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Na Dívku s kruhem se vrhli dělníci • Typické symboly prostoru
před vstupem na Všesportovní stadion v Malšovicích se po padesáti letech dočkaly renovace. Oprava kovové plastiky akademického architekta a sochaře Karla Mahrly Dívka s kruhem z konce šedesátých let a sousední nádoby na oheň z let sedmdesátých končí.
V průběhu oprav odborníci prověřili pevnost konstrukcí, zbrousili
a vyspravili rzí poničená místa a povrch plastik ošetřili nátěrem.
Více na str. 2

KRÁTCE Z HRADCE
Na koupaliště Flošna
až od devíti hodin
Letní koupaliště Flošna změnilo
v pondělí 4. září otevírací dobu. Ranní
koupání od šesti hodin zde skončilo,
takže ranní ptáčata si teď mohou od
šesti hodin zaplavat jen v krytém padesátimetrovém bazénu na Eliščině
nábřeží. Koupaliště je nyní otevřeno
od 9 do 20 hodin a venkovní bazény
jsou stále vyhřívané na 26 stupňů
Celsia. Flošna zahájila osmou letní
sezonu 27. května a zatím ji v ní navštívilo více než 80 tisíc návštěvníků.
To je návštěvnost průměrná, přičemž
celkový výsledek bude záležet hlavně
na počasí ve zbývajících dnech konce
sezony. Vloni bylo září v návštěvnosti
rekordní, když si sem přišlo zaplavat
více než 16 tisíc lidí. Nejúspěšnější
sezonu zde zažili v roce 2015, kdy přišlo 111 tisíc návštěvníků, naopak nejhorší o rok dříve. To si zde v pokladně
vstupenku koupilo jen 70 tisíc lidí.

Tipy Hradecké internetové televize
• Brain&Breakfast v infocentru s doktorem Pirkem
• Den zvoníků Hradecka
• Festival Hradecké léto premiérově
• Hradečané obdivovali pradědečky vonící benzinem
• Konec léta patřil v Hradci i parkuru

Opravy omezí pohyb pěších i aut
Začínají opravy dalších konstrukcí, zastřešení a lávek na Benešově
třídě, jež jsou v nejhorším stavu.
Práce, které budou znamenat i omezení pohybu v dotčených místech,
by měly trvat do konce roku.
Konstrukce těchto objektů jsou podle vedoucího stavební činnosti na budovách v majetku města Technických
služeb Hradec Králové Ivana Čakányho v havarijním stavu s okamžitou nutností opravy nebo v poničeném stavu
s maximální životností do tří až pěti

let. Stavební činnost se bude soustředit především u domů čp. 1428-1433
a 1541-1546 a na lávce za restaurací
Kozlovka. Obyvatelé těchto lokalit i jejich návštěvníci proto musejí v nejbližších týdnech počítat s komplikacemi při
pohybu v místech stavby. Týkat se to
přitom bude jak pěších, tak i průjezdu
aut pod lávkami. Práce začnou opravou lávky a schodiště u domu čp. 14281433, kde také o několik týdnů později
skončí opravou ochozu a zastřešení.
„Při provádění oprav bude nutné

omezit průchod chodců po ochozech
a částečně dojde také k omezení vstupu do nebytových prostor a bytových
domů,“ upozorňuje Ivan Čakány. Velké
omezení postihne především prostory
v sousedství lávky za Kozlovkou, kde
práce sice umožní nezbytný průjezd
aut pod lávkou, ale průchod pro pěší
bude vyloučen. To však nebude platit
při betonáži, kdy na nezbytnou dobu
dostanou stopku i auta. Pod lávkou
budou totiž umístěny podpěry a cestu
navíc zcela zatarasí technika.
(red)

Královna Eliška se vrátila do Hradce

Veřejná schůze na
Moravském Předměstí
Kulturní středisko Médium bude ve
středu 13. září od 18 do 20 hodin hostit
veřejnou schůzi vedení města s občany městské části Moravské Předměstí – sever. Mezi tématy setkání bude
kromě jiného například pokračování
rekonstrukce třídy Edvarda Beneše
včetně plánu oprav uzavřených částí
pro pěší, záměr napojení této třídy na
silniční okruh v oblasti Mileta a záměr
rozšíření parkovacích ploch v této části města. Chybět nebude ani diskuse.

Statutární město Hradec Králové
vypisuje výběrová řízení na pozice:

PRÁVNÍK

oddělení právní – kancelář tajemníka
Informace: Ilona Červenková,
tel. 495 707 425.
Přihlášky lze podávat do 18. září.
Pro tuto pozici město nabízí k níže
uvedeným benefitům i zvýhodněné
bydlení.
Tisíce lidí přilákaly Slavnosti královny Elišky, které se na Velkém i Malém náměstí a blízkých Žižkových sadech konaly v prvních dvou zářijových dnech. Návštěvníci viděli nejen příjezd královny, patronky města, s družinou, ale také vystoupení kejklířů, pouličních divadelníků, tanečníků či středověké kapely, rytířská klání i večerní ohňostroj. Nechyběl ani lidově řemeslný
jarmark, ukázky sokolníků a další program.
Foto: Martin Černý

V lesích už výletníkům pomáhají body záchrany
Výletníci by se měli při toulkách v lesích cítit bezpečněji. Na
vybraných místech, třeba na rušných křižovatkách lesních cest
či u stánků s občerstvením, totiž
vznikly takzvané body záchrany
(traumatologické body). To jsou tabulky s číslem, které mají záchranné složky zanesené ve svých GPS
souřadnicích a v případě telefonátu hned vědí, kde se člověk potřebující pomoc nebo upozorňující na
požár či jiný problém nachází.
„Je to další krok ke zvýšení bezpečnosti v lese. Umístění je voleno
tak, aby místo bylo dostupné složkám
záchranného systému a nacházelo
se v místech, kde prochází více lidí,“
sdělil ředitel Městských lesů Hradec
Králové Milan Zerzán. Žluté tabulky
s popisem, číslem bodu a reflexním
prvkem pro hledání v noci se tak nacházejí například u rytířského hra-

Svou jubilejní 40. sezonu zahájí
Filharmonie Hradec Králové slavnostním koncertem 14. září. Předcházet
mu bude den otevřených dveří a také
vernisáž výstavy fotografů hradecké
filharmonie. „Všechny příznivce a zájemce zveme ke komentovaným prohlídkám prostor filharmonie, při kterých
nahlédneme i tam, kam se návštěvník
koncertu běžně nedostane, například
pod pódium, či do míst, odkud hudebníci vycházejí na jeviště,“ říká ředitel
Václav Derner. Prohlídky budou začínat v 11 a v 17 hodin a návštěvníci
také spatří již připevněnou nosnou
konstrukci vznikajících mistrovských
varhan. V 17 hodin proběhne ve foyer
vernisáž výstavy fotografií dokumentačního i uměleckého rázu, tak jak je
svými objektivy zachytili dřívější i současní fotografové filharmonie. V 18.30
hodin se v kavárně uskuteční beseda
s Lukášem Hurníkem a program završí
v 19.30 hodin zahajovací koncert sezony. S hradeckou filharmonií vystoupí
Český filharmonický sbor Brno a v roli
sólisty mladý klavírista Matyáš Novák.
Koncert bude řídit šéfdirigent Andreas
Sebastian Weiser. Během dne i po
koncertu mohou návštěvníci zajít do
zdejší kavárny nesoucí nově název
Bon Accord Café.
(an)

MĚSTO HLEDÁ

Přerušení dodávky
elektřiny uzavře
živnostenský úřad
Živnostenský úřad magistrátu města ve Střelecké ulici bude 20. září kvůli
přerušení dodávky elektrické energie,
k níž dojde od 7.30 do 19 hodin, uzavřen. „Veškerá podání je možno učinit
pouze na podatelně města v ulici Československé armády 408. Ostatní úkony bude možné provést až den následující,“ sdělil vedoucí živnostenského
úřadu Jiří Bláha.
(red)

Filharmonie zahájí
sezonu a otevře dveře

diště, hájovny Datlík Zděné Boudy,
Mazurovy chalupy, v prostoru bývalé letecké střelnice nebo u krytého
dubu. Umístění všech bodů je zaneseno v interaktivní mapě dostupné na
mapovém serveru magistrátu nebo na
www.mestske-lesy.cz. V lesích města
se nacházejí tabulky s body označenými HK 006 až HK 021. „Náklady na
zhotovení a instalaci šestnácti bodů
záchrany v městských lesích činily
bez DPH 19 200 korun,“ uvedla vedoucí magistrátního oddělení správy
nebytových prostor a veřejných statků odboru správy majetku města Lucie Hartmanová.
„Když se něco stane, stačí, když
člověk zavolá tísňovou linku záchranářů, policie, strážníků či hasičů
a řekne, jsem na bodu tolik a tolik.
Volaní pak budou hned vědět, kam
mají jet,“ přiblížil fungování bodů ředitel hradeckých lesníků.
(čer)

REFERENT/KA –
STAVEBNÍ TECHNIK

odbor stavební
Informace: Vladimír Jeřábek,
tel. 495 707 880.
Přihlášky lze podávat do 15. září.
Pro tuto pozici město nabízí k níže
uvedeným benefitům i zvýhodněné
bydlení.

ENERGETICKÝ/Á
MANAŽER/KA

odbor strategického plánování
a projektového řízení
Informace: Karel Vít, tel. 495 707 590,
Tomáš Jeřábek, tel. 495 707 438.
Přihlášky lze podávat do 15. září.

Jeden z bodů záchrany se nachází u rytířského hradiště.

Foto: Aneta Bůžková

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 • tři dny
placeného zdravotního volna • pět 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.
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Oprava plastik u stadionu končí

Město Hradec Králové vypisuje výběrové řízení na manažerské místo

ŘEDITEL
SPOLEČNOSTI
Dopravní podnik města
Hradce Králové, a. s.

Vaším úkolem bude: řízení celé
organizace, vytváření strategie a politiky směřující ke stanoveným cílům,
zodpovědnost za dodržování schváleného finančního rozpočtu, finanční
analýzy a reporting. Dále zodpovídá
za plynulý provoz společnosti a obchodní a marketingovou strategii.
Řídí, kontroluje a koordinuje výsledky práce vrcholového managementu.
Co naopak můžete očekávat: prestižní pozici u společnosti
ovlivňující každodenní život obyvatel
města Hradec Králové. Manažerský
plat daný platovou třídou a odměny
závislé na splnění vytyčených cílů
a ekonomické prosperitě společnosti.
Kvalifikační požadavky pro zařazení do VŘ: ukončené VŠ vzdělání
nejlépe ekonomického, technického
nebo dopravního směru, praxe na
manažerském místě min. 5 let, očekávány jsou předpoklady a ambice
pro vykonávání funkce člena představenstva akciové společnosti.
Osobnostními předpoklady pro
vykonávání této zodpovědné pozice
jsou manažerské schopnosti, umění
jednat a vyjednávat, strategické myšlení, odolnost vůči zátěži, vysoké
pracovní nasazení a flexibilita. Samozřejmostí je uživatelská znalost
balíku MS Office a ŘP sk. B.
Písemná přihláška do VŘ musí
obsahovat strukturovaný životopis,
motivační dopis, doklad o nejvyšším
dosaženém vzdělání, aktuální výpis
z rejstříku trestů.
Uzávěrka přihlášek je 30. 9. 2017.
Své životopisy posílejte na e-mail:
Lhotakova@personalconsult.cz
nebo na adresu:
Personal Consult s.r.o.
Alena Lhotáková
S. K. Neumanna 1257
500 02 Hradec Králové
www.personalconsult.cz

Po padesáti letech se renovace
dočkaly typické symboly prostoru
před hlavním vstupem na Všesportovní stadion v Malšovicích. Oprava,
která končí, se týká kovové plastiky
akademického architekta a sochaře
Karla Mahrly Dívka s kruhem z konce šedesátých let minulého století
a dalšího díla v její blízkosti, nádoby
na oheň z let sedmdesátých.
V průběhu oprav odborníci prověřili
pevnost konstrukcí, zbrousili a vyspravili rzí poničená místa a povrch plastik
ošetřili speciálním nátěrem, aby kov
lépe odolával vlhkosti. Nerezové a měděné části vyleštili a naimpregnovali,
ocelové pláty natřeli černou povrchovou barvou, jak tomu bylo původně.
Na opravu dohlíží i památkáři, během
prací se také vytvořila podrobnější
technická dokumentace díla.
Renovace plastik za zhruba 280 tisíc
korun bez daně z přidané hodnoty měla
podle smlouvy trvat do konce září, ovšem příznivé počasí umožnilo rychlejší provedení prací. Ty v těchto dnech
končí.
Přesto, že plastiky stojí na ploše
mezi Všesportovním stadionem a řekou Orlicí, rozkládají se na území, které
není součástí projektu výstavby nové
fotbalové arény. Stavba tedy do jejich
prostoru nezasáhne.
(pv)

25. 8. Z těžkého ublížení na zdraví policie obvinila dvaapadesátiletou
ženu, která na jedné z hradeckých
ubytoven pobodala svého o tři roky
staršího druha. Oba byli v době incidentu opilí. Zraněný muž byl převezen do fakultní nemocnice a jeho
družka na záchytku k vystřízlivění.
Následující den se žena u výslechu
k napadení přiznala. Hrozí jí až deset
let vězení.
(red)

Město Hradec Králové vypisuje výběrové řízení na manažerské místo

ŘEDITEL
SPOLEČNOSTI

Technické služby Hradec Králové

Plastiky před stadionem si vzali do parády řemeslníci.

Žádejte o dotace
na volný čas
mládeže

Nové hřiště
nabídne také
tréninky zdarma

Odbor školství a volnočasových
aktivit dětí a mládeže magistrátu
města upozorňuje zájemce o dotaci z Fondu na podporu veřejně
prospěšným projektům v oblasti
volnočasových aktivit dětí a mládeže, že písemné žádosti pro 1. kolo
roku 2018 (akce konané od 1. 1. do
30. 6. 2018) mohou žadatelé podávat na předepsaných formulářích
od 1. do 31. října. Aktualizované
formuláře a více informací naleznete na webu města www.hradeckralove.org – odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže. (os)

Nové multifunkční hřiště volně přístupné veřejnosti s večerním osvětlením bude v sobotu 9. září otevřeno
vedle prodejny Decathlon na Rašínově třídě (Hradubická). Na hřišti budou
probíhat zdarma také tréninky různých sportů vedené kvalifikovanými
trenéry zaměřené především na děti.
Na některé sporty si zde zájemci budou moci dokonce půjčit vybavení.
Slavnostní otevření hřiště se uskuteční v sobotu 9. září od 10 do 19 hodin,
kdy zde jsou v plánu každou hodinu
ukázky tréninků jednotlivých sportů
či sportovní exhibice.
(red)

Se Zelenou linkou až na Velké náměstí

Foto: Martin Černý

Dny evropského
dědictví letos lákají
na parky
Dny evropského dědictví každoročně
v září otevírají veřejnosti brány nejzajímavějších budov, objektů a architektonických památek. Národním tématem
pro rok 2017 jsou památky a příroda.
„V Hradci Králové se Dny evropského
dědictví uskuteční v neděli 17. září na
téma Procházka po hradeckých parcích a sadech. V rámci doprovodného
programu budou připraveny odborné
komentované prohlídky ve vybraných
parcích, zpřístupnění pevnostních kasemat, otevření skleníku nebo promenádní koncert v Jiráskových sadech, hra
pro děti v Šimkových sadech s Junákem
či jízdy na dětské železnici v parčíku
5. května,“ láká manažerka cestovního
ruchu města Milena Březinová.
Doprovodný program bude připravený mezi 10. a 17. hodinou v Jiráskových, Kubištových, Šimkových, Žižkových a Vonešových sadech, v parku na
náměstí 5. května, u zdravotnické školy
a v sadech architekta Lisky. Program
bude průběžně aktualizován. Vstup na
doprovodný program je zdarma, vyjma
vstupného na dětskou železnici.
„U příležitosti Dnů evropského dědictví město vydá tematický materiál Procházky po hradeckých parcích
a sadech, který naváže na již vydané
Procházky po mostech, hodinách, školách, věžích nebo zvoničkách. Všechny
materiály budou k dispozici v turistických informačních centrech na Velkém
náměstí, v budově nádraží nebo v infocentru na Eliščině nábřeží,“ dodala
Milena Březinová.
(oc)

Matiné k uctění
Masarykovy památky

K cestě až do samotného historického centra Hradce Králové mohou od 4. září cestující využívat takzvanou Zelenou linku městské
hromadné dopravy. Na trase propojující střed města s širším centrem jsou cestující přepravováni zdarma. Elektrobus, který linku
obsluhuje, má výchozí a současně cílovou zastávku na Velkém náměstí poblíž Galerie moderního umění. Foto Pavlína Pospíšilová

Senioři opět najdou
pomoc v poradně
Rada seniorů ČR oznamuje, že bezplatná poradna pro seniory obnovila po
prázdninách činnost v pondělí 4. září.
Poradna má sídlo na Gočárově třídě 1620 v domě odborových služeb,
tel. 495 521 048. V pondělí zde od 13
do 17 hodin funguje bytová poradna,
v úterý, ve středu a čtvrtek od 13 do 17
hodin právní poradna a ve čtvrtek od
9 do 12 hodin poradny sociální a zdravotní. Poradna byla založena v roce
2005 a zodpověděla již na pět tisíc různých dotazů.
(js)

Masarykova společnost zve ve
čtvrtek 14. září na odpolední matiné
k uctění památky 80. výročí úmrtí
prezidenta osvoboditele Tomáše Garrigua Masaryka. Uskuteční se od 16
hodin na Masarykově náměstí. (red)

Biosauna je po letní přestavbě větší

Wellness studio Flošna má novou
velkou biosaunu, kterou zde Správa
nemovitostí Hradec Králové vybudovala v době nedávné odstávky.
Po infrasauně, která se zde objevila
začátkem roku, jde o další rozšíření
služeb wellness studia.
K vybudování velké biosauny posloužily prostory její původní malé
předchůdkyně pro šest návštěvníků
a přilehlá chodba. Biosauna tak zvětšila svoji kapacitu až na 15 osob, navíc
má i náladová světla postupně měnící
barevný odstín, která umocňuje pocit

HRADECKÝ
PITAVAL

relaxace. Je vytápěna na 75 stupňů
Celsia, přičemž do kamen jsou přidávány vonné esence. Wellness studio
Flošna nyní nabízí čtyři sauny s různými teplotami od 60 do 100 stupňů
Celsia a dvě parní komory. Každý
návštěvník si tak může vybrat saunu
s teplotou, která mu nejlépe vyhovuje.
Během odstávky došlo i k několika vzhledovým úpravám, především
v okolí parních kabin, kde se obložily stěny kamenem, aby byl zvýšen
příjemný pocit pobytu v prostorách
wellness.

Wellness studio Flošna, které každý rok navštěvuje více klientů hledajících zdraví a odpočinek, tak opět rozšířilo své služby. Vloni jeho celoroční
návštěvnost přesáhla poprvé v historii 35 tisíc osob. „Snahou zaměstnanců je, aby návštěvníci odcházeli maximálně odpočatí a relaxovaní. Tomu
se bude podřizovat i další budoucí
rozšiřování procedur a zkvalitňování
poskytovaných služeb,“ uvedla ředitelka městské Správy nemovitostí
Hradec Králové Jaroslava Bernhardová.
(mo)

Vaším úkolem bude: řízení celé
organizace, vytváření strategie a politiky směřující ke stanoveným cílům;
budete zodpovídat za plynulý provoz
společnosti, obchodní a marketingovou strategii, dodržování schváleného finančního rozpočtu, finanční
analýzy a reporting. Budete řídit,
kontrolovat a koordinovat výsledky
práce vrcholového managementu
a vedoucích pracovníků.
Co naopak můžete očekávat:
prestižní pozici u společnosti ovlivňující každodenní život obyvatel
města Hradec Králové, manažerský
plat daný platovou třídou a odměny
závislé na splnění vytyčených cílů
a ekonomické prosperitě společnosti.
Kvalifikační požadavky pro zařazení do VŘ: ukončené VŠ vzdělání
nejlépe ekonomického, technického
nebo dopravního směru, praxe na
manažerském místě min. 5 let, velkou výhodou je orientace v problematice hospodaření příspěvkových
organizací.
Osobnostními předpoklady pro
vykonávání této zodpovědné pozice
jsou manažerské schopnosti, umění
jednat a vyjednávat, strategické myšlení, odolnost vůči zátěži, vysoké
pracovní nasazení a flexibilita. Samozřejmostí je uživatelská znalost
balíku MS Office a ŘP sk. B.
Písemná přihláška do VŘ musí
obsahovat strukturovaný životopis,
motivační dopis, doklad o nejvyšším
dosaženém vzdělání, aktuální výpis
z rejstříku trestů.
Uzávěrka přihlášek je 30. 9. 2017.
Své životopisy posílejte na e-mail:
Lhotakova@personalconsult.cz
nebo na adresu:
Personal Consult s.r.o.
Alena Lhotáková
S. K. Neumanna 1257
500 02 Hradec Králové
www.personalconsult.cz

Fitpark opět uvidí
Sportovní hry seniorů

Ve čtvrtek 14. září od 14 hodin se ve
fitparku mezi domy Harmonie I a Harmonie II uskuteční šestý ročník sportovních her seniorů. Soutěžit v pěti
disciplínách bude devět družstev. Atmosféru příjemného sportovního setkání doplní koncert skautské kapely.
K dispozici budou i grilované klobásy.
Novinkou letošních sportovních her je
i preventivní podpora zdraví, zájemci
si mohou nechat změřit tlak nebo glykemii a poradit se o správné výživě
při konkrétní nemoci. Pořadatelé zvou
i zájemce z řad veřejnosti, uvítají také
děti, pro které připraví herní prvky. (hv)

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ
11. 9. Na Kotli – vozovka mezi Brněnskou a Fučíkovou (ne parkoviště),
Moravská mezi Písečnou a Na Kotli,
Kaštanová, Sukova • 12. 9. Fr. Halase
od Brněnské po Štefcovu, Krapkova,
Šemberova • 13. 9. Gollova, Sportovní,
U Pastvišť • 14. 9. Miřiovského, Za Humny, Cejpova • 15. 9. Fr. Šubrta, Miroslava Hájka, Zákrejsova, Jandova.
(ts)
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Optická síť ve městě
se stále rozšiřuje
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Do škol přišla tisícovka prvňáků

Stále více obyvatel má možnost připojit se k vysokorychlostnímu internetu
prostřednictvím optické sítě. Společnost Magnalink totiž rozšiřuje oblast
pokrytí. Postupné rozšiřování optické
sítě je nyní plánováno v některých lokalitách v centru města, na Slezském,
Moravském i Pražském Předměstí,
Malšovicích a ve Farářství. Magnalink
optickou sítí nyní pokrývá přibližně dvě
třetiny města. „Možnost připojení k internetu záleží na lokalitě. Na stránkách
www.magnalink.cz máme sekci Ověření dostupnosti, kde si každý může zdarma vyzkoušet, jaké možnosti připojení
k internetu na zadané adrese nabízíme.
Stačí uvést adresu a zobrazí se informace s nabídkou tarifů včetně rychlostí
připojení a cen,“ říká předseda představenstva Magnalinku Jiří Jiroušek.
Pokud si zájemci nebudou jisti, který
z tarifů je pro ně nejvhodnější, mohou
zavolat na linku 491 009 007 nebo napsat na e-mail: info@magnalink.cz.(nec)

Hokejbalisté HBC Hradec Králové
1988 zaznamenali velký úspěch ještě před startem nového extraligového ročníku. O posledním srpnovém
víkendu se stali vítězi Českého poháru, když v žádném z pohárových
utkání nenašli přemožitele a ve finále rozdrtili rovněž extraligové Sudoměřice 8:1! Český pohár získali po
šesti letech.
(čer)

Vyrazte na hokej,
extraliga startuje

Fakulta ukáže
historickou budovu
Prohlídkami pro veřejnost si Pedagogická fakulta Univerzity HK
připomene 120. výročí stavby své
historické budovy na náměstí Svobody, v níž nyní sídlí její děkanát.
Zájemci si budou moci prohlédnout
interiéry budovy včetně běžně nepřístupných v neděli 10. září od 9
do 11 hodin. Komentované prohlídky začnou v 9 a v 11 hodin před
hlavním vchodem
(red)

Hokejbalisté vyhráli
Český pohár

Téměř tisícovka prvňáčků usedla v pondělí 4. září do lavic v devětatřiceti třídách sedmnácti městských základních škol. Jako
dárek zařídilo město zdarma prvňáčkům městskou kartu, kterou mohou platit jízdné v městské hromadné dopravě nebo vstup
na koupaliště Flošna. Rušno bylo první školní den také před Základní školou v Bezručově ulici, kde kvůli velkému množství
prvňáčků otevřeli čtyři první třídy, v nichž bude získávat vzdělání 92 dětí.
Foto: Martin Černý

Extraligová hokejová sezona začne na hradeckém zimním stadionu
(ČPP arena) v neděli 10. září, kdy se
zde od 17 hodin utká domácí Mountfield s mistrovskou Kometou Brno.
O dva dny dříve sehrají Hradečtí první
utkání extraligového ročníku v Liberci,
takže pro první dvě kola jim los určil
oba finalisty loňského ročníku. O týden
později si hradečtí fanoušci užijí hokeje dosytosti. V pátek 15. září od 18
hodin se Mountfield v ČPP areně utká
od 18 hodin s Plzní a v neděli 17. září
od 17 hodin vyzve ambiciozní třinecké
Oceláře. V přípravě podával hradecký
tým rozdílné výkony. Například obhájil
loňské prvenství v prestižním turnaji
Mountfield Cup, kdy zvítězil nad Spartou, Pardubicemi i reprezentací Jižní
Koreje, ale v Lize mistrů to drhlo. Po
parádním vítězství 5:1 nad finským
TPS Turku přišly překvapivé prohry
s anglickým Nottinghamem 2:2 a 3:4
v prodloužení a porážka v Turku 1:3.
Dvojice utkání se švýcarským Bernem
čeká Hradecké v říjnu.
(čer)

UDĚLEJTE SI ČAS
Rozumíte svým dětem?
Zážitkový interaktivní seminář pro
rodiče s názvem Mami, tati, vnímejte
mě! pořádá Dětské krizové centrum
Nomia 27. září. a 4. října od 16.30
hodin. Vyzkoušíte si, jak se cítí dítě
při hádkách a konfliktech rodičů. Více
a přihlášky na www.nomiahk.cz.

Zkuste Pohádkový les
Společnost CPR zve 17. září rodiče
a děti na zábavně-vzdělávací akci Pohádkový les. Start bude mezi 11. a 13.
hodinou u lesního hřbitova. Organizátoři pro účastníky připravují osm stanovišť se zábavnou aktivitou přibližující
problematiku zdravotních handicapů
a další program. Trasa končí u rytířského hradiště, kde budou připraveny
ukázky hippoterapie, projížďky na koních, jízda na koloběžkách či malování
na obličej.

Bez domova na plácku
Oblastní charita zve na hudební festival Bez domova, který se koná v sobotu
9. září od 14 hodin na Kavčím plácku.
Vystoupí kapely Pianka, Piano, 2 + 1,
Čert ví a Mastix. Součástí je i výstava
fotografií lidí žijících v terénu od Petra
Macla. Festival je nejen oslavou 25. výročí sociální práce s lidmi bez domova,
ale také příležitostí seznámit veřejnost
s problematikou bezdomovectví.

V úterý 12. září v 17 hodin se v galerii Automat Studijní a vědecké knihovny koná slavnostní zahájení fotografické výstavy Hosté na zemi očima Petra
Macla. Výstava zobrazuje životy lidí
bez domova a na okraji společnosti.
Potrvá do 30. září.

Zábava pro celou rodinu
Ve středu 13. září od 16 hodin bude
na dětském hřišti u Benešovky probíhat Nomíkovo zábavné odpoledne.
Soutěže pro děti, výtvarné dílny, malování chodníkovými křídami, vystoupení
kynologů a táborák s opékáním připravuje Dětské krizové centrum Nomia se
Svazem důchodců HK. Více na www.
nomiahk.cz.

Meditace pod lupou
Účinky meditace si lze vyzkoušet
v desetitýdenním kurzu Meditace pod
lupou pořádaném společností Sahadža jóga každé pondělí od 18. září
od 17.30 hodin v Adalbertinu. Více na
www. adalbertinum.cz

Konkrétní podzim 2017
Ve čtvrtek 14. září v 18 hodin je
v galerii U Přívozu Studijní a vědecké knihovny v plánu vernisáž výstavy
Konkrétní podzim 2017 – materiál –
struktura – objekt. Jedná se o projekt
KK3 Klubu konkretistů s řadou dopro-

Klub držitelů vodicích psů zve na
mistrovství ČR ve výkonu vodicích psů
v sobotu 9. září od 10 hodin na Malém
náměstí a v jeho okolí.

Krása Republiky Mari El

Univerzita třetího věku

ClubCafé Pessoa zve 12. září od 18
hodin na přednášku o Republice Mari
El. Těšit se můžete na kulturu a krásy
této země, jež doprovodí ochutnávka
a workshop, v němž si vyrobíte tradiční dřevěné podtácky. Nutná rezervace
na tel.: 736 472 678 nebo na e-mailu:
vzdelavani@ops.cz.

Farmaceutická fakulta UK otevře
druhý ročník univerzity třetího věku.
Protože většina absolventů hodlá ve
studiu pokračovat, budou témata volena tak, aby loňským absolventům
přinesla další poznatky a pro nové
studující byla srozumitelná. Kurz se
bude konat v budově fakulty v Heyrovského ulici od 11. října vždy ve
středu od 16 do 18.30 hodin. Informace na www.faf.cuni.cz, přihlašování
běží od 6. září.

Menu na severních terasách
Desáté pokračování audiovizuální
edice Menu se na severních terasách
uskuteční v sobotu 9. září od 20 hodin.
Vystoupí britští A.R.C. Soundtracks
a domácí Obelisk of Light a Molly.

V sobotu na farmářské trhy
Další farmářské trhy pořádané na
nádvoří Gayerových kasáren Hradeckou kulturní a vzdělávací společností
mohou zájemci navštívit v sobotu 9.
září od 8 do 12 hodin. Ve čtyřech desítkách stánků lze koupit nejen ovoce
a zeleninu, ale také mléčné výrobky, maso, uzeniny, ryby, pečivo, med
a další. Novinkou budou kuřata, kohouti, perličky či kachny.

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
osmadvacátý díl.

V Roudničce byla knihovna založena roku 1906 členy sociální demokracie, kteří jí věnovali sto svazků knih.
V roce 1929 však došlo v místní organizaci této politické strany k rozepři
a následnému rozštěpení. Knihovna
tehdy připadla komunistické straně,
a ta ji bezplatně předala do vlastnictví
obce. Knihovna v té době čítala 287
svazků, obec knihovní fond ještě doplnila.
Roku 1931 převzal knihovnu do své

Razítko Veřejné obecní knihovny v Ruseku.
Foto: Archiv knihovny města
správy Karel Krejčí a umístil ji bezplatně ve svém domě čp. 23. Sám se svou
manželkou věnoval do knihovny další
knihy. Po válce se knihovny ujala Eliška Havránková (ještě před ní ji spravovala Jarmila Jedličková). Knihovna
půjčovala jednou týdně, přes léto

Vodicí psi v akci

vodných programů. Výstavy probíhají
na několika místech Hradce a Pardubic a představují to nejlepší ze současné scény konkrétního umění v ČR
i zahraničí. Více na www.svkhk.cz.

Hradecký rozhlas uvádí
Hosty ve studiu Českého rozhlasu HK budou v sobotu 9. září v 8.35
hodin Libor Hurdálek a Martin Hurdálek, kteří pozvou na mistrovství světa
v silovém trojboji. V pořadu Návštěva
a cyklu Rodáci zavzpomínáme v neděli 10. září v 18.30 hodin na výtvarníka Vladimíra Komárka. V pondělí
11. září uvádí rozhlas po 18. hodině přímý přenos talkshow Na větvi
s Halinou. Hosty Haliny Pawlowské
budou v sále Romantika Spa Resortu
Tree od Life v Lázních Bělohrad Lu-

cie Polišenská a Kristýna Leichtová.
Pátečním hostem bude 15. září po
10. hodině v přenosu z radiokavárny v Havlíčkově ulici Muž roku 2017
Matyáš Hložek
a jeho otec zpěvák
Stanislav
Hložek.

Medvěd Wrr v knihovně
Knihovna města zve na křest pohádkové knihy Medvěd Wrr – Po přečtení
zavřít, který se uskuteční 18. září od
16 do 18 hodin.

Město na kolech
V neděli 10. září bude u padesátimetrového plaveckého bazénu mezi 10.
a 11. hodinou odstartován 15. ročník vyjížďky Město na kolech. Zúčastnit se mohou děti, mládež i dospělí včetně rodinných týmů, které vyrazí na trať na všem
co má kola. Přihlásit ke startu se lze mezi
8. a 10. hodinou v prostoru startu. Symbolické startovné je 30 a 50 korun.

Na exkurzi na Plachtu
Muzeum východních Čech pořádá
v sobotu 9. září od 9 hodin mykologicko-botanickou exkurzi do přírodní
památky Na Plachtě. Sraz je na hrázi rybníka Plachta na Novém Hradci
Králové. Více na www.muzeumhk.cz/
kalendar-exkurze-plachta.html. (red)

POBOČKA PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ

bylo půjčování omezeno. Řada místních obyvatel si totiž knihy půjčovala
v Krajské knihovně v Hradci Králové,
protože už měli všechny knihy ze zdejší knihovny přečtené.
Pobočkou tehdejší krajské knihovny
se místní knihovna stala v roce 1951.
Ihned byla doplněna a reorganizována, ale s činností začala až před
Vánocemi a to ještě v provizorních
podmínkách. Už o tři roky později byla
předána Místnímu národnímu výboru
v Roudničce (obec se opět osamostatnila). V roce 1960 knihovnu stále vedla Eliška Havránková a umístěna byla
v budově místního národního výboru.
Pobočkou tehdy okresní knihovny se
stala v roce 1980, kdy byla Roudnička
opět připojena k Hradci Králové. Pobočka však nevykazovala žádnou činnost, její umístění k tomu ani nedávalo
velké předpoklady.
Rusecká obecní knihovna byla otevřena roku 1925 v místní škole. Mezi
pobočky tehdy okresní knihovny se

zařadila po volbách v roce 1976, kdy
se obec Rusek stala součástí Hradce
Králové. Jednalo se o malou knihovnu, kde se půjčovalo jednou týdně
maximálně dvě hodiny a vedl ji dobrovolný knihovník. Sídlila v Černilovské
ulici čp. 126. Pobočka podobně jako
knihovna v Pileticích využívala výměnné soubory střediskové knihovny.
V roce 1994 byly upraveny interiéry knihovny. Výpůjční činnost byla
s ohledem na nízkou efektivitu nákladů na provoz ukončena k 30. červnu

2008. Od roku 2005 až do uzavření
knihovny zde půjčovala Marie Matoušková.
Knihovnu ve Slatině převzala tehdy
okresní knihovna po volbách v roce
1976, kdy byla Slatina přičleněna
k Hradci Králové. Jednalo se o malou
okrajovou pobočku, kde se půjčovalo
pouze jednou týdně a to ne víc než dvě
hodiny, vedl ji dobrovolný knihovník.
O dalších osudech knihovny se nám
bohužel nepodařilo zjistit více informací.
Iva Košťálová

Úryvek z Pamětní knihy Roudničky 1931–1961.

Zdroj: Státní okresní archiv HK
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KAM ZA KULTUROU
Sobota 9. září
Gayerova kasárna 8.00 Farmářské trhy
Městské lesy, Rytířské hradiště 9.00
Dětský den na hradišti
Rybník Plachta 9.00 Mykologickobotanická exkurze do PP Na Plachtě
Hvězdárna a planetárium 14.00 Pozorování Slunce, 15.00 Ptačí ostrov,
18.00 Musica, 19.30 Večerní program,
20.45 Večerní pozorování
Kavčí plácek 14.00 Hudební festival
Bez domova
Bio Central 16.00 Hurvínek a kouzelné muzeum, 18.00 Červená, 20.30
Po strništi bos, 20.45 Dvojitý milenec,
22.45 Loganovi parťáci
Klicperovo divadlo 19.00 Koule
Severní terasy 20.00 Menu: ARC
Soundtracks, Molly, Obelisk of Light

BIŘIČKA

POVĚSTI Z HRADECKÝCH LESŮ
Zpravodaj Radnice připravil pro
své čtenáře seriál příběhů z knihy Pověsti z hradeckých lesů autorů Marty
Pohnerové a Milana Zerzána. Jednotlivé díly seznamují s příběhy vážícími
se ke známým i méně známým místům v lesích.
Potok Biřička pramení někde u Býště.
Protéká pěti rybníky. Dříve mu lidé říkali
Černý potok. V době, kdy ještě nebyla
zrušena robota, museli vesničané stavět hráze. Byla to těžká práce. Vozili

kameny a jíl a stavěli nepropustné zdi
kolem budoucího rybníka. Musely být
pevné, aby odolaly i velké vodě.
Na dělníky dohlížel biřic. Honil je do
práce, ani oddechnout je nenechal. Křičel a často je popoháněl i karabáčem.
Rybník se rychle plnil, zbývala už jen
poslední řada kamenů. Biřic byl nedočkavý, byla mu zima, a tak se na lidi
zle obořil. Vyhrožoval, že je dá zmrskat
a postavit na pranýř a kdo ví co ještě.
Všichni věděli, že vrchnost dá vždy na

jeho slova a že by to opravdu mohlo zle
dopadnout.
Schylovalo se k večeru, biřic stál
rozkročený na hrázi a dělalo mu dobře,
že se ho dělníci bojí. Asi nikdy neslyšel,
že tak dlouho se chodí se džbánem pro
vodu, až se ucho utrhne. Ve chvíli, kdy
zvedal karabáč, aby někoho praštil, vrhli
se robotníci na něho, hodili ho do rybníka a utekli. Biřic neuměl plavat a voda
mu sahala až nad hlavu. Na dně bylo
bahno, do kterého se mu zabořily nohy.

Nový stadion má dvě ze tří povolení

Neděle 10. září
Aldis 7.00 Velké setkání sběratelů,
9.00 Akva-Terra-Flora trhy
PF UHK 9.00 Dny evropského dědictví:
Prohlídky pedagogické fakulty
Bio Central 15.30 Auta 3, 18.00 Dunkerk, 20.30 Pěkně blbě, 20.45 Druhá
strana naděje

Pondělí 11. září
Klicperovo divadlo 10.00 Richard III.
Knihovna HK, Wonkova 17.00 Swingující září
Bio Central 18.00 Po strništi bos,
20.30 Dunkerk, 20.45 Cesta času

Úterý 12. září
Bio Central 10.00 Svět podle Daliborka, 18.00 Červená, 20.30 Po strništi
bos, 20.45 Neruda
SVK HK 17.00 Vernisáž výstavy: Hosté
na zemi očima Petra Macla
Knihovna HK, Wonkova 17.00 Na
cestách po Evropě: Portugalsko
Knihovna HK, Moravské Předměstí A
18.00 Pátrání po evropských pyramidách

Středa 13. září
Infocentrum HK 13.00 Bezplatná
právní poradna
Knihovna HK, Wonkova 15.00 Výtvarná dílna – záložky, 17.00 Spartánské učení o strachu
SVK HK 17.00 Chytrý kvíz
Náplavka 18.00 a 21.00 Na Stojáka
Hvězdárna a planetárium 18.30 Podvečerní program, 20.30 Večerní pozorování
Klicperovo divadlo 19.00 Kočičí hra
Klub Satchmo 19.00 Little Company
Bio Central 18.00 Loganovi parťáci, 20.30 David Gilmour v Pompejích,
20.45 Po bouři

Čtvrtek 14. září
Knihovna HK, Wonkova 10.00 Přijďte
poslouchat vzpomínky známých herců,
17.00 Divadlo jednoho herce – Eliška
Rejčka, 17.00 Klub Asgard – Zaklínač
Filharmonie HK 11.00 a 17.00 Den
otevřených dveří, 17.00 Vernisáž výstavy fotografií, 19.30 Zahajovací koncert sezony
SVK HK 17.00 Bachova květová terapie
Bio Central 18.00 Po strništi bos,
20.30 Červená, 20.45 Okhwan’s Mission Impossible

Pátek 15. září
Všesportovní stadion 9.00 Královéhradecké krajské dožínky 2017
Bio Central 18.00 Dunkerk, 20.30 Matrix, 20.45 Cesta na měsíc, 22.45 Barry
Seal: Nebeský gauner
Hvězdárna a planetárium 18.30 Podvečerní program, 20.30 Večerní pozorování
Klicperovo divadlo 19.00 Jedlíci čokolády

Výstavy
Galerie na mostě – Sport v drobné
grafice ze sbírky Jiřího Hlinovského, do
27. 9.
Galerie Koruna – Léto v galerii Koruna, do 23. 9.
Galerie Barbara – Miloš Chromek –
obrazy, Štěpánka a Vladimír Trbuškovi
– keramika, do 29. 9.
Galerie Na Hradě – Imaginária, do
9. 10.
(lm)

Západní tribuna Všesportovního stadionu v Malšovicích by se měla začít bourat už v říjnu. Stavba nového fotbalového stadionu je blízko. Stadion už má dvě ze tří potřebných stavebních povolení. Právní moci totiž nabylo obecné stavební povolení
k výstavbě, v platnosti je také souhlas vodoprávního úřadu. Poslední dokument povolující stavbu arény v Malšovicích bude
vydávat silniční správní úřad magistrátu. Během podzimu by tak město mělo mít veškerá potřebná povolení a souhlasy úřadů
pro stavbu nového fotbalového stadionu kompletní.
Foto: Martin Černý

Sport i umění lákají děti na nábory

Dívčí sbor Kantiléna přijme nové
členky od 11 do 25 let. Náborové
zkoušky se budou konat 11. září od
18.30 hodin v budově biskupského
gymnázia na Orlickém nábřeží. Zkušenosti se zpíváním se hodí, ale nejsou
nutné. Více na tel. 721 217 141, e-mail:
kantilenahk@gmail.com,
www.facebook.com/kantilenahk.

sportovním areálu a hale Slavia v Orlické Kotlině. Tréninky 1. – 5. třídy a začátečníků probíhají v pondělí, středu
a pátek od 15 do 16.30 hodin formou
sportovních her. Tréninky šesté třídy
a starších se konají v pondělí, úterý,
středu a pátek od 16.30 do 18 hodin.
Kontakt: 732 857 154, lejsek@cvf.cz,
www.volejbal-slaviahk.cz

Oddíl sportovní gymnastiky přijímá do přípravky dívky ročníků narození 2012 a 2013. Tréninky probíhají ve
specializované gymnastické tělocvičně
v Základní škole Bezručova dvakrát
týdně v úterý a ve čtvrtek od 16.30 do
17.30 hodin. Pokud máte zájem o zařazení dcery do oddílu, zašlete její jméno, příjmení, datum narození, adresu
trvalého pobytu a telefonické spojení
na e-mail: jana.sisanova@seznam.cz.

Taneční stepařský soubor Fidgety
Feet ze ZUŠ Střezina od září otevírá
opět dvě třídy pro stepaře začátečníky.
Do dětské třídy zve děti od sedmi let
a starší. Do třídy pro dospělé mohou
přijít zájemci bez věkového omezení.
Nábor probíhá do konce září v ZUŠ
Střezina v Luční ulici 838. Bližší informace na www.fidgetyfeet.strezina.cz.

TJ Slavia Hradec Králové pořádá
nábor chlapců i dívek na volejbal ve

FC Hradec Králové ženy zve děvčata, která baví fotbal. Máme družstva
všech věkových kategorií od přípravky
až po dospělé. Zájemkyně se mohou

hlásit na tréninku ve středu a pátek od
16.30 do 18.00 hodin na hřišti Nový
Hradec Králové. Informace na tel. 606
644 760, 604 206 048, e-mail: evza7@
seznam.cz.

Základní umělecká škola Jitro Hradec Králové a Královéhradecký dětský sbor Jitro přijímají nové zpěváky
do všech oddělení. Přihlásit se mohou
děti od čtyř do čtrnácti let. Zápisy probíhají v průběhu září každý pracovní
den od 14 do 18 hodin v budově sboru
v Gayerových kasárnách (tř. ČSA 335).
Sportovní
oddíl
Taekwondo
WTF pořádá v září nábor. Pro děti od
pěti do sedmi let se koná každé úterý
a čtvrtek od 16 do 17 hodin v oddílové tělocvičně v TJ Sokol na Eliščině
nábřeží, děti od sedmi do deseti let
mohou přijít každé pondělí a středu od
16.30 do 18 hodin. Tel. 733 606 142,
www.taekwondohk.cz.
(red)

KAM ZA SPORTEM
Sobota 9. září
Fotbal

I. A třída: FC Nový Hradec Králové – Trutnov B (17.00, hřiště Nový HK)

Volejbal

mezinárodní turnaj mužů (10.00 – 18.00, sportovní hala TJ Slavia Orlická Kotlina)

Neděle 10. září
Lední hokej

extraliga: Mountfield HK – Kometa Brno (17.00, zimní stadion)

Badminton

juniorský oblastní turnaj kategorie U15 (9.00, sportovní hala TJ Montas v Kuklenách)

Fotbal

krajský přebor: Sokol Třebeš – Lázně Bělohrad (17.00, hřiště Třebeš)

Pátek 15. září
Lední hokej

extraliga: Mountfield HK – Plzeň (18.00, zimní stadion)

Volejbal

testovací turnaj extraligy juniorů (15.30 – 17.30, sportovní hala TJ Slavia Orlická Kotlina)

Kuželky

východočeská soutěž: SKP kuželky HK D – Solnice B (19.30, kuželna SKP Malšovice)

PLAVÁNÍ
Den

Plavecký bazén 50 m

Aquacentrum

Sauna

Wellness studio Flošna

So 9. 9.

10.00–20.00

10.00–20.00

10.00–20.00 společná

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

Ne 10. 9.

10.00–20.00

10.00–20.00

10.00–20.00 společná

10.00–21.00

Po 11. 9.

6.00–19.00

Út 12. 9.

6.00–21.00

St 13. 9.

6.00–19.00

Čt 14. 9.

6.00–21.00

Pá 15. 9.

6.00–18.00
20–21 nudistické plavání

10.00–21.00 (vstup s dětmi
od 1 roku celý den)
Od 11. do 22. září je aquacentrum uzavřeno
(provozně–technologická odstávka)

10.00–21.00
10.00–19.00
10.00–21.00
10.00–23.00

Nešťastník se utopil. Našli ho až po
několika dnech. Nikdo nebyl potrestán,
protože se všeobecně soudilo, že tam
spadl sám. Kdo ví, kdyby si při tom hlídání nenahýbal z lahvičky se slivovicí,
možná, že by se na břeh vyhrabal. Na
památku té události, která pokřtila nový
rybník, se potoku i rybníku začalo říkat
Biřička.
(red)

HLEDAJÍ NOVÝ DOMOV
Čiko, evid. č. 151/2017, kříženec; pohlaví: pes, barva:
hnědá, věk: 1,5
roku, kohoutková výška 68 cm,
hmotnost 40 kg.
Čiko byl odebrán
z nevyhovujících
podmínek,
je
nesocializovaný
a velmi temperamentní. Je vhodný pro fyzicky zdatného kynologa, který
s ním bude denně pracovat, bude mít
pevnou ruku a trpělivost.
Johny, evid. č. 60/2016, kříženec pitbulteriéra; pohlaví: pes, barva:
hnědá, věk: 3
roky, kohoutková výška 45 cm,
hmotnost 18 kg.
Je v útulku již rok
a půl, jeho majitel
jej nechal uvázaného se zraněním po autonehodě a zmizel.
Kříženec pitbulteriéra je aktivní, přátelský, vhodný pro zkušeného kynologa,
k domku se zahradou.
Blesk, evid. č. 290/2016, kříženec; pohlaví: pes, barva:
černo-bílá, věk:
9 let, kohoutková výška 55 cm,
hmotnost 35 kg.
Hrubosrstý kříženec rázného temperamentu chodí
velmi rád na procházky a dobře
hlídá. Je nenáročný, přizpůsobený celoročnímu chovu
venku. V útulku je již rok.
Bridgit, evid. č. 281/2017, kočka evropská;
barva:
strakatá, pohlaví:
kočka, věk: 5 let.
Elegantní kočička, která zaujme
svým
krásným
zabarvením srsti.
Je milá a svému
majiteli bude oddanou společnicí, ovšem pouze
jako
jedináček.
Je kastrovaná a očkovaná.
(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 31. 8. 2017. Zveřejněné informace jsou platné k tomuto datu.
Uzávěrka dalšího čísla je 7. 9. 2017. Zájemci
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