V sobotu na farmářské trhy z Nádvoří Gayerových kasáren v sobotu 12. září od 8 do 12 hodin
opět ožije oblíbenými farmářsko-potravinářskými
trhy pořádanými Hradeckou kulturní a vzdělávací
společností. K mání zde bude ovoce, zelenina,
maso, uzeniny, ryby, mléčné výrobky a jiné potraviny. Další podzimní trhy se zde ještě uskuteční
26. září, 10. a 24. října a 7. listopadu.
(red)

KRÁTCE Z HRADCE
Veřejná schůze
ve Svinarech

Slavnosti potěšily i ukázkami starých řemesel

Hostinec U Karla v Podhůrské ulici ve Svinarech bude 16. září od 18
hodin hostit veřejnou schůzi občanů
této městské části s vedením města.
Hovořit se bude například o novém
mostě přes Orlici, vývoji situace kolem výstavby skladových areálů
u Parlamentu, veřejném osvětlení
ke Stříbrnému rybníku, plánu zástavby Svinar, dětském hřišti a dalších záležitostech.

Hradečtí senioři budou
opět sportovat
Sportovní hry seniorů se v areálu
fitparku mezi domy Harmonie I a II
uskuteční 17. září od 14 hodin. Na
čtvrtém ročníku akce pořádané
Centrem sociální pomoci a služeb
s městskou organizací Svazu důchodců a pod záštitou města si zasportují senioři z různých organizací
poskytujících sociální služby, ale
i družstva vyslaná jinými subjekty.
V doprovodném programu vystoupí
dětský folklorní soubor Červánek,
hrát bude skautská kapela. Součástí budou i cyklistické závody konané
o den dříve.

Shromáždění k uctění
Masarykovy památky
Masarykova společnost zve na
shromáždění občanů k uctění památky Tomáše Garrique Masaryka
při příležitosti 78. výročí jeho úmrtí.
Uskuteční se v pondělí 14. září v 17
hodin na Masarykově náměstí.

Dětské odpoledne
v městských lesích
Hradečtí skauti a Městské lesy
Hradec Králové zvou 12. září od 13
do 18 hodin na dětské odpoledne na
rytířské hradiště za lesním hřbitovem. Pro děti je připravena řada
aktivit - lanové překážky, odlévání
stop zvěře, výroba talismanů, práce
s GPS a hledání pokladu. Na své si
přijdou i dospělí, třeba při dřevorubecké soutěži.
(red)

Koupaliště Flošna
ukončilo letní sezonu
Letní koupaliště Flošna ukončilo
v pondělí 7. září šestou a zároveň nejúspěšnější letní sezónu. Pokud by ale
v září teploty ještě dosáhly 25 stupňů
Celsia, může být koupaliště opět na
pár dní otevřeno v mimosezónním
provozu se sníženým vstupným.
Od zahájení letošní letní sezóny
20. května do dnešního dne navštívilo venkovní koupaliště celkem 110 387
lidí a nejvyšší návštěvnost v jeden
den byla 4395 osob. Nejsilnějším měsícem byl srpen s 53 512 návštěvníky.
Někdy bylo nutné koupaliště dočasně
uzavřít, neboť okamžitá návštěvnost
nesmí překročit počet 1800 lidí. Na
koupališti se od otevření v roce 2010
koupalo a slunilo už neuvěřitelných
557 tisíc lidí.
Flošna však zcela neosiří. V areálu
je možné po celý rok navštěvovat wellness studio, sportovat ve fitness se
saunami, parními kabinami, bazénkem, vířivkou a spoustou dalších
atrakcí pro relaxaci, odpočinek a podporu zdraví nebo na squashi, otevřena
je i restaurace s bowlingem.
(red)

Nejen příjezd královny Elišky do města, ale i nezbytný ohňostroj, vystoupení kejklířů, komediantů či šermířů, ukázky
starých řemesel, koncert středověkých kapel a další program si v pátek 4. a v sobotu 5. září užívaly tisíce návštěvníků
Velkého i Malého náměstí a Žižkových sadů při tradičních Slavnostech královny Elišky.
Foto: Martin ČERNÝ

Čas na doplnění dat
u aut v depozitu
se krátí
Už jen necelé čtyři měsíce zbývají vlastníkům vozidel dočasně
vyřazených z provozu, aby na registru vozidel oznámili místo uložení a účel využití vozidla.
Lhůta daná zákonem je do
31. prosince 2015. Jedná se o vozidla, jejichž majitelé mají uložené
registrační značky a malé osvědčení o registraci v takzvaném depozitu. Nemusí se vždy přímo jednat
o automobily, ale patří sem i vozíky,
karavany, sezonní vozidla či malé
motocykly.
„Například karavany či vozíky
mívají lidé i několik let odstavené
na zahradách nebo zaparkované
v kempech. Stejně tak mohli pozapomenout na vozíky, malé motocykly či veterány, které již dlouho
nepoužívají a jejich registrační
značky mají stále uložené v depozitu,“ přibližuje situaci vedoucí odboru dopravy hradeckého magistrátu Petr Černohlávek. Upozorňuje
také, že není vhodné nechávat vyřízení této situace na poslední
chvíli. „Konec roku je z hlediska
odbavování klientů vždy obtížnější, proto je výhodnější tuto záležitost neodkládat,“ doporučuje Petr
Černohlávek. Při oznámení místa
uložení a účelu využití je na přepážce odboru dopravy potřeba
předložit velký technický průkaz
vozidla.
(pp)

Město královen našlo společnou řeč s městem králů
Stvrdit dokument o spolupráci dvou velice podobných měst přijeli
20. srpna představitelé Hradce Králové do maďarského Székesfehérváru. Iniciativa sblížení přišla v roce 2012 od maďarského města, přičemž
hlavními důvody byly společné historické a kulturní kořeny a velice podobné problémy, s nimiž se obě města potýkají.
„Pro Hradec Králové, věnné město
českých královen, by jen stěží bylo
možné najít vhodnějšího partnera,
než jakým je město Székesfehérvár, město králů, místo korunovací
a pohřbů maďarských panovníků,
někdejší hlavní město středověkých Uher,“ bylo napsáno v úvodním
dopise maďarského Székesfehérváru.

Komunikace a předchozí návštěvy
vyústily 20. a 21. srpna v podepsání
memoranda o vzájemné spolupráci,
které předtím schválila zastupitelstva
obou měst. Primátor Zdeněk Fink
a náměstkyně Anna Maclová v průběhu návštěvy již jednali o konkrétních
možnostech spolupráce a prvních aktivitách. „Je dobré, když využijeme prvotní nadšení a spolupráci zahájíme

co nejdříve. Hned v září se do Székesfehérváru vydají v rámci dlouhodobého cyklu vzdělávání - poznávání
systému školství partnerských měst ředitelky a ředitelé našich mateřských
a základních škol. Pracovníky muzea
jsem pozvala k aktivní účasti na odborné konferenci, která se uskuteční
v příštím roce v rámci seriálu vzpomínkových akcí Königgrätz 1866,
předjednána jsou reciproční vystoupení folklórních souborů na festivalech," prozrazuje první aktivity Anna
Maclová a dodává, že Székesfehérvár je městem univerzitním s bohatou
historií, městem, v němž bylo koruno-

váno 43 králů. „Je také městem inovací a průmyslu, s Hradcem Králové
má hodně společného a můžeme
se vzájemně obohatit, poučit,“ dodává Anna Maclová.
Székesfehérvár je správním centrem župy Fejér s přibližně 100 tisíci
obyvateli, leží asi 65 kilometrů jihozápadně od Budapešti. Ve středověku byl královským sídlem, místem
uložení korunovačních klenotů, pokladnice a později i sídlem zemského archivu. V současnosti je moderním městem s velkým přílivem zahraničních investic a třemi univerzitami.
(isui)

Park u soutoku žil svátkem vína Senioři, hlaste se opět do kurzů internetu

Jiráskovy sady zaplnily v pátek 4. září stánky s vínem, delikatesami z různých
koutů světa a stovkami návštěvníků. Přilákal je sem první ročník akce nazvané
Svátek vína na soutoku. Nechyběl zde ani prezident soutěže Hradecký pohár vína
a zástupce Cechu českých vinařů Stanislav Rudolfský.
Foto: Martin ČERNÝ

Město Hradec Králové ve spolupráci s 12 školami bude od 5. října pořádat bezplatné kurzy Internet pro seniory pro začátečníky i pokročilé a kurzy úpravy digitální fotografie (nejedná
se o výuku fotografování). Termíny
výuky v jednotlivých školách budou
zájemcům zaslány formou pozvánky
koncem září.
Výuka probíhá v deseti lekcích
jedenkrát týdně obvykle mezi 14.
a 17. hodinou v délce 60 minut. Kurzy
budou probíhat v základních školách
Sever, Mandysova, J. Gočára, Bezručova, Jiráskovo nám., Úprkova, Nový
Hradec Králové, Štefánikova, Kukleny, Plotiště, Svobodné Dvory a M. Horákové. Kurz úpravy digitální fotografie se uskuteční pouze v základních
školách Bezručova, Sever a M. Horákové.
Senioři se zájmem o účast v některém z kurzů se mohou hlásit do

20. září na telefonním záznamníku
s číslem 495 707 980. Je nutné nadiktovat jméno a příjmení, rok narození, adresu, telefon, základní
školu, kterou zájemce preferuje a do
jakého typu kurzu se hlásí. Délka
vzkazu je maximálně dvě minuty.
Přihlašování jiným způsobem není
možné.
(red)

Město na kolech
Neděle 13. září bude patřit čtrnáctému ročníku oblíbené akce
Město na kolech, jízdy královéhradeckých občanů a jejich přátel ulicemi krajského města na všem, co
má kola a je poháněno lidskou
silou. Start bude od 10 do 11 hodin u krytého padesátimetrového
plaveckého bazénu. Prezence od
9 hodin.
(red)
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Evropský týden mobility nabídne řadu akcí
Od 16. do 22. září do Hradce Králové opět zavítá celoevropská kampaň na podporu udržitelných forem městské dopravy Evropský týden
mobility, letos s heslem Vyber. Změň. Zkombinuj. Smyslem je ukázat,
jaký vliv má doprava a mobilita na kvalitu našeho života a jak i malá
změna dopravního chování může učinit život člověka ve městě kvalitnější. A právě dopravní mix s větším zapojením pěší, cyklistické nebo
hromadné dopravy je hlavním motivem letošního ročníku.

ským průkazem mohou použít vozidla
MHD po celý den zdarma. Při využití
této možnosti zvolí cestující k nástupu
do vozu MHD vždy přední dveře a řidiči se prokážou místo jízdního dokladu svým řidičským průkazem.
Tento den se vedle prezentace moderního a ekologického vozu městské hromadné dopravy objeví také
Kola jinak - nákladní jízdní kola,
choppery, cruisery a další speciály
členů hradecké cyklokomunity. Přijďte si prohlédnout zajímavé stroje,
něco se o nich dovědět, případně si
některé vyzkoušet. Může být i cyklojízda. Celý závěrečný den, kdy se budou moci občané města vyjádřit k řešení prostoru u Grandu, bude doprovázet folkrockové kytarové duo
Pianka.
Po celý Evropský týden mobility
bude probíhat v Bio Central s podporou města a Společnosti pro trvale

udržitelný život promítání ekologických filmů pro základní a střední
školy.
Evropský týden mobility 2015
v Hradci Králové pak na Masarykově
náměstí doprovodí venkovní cyklovýstava Město v pohybu ze čtyřleté dokumentace cyklistické kultury v Kodani. Zajímá vás, jak se Dánové vypořádávají na kole se sněhem a deštěm?
Jak si z kol dokážou snadno udělat
třeba kočárek nebo zmrzlinový stánek? Jak na kole rozváží poštu, demonstrují nebo randí? Autor výstavy
Mikael Colville-Andersen je dánský
fotograf, filmař a odborník na městskou mobilitu. Jeho výstava padesáti fotografií zachycuje nejrůznější
aspekty každodenního života na kole
ve Městě cyklistů, jak se Kodani někdy říká. Michael Colville-Andersen je
známý také jako cyklistický velvyslanec Dánského království.
(kš)

V rámci letošní kampaně je pro
obyvatele města připraveno několik
zajímavých akcí s cílem více představit možnosti a výhody městské hromadné dopravy i pěší a cyklistické dopravy při každodenním cestování
městem. Ve čtvrtek 17. září se od 13
do 17 hodin na terminálu hromadné
dopravy představí první český carsharing (sdílení aut) s hudebním doprovodem Kmotra revival, v neděli
20. září si od 14 hodin u Grandu nenechte ujít sousedské setkání Zaber
Hradec v rámci akce Zažít město jinak, kde budou probíhat sousedská

setkání, dílny, hudba, literatura a pohoda ve veřejném prostoru.
Hlavním dnem letošního ročníku
kampaně bude úterý 22. září, jako tzv.
Den bez aut, kdy od 13 do 17 hodin
také u Grandu proběhne statická
ukázka elektrobusu SOR EBN 11
z dílen společnosti SOR Libchavy poslední novinky projektu elektromobility hradeckého dopravního podniku. Cestující zde mohou také získat
informace o možnostech cestování
v hradecké MHD. Součástí Dne bez
aut bude dále zvýhodněná MHD - cestující po prokázání platným řidič-

Univerzita Hradec Králové
zve absolventy
na setkání, na hudbu
všechny zájemce

Grilování na sídlišti přilákalo starší i mladé

Na třicet tisíc svých absolventů zve
Univerzita Hradec Králové k návratu
do poslucháren a setkání s bývalými
učiteli a spolužáky. Navazuje tak na
první akci z roku 2003, které se zúčastnily dva tisíce někdejších studentů a jejich rodinných příslušníků.
Letošní program myslí i na veřejnost. Pod názvem Den univerzity setkání absolventů a přátel nabízí
v sobotu 12. září absolventům akademický program a prohlídky univerzitních objektů, veřejnosti hudební festival. Program na akademické půdě se
uskuteční mezi 10. a 16. hodinou, kdy
budou zpřístupněny hlavní univerzitní
objekty a další prostory, v nichž si bývalí studenti budou moci prohlédnout
místa studií i nové učebny, podívat se
na probíhající stavbu Přírodovědecké
fakulty či projít se novým odpočinkovým parkem.
Připravena je i řada přednášek, vědeckých experimentů a výstav dokumentujících činnost jednotlivých pracovišť. Festivalová část pro širokou
veřejnost potrvá od 12 do 22 hodin
v univerzitním kampusu Na Soutoku.
Vystoupí zde hudební skupiny Progres 2, Abraxas, Kantoři, Memphis
a The Atavists. Podrobný program na
www.uhk.cz.
(ot)

Taneční skupina
T−BASS je v novém
Hradecká taneční skupina T-BASS
začíná využívat zrekonstruované prostory v objektu Severka v Gagarinově
ulici 844 na Slezském Předměstí.
„Budova nabízí dva velké plně vybavené sály, z nichž jeden disponuje dokonce divadelním jevištěm s kompletním zázemím. Pro návštěvníky a rodiče tanečníků nechybí ani recepce
s občerstvením,“ uvedl vedoucí taneční skupiny Zdeněk Zolman.
V objektu se 23. září od 18 hodin
zároveň uskuteční zápis do kurzů
stret dance. Zájemci se však mohou
na recepci chodit zapisovat kdykoliv
v průběhu září od pondělí do čtvrtka
mezi 16. a 18. hodinou. V T-BASS
rádi přijmou zájemce už od 2,5 roku
věku.
(tb)

Krajské dožínky opět
zpestří i Slováci
Krajské dožínky, dvoudenní
oslavy sklizně a zemědělství, se
stejně jako vloni uskuteční na prostranství před koupalištěm Flošna
a Všesportovním stadionem. Letos
to bude 18. a 19. září.
První den bude opět patřit především představení zemědělství školákům, hlavní program organizátoři
chystají na 19. září. Kromě průvodu
a dožínkových trhů zahrne také
ochutnávky regionálních potravin,
ukázky práce se zvířaty i kulturní
program.
Součástí bude jako tradičně také
Den slovenské kultury pořádaný hradeckou Regionální obcí Slováků
u hlavního vchodu na Všesportovní
stadion. Kromě kultury jsou zde připraveny ochutnávky brynzových halušek a dalších specialit. Více informací najdete na www.kralovehradeckedozinky.cz.
(red)

5. 9. Nepořádek, hluk a nevhodné chování skupiny narkomanů
a bezdomovců řešila hlídka městské policie večer před halou hlavního nádraží. Zatímco skoro všichni
výzvu k úklidu místa a odchodu
uposlechli, osmatřicetiletý muž
s lahví vína v ruce na strážníka zaútočil. Skončil na záchytce a dostal
pokutu 1000 korun.
(red)

Z deníku dispečera
V sobotu 5. září docházelo od
10.30 hodin kvůli kolonám aut jedoucích na CIAF v ulicích Pouchovská
a Velká ke zpoždění asi 15 minut na
linkách č. 13, 14 a 25.
V neděli 6. září došlo v 17.17 k výpadku napájení elektrické energie na
terminálu. Na trolejbusové linky byly
nasazeny autobusy. Dodávka energie
byla obnovena v 17.51 hodin.
(lch)

Elektrárny zahájily vytápění
S ohledem na pokles průměrných
denních teplot v posledních dnech zahájily Elektrárny Opatovice v úterý
8. září vytápění. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu ukládá začít
vytápět v otopném období, to znamená od začátku září do konce května,
za předpokladu, že průměrná denní
teplota klesne po dva po sobě jdoucí
dny pod 13 stupňů Celsia.
(ms)

Chcete zpívat?
Přihlaste se
Český chlapecký sbor přijímá po
celé září zpěváky do všech oddělení. Přihlásit se prostřednictvím webových stránek www.chlapeckysbor.cz mohou chlapci a mladí muži
od tří do 21 let.
(se)

Bezplatná poradna
opět funguje

Desítky seniorů, ale i mladších obyvatel sídliště a dětí zavítaly druhý zářijový den na premiérové Grilování na sídlišti - rozloučení s prázdninami v parčíku u Harmonie. Zatímco dospělí se bavili při muzice a pochutnávali si na grilované vepřové
kýtě nebo klobásách, na děti čekaly různé hry a soutěže, třeba chůze na chůdách. Akce uspořádaná Klubem při Harmonii I, Životem Hradec Králové, Svazem důchodců HK a Komisí místní samosprávy Moravské Předměstí - sever se vydařila a další podobné prý budou následovat. „Konkrétně tato akce byla naším příspěvkem k oživení Benešovy třídy,“ uvedl Marcel Kraus z hradecké organizace Svazu důchodců. Spokojeni byli i zástupci spolupořádající KMS Moravské Předměstí sever. „Lidé ze sídliště se blíže poznají a mají společné zážitky. Zaplaťpánbůh za takovou akci, podobných tady
moc není,“ uvedli Jan Svatopluk Mareš a František Štilec.
Foto: Martin ČERNÝ

Chcete sportovat? Na nábřeží si vyberete Dotace na podporu
Přehlídka pěti desítek známých i méně známých sportů s možností jejich vyzkoušení, informace pro zájemce, exhibice i setkání s úspěšnými
hradeckými sportovci.
Takový bude čtvrtý ročník Nábřeží sportu, který připravil magistrát ve spolupráci s hradeckými sportovními kluby a tělovýchovnými či tělocvičnými jednotami na neděli 13. září od 13 do 18 hodin na Eliščině nábřeží. Projekt z cyklu Královéhradecká nábřeží, bude i letos přehlídkou až padesáti známých i méně známých sportovních odvětví. Na pěti provizorních sportovištích budou pro příchozí
každého věku připraveny ukázky a exhibice nejen míčových sportů, tance, vodních sportů a bojových umění, ale i ostatních sportovních odvětví. V pětihodinovém moderovaném programu na hlavním pódiu návštěvníci uvidí dvacítku
atraktivních sportovních představení. Po celé odpoledne budou ve všech stáncích k dispozici zástupci hradeckých sportovních organizací připraveni zodpovědět dotazy, chybět v nich nebudou ani úspěšní sportovci či trenéři.
(red)

Jesličky zahájily 25. sezonu

volnočasových aktivit

Dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže podle
§ 10 c odst. 2 zákona 250/2000 Sb.
o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění, pro rok
2016 bude předložen ke schválení
Zastupitelstvu města Hradec Králové
dne 29. září 2015. „Žádost o dotaci na
1. pololetí roku 2016 (akce konané od
1. ledna do 30. června 2016) podle
nových specifických podmínek bude
zveřejněna na našich webových
stránkách,“ upozorňuje Alena Synková, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže. Žádost na 1. pololetí 2016 bude možné
podávat od 1. do 31. října 2015. (red)

Francouzské dny
oživí Hradec

Zahradní slavnost v Divadle Jesličky Josefa Tejkla, stálé scéně ZUŠ Střezna,
odstartovala 25. sezonu divadélka. Začínalo se Bleším cikrusem Jirky Polehni,
pokračovalo představeními Holky Elky, Syflárna, Dům na zbourání a končilo
Višňovým sadem. Nechyběla ani muzika s občerstvením. Foto: Jan SLAVÍČEK

Francouzská aliance Pardubice ve
spolupráci se Studijní a vědeckou knihovnou, informačním střediskem Europe Direct Hradec Králové a s Bio
Central pořádá ve dnech od 14. do
17. září v Hradci Králové Francouzské dny. Gurmáni a labužníci mohou
zamířit na kulinářské dílny, hraví lidé
ocení kvízy, připravené jsou i prezentace rodilými mluvčími. Sblížit se
bude možné s jazykem Molièra při
ukázkových kurzech. Dalším zpestřením bude promítání francouzského filmu s českymi titulky a koncert skupiny Chanson Trio Coucou. Všechny
akce jsou zdarma (kromě promítání
filmu) a přístupné i těm, kteří francouzsky ještě nehovoří - překlad do
češtiny je zajištěn.
(dop)

Od 7. září je opět v provozu regionální bezplatná poradna pro seniory
v Domě odborových služeb na Gočárově třídě 1620 - místnost 405. V pondělí od 14 do 18 hodin se zde řeší bytové problémy, v úterý a ve středu
od 14 do 18 hodin právní problémy,
čtvrtek dopoledne od 9 do 13 hodin
je určen pro sociální a zdravotní dotazy a čtvrtek odpoledne právním a bytovým problémům. Telefon poradny
495 521 048.
(dop)

Blokové čištění města
14. 9. Cejpova; Za Humny z 15. 9.
Miroslava Hájka; Zákrejsova; Jandova z 16. 9. A. Doležala; Kmochova
vč. parkoviště u zahrádkářské kolonie
z 17. 9. Žitná; Východní; Lomená;
Široká; R. Naskové; Šemberova z
18. 9. Truhlářská od ul. K Zastávce po
ul. Kyjevská; Pod Kopcem z 21. 9.
Smiřická; Zahradní; V Lukách z
22. 9. K Sokolovně před čp. 309, 428;
Pouchovská u čp. 174-179; Gruzínská od ul. K Zastávce po Jana Černého; Za Zelárnou z 23. 9. Machovcova
z Krunertova; Březhradská u bytovek
čp. 169, 170, 173, 174, 185, 186 z
24. 9. Kubištova; Kalendova od Pražské třídy po Kudrnovu; Kudrnova
od Krunertovy po Kalendovu + slepá část z 25. 9. Růžová od Pražské
třídy po Pardubickou; U Svodnice;
Markova parkoviště u MŠ z 29. 9. Stěžerská; Ležáky; Kampelíkova z 30. 9.
Bendlova; Anenské náměstí roh
Pražská - Pardubická; Pardubická od
Pražské k Růžové pravá strana. (ts)

Statutární město Hradec Králové
vyhlašuje
výběrové řízení na pozici:

SYSTÉMOVÝ PORADCE IT
odbor informatiky
Informace: Jan Nagy, vedoucí
odboru informatiky,
tel. 495 707 307.
Přihlášky lze podávat do 17. 9.
Podrobné informace na
www.hradeckralove.org - Kariéra
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KAM ZA KULTUROU
Sobota 12. září
Gayerova kasárna 8.00 Farmářské
trhy
Ulice města 9.00 Dny evropského
dědictví
Hvězdárna a planetárium 14.00 Pozorování Slunce, 15.00 Program pro
děti, 18.00 Kosmické srážky, 19.30
Večerní program, 20.45 Večerní pozorování
Bio Central 15.30 Mune - strážce
měsíce, 17.30 Iracionální muž, 18.30
Mallory, 20.00 Cesta vzhůru
Klicperovo divadlo 18.00 Vernisáž
výstavy Jan Černoš - obrazy, grafika,
19.00 Koule
CC Lucie 19.00 Online session

Neděle 13. září
Aldis 9.00 Město na kolech
Labská nábřeží 14.00 Nábřeží sportu
Bio Central 15.30 V hlavě, 17.30 Domácí péče, 18.30 Slepá
Českobratrská církev evangelická
17.00 Hradecké komorní tucteto +
nChant Jazz

STRANA 3

Duo Hradečáků je opět nejlepší na světě
Tomáš Tuček a Martin Sládek ze
Sokola Hradec Králové se opět stali
mistry světa ve footbagu. To je moderní sport spočívající v předvádění
sestavy triků s míčkem velikosti mandarinky, přičemž míček se zastavuje
hlavně nohou, ale také hlavou nebo
krkem. Pomocí kopů se vytvářejí různé triky. Na šampionátu letos konaném v dánské Kodani vybojovali
v konkurenci tří set závodníků už pátý
titul mistrů světa. „Každý rok je to náročnější. Stárneme a mladší účastníci
jsou rychlejší, takže my je musíme
porazit zkušenostmi. Konkurence navíc roste a obhájit titul je vždycky těžší. My jsme si to jeli do Kodaně hlavně užít, ale je to těžké. Přijedete na
mistrovství světa, máte tři minuty na
to se ukázat a pokud něco pokazíte,
tak je titul, a tím i sezona, v háji,“ uvedl Tomáš Tuček. Hradecká dvojice
plánuje účast i na dalším světovém
mistrovství, které se příští rok uskuteční buď na Slovensku v Trnavě
nebo v New Yorku.
(čer)

Pondělí 14. září
SVK HK 15.00 Francouzské dny
2015 v Hradci Králové
Klicperovo divadlo 17.30 Evžen
Oněgin
Bio Central 17.30 Amy, 18.30 Stále
spolu, 20.00 Iracionální muž
Studio Beseda 19.00 Medvědi
Aldis - malý sál 19.30 Tři ženy - tři
osudy

Úterý 15. září
Klicperovo divadlo 10.00 Evžen
Oněgin
Bio Central 10.00 Dáma ve zlatém,
17.30 Schmitke, 18.30 Amy,
Knihovna HK, Wonkova 15.00 Francouzské dny
Šimkovy sady 14.00 Exkurze do
Šimkových sadů nejen za houbami
SVK HK 17.00 Severská secese /
Finsko

Středa 16. září
Klicperovo divadlo 11.00 Škola pro
ženy
Knihovna HK, Wonkova 15.00 Výtvarná dílna - náramky, 17.00 Der filmklub
Bio Central 17.30 Pride, 18.30 Nenasytná Tiffany, 20.00 Cesta vzhůru,
20.30 Paříž-Manhattan
Hvězdárna a planetárium 18.00 Kosmické srážky, 19.30 Večerní program,
20.45 Večerní pozorování
Klub Satchmo 19.00 Zelená 7
Divadlo Jesličky 19.30 Ten druhý

TJ Sokol Pražské Předměstí pořádá cvičení mládežnických složek
v oddílu sokolské všestrannosti. Rodiče a děti cvičí ve čtvrtek 16.30 - 18,
předškolní děti v pondělí 16.15 17.30, žáci a žákyně v pondělí 17.30
- 19 hodin. Dětský aerobic, pohybovka, tanec v úterý 16.30 - 17.30 (mladší) a v 17.30 - 18.30 (starší). Cvičí se
v tělocvičně v Chelčického ulici 201.
Více na www.sokolpp.cz.
Florbalový klub FbC HK pořádá
nábor do družstev všech věkových
kategorií od 5 do 30 let. Přihlášky na
fbchradeckralove@gmail.com. Více
na www.fbchk.cz. První dva tréninky
jsou na zkoušku zdarma.
Taneční divadlo Honzy Pokusila
pořádá nábor do dětských kurzů bale-

Pátek 18. září
Všesportovní stadion 10.00 Královéhradecké krajské dožínky
Klicperovo divadlo 10.00 Richard III.
Bio Central 17.30 Domácí péče,
18.30 Cesta vzhůru, 20.30 LOVE
Hvězdárna a planetárium 18.00
Kosmické srážky, 19.30 Večerní program, 20.45 Večerní pozorování
CC Lucie 19.00 Báječná Anna
Divadlo Jesličky 19.30 Bezkyslíkatí

VÝSTAVY
Galerie U Přívozu - Ladislav Hojný:
…chodící, kreslící, píšící,…, do 25. 9.
Galerie Barbara - Miloslav Chaloupka: Keramika, do 26. 9.
Galerie Na Hradě - Oldřich Tlustoš:
obrazy, sochy, medaile
Muzeum VČ - Na vlnách pod plachtami, do 15. 11.
Lékařská faktulta - 70 let Lékařské
fakulty v Hradci Králové /1945-2015/,
do 30. 11.
(lm)

Odkaz hraběte Sporcka
Ve výstavní síni biskupství je možné až do 30. září spatřit zajímavou výstavu nazvanou Odkaz hraběte
Sporcka. Expozice se koná při příležitosti 320. výročí založení Řádu svatého Huberta hrabětem Sporckem
v Kuksu.
(red)

HOKEJ
Po Vítkovicích
na mistry ze severu
Pětinásobní mistři světa Tomáš Tuček a Martin Sládek v minulosti předvedli své
umění i před objektivem redakčního fotoaparátu.
Foto: Martin ČERNÝ

tu a jazzu. Tři skupiny podle věku a tanečních zkušeností dětí. Každý pátek
od 15.30 hodin v malšovickém Centru
Mladých. Během náborů individuální
domluva s lektory a ukázková hodina.
Více na www.honzapokusil.cz, telefon
774 051 808.

14.30 - 15.30 v ZŠ Kukleny, ve čtvrtek
14.30 - 16 v ZŠ Štefcova, ve čtvrtek
13.40 - 14.25 v ZŠ SNP. Pro termíny
v ZŠ Nový HK a Bezručova volat tel.
732 211 809, 777 893 910. Více na
www.basket-hk2.cz, www.hradeckelvice.cz.

Tenis - centrum DTJ HK U Labe
427 pořádá nábor dětí od čtyř let. Informační schůzka rodičů, termín zápisu a zaplacení 14. a 16. září od 15 do
18 hodin. Je připraven ukázkový trénink, sportovní oblečení s sebou.
Více na tel. 777 828 474, 728 996
483, michaelachalupova @tenis centrumhk.cz, www.teniscentrumhk.cz.

Kurzy cvičení pro maminky s miminky a batolaty a jógu pro těhulky
lze navštěvovat v Gym4you v Podnikatelském centru. V pondělí od
14. září od 9.30 do 10.15 hodin cvičí
maminky s dětmi 9 - 18 měsíců, maminky s dětmi 19 - 30 měsíců cvičí od
10.30 do 11,15 hodin. Jóga pro těhotné probíhá od 13 září od 16 do 17 hodin. Další cvičení se koná ve wellness
centru Fit4fun Orlice shopping park.
Cvičí zde maminky s miminky od 4 do
8 měsíců ve čtvrtek od 17. září od
9 do 9.45 hodin, těhotné si mohou zacvičit jógu od 10 do 11 hodin. Více na
tel. 603 730 820, přihlášky na
info@gym4you.cz www.gym4you.cz.

Basketbalové kluby Královští sokoli (chlapci) a Hradecké lvice (dívky) pořádají nábor hráčů a hráček
ročníků 2004 - 2008. Termíny tréninků dívky 2005 v pondělí 15 - 16.30
a středa 15 - 17.00 na Eliščině nábř.,
2006/07/08 v úterý 15.30 - 17 a čtvrtek 16.30 - 18 v ZŠ Sever. Tréninky
kluci 2005/06/07 v úterý 15 - 16.30
a čtvrtek 15 - 16.30 na TJ Sokol PP
v Chelčického ul. Kroužky ve školách,
pro 2005 až 2009 (společné, není-li jinak) v pondělí 14.30 - 16 v ZŠ Štefánikova (kluci), v úterý 15.30 - 17 v ZŠ
Štefánikova (dívky), v úterý 15.30 16.30 v ZŠ Jiráskovo nám., ve středu

Skautský oddíl Jednička z Malšovic zve mezi sebe děti, které chtějí
zažít dobrodružství i na vlastní kůži.
Schůzky každé úterý od 16 hodin
v klubovně ve Dřevěnce naproti kinu
Mladých. První 15. září od 16 hodin.
Více na www.jednickahk.estranky.cz
nebo tel.777 832 462.
(red)

UDĚLEJTE SI ČAS

Čtvrtek 17. září
Knihovna HK, Wonkova 11.00
a 18.00 Proces stárnutí v obrazech
Rembrandta van Rijn
Bio Central 17.30 Iracionální muž,
18.30 Divoké historky, 20.00 Cesta
vzhůru
Salon královéhradecký 18.00 Šetrnou dopravou k adaptaci na změnu
klimatu
Hvězdárna a planetárium 18.00 Kosmické srážky, 19.30 Večerní program,
20.45 Večerní pozorování
Klicperovo divadlo 19.00 Jedlíci čokolády

Kurz kresby portrétu
Veřejnost se může zúčastnit nového běhu kurzu kresby portrétu pro dospělé. Pod vedením lektora Jaroslava
Svobody se naučí vytvořit realistický
kresebný portrét. Výuka probíhá každý čtvrtek od 17 hodin v ClubCafé
Pessoa na třídě ČSA 543 naproti
Adalbertinu. Více na tel. 736 472 678
nebo na vzdelavani@ops.cz.

Nechte rozkvést talíře!
Jana Vlková květiny pěstuje i proto, aby si z nich v kuchyni udělala
nějakou dobrotu. S Janou Vlkovou
si bude 12. září 2015 po 18. hodině
v pořadu Návštěva o květinách na
talíří i knize Květinová kuchařka povídat Zdena Kabourková. Hosty ve
studiu Českého rozhlasu HK budou
14. září v 8.35 sbormistr Jaroslav
Šlais a zpěváci sboru Boni pueri.
Zdeněk Ceral, kapelník skupiny Ready Kirken, bude 14. září po 18. hodině hovořit v pořadu Regionální
scéna o nové desce skupiny.

Kunětické vinobraní
Hrad Kunětická hora bude 19. září
hostit třetí ročník Kunětického vinobraní. Areál se otevře o půl desáté
a celý den bude možné degustovat
vína od českých i zahraničních vinařství. Chybět nebude ani kulturní
program, ukázky řemesel či dětský
koutek. Více na www.kunetickevinobrani.cz.

Hradecký špacír
Turistický pochod s doprovodným
programem Hradecký špacír se
koná 20. září. Prezence od 9 hodin
u bufetu U Vlka na Hradečnici. Start
v 9.30 hodin. Přihlášky do 16. září
na katerina@rungorun.cz. Členové
Svazu důchodců HK mají diplom
i pamětní medaili zdarma, pokud půjdou s vnoučaty a do 16. září se při-

Nejdřív pohár,
liga až potom
Po vítězství 1:0 nad
Frýdkem-Místkem se fotbalisté FC Hradec Králové se ziskem osmi bodů
posunuli na šesté místo
tabulky Fotbalové národní ligy. Fanoušci týmu vyznávajícího černou
a bílou barvu se teď na malšovický
stadion budou moci vypravit 16. září
v 17.30 hodin na pohárové utkání
s Boheminas 1905. Domácí druholigový zápas s Varnsdorfem je plánován na 20. září v 17 hodin.
(čer)

NÁBORY DO KLUBŮ A KROUŽKŮ
TJ Slavia HK pořádá v hale Slavia
v Orlické Kotlině nábor chlapců na volejbal. Chlapci 1. - 3. třída (všeobecná
sportovní příprava) 4. - 5. třída (barevný minivolejbal) se mohou hlásit
u Tomáše Lilka, tel. 722 035 951,
e-mail: lilko.t@seznam.cz. Tréninky
v pondělí, středu a pátek 15 - 16.30.
Chlapci 6. třída starší se mohou hlásit
u Jakuba Lejska, tel. 732 857 154, email: lejsek@cvf.cz. Tréninky pondělí,
úterý, středa a pátek 16.30 - 18 hodin.
Více na www.volejbal-slaviahk.cz.

FOTBAL

hlásí na tel. 725 240 687. Členové
bez vnoučat mají totéž za 25 Kč, pokud zaplatí v kanceláři MOSDHK
16. nebo 17. září od 10 do 12 hodin.

Odpoledne plné zábavy
Nomíkovo zábavné odpoledne proběhne 16. září od 16 do 18 hodin
mezi třídou E. Beneše a ulicí Na Potoce. Na děti čekají soutěže, malování chodníkovými křídami, zeď přání,
výtvarné dílny i ukázka kynologů.
Akci pořádá dětské krizové centrum
Nomia. Více na www.nomiahk.cz.

Vyzkoušejte si golf
Park Golf Club v Roudničské ulici
zve 13. září od 10 do 17 hodin na den
otevřených dveří, kdy si každý bude
moci zapůjčit vybavení a vyzkoušet si
golf. Více na www.parkgolf.cz.

Seniorská
cyklistická stezka
MO Svazu důchodců s TJ Sokol
HK - Pražské Předměstí pořádají
16. září cyklistický závod Seniorská
cyklistická stezka pro kategorie ženy
a muži (65+, 70+ a 80+). Prezence
účastníků od 9 do 9.30 hodin U Vlka
na lesní cestě Hradečnice. Start v 10
hodin. Povinná je přilba. Vyhlášení vítězů 17. září při sportovních hrách
seniorů. Přihlášky formou sms s uvedením jména a data narození na tel.
732 409 282 do 14. září.

Archeopark přiblíží bronz
Oslněni bronzem - doba obchodníků a kovolitců. Tak se nazývá další
z program všestarského archeoparku, který mohou zájemci navštívit
12. a 13. září. Více na www.archeoparkvsestary.cz.

Exkurze do planetária
Svaz důchodců HK zve ve středu
23. září od 13 hodin do digitálního
planetária na zajímavý program pro

seniory i vnoučata - prohlídka planetária, celooblohová show, vznik Měsíce, kolize galaxií apod. Vstupné
50 Kč, rezervace na tel. 777 131
226 do 16. září. V případě zájmu je
možné po dohodě pro méně pohyblivé seniory zajistit dopravu autobusem až k planetáriu a zpět za 20 až
30 korun.

Za nákupy do Polska
Dopravní podnik zve na jednodenní zájezdy do polské Kudowy
Zdrój, které se konají ve středu
a v sobotu od 16. září do 19. prosince. Odjezd je v 8 hodin od dopravního podniku a v 8.15 hodin z terminálu, nástupiště F3. Nutná rezervace na tel. 495 089 258.

Hokejisté hradeckého
Mountfieldu zahajují další
extraligovou sezonu. Po
pátečním (11. září) domácím utkání s Vítkovicemi zajíždějí
o dva dny později do Olomouce
a hradeckým fanouškům se ve
své Fortuna aréně poté představí
18. září. To k bitvě o body vyzvou
loňské mistry z Litvínova.
(čer)

Hledají nový domov
Barucha, evid. č. 183/2015; kříženec německého
ovčáka; pohlaví:
fena, barva: šedočerná, věk: 2 roky,
kohoutková výška
55 cm, hmotnost
35 kg.
Barucha je kříženec německého ovčáka drobnějšího vzrůstu. Fenka je kastrována. Povahově je poslušná, přátelská, vhodná k rodině s domkem a zahrádkou.
Bára, evid. č. 242/2015; kříženec;
pohlaví: fena, barva: černá se znaky, věk: 7 let, kohoutková výška
55 cm, hmotnost
40 kg.
Bára je starší
přátelská
fenka
vhodná jako rodinný společník i hlídač.
Břéťa, evid. č. 231/2015; kříženec
maltézského pinče; pohlaví: pes,
barva: krémová,
věk: 2 roky, výška
v kohoutku 30 cm,
hmotnost 6 kg.
Břéťa je přátelský psík, nejlépe
k domku se zahradou.
Kulička, evid. č. 181/2015; kočka
domácí, pohlaví:
kočka, barva: bíločerná, věk: 2 roky,
hmotnost 5,5 kg.
Kulička je překrásná velká kastrovaná kočka, čistotná, vhodná k domku se zahradou.
Více informací na
www.tshk.cz/cs/utulek
útulek pro psy: 495 497 075
depozitum pro kočky: 731 131 216

Hradubická Tour de Labe
V neděli 13. září ve 13 hodin odstartuje od plaveckého bazénu cyklojízda Hradubická Tour de Labe.
Účastníci obdrží podrobnou mapu
Hradubického okruhu a budou si
moci vybrat ze tří různě dlouhých
okruhů.

Seminář o lupénce
Seminář pod názvem Lupénka nemusí být navždy se uskuteční 17.
září od 17 hodin v prostorách Metropolitní univerzity ve Štefánikově ulici.

Přednáška v Salonu
Salon královéhradecký na Gočárově třídě zve 17. září od 18 hodin
při příležitosti Evropského týdne mobility na přednášku Zklidňování dopravy ve městech.

Sever zve na biodožínky
Středisko ekologické výchovy Sever pořádá 13. září zájezd na biodožínky v ekofarmě Country Life. Přihlášky na tel. 606 576 513 nebo
silvie.vackova@ekologickavychova.cz.
(red)

Uzávěrka tohoto čísla byla 4. 9. 2015. Zveřej−
něné informace jsou platné k tomuto datu.
Uzávěrka dalšího čísla bude 11. 9. 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.
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