně • 17. 5. Holého mezi Nerudovou
a Všehrdovou, Hálkova, Sladkovského, Na Drahách, K. H. Máchy • 18. 5.
Nádražní, Komenského – zimní
stadion – boční parkoviště (ne soukromé), Ak. Heyrovského – hlavní
vozovka a parkoviště před čp. 1171,
1177, 1178 a 1203 (ne soukr.). (ts)
Základní škola a MŠ Pohádka,
Mandysova 1434
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

Hradecký Pražský most se v prvním májovém dnu na dvě hodiny proměnil
v pražský Karlův most. Na Kotěrově stavbě se aspoň na chvíli objevilo pět
sochařů/performerů ztvárňujících různými způsoby osobnosti regionu, dále
pouliční prodavači, muzikanti, karikaturista či přímo žebráci. Happening nebyl
klasickou kulturní akcí, jeho organizátorky Aneta Kohoutová a Natálie Barcalová již dlouhodobě svými projekty poukazují na možnost netradičního využívání veřejného prostoru.
Foto: Archiv organizátorů

vedoucí učitelka
MŠ Pohádka

Předpokládaný nástup do zaměstnání: 1. 8. 2018.
Více informací včetně náležitostí
přihlášky na www.mandyska.cz.
Přihlášky do 25. května.

STRANA 4

KAM ZA KULTUROU
Sobota 12. května
Ulice Letců 8.00 Farmářské trhy
Letiště HK 9.00 Helicopter Show
a Rally Show
Jiráskovy sady 10.00 Férová snídaně v HK
LK U Tří veverek 14.00 Festiválek
všemi vjemy
Bio Central 15.30 Sherlock Koumes, 17.30 Kupředu levá, 18.00 Psí
ostrov, 20.30 Human flow, 21.00 Janička
Za Divadlem Drak 19.30 Deadtown
– Divadlo bratří Formanů
Kraft 20.00 Sun of Sorrow + The
Black Box

Neděle 13. května
Artičok 9.00 Hradecký nůž
Jiráskovy sady 10.00 Den rodiny
Bio Central 15.00 Králíček Petr,
17.30 Někdo to rád zahalené, 18.00
Hastrman, 20.30 Psí ostrov, 21.00
Hora
Za Divadlem Drak 19.30 Deadtown
– Divadlo bratří Formanů
Divadlo Jesličky 19.30 Krysař

Město nabízí k prodeji
nemovitosti ve Svinarech
Město Hradec Králové vypisuje výběrové řízení č. OM1/49/2018, – prodej
pozemku stp. č. 20/2, jehož součástí
je budova čp. 4 (rodinný dům) s příslušenstvím, pozemek pp. č. 999/1,
pozemek pp. č. 8/2, část pozemku pp.
č. 996 o výměře 91 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 12067224/2017 a nově označena jako pp.
č. 996/3, spoluvlastnický podíl ve výši
1/2 na části pozemku pp. č. 996 o výměře 91 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1206-7224/2017
a nově označena jako pp. č. 996/2,
vše v k. ú. Svinary, za minimální cenu
6 500 000 Kč.

Prohlídky nemovitosti se uskuteční 15. května od 10 do 10.30 hodin
a 21. května od 16 do 16.30 hodin.
Přihlášky musejí být doručeny do
28. května do 17 hodin.
Důležité informace k tomuto
výběrovému řízení včetně závazných podmínek účasti, stanovená
minimální cena, přihláška do výběrového řízení, jsou k dispozici
na úřední desce (http://edeska.
mmhk.cz/eDeska), nebo přímo
na odboru správy majetku města
v tištěné podobě. Případné informace na telefonním čísle 495 707
734.
(om)
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Přijďte si vyzkoušet
řízení autobusu

Chcete si zkusit řídit autobus a dozvědět se o práci řidiče MHD víc?
Máte šanci! Dopravní podnik města
HK připravil zejména pro zájemce
o práci řidiče autobusů a trolejbusů městské hromadné dopravy akci
s názvem Za volantem autobusu.
Pokud byste si řízení autobusu rádi
vyzkoušeli, chtěli se o této práci dozvědět víc, zeptat se na to, co vás
zajímá, je vám alespoň 21 let a máte
řidičské oprávnění skupiny B, přijďte
si to zkusit. Akce se uskuteční v areálu dopravního podniku v Pouchovské ulici ve čtvrtek 17. května od 14
do 18 hodin. Zájemci se mohou předem hlásit na telefonu 495 089 231.
Počet míst je omezen.
(red)

Čarodějnici upálili i na sídlišti

Pondělí 14. května
Knihovna HK, Wonkova 17.00 Psychika a pohyb
Bio Central 17.30 Švéd v žigulíku,
18.00 Psí ostrov, 20.30 Bratři Lumierové, 21.00 Někdo to rád zahalené
ZUŠ Habrmanova 18.00 Třídní koncert
Filharmonie HK 18.30 Orchestrální
večer ZUŠ Habrmanova
V Podkroví 19.00 Oskar a růžová
paní
Divadlo Jesličky 19.30 Veroničin
pokoj

Středa 16. května
Bio Central 10.00 a 18.00 Hastrman,
17.30 Hora, 20.30 Psí ostrov, 21.00
Foxtrot
Infocentrum 13.00 Bezplatná právní
poradna
Knihovna HK, Wonkova 15.00 Výtvarná dílna – meteostanice
Galerie MU 17.00 Čínská kaligrafie –
současné konceptuální přístupy
Náplavka Café 18.00 Na stojáka
SVK HK 18.00 Vídeň – město snů
Divadlo Drak 19.00 Robinson Crusoe
Klub Satchmo 19.00 Little Company
Divadlo Jesličky 19.30 Vyhnání
Gerty Schnirch

Čtvrtek 17. května
Knihovna HK, Slezské Předměstí
16.30 Příběhy z hmyzí říše
ZUŠ Habrmanova 17.00 Třídní koncert
ZUŠ Střezina 18.00 Koncert pěveckého oddělení
Studio Beseda 19.00 Černá voda
Divadlo Jesličky 19.30 Hodina dramaťáku
Kraft 20.00 A plastic ocean – promítání

Pátek 18. května
Bio Central 14.00 Já, Tonya
Petrof Gallery 18.00 Muzejní noc
Galerie MU 18.00 Muzejní noc
Muzeum války, Chlum 18.00 Noc
v muzeu války 1866
Divadlo Jesličky 19.30 Anglická
mozaika
Klub Satchmo 19.30 6 Na chodníku
Náplavka café 21.00 Funk you! (lm)

ředitelky/ředitele

Základní školy a mateřské školy,
Hradec Králové – Kukleny
Přihlášky posílejte do 18. května v obálce označené heslem
„Konkurs Kukleny – neotvírat“ na
adresu: Statutární město Hradec
Králové, Odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže, Československé armády 408, 502 00
Hradec Králové.
Informace:
Alena Synková, tel. 495 707 700,
e-mail: alena.synkova@mmhk.cz.

HLEDAJÍ NOVÝ DOMOV
Karlíček, evid. č. 349/2017, kříženec; pohlaví: pes,
barva: hnědočerná, věk: 2 roky,
kohoutková výška 55 cm, hmotnost 25 kg. Velmi
temperamentní,
k ošetřovatelům je přátelský, má
rád procházky. Vhodný k chovu samostatně, pro zkušeného kynologa,
k domku se zahradou.
Dik, evid. č. 229/2017, kříženec jezevčíka dlouhosrstého; pohlaví:
pes, barva: hnědá, věk: 5 let, kohoutková
výška
26 cm, hmotnost
11 kg. Překrásný čiperný kříženec jezevčíka se do
útulku dostal jako pes z pozůstalosti.
Jeho osvojitel by měl být člověk, který už pejska měl.

Úterý 15. května
Bio Central 10.00 Já, Tonya, 14.00
Jarní bazárek, 17.30 Foxtrot, 18.00
Hora, 20.30 Gauguin, 21.00 Měsíc
Jupitera
Filharmonie HK 10.00 Veřejná generálka koncertu, 19.30 Abonentní
koncert žlutá řada
Knihovna HK, Kukleny 16.00 Výtvarná dílna – ornament z časů první
republiky
Knihovna HK, Wonkova 17.00
Skandinávský jazz jako fenomén
současnosti, 18.00 Krkavčí matka:
Putování s třemi dětmi
ZUŠ Habrmanova 18.00 Koncert
populárního oddělení
ZUŠ Střezina 18.00 Střezinská fidlovačka
Divadlo Jesličky 19.30 Zvířecí divadlo

Město Hradec Králové vyhlašuje
konkurzní řízení na obsazení místa

Don, evid. č. 70/2016, kříženec; pohlaví: pes, barva:
světle hnědá, věk:
6 let, kohoutková výška 55 cm,
hmotnost 24 kg.
Venčitelé oceňují jeho veselou,
vřelou a oddanou povahu. Občas se
v něm probudí tvrdohlavost, je proto vhodný pro zkušeného kynologa
nebo aktivního člověka, který se mu
bude věnovat.
Pálení čarodějnic poblíž lesoparku na největším hradeckém sídlišti Moravském Předměstí si nenechaly ujít zhruba dvě
stovky lidí. Akce zorganizovaná aktivními důchodci z městské organizace Senioři ČR za pomoci Sboru dobrovolných
hasičů Třebeš a Komise místní samosprávy Moravské Předměstí – východ se povedla na jedničku. Děti si mohly prohlédnout hasičskou techniku, vyzkoušet chůdy nebo stříkání na cíl a opéct si špekáčky, které jim zaplatila KMS. Hranici
pořadatelé postavili ze dřeva z městských lesů. Po uhašení vatry byl na místě ponechán pouze malý táborák, kolem
kterého si mnozí sousedé udělali večerní piknik na dekách.
Foto: Jan Štěpánek

KAM ZA SPORTEM
Sobota 12. května
Hokejbal

liga starších žáků: HBC Hradec Králové 1988 – HBC Pardubice (9.30, hokejbalový stadion za DDM)

Fotbal

krajský přebor dospělých: Sokol Třebeš – SK Libčany (17.00, hřiště Třebeš)
I. A třída dospělých: FC Nový Hradec Králové – Náchod B (17.00, hřiště Nový HK)
I. liga žen: FC Hradec Králové – Slovan Liberec (11.00, hřiště Nový Hradec Králové)

Neděle 13. května
Volejbal

Hradecký turnaj mládeže v minivolejbale – finále krajského přeboru
(10.00 – 14.30, venkovní areál TJ Slavia Orlická Kotlina)

Fotbal

I. liga dorostenek: FC Hradec Králové – Dukla Praha (14.30, hřiště Nový Hradec Králové)

PLAVÁNÍ
Den

Plavecký bazén 50 m Aquacentrum

Sauna

Wellness studio Flošna

So 12. 5. Zavřeno – Jarní pohár
– plavecké závody,
vodní pólo st. dorost

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 13. 5. Zavřeno –
vodní pólo st. dorost

10.00–20.00

10.00–20.00 společná

10.00–21.00

Po 14. 5. 6.00–19.00

12.00–21.00
18.00 aquaaerobic

12.00–14.00 ženy
14.00–21.00 společná

10.00–21.00 (pobyt dětí od
1 roku povolen po celý den)

Út 15. 5.

10.00–21.00;
11.30 cvičení pro seniory

10.00–21.00 muži

10.00–21.00

10.00–21.00

St 16. 5.

6.00–19.00

10.00–21.00

10.00–21.00 společná

10.00–19.00

Čt 17. 5.

6.00–21.00

10.00–21.00

10.00–21.00 ženy

10.00–21.00

Pá 18. 5.

6.00–18.00
20.00–22.00

10.00–21.00

10.00–21.00 společná

10.00–23.00

Aktuálně na www.snhk.cz.

Skar, evid. č. 67/2018, kříženec německého ovčáka;
pohlaví: pes, barva: černá, věk:
10 let, kohoutková výška 60 cm,
hmotnost 35 kg.
Skar je moc hodný pes, zvyklý na
chov venku. Do útulku se dostal jako
pes z pozůstalosti.
(ll)
Více informací na
www.tshk.cz/cs/utulek
Nabídku psů můžete vidět ve videoreportáži na Facebooku města.
Uzávěrka tohoto čísla byla 2. 5. 2018. Zveřejněné informace jsou platné k tomuto datu.
Uzávěrka dalšího čísla je 10. 5. 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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