Město na kolech se blíží z Město na kolech, sportovně-kulturní akce pro zájemce jakéhokoliv věku se 11. září uskuteční už popatnácté. Účastníci mohou danou trasu ujet
na čemkoliv, co má kola a kolečka. Zápis na
startu u vstupu do plaveckého bazénu na
Eliščině nábřeží je od 8 do 10 hodin, hned
poté je v plánu hromadný start.
(red)

KRÁTCE Z HRADCE
Veřejná schůze
s občany Piletic
Stodola Šrámkova statku bude ve
středu 14. září od 18 hodin hostit veřejnou schůzi vedení města s občany
městské části Piletice. Hovořit se
bude především o hlavních prioritách
zdejší komise místní samosprávy,
tedy vybudování cyklostezky mezi
Pouchovem a Pileticemi, požadované výstavbě víceúčelového hřiště
nebo rekonstrukci obecního klubu.
V plánu jsou rovněž informace o odtokových poměrech v okolí obce kvůli snížení rizika povodní. Dojde samozřejmě také na diskuzi.

Zastupitel Štěchovský
rezignoval
K 31. srpnu podal rezignaci člen zastupitelstva města Jaroslav Štěchovský, zvolený za Hradecký demokratický klub (HDK). Náhradníkem je Jan
Dürrer, zvolený za HDK, bez politické
příslušnosti, kterému vznikl mandát
1. září. Slib člena zastupitelstva by
měl Jan Dürrer složit na řádném zasedání zastupitelstva města 27. září.

Do infocentra
i pro lístky na hokej
Infocentrum na Eliščině nábřeží
i nadále rozšiřuje své služby. Novinkou
je například možnost zakoupení vstupenek na domácí extraligové zápasy
hokejového klubu Mountfield HK. Od
1. října zde začne fungovat také bezplatná právní poradna zajišťovaná
Českou advokátní komorou v Hradci
Králové, která zodpoví otázky z oblasti práva občanského, rodinného nebo
práva sociálního zabezpečení. Občanům bude k dispozici každou středu
od 13 do 17 hodin. Za první rok infocentrum obsloužilo téměř 50 tisíc návštěvníků. Více na www.hkinfo.cz. (ic)

Dožínky se blíží,
budou 16. a 17. září
Na Královéhradecké krajské dožínky, dvoudenní oslavy práce zemědělců, se veřejnost může těšit 16. a 17.
září opět na prostranství před koupalištěm Flošna a Všesportovním stadionem. I letos bude připravena výstava
zemědělské techniky a hospodářských zvířat, dožínkové trhy, ochutnávky regionálních potravin a kulturní
program, jehož největšími hvězdami
se stanou Věra Martinová a Petr
Vondráček se skupinou Lokomotiva.
Hlavním dnem dožínek bude 17. září,
kdy v 10 hodin vyrazí od zimního stadionu do centra dění k Flošně dožínkový průvod. Součástí oslav bude
tento den také Den slovenské kultury
s vystoupením umělců ze země pod
Tatrami a ochutnávkami slovenských
specialit. Více na www.kralovehradeckedozinky.cz.
(tah)

Úprkovka slaví 111 let
Základní škola Úprkova bude
17. září slavit 111. výročí založení. Návštěvníci si budou moci od 9 do 16 hodin prohlédnout všechny prostory školy, připravena je i výstava dobových
školních pomůcek, originály obrazů
Joži Uprky i historická vozidla, zahraje
školní kapela i skupina Kantoři, vystoupí žáci. K dostání budou almanachy, trička, tužky i sešity. O den dříve,
tedy 16. září, se žáci vydají v dobových kostýmech do letního kina a v 11
hodin vypustí 111 barevných balonků.
Více na www.zsuprkova.cz.
(red)

Dny evropského dědictví představí zvonice a zvoničky
Dny evropského dědictví (European Heritage Days) každoročně v září otevírají veřejnosti brány nejzajímavějších památek
a objektů. Mají také za cíl upozornit na památky, které jsou sice na
okraji pozornosti, avšak jejichž
historická hodnota je trvalá. Příkladem těchto památek jsou
v Hradci Králové zvonice a zvoničky, které se nacházejí v jednotlivých dříve samostatných obcích, na jejichž prohlídku jsou
zájemci zváni 10. září.
Ve spolupráci s komisemi místní samosprávy bude možnost na
vybrané zvoničky výjimečně zazvonit, zaposlouchat se do zvuku
zvonů a seznámit se s jejich historií. Vstup na všechna místa vyjma Bílé věže je zdarma.
Více informací o akci a kompletní soupis všech hradeckých
zvoniček (nejen těch, na které
se bude zvonit) najdete na
www.hradeckralove.org/ehd.

Bílá věž, Velké náměstí
Architektonicky a historicky nejvýznamnější zvonicí v Hradci Králové je
renesanční Bílá věž. Její stavba byla
zahájena z milodarů měšťanů v červnu roku 1574 a do dnešní podoby
byla dokončena až roku 1729. Městu
sloužila jako strážní a požární věž.
Od 9.00 do 23.55 hodin prohlídky
věže. V rámci Dnů evropského dědictví snížené vstupné: sleva 50 %, tj.
dospělí 30, děti 20 korun.
Ve 22 hodin zvonění na zvon Augustin, druhý největší zvon v Čechách
- možnost rezervace na vstup do věže
i v době zvonění přes www.hkpoint.cz
za snížené vstupné 100 Kč na osobu,
počet míst 15. Poslední vstup na věž
před zvoněním bude ve 21 hodin,
vstup na věž po zvonění od 22.30 hodin, poslední vstup ve 23 hodin.

Farářství, Pražské Předměstí,
křižovatka ulic Bezručova
a U Zvoničky

Zvonek byl za 1. sv. války rekvírován
a r. 1919 nahrazen zvonkem novým,
který odlil Jan Bělohoubek z Pražského Předměstí. Roku 2010 došlo
z bezpečnostních důvodů k odstranění zvoničky. Obnovena byla díky veřejné sbírce roku 2013.
Zvonění pro veřejnost 12-14 hodin.

Plačice, Vlčkovická ulice
Dvoupatrová stožárová zvonička
krytá plechovou jehlanovitou stříškou
s křížem nahradila starší dřevěnou
zvoničku. Za 1. sv. války starosta
oznámil, že zvon ve zvoničce není,
ačkoliv v ní visel, pouze se na něj nezvonilo. Zvon tak odolal rekvizici až
do 2. sv. války. Roku 1946 byl nahrazen novým.
Zvonění pro veřejnost 13-16 hodin.

Kluky, Hlavní ulice
Zvonička na Pouchově.

Piletice, náves
Sloupová zvonička tvořená dřevěnou uměle sestavenou rozsochou
krytá kovovou zvalbenou stříškou.
Plášť zvonu je zdoben liniemi a pásem ornamentů. Zvon byl odlit roku
1896 v dílně H. Pistoria v Chebu. Královéhradecký badatel Ludvík Domečka datuje zvoničku stejně jako vedle
stojící kamenný kříž do roku 1904.
Zvonění pro veřejnost 12-13 hodin.
Prohlídky expozice Šrámkova statku
zdarma od 11 do 14 hodin, možnost
občerstvení ve stylové hospůdce.

Svinary, křižovatka ulic
Dubinská a Stříbrná
Sloupová zvonička tvořená dřevěnou uměle sestavenou rozsochou
krytá kovovou kuželovitou stříškou.

Unikátní sloupová betonová zvonička vycházející svým řešením z dřevěných zvoniček tvořených rozsochou,
krytá kovovou kuželovitou stříškou.
Zvon je zdoben stojící reliéfní postavou sv. Václava. Na místě dříve stávala zvonička dřevěná.
Zvonění pro veřejnost 13-16 hodin.

Nový Hradec Králové,
křižovatka ulic Brněnská
a Blodkova
Sloupová zvonička tvořená samorostlou dřevěnou rozsochou zřízená
církví československou. Je krytá cibulovou šindelovou stříškou s pravoslavným křížem. Původní zvon byl
roku 1946 nahrazen zvonem novým
zdobeným reliéfem mistra Jana Husa.
Kolem základu zvoničky byly umístěny kameny se jmény památných míst.
Zvonění pro veřejnost 14-16 hodin.
Pro děti je připravena malá hra.

Zvonička na Zámečku.

Zámeček, zvonice u kostela
sv. Jana Křtitele
Dřevěná stupňovitá zvonice s rozšířeným přízemím na osmibokém půdoryse, smíšené štenýřovo-vzpěradlové
konstrukce. Větší zvon z roku 1583
byl za 2. světové války zrekvírován,
roku 1947 nalezen ve skladišti zvonů
v Hamburku a do zvonice navrácen
v roce 1968. Menší zvon byl odlit roku
1609. Třetí zvon byl zrekvírován již
v roce 1917.
Zvonění pro veřejnost 15-18 hodin.
Prohlídka zvonice a kostela sv. Jana
Křtitele.

Vysoká nad Labem, náves
Sloupová zvonička tvořená uměle
sestavenou rozsochou krytá nízkou jehlancovitou stříškou. Zvon z roku 2010
je zdoben postavou sv. Jana Křtitele
s beránkem Božím a heraldickým znakem obce. Starší zvonička z roku 1874
byla odstraněna v roce 1951.
Zvonění pro veřejnost od 10 do 15
hodin.
(cr)

Eliščiny slavnosti nabídly zábavu i jarmark

Sloupová zvonička tvořená uměle
sestavenou dřevěnou rozsochou krytá
kuželovitou šindelovou stříškou. Zvon
je zdoben reliéfy Krista a Panny Marie
a nese nápisy: „Ulili bratří Gössnerové
ve Vídni 1890.“ a „Věnuje obec Pražské Předměstí.“ Roku 2000 byla provedena celková obnova zvoničky.
Zvonění pro veřejnost 11-13 hodin.

Věkoše, ulice Jana Černého
Sloupová zvonička tvořená dřevěnou samorostlou rozsochou krytá kovovou jehlanovitou stříškou. Zvon
zdobí pás geometrizovaných květů.
Ludvík Domečka uvádí, že za 1. sv.
války nebyl zvon rekvírován, neboť
byl včas tajně zakopán. Za 2. sv. války zvon rekvizici zřejmě neunikl
a roku 1948 byl osazen nový.
Zvonění pro veřejnost 11-12 hodin.

Pouchov, křižovatka ulic
Velká a Malá
Unikátní funkcionalistická železobetonová zvonička s otevřeným zvonovým patrem na čtvercovém půdorysu se soklem z umělého kamene byla
vybudována církví československou.
Na ploché stříšce je umístěn kalich
s křížem. Původní zvon z r. 1931 zdobený obrazem mistra Jana Husa byl
roku 1946 nahrazen zvonem novým.
Zvonění pro veřejnost 11-12 hodin.

Jarmark s ukázkami tradičních řemesel, pouliční hudebníci, herci i kejklíři, vůně grilovaného masa, večer ohňová show
a osm minut trvající ohňostroj, to vše za dohledu královny Elišky Rejčky, která 2. a 3. září v doprovodu Jindřicha z Lipé opět
navštívila své věnné a sídelní město. Přilákaly ji sem tradiční Slavnosti královny Elišky, které se za účasti desetitisíců návštěvníků už popatnácté konaly na Velkém i Malém náměstí a v přilehlých Žižkových sadech.
Foto: Martin Černý
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Oslavy pětašedesátin
otevřou i dveře školy

CIAF pozval i do kokpitu stíhaček

Farmaceutická fakulta UK otevře
Univerzitu třetího věku, která seniorům nabídne příležitost k rozšíření vědomostí v dvousemestrovém kurzu
Člověk a lék. Učitelé z fakulty a odborníci z praxe budou v deseti přednáškách na podzim a deseti na jaře hovořit o lécích, moderních lékových formách a podobně. Kurz se bude od 12.
října konat v budově Farmaceutické
fakulty UK v Heyrovského ulici vždy ve
středu od 16 do 18.30 hodin. Informace fakulta zveřejní na svém webu
www.faf.cuni.cz. Přihlášky od 5. září
elektronicky, poštou nebo na formuláři, který bude k dostání na fakultě. (pj)

Střední průmyslová škola, střední
odborná škola a střední odborné učiliště slaví 9. a 10. září 65. výročí.
Připraveny jsou dva dny otevřených
dveří, při kterých si návštěvníci budou moci kromě dílen prohlédnout
i obě hlavní budovy školy, tedy v Hradební ulici a na rohu Hradecké a Brněnské ulice u Moravského mostu,
a získat informace o vyučovaných
oborech. Připravena je také výstava
věnovaná historii školy a promítání
filmu za současnosti této největší
technicky zaměřené školy v kraji. Ke
koupi bude také almanach. V pátek
9. září se den otevřených dveří bude
konat od 11 do 17 hodin, v sobotu
10. září od 9 do 14 hodin. „Kromě
široké veřejnosti rádi přivítáme také
absolventy i bývalé zaměstnance
školy a žáky devátých tříd, které
brzy čeká rozhodování, na jakou
střední školu se přihlásit,“ uvedl ředitel Pavel Jankovský. Více na
www.hradebni.cz.
(čer)

Žádejte o dotace
na volnočasové
aktivity dětí
a mládeže
Odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže Magistrátu města Hradec Králové 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
2017, tedy akce konané od 1. ledna do 30. června 2017, mohou
žadatelé podávat na předepsaných formulářích od 1. do 31. října 2016. Aktualizované formuláře a více informací naleznete
na webu města www.hradeckralove.org - odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže.
(oš)

Sokolové nabízejí
pestrou škálu cvičení

Burácející stíhačky, prezentace Armády ČR, akrobatické formace a strhující manévry v oblacích. To všechno nabídl divákům 23. ročník letecké show CIAF, která se tradičně uskutečnila na hradeckém letišti. Rozmanitý program byl připraven i na zemi, kde si mohli diváci vyzkoušet, jaké to je sedět v kokpitu stíhačky.
Foto: Kamila Zadrobílková

Pohádka slaví deset let
Mateřská škola Pohádka při ZŠ
Mandysova zve absolventy, rodiče,
pracovníky a příznivce na den otevřených dveří konaný v sobotu 17. září
od 9 do 13 hodin u příležitosti desátého výročí. V 10 hodin je připraven
krátký program v amfiteátru na dětském hřišti, v případě nepříznivého
počasí v tělocvičně ZŠ.
(red)

Show na terasách
Tradice vystoupení pod širým nebem
využívající unikátní atmosféry a architektury historické části města přinese
10. září na severních terasách v Žižkových sadech devátý ročník audiovizuálního večera. Od 20 hodin se tu vystřídají čtyři hudební projekty s velkoformátovou projekcí a videomappingem.
Více na www.menumusic.cz.
(red)

Podzimní kurzy Internet pro seniory
Město Hradec Králové ve spolupráci se 12 základními školami bude od
října opět pořádat bezplatné kurzy Internet pro seniory, a to pro začátečníky, pro pokročilé a kurzy úpravy digitální fotografie (nejedná se o výuku
focení). Termíny výuky v jednotlivých
školách zájemci obdrží formou pozvánky koncem září. Výuka v deseti
lekcích jednou týdně obvykle mezi
14. a 17. hodinou v délce 60 minut
bude probíhat v základních školách Sever, Mandysova, J. Gočára,
Bezručova, Jiráskovo nám., Úprkova,
Nový Hradec Králové, Štefánikova,
Kukleny, Plotiště, Svobodné Dvory

Univerzita třetího
věku na „farmačce“

a M. Horákové. Kurz úpravy digitální
fotografie se uskuteční pouze v základních školách Bezručova, Sever
a M. Horákové. Senioři mající zájem
o účast v některém z kurzů se mohou
hlásit do 22. září na telefonním čísle
495 707 980, na kterém byl zřízen
záznamník. Na ten nadiktují jméno
a příjmení, rok narození, svoji úplnou
adresu, telefon, základní školu, kterou preferují, a to zda se hlásí do kurzu pro začátečníky, pokročilé, nebo
na úpravu digitální fotografie. Délka
vzkazu je omezena na dvě minuty.
Přihlášení jiným způsobem není
možné.
(oš)

Blokové čištění

Uctí Masarykovu památku

12. 9. Fráni Šrámka od Lipek po
Gebauerovu; Hrubínova mezi Veverkovou a Na Rybárně; Na Rybárně
mezi Jungmannovou a Bezručovou z
13. 9. Pod Zámečkem parkoviště
a vozovka před čp. 383,384,385; E.
Beneše před Poliklinikou III; E. Beneše - horní parkoviště před čp. 14311433; E. Beneše před čp. 1554-1565
(u Milety) z 14. 9. Jana Masaryka
před čp. 1312-1315 a čp. 1316-1322;
E. Beneše před čp. 1550-1553 (u Milety); E. Beneše - horní parkoviště
před čp. 1524-1528 z 15. 9. Jungmannova mezi Veverkovou a Na Rybárně; Jungmannova parkoviště vedle čp. 1504 z 16. 9. Jungmannova od
Veverkovy po Baarovu; Václavkova
u čp. 1612-1614 + ul. Farářství; Jungmannova za čp. 1440-1448 z 19. 9.
Souběžná - vozovka a parkoviště
před čp. 1746 (malá Harmonie); Potoční, celá včetně parkoviště, Kejzlarova, před čp. 1677-9 a čp. 1323-6
a vedle čp. 1322 + slepá část z 20. 9.
Na Rozhraní od ul. Pod Zámečkem
před čp. 1511-1514 a čp. 1377-1380;
Pod Zámečkem parkoviště a vozovka
před čp. 1516-1521; Pod Zámečkem
parkoviště a vozovka vedle čp. 1381
(Durychova); M. Horákové u čp. 264268 z 21. 9. Durychova u čp. 13861391 a u čp. 1392-1393; Slunečná;
Štolbova mezi Durychovou a Slunečnou; Fričova před čp. 1043-1045
a před čp. 1046-1049; Fričova před
čp. 1043-1045 a před čp. 1046-1049;
Urxova, u čp. 295; u čp. 213-217; Komenského - zimní stadion před hlavním vchodem.
(ts)

Masarykova společnost zve na shromáždění občanů k uctění památky prvního prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka, při příležitosti
79. výročí jeho úmrtí. Koná se 14. září
od 16 hodin na Masarykově náměstí. (du)

TJ Sokol HK - Pražské Předměstí
přijímá děti do pravidelného cvičení
v několika kategoriích:
Cvičení rodičů s dětmi od dvou
do čtyř let. Zápisy se konají v září
každý čtvrtek od 16.30 do 18 hodin
v tělocvičně v Chelčického ulici.
Všestranné cvičení pro předškolní děti od čtyř do šesti let. Zápis
12. září od 16.15 do 17.30 hodin
a dále každé pondělí.
Cvičení pro rozvoj všestranné tělesné zdatnosti pro chlapce i dívky
od šesti do 14 let. Zápis a cvičení
každé pondělí v září od 17.30 do 19
hodin. Více na telefonu 732 409 282.
Dětský aerobic pro děvčata od
pěti do jedenácti let. Zápis 13. září
od 16.30 do 18.30 hodin a každé úterý v září.
(red)

KOMENTÁŘ ZASTUPITELE

Křižovatka Koruna
– vyhozených 128 milionů
V pondělí 8. srpna byla slavnostně otevřena křižovatka Koruna, která sklízí
silnou kritiku pro svou monstróznost, architektonickou kvalitu i svou cenu. Sám
vnímám celou akci právě jako mimořádně nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky. Vedení města Hradce Králové prodalo pozemky pro obchodní
centrum Aupark za cca 51 milionů korun. Už tento obchod byl nevýhodný
a město tím dalo další ránu malým místním obchodníkům a místo smysluplného využití místa, zde podpořilo vznik dalšího přerostlého obchodního centra, které si žádá kapacitnější dopravní napojení. Místo toho, aby město využilo smlouvu s developerem a úpravu křižovatky Koruna a okolí zaplatil právě
developer, tak město rekonstrukci křižovatky zaplatilo samo. Vedení města tak
dobrovolně vyhodilo za novou křižovatku 128 milionů korun. Dále například
Dopravní podnik města Hradce Králové musel v křižovatce přeložit sloupy
a trakční vedení, což mělo vyjít na cca 16 milionů korun. V září Dopravní podnik HK zdražuje jízdné - mj. se z rozhodnutí Rady města HK bude šetřit na výhodách pro dárce krve! Celé zdražení jízdného má přinést 3 - 4 miliony korun.
Tzn., že v ideálním případě toto zdražení bude vydělávat na krásné trakční vedení a sloupy dané křižovatky 4 roky do roku 2020. Vždy jsem vystupoval
a hlasoval proti realizaci Auparku i Křižovatky Koruna v realizované podobě
a obě stavby jsou pro mne nejen příkladem nehospodárného nakládání s veřejnými financemi, ale i promarněnou příležitostí pro lepší podobu našeho
města.
Martin Hanousek, zastupitel města zvolen za ZPH a SZ, s Piráty
31. 8. 2016

PŘÍBĚHY VÁLKY 1866 - JINÝ POHLED NA VÁLEČNÉ UDÁLOSTI

Voják Ludvík Pávek u Hradce Králové
Po zveřejnění prvních dílů ze
seriálu Příběhy války 1866 - Jiný
pohled na válečné události - zaznamenala redakce mnohé čtenářské ohlasy, mezi nimiž byly
i dosud neznámé příběhy či zajímavé skutečnosti s touto tematikou. S poděkováním je rádi na
našich stránkách dále sdílíme.
Jedním z účastníků bitvy u Hradce
Králové v prusko-rakouské
válce v r. 1866 byl jako plukovní kadet 5. praporu polních myslivců posádkou
v Uherském Brodě i osmnáctiletý Ludvík Pávek, jehož prapor náležel k II. armádnímu sboru podmaršálka arcivévody Arnošta. První prapor polních
myslivců bojoval ve svazku pěší brigády Alexandra Benedeka s pěším
plukem č. 52 a 78. Pávek se zúčastnil bitvy o Svíbský les, vyznamenal se
v ní a byl za to vyznamenán vojenským záslužným křížem s válečnou
dekorací za chrabrost. Podobných
bojovníků bylo tehdy na válečném
poli jistě mnoho, ale Pávkovy další
osudy byly neobyčejně zajímavé a výjimečné. Ačkoliv byl uvědomělým Čechem a pocházel z prosté jihočeské
rodiny majitele zájezdního hostince
v Lišově u Českých Budějovic, prošel
po první bojové zkušenosti oslnivou

vojenskou kariérou, která by se dala
očekávat spíše u člověka z vysokých
společenských vrstev. Po absolvování kadetní školy dosáhl nejprve běžných důstojnických hodností, později
však byl přijat na vysokou válečnou
školu a po jejím absolvování byl jmenován v r. 1872 setníkem generálního
štábu a přidělen jako učitel taktiky na
válečnou školu ve Vídni. Za několik
let poté povýšil do rakouského generálního štábu, kde byl posléze jmenován do hodnosti plukovníka gšt. a pak
se dokonce stal šéfem štábu 15. armádního sboru v Sarajevě. Jeho kariéra vyvrcholila v roce 1896, když byl
jmenován podmaršálkem a velitelem
2. armádního sboru ve Vídni. Tento
sbor byl v celé tehdejší největší středoevropské monarchii nepochybně
nejprestižnějším a nejdůležitějším vojenským tělesem, protože chránil
hlavní město celého velikého soustátí. V této funkci vytrval Ludvík Pávek
celých osm let a setrval v ní až do
konce své hvězdné kariéry, zakončené v r. 1904 odchodem do výslužby
s titulem polního zbrojmistra, nejvyšší
tehdejší vojenskou hodností.
Ludvík Pávek obdržel během svého života řadu nejvyšších rakouských
a zahraničních vyznamenání. Byl
např. nositelem velkokříže řádu Františka Josefa I., řádu Leopoldova, řádu
Železné koruny 3. třídy, vojenského

záslužného kříže s válečnou dekorací
za udatnost v bitvě u Hradce Králové
1866, záslužné medaile Signum Laudis, válečné pamětní medaile, jubilejní medaile 1898, služeb. odzn. D2
atd.
Připomínáme-li si pozoruhodně úspěšný osud prostého Čecha, žijícího
v 19. století v rakousko-uherské monarchii, musíme se zamyslet nad tím,

že i tenkrát bylo možno odpovědnou
prací a svědomitostí dosáhnout nejvyšších met ve společnosti, která nebyla podobným osobnostem nakloněna. Nesmíme přitom zapomínat, že
se osudy našeho národa v tehdejší
evropské realitě jevily pro mnoho tehdejších současníků zcela jinak, než
jak na ně dnes nahlížíme my a v mnohém nebyly z hlediska našich dalších
národních osudů tak neprozřetelné,
jak se později mohlo zdát. Po zkušenostech s rozpínavými Prusy z předchozího století mnozí Češi spojovali
svou bezpečnost s osudem rakouské
monarchie, v níž jim sice nepřináleželo první místo, ale jež jim přece jen
zajišťovala v znesvářené Evropě určitou míru národní jistoty a stability. Že
se pak dějiny hnuly jiným směrem, je
už jiná historie. Takže v té kruté bitvě
u Hradce Králové mnozí Češi, a mezi
nimi jistě i Ludvík Pávek, bojovali se
spravedlivým odhodláním nejen za
monarchii, ale také - a to především za svůj národ.
Antonín Mokrý
– – – – – –
Z rodinného archivu JUDr. Antonína Mokrého z Hradce Králové. Ludvík
Pávek byl bratrem Marie Pávkové,
provdané za Antonína Mokrého,
účastníka Slovanského sjezdu v Praze v r. 1848 a poslance ústavodárného Říšského sněmu ve Vídni a Kroměříži v r. 1848 a 1849.

Statutární město Hradec Králové
vyhlašuje
výběrová řízení na pozice:

REFERENT/KA – DOPRAVNÍ
STRATEGIE
odbor strategického plánování
a projektového řízení
Informace: Karel Vít, tel. 495 707
590, Tomáš Jeřábek, tel. 495 707 438
Přihlášky lze podávat do 21. 9.
z

REFERENT/KA – STAVEBNÍ TECHNIK
odbor stavební
Informace: Michal Jandík,
tel. 495 707 850
Přihlášky lze podávat do 21. 9.
z

REFERENT/KA − PŘESTUPKY
odbor správní
Informace: Pavel Uhlíř,
tel. 495 707 460
Přihlášky lze podávat do 22. 9.
z

REFERENT/KA − OCHRANA
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (ODPADY)
odbor životního prostředí
Informace: Iva Šedivá, tel. 495 707
640, Libor Rak, tel. 495 707 655.
Přihlášky lze podávat do 22. 9.
Další informace naleznete na
www.hradeckralove.org - Kariéra
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KAM ZA KULTUROU
Sobota 10. září
Gayerova kasárna 8.00 Farmářskopotravinářské trhy
Hvězdárna a planetárium 14.00 Pozorování Slunce, 15.00 Program pro
děti - Polaris, 18.00 Zemětřesení,
19.30 Večerní program, 20.45 Večerní pozorování
Bio Central 15.30 Tajný život mazlíčků, 18.00 Tohle je náš svět, 19.00 Komorná 20.30 Sully: Zázrak na řece
Hudson, 21.00 Špitál
Muzeum VČ 18.30 a 22.00 Mezinárodní noc pro netopýry
Klicperovo divadlo 19.00 Figarova
svatba

Neděle 11. září
Eliščino nábřeží 13.00 Nábřeží sportu
Bio Central 15.30 Obr Dobr, 18.00
Zloději zelených koní, 19.00 Učitelka,
20.30 Tohle je náš svět

Pondělí 12. září
Klicperovo divadlo 10.00 Kytice
Církev československá husitská
17.00 Jeroným Pražský, buřič a provokatér
Adalbertinum 17.30 Meditace pod
lupou
Bio Central 18.00 Jason Bourne,
19.00 Líná zátoka, 20.30 Komorná

STRANA 3

Labské nábřeží bude patřit sportu Nabídka klubů a kroužků
Možnost vidět na jednom místě ukázky a exhibice až padesáti druhů
známých i méně známých sportů, vyzkoušet si je, promluvit s trenéry a případně si vybrat vhodný sport, nabídne veřejnosti i letos Nábřeží sportu.
Projekt z cyklu Královéhradecká
nábřeží se na náměstí Osvoboditelů,
Eliščině nábřeží před sokolovnou
a na přilehlé náplavce i řece Labi
uskuteční v neděli 11. září od 13 do
18 hodin.
Na hlavním pódiu, na tatami i na
hladině Labe návštěvníci už popáté
uvidí v akci sportovce všech úrovní
a kategorií, kteří předvedou své umění. „Pokud by vás některý z předváděných sportů zaujal, můžete ho na
této akci vyzkoušet a získat o něm potřebné informace od kvalifikovaných
trenérů či sportovců, kteří se vám
budou po celé odpoledne rádi věnovat,“ tvrdí organizátoři z magistrátu.
Účast na Nábřeží sportu podle nich
potvrdil také olympionik, judista Pavel
Petřikov, který na hlavním pódiu
v průběhu odpoledne předvede své

umění a následně bude mít u stánku
Judo Clubu Hradec Králové také autogramiádu.
Při letošním Nábřeží sportu se představí fotbal, lední hokej, basketbal, atletika, krasobruslení, silniční cyklistika,
šachy, vodní pólo, zápas, triatlon, moderní pětiboj, šerm, plavání, box, sportovní i moderní gymnastika, badminton,
pozemní hokej, tenis, volejbal, stolní tenis, judo, aerobic, florbal, golf i minigolf,
sportovní střelba, karate, kanoistika,
vodní slalom, veslování, ale i agility, aikidó, capoeira, džódó, footbag, hokejbal, iaidó, kendó, kin ball, krav maga,
mažoretkový sport, modelářství či nordic walking. Chybět nebude ani ragby,
softball, společenský tanec, sportovní
příprava, street dance, taekwondo
nebo zumba. Každý si tak bude moci
vybrat jemu blízký sport.
(red)

Víno na soutoku přilákalo davy

Úterý 13. září

Klicperovo divadlo 10.00 Český les
Knihovna HK, Wonkova 15.00 Výtvarná dílna - Malované kachle, 17.00
Jerichow - promítání filmu,
Bio Central 18.00 Zloději zelených
koní, 19.00 Tohle je náš svět, 20.30
Sully: Zázrak na řece Hudson
Galerie Koruna 18.00 Vernisáž výstavy Pocta české grafice
Klub Satchmo 19.00 n´Chant
Hvězdárna a planetárium 18.30
Podvečerní program, 20.30 Večerní
pozorování

Čtvrtek 15. září
KRC Sedmikráska 10.00 Začínáme
běhat
Bio Central 17.00 Komorná, 18.00
Krakatit, 19.00 Psí srdce, 20.00 Krakatit
Knihovna HK, Wonkova 17.00 Jóga
pro každého
Klicperovo divadlo 17.30 Tři mušketýři
Studio Beseda 19.00 Nikdy
Filharmonie HK 19.30 Koncert bílé
řady
Divadlo Jesličky 19.30 Květiny
z Yorkshire

Pátek 16. září
Bio Central 18.00 Učitelka, 19.00
Chronic, 20.30 Sully: Zázrak na řece
Hudson
Hvězdárna a planetárium 18.30
Podvečerní program, 20.30 Večerní
pozorování
Klicperovo divadlo 19.00 Koule

VÝSTAVY
Galerie Koruna - Letní kolekce, do
10. 9.
Galerie Barbara - Jaroslav Bártl - obrazy, Ivana a Jan Bambasovi - keramika, do 30. 9.
Galerie Na Hradě - Kroužení, Lucie
Staňková, do 9. 10.
(lm)

Festival pro
mladé i starší
Festivalový park na letišti bude
v sobotu 10. září hostit druhý ročník
multižánrového benefičního festivalu
Play Fair, který návštěvníkům od nemluvňat až po seniory umožní zažít
neopakovatelné odpoledne plné koncertů, divadla, tvořivých dílen, zábavy,
atrakcí pro děti a soutěží. Výtěžek
festivalu bude věnován Nadaci Taťány Kuchařové - Krása pomoci. Více
na www.playfair.cz.
(red)

Taneční skupina T-BASS uvítá ve
svých řadách nové členy od dvou
a půl let až po dospělé, začátečníky
i mírně pokročilé. Zájemci se mohou
ozvat na e-mail t-bass@email.cz,
nebo v průběhu září navštívit taneční
studio Strop v Gagarinově ulici 844 na
Slezském Předměstí. Zdejší recepce
je otevřena od pondělí do čtvrtka vždy
od 16 do 18 hodin.
Zápisy nových zpěváčků do Královéhradeckého dětského sboru
JITRO probíhají od 5. do 9. září a od
12. do 16. září vždy od 14.30 do 17
hodin v budově sboru v Gayerových kasárnách, tř. ČSA 335. Děti
si k zápisu připraví jednu oblíbenou
píseň. Více informací získáte na
www.jitro.cz.
Aikido Hradec Králové zve nové
zájemce o toto bojové umění. Muži
a ženy ve věku 15 až 99 let cvičí
v pondělí od 20 hodin, v úterý od 19
hodin, ve středu a v pátek shodně od
20 hodin. Děti od šesti do 14 let se
scházejí v úterý od 17 hodin. Tréninky
probíhají v budově TJ Sokol na Eliščině nábřeží. Více informací na www.aikidohk.cz.

Klicperovo divadlo 10.00 Kytice
Bio Centrál 10.00 Líná zátoka, 18.00
Tohle je náš svět, 19.00 Komorná,
20.30 Božská Florence
Knihovna HK, Wonkova 17.00 Setkání s účastníky 1. východočeské himálajské expedice, 1976 - beseda
SVK HK 17.00 Sny - přednáška

Středa 14. září

Taneční stepařský soubor Fidgety Feet ze ZUŠ Střezina - držitel titulu Talent královéhradecké kultury
2015 - zve všechny zájemce o step
do svých řad. Opět otevírají jednu
dětskou třídu (od 7 let a starší) a jednu třídu pro dospělé (bez věkového
omezení). Konec náboru je 21. září.
Bližší info na www.fidgetyfeet.strezina.cz

Stovky vín, vybrané pokrmy, hudba a slunečné počasí přilákaly na druhý ročník
Svátku vína na soutoku, který se v Jiráskových sadech konal druhý zářijový den,
množství lidí. Podle organizátorů si sem našly cestu zhruba tři a půl tisíce návštěvníků, což je o téměř tisícovku víc, než při loňské premiéře.
Foto: Martin Černý

Oddíl žen FC Hradec Králové do
svých řad zve zájemkyně o fotbal,
které se mohou hlásit při trénincích ve
středu a pátek od 16.30 do 18 hodin
na hřišti na Novém Hradci Králové.
Klub má ženská družstva všech věkových kategorií od přípravek až po
ženy. Více na tel. 606 644 760, 604
206 048.
A-TEAM Hradec Králové zve děvčata i maminky do přípravkových

UDĚLEJTE SI ČAS
Meditace pod lupou
Účinky meditace si zájemci mohou vyzkoušet v desetitýdenním
kurzu Meditace pod lupou pořádaném společností Sahadža jóga. Kurzy budou probíhat každé pondělí od
12. září od 17.30 hodin v Adalbertinu. Více na www. adalbertinum.cz.

Co s vnitrobloky
Spolek Pro Gočár pořádá konferenci o vnitroblocích. Konference se
bude konat 15. září od 8.30 hodin
v knihovně města a její smyslem má
být hledání možností proměny dvorů
na prostory pro hry, odpočinek apod.
Přihlášky na stransky@mybox.cz.

Dětský den
na rytířském hradišti
Lanové překážky, šifrovací stezka, tvořivé workshopy, v nichž si zájemci zkusí například odlévání stop
zvěře, výrobu talismanu či pletení
korálků. Takový program nabídne
dětské odpoledne na rytířském hradišti v lese v sobotu 10. září od 13
do 18 hodin. Nudit se nebudou ani
dospělí, pro které pořádající hradečtí skauti ve spolupráci se společností Městské lesy Hradec Králové připravili dřevorubeckou soutěž.

Kunětické vinobraní
Již 4. ročník Kunětického vinobraní se bude konat v sobotu 17. září
v areálu hradu Kunětická hora. Návštěvníci budou mít možnost seznámit se s produkcí více než 20 českých i zahraničních vinařství. Doprovodný program zahrne živou hudbu,
ukázky lidových řemesel, lukostřelby i historického šermu, pro děti jsou
připraveny speciální atrakce a aktivity v dětské zóně. Na vinobraní je zajištěna autobusová doprava zdarma
z Hradce Králové i Pardubic. Více
na www.kunetickevinobrani.cz.

Tajní katolíci
ve Skandinávii
Biskupská knihovna bude od poloviny září pořádat přednášky pro
veřejnost. Tématem té první budou
15. září od 17 hodin Tajní katolíci
v luteránské Skandinávii na prahu
moderních dějin, přičemž autorem je
specialista na Skandinávii Martin
Bakeš. Akce se uskuteční v prosto-

ru zvaném Balbínka v Novém Adalbertinu na Velkém náměstí. Dále se
zde budou přednášky konat jednou
nebo dvakrát měsíčně.

Salon láká na vnitrobloky
Salon královéhradecký na Gočárově třídě zve na výstavu prací studentů Fakulty architektury VUT v Brně
nazvanou Vnitrobloky. Výstava je zde
k vidění do konce září v úterý a ve
čtvrtek od 14 do 18 hodin.

Vlčí víkend
Po pátečním (9. září od 20 hodin)
nočním závodě bude Vlčí víkend pokračovat v sobotu 10. září v 10 hodin
osm kilometrů dlouhým rodinným pochodem městskými lesy s registrací
u bufetu U Vlka na cestě Hradečnici
za lesním hřbitovem. Na odpoledne
organizátoři připravili živou hudbu
v podání Art Jazz Bandu, atrakce pro
děti a grilované dobroty v podobě divočáka a klobás. Chybět nebude ani
trdelník a další laskominy. Více na
www.bufetuvlka.cz.

Výstava prací studentů
Galerie na mostě Farmaceutické
fakulty UK a Katedra výtvarné kultury
a textilní tvorby zvou na výstavu prací studentů atelieru grafiky pod vedením Lubomíra Netušila. Vernisáž výstavy, která potrvá do 7. října, se
koná 12. září v 16 hodin.

Návrhy stojanů
se představují
Až do 30. září trvá v knihovně města ve Wonkově ulici výstava autorských návrhů stojanů na jízdní kola
studentů VŠUMPRUM v Praze.

Do Tvořivého ateliéru
Zkuste zjistit, jak pomocí artefiletiky
relaxovat, uvolnit pocity, rozvíjet sebevědomí či pochopit své životní
strategie, a to 12. září od 18 hodin
v Tvořivém ateliéru v ClubCafé Pessoa. Více na tel. 732 632 340.

Přednáška k výročí
Sbor kněze Ambrože bude 12. září
od 17 hodin hostit přednášku v rámci
cyklu Čaj o páté, kdy se Martin Chadima zaměří na postavu Jeronýma
Pražského, od jehož upálení letos
uplynulo 600 let.

Rozhlas míří
do pohádkového Jičína
V sobotu 10. září bude v poledne
patřit hlavní pódium na festivalu Jičín - město pohádky Českému rozhlasu Hradec Králové. Na pódiové
vystoupení naváže ve 14 hodin přímý přenos, který přinese posluchačům aktuality z pohádkového Jičína.
V pátek
16. září vysílá
Český rozhlas
HK dopoledne po 10. hodině živě
z Radioklubu v Havlíčkově ulici za
účasti diváků a posluchačů. S hostem, cestovatelem Leošem Šimánkem se bude křtít jeho nová knížka
Amerikou po hřebenech hor.

Sůl nad železo
Archeopark Všestary zve na další
tematickou akci nazvanou Sůl nad
železo, která se zde bude konat
o víkendu 10. a 11. září. Více na
www.archeoparkvsestary.cz.

Himálajská expedice
v knihovně
Až do 27. září je v knihovně města ve Wonkově ulici k vidění výstava
40 let 1. východočeské himálajské
expedice (1976). Vystaveny jsou původní fotografie, etnologické sběry
i výzbroj a výstroj členů expedice.

Pohádkový les
Společnost Práce invalidů zve
11. září rodiče a děti na zábavněvzdělávací akci Pohádkový les. Startovat se bude mezi 11. a 13. hodinou
u lesního hřbitova v Malšovicích
a pro účastníky bude připraveno osm
stanovišť se zábavní aktivitou přibližující problematiku zdravotních handicapů a další doprovodný program
jako ukázka hippoterapie, malování
na obličej či jízda na koloběžkách.
Konec trasy je u rytířského hradiště.

Odpoledne pro rodiny
Ve středu 14. září od 16 hodin
můžete soutěžit, vyrábět, malovat
chodníkovými křídami a dobře se
bavit na dětském dnu, který pořádá
DKC NOMIA na hřišti mezi ulicemi
E. Beneše a Na Potoce. Uvidíte také
ukázku výcviku psů a po skončení
soutěží pokračuje akce opékáním
buřtů u táboráku. Vstup zdarma.
Více na www.nomiahk.cz.
(red)

a závodních týmů mažoretek s třásněmi pompom. Tančit mohou holčičky
už od čtyř let. Zápis se koná 12. září
od 17 do 19 hodin v ZŠ Milady Horákové. Více na www.mazoretkyhradec.cz.
Tenis-centrum DTJ Hradec Králové v ulici U Labe 427 pořádá nábor
dětí se zájmem o tenis. Po termínech
7. a 8. září sem mohou zájemci přijít
na zápis ještě 14. září od 15 do 18 hodin. Více na tel. 728 996 483, 777 828
474 nebo na www.teniscentrumhk.cz.
Klub brazilského jiu-jitsu Delta
gym otevírá nový kurz pohybové průpravy s úpolovými a sebeobrannými
prvky pro děti od pěti let. Nábor proběhne 12. a 14. září v 17.30 hodin
v dojo Delta gym v Seydlerově ulici
1738/5. Více na www.deltagym.cz
nebo na tel. 724 163 171.
(red)

Hledají nový domov
Peggy, evid. č. 248/2016, kříženec;
pohlaví: fena, barva: světle hnědá,
věk: 11 let, kohoutková výška 35 cm,
hmotnost 10 kg.
Peggy je pohledná starší fenka menšího vzrůstu. Je přátelské
povahy, poslušná,
vhodná k dětem.
Coudy, evid. č. 163/2016, kříženec;
pohlaví:
pes, barva:
plavá, věk:
8 let, kohoutková
výška
50
cm, hmotnost 15 kg.
Coudy byl nalezen nemocný, úspěšně prodělal operaci nádoru na
boku. Přijímá pouze kvalitní granule
bohaté na bílkoviny. Je vhodný jako
společník k domku se zahrádkou. Má
přátelskou, klidnou povahu. Na vodítku je snadno ovladatelný. Vyžaduje
pravidelné stříhání srsti.
Šipinka, evid. č. 249/2016, kříženec špice; pohlaví: fena, barva: krémová,
věk: 12 let, kohoutková výška
35 cm, hmotnost 9,5 kg.
Šipinka
je
velmi vděčná
fenka, kříženec špice. Její zdravotní
stav odpovídá jejímu věku, fenka se
občas třese. Přijímá pouze vařené kuřecí maso.
Barnabáš, evid.č. 269/ 2016, kočka evropská;
barva: bílá se
znaky, pohlaví:
kocour,
věk:
2,5 měsíce.
Barnabáš je
krásné koťátko,
milé hravé povahy.
(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 2. 9. 2016. Zveřej−
něné informace jsou platné k tomuto datu.
Uzávěrka dalšího čísla bude 9. 9. 2016.
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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