3. 10. 2018, Č. 32 / 2018, ZDARMA

WWW.HRADECKRALOVE.ORG

Oslavenec nabídne i průjezd myčkou • Atraktivní podívanou a zážitky nabídne v sobotu 6. října den otevřených dveří dopravního podniku. Chybět nebudou ani jízdy
historickými vozidly městem nebo průjezd autobusu s pasažéry myčkou. Den otevřených dveří se bude konat od
9 do 15 hodin v areálu dopravního podniku v Pouchovské
ulici a na terminálu hromadné dopravy.
Více na str. 2

KRÁTCE Z HRADCE
Hlaste se do další
Akademie seniorů
Městská policie připravuje desátý
ročník cyklu přednášek Akademie
seniorů. Ta je zaměřena na osoby
starší a zdravotně postižené, které
jsou často oběťmi trestných činů.
Cílem je zvýšit právní povědomí absolventů a získání praktických znalostí vedoucích k jejich větší bezpečnosti a obraně proti šmejdům.
Zájemci se mohou hlásit na tel. 495
707 927, 495 707 935, 495 707
927, 731 131 091, 731 131 013,
731 633 117, e-mail: eva.knezourova@mmhk.cz, ivan.dubec@mmhk.
cz, simona.pacltova@mmhk.cz.

Den lesní techniky
provoní gulášek
a divočák na rožni

Ukázky lesnické techniky, stromolezectví a výškových ořezů
stromů, myslivosti i myslivecké pedagogiky, sokolnictví, řezbářských
a kovářských dovedností i práce
loveckých psů nabídne oblíbený
Den lesní techniky, který je připraven na 13. října. Chybět nebudou
ani hry a soutěže pro děti. Tradiční
akce Městských lesů Hradec Králové se bude konat od 10 do 16 hodin
na lesní cestě vedoucí od skladu
palivového dřeva za malšovickým
psím útulkem k bufetu U Vlka. Zde
si bude možné pochutnat na divočákovi na rožni, rybách nebo zvěřinovém guláši.

Tipy Hradecké internetové televize

• Gočárovy schody nabídly atraktivní podívanou
• Třebešské posvícení plné lákadel
• Dny evropského dědictví
• Sportovní hry seniorů
• Festival sportu nabídl 50 druhů sportu

U Bona publica bylo pravěké sídliště
Během prázdnin začala další
část celkové rekonstrukce historického schodiště Bono publico. Společně se stavbaři zde nyní intenzivně pracují i archeologové, kteří
po venkovních stranách schodiště
provádějí záchranný archeologický výzkum. Jeho první část v biskupských zahradách je již u konce a přinesla významná svědectví
o historii a utváření kopce mezi Labem a Orlicí od pravěkého osídlení
prakticky až do současnosti.
Záchranný archeologický výzkum
zde byl plánovaný a jeho cílem je
místo odborně prozkoumat a zdokumentovat. „Na horní hraně biskupských zahrad jsme odkryli pravěký
val, který sloužil jako opevnění,
v němž jsme nalezli zlomky keramických nádob i pazourkové nástroje staré 3,3 až 5,5 tisíce let. Znovu
se tedy potvrdilo, že návrší, kde je
dnes Velké náměstí, bylo silně osídleno již v pravěku,“ říká archeolog
Radek Bláha z hradeckého Muzea
východních Čech. V mladších vrstvách archeologové nalezli zlomky
kuchyňské i stolní keramiky, části
různých nástrojů, šperky nebo ozdoby z ošacení, které je možné datovat
do renesance, tedy 16. až 17. století.
„Níže položená sonda naznačila, že
svah, na kterém je schodiště a terasy, se původně příkře skláněl k Orlici
a měl daleko prudší sklon než dnes.
Objevili jsme tam i požárovou vrstvu
z 10. – 12. století, která souvisí s požárem dřevohlinité hradby slovanského hradiště,“ doplňuje Bláha.
Na staveništi však nejsou pouze
archeologové. Stavbaři mezitím pracují uvnitř schodiště, které se v průběhu rekonstrukce dočká kompletní
výměny schodů, nové budou vnitřní
i venkovní omítky či okna v tamburech nad odpočívadly. Kompletně se

Archeologa Muzea východních Čech Radka Bláhu nálezy od schodiště Bono publico zaujaly.
vymění měděné krytiny na střechách
a římsách, nová pískovcová a žulová
dlažba, součástí oprav jsou sadové
úpravy v okolí, osvětlení a ozvučení
objektu a celá řada dalších sanačních prací a opatření proti vlhkosti.
Schodiště je v posledních letech také
oblíbeným cílem vandalů. Proti takovým škodám bude nově osvětlený
prostor sledovat kamerový systém
napojený na pult městské policie.

Rekonstrukce schodiště Bono
publico začala již loni na podzim,
kdy se zdivo ošetřilo odsolovacími omítkami a zabudovala do něj
speciální technologie proti vzlínání vody z podloží. Po dobu rekonstrukce bude Bono publico zcela
uzavřené. Pěší mohou pro cestu od
křižovatky Fortna na Velké náměstí
využít nedaleké schodiště u bývalého pivovaru nebo Gočárovo schodi-

Volíme nové složení zastupitelstva města

Nabídněte stromy
k výzdobě náměstí

Hlavní podatelna omezí
dočasně provoz
Centrální podatelna magistrátu
města v ulici Československé armády 408 bude v pátek 12. října
zajišťovat služby veřejnosti z provozních důvodů jen od 8 do 12 hodin.
(red)

O tom, kdo zasedne v novém
zastupitelstvu města, z něhož následně vzejde složení rady města
a jméno primátora, rozhodnou občané v pátek 5. a v sobotu 6. října
při komunálních volbách.
Volební místnosti budou první den
otevřeny od 14 do 22 hodin, v sobotu pak od 8 do 14 hodin. V Hradci
Králové se o hlasy voličů uchází 13
stran a hnutí, přičemž hlas je možné
dát 37 osobám. Tolik členů má totiž
zastupitelstvo města. Po příchodu do
volební místnosti se volič musí prokázat občanským průkazem nebo
cestovním pasem, cizinci průkazem
a povolením k pobytu. Bez toho nemohou volit.
Hlasovací lístek lze upravit třemi
způsoby. Buď označit křížkem ve
čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze volební
stranu, čímž dá hlas 37 kandidátům
této strany v pořadí podle hlasovacího lístku. Nebo může označit

Ilustrační foto: Martin Černý
v rámečcích před jmény křížkem
37 kandidátů napříč volebními stranami. Třetí možností je kombinace
dvou předchozích, kdy volič označí
křížkem jednu stranu a v rámečku
před jmény kandidátů další vybrané
kandidáty z jiných volebních stran.
V tomto případě dá hlas jednotlivě
označeným kandidátům a z označe-

né strany zbývající počet do 37 podle pořadí na lístku. Poté lístek vloží
za zástěnou do šedé úřední obálky,
kterou dostane ve volební místnosti,
a vhodí do volební schránky.
Vzhledem k nezvykle velkému
rozměru hlasovacího archu a jeho
potištění z obou stran je vhodné si
křížkování rozmyslet či hlasovací
lístek přímo upravit předem doma.
Úpravy hlasovacího lístku ve volební místnosti za zástěnou nemusejí
být pro voliče dostatečně pohodlné.
Povinnost voliče zdržet se s hlasovacím lístkem za zástěnou však nadále
zůstává.
Ze závažných důvodů, může volič
požádat o možnost hlasovat mimo
volební místnost. O přenosnou volební schránku lze žádat na telefonech 495 707 441, 495 707 440,
725 644 287 nebo 731 131 158. Pro
komunální volby nejsou vydávány
voličské průkazy, hlasovat je možné
jen ve svém okrsku.
(red)

Také letos shánějí technické služby stromy na vánoční výzdobu tří
náměstí – Masarykova, Velkého
a 28. října. V současné době mají zajištěn pouze jeden, a tak shánějí ještě
dva. Obracejí se proto na občany města a okolí, aby nabídli vánoční stromy
pro náměstí. Vhodné jsou jehličnaté
stromy, zejména zelené i stříbrné smrky, jedle a douglasky vysoké nejméně
15 metrů. Důležitá je dostupnost místa
pro jeřáb a tahač s návěsem. Vyzvednutí stromu zajistí technické služby. Při
kácení s pomocí jeřábu lze bezpečně
vyzvednout strom i z prostor v blízkosti budov, kde na běžné kácení není dostatek místa. V případě zájmu je možné i odfrézování pařezu a odpovídající
náhrada palivového dřeva. Nevhodné
jsou stromy se dvěma a více kmeny,
ohnuté, jednostranně zavětvené, duté
nebo jinak poškozené. Nabídky na
e-mailu: info@tshk.cz nebo na tel. 495
402 654, 495 402 644.
(ts)

Foto: Petr Vinklář

ště vzdálené zhruba 150 metrů druhým směrem k zdravotnické škole.
Celkové náklady na rekonstrukci
činí 22,8 milionu korun včetně DPH.
Loňské práce vyšly na 2,36 milionu
korun, druhá etapa má rozpočet necelých 20,5 milionu. Město většinu
opravy bude hradit z vlastního rozpočtu, od Ministerstva kultury ČR
má příslib na získání dotace ve výši
přibližně 2,3 milionu korun.
(pv)

MĚSTO HLEDÁ

Statutární město Hradec Králové
prodlužuje výběrové řízení na místo:

ENERGETICKÝ/Á
MANAŽER/KA

odbor strategického plánování
a projektového řízení
Informace:
Karel Vít, tel.: 495 707 590
Tomáš Jeřábek, tel.: 495 707 438
Lucie Hartmanová, tel.: 495 707 737
Přihlášky lze podávat do 8. 10.
Více informací na stránkách
www.hradeckralove.org – Kariéra.

Odbor dopravy
bude uzavřen
Ve čtvrtek 18. října bude magistrátní odbor dopravy z technických důvodů uzavřen.
(red)
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HRADECKÝ
PITAVAL
26. 9. Dva opilé chlapce, kterým
nebylo ještě ani patnáct let, a jeden
z nich byl navíc pohřešován, lapili strážníci městské policie krátce
po půlnoci. Hoši na sebe upozornili sami, když si pod okny hotelu
rozdělali oheň, aby se za chladné
podzimní noci ohřáli. Kouř z něho
však obtěžoval hotelové hosty, personál proto zavolal strážníky. (red)

Podzimní svozy
odpadu pokračují

Mobilní svozy odpadu, při nichž
se občané mohou bezplatně zbavit objemných odpadů a nebezpečných složek komunálního odpadu, potrvají do 13. října. Dnes
přinášíme harmonogram na nejbližší víkend.

6. 10.

8.15 – 8.35 Sl. Předměstí – Bří Štefanů (Stoletá) / 8.40 – 9.00 Sl. Předměstí – tř. SNP (nádraží ČD) / 9.05
– 9.35 Sl. Předměstí – Gagarinova
608 (Severka) / 9.40 – 10.00 Sl. Předměstí – Jižní x Slezská (parkoviště) /
10.05 – 10.25 Orlická Kotlina – Ladova (u prodejny) / 10.35 – 11.00 Věkoše – K Zastávce (U Slavie) / 11.05
– 11.40 Věkoše – Na Zahrádkách
(parkoviště) / 13.00 – 13.20 Slatina –
Obecní 93 (u transformátoru) / 13.25
– 13.45 Slatina – U Jednoty (prodejna) / 13.50 – 14.10 Piletice – Piletická
(točna MHD) / 14.20 – 14.40 Rusek
– Černilovská (u hasičské zbrojnice) /
14.45 – 15.05 Pouchov – Velká x Piletická / 15.10 – 15.30 Pouchov – Velká
x Za kostelem

Oslavenec protáhne hosty i myčkou

Atraktivní podívanou a zážitky nabídne v sobotu 6. října den
otevřených dveří dopravního podniku. Uskuteční se za každého
počasí. Chybět nebudou ani jízdy
historickými vozidly městem nebo
průjezd autobusu s pasažéry myčkou.
Den otevřených dveří, který se
bude konat od 9 do 15 hodin v areálu
dopravního podniku v Pouchovské
ulici a na terminálu, podnik připravil
k 90. výročí založení městské hromadné dopravy v Hradci Králové.
Obě tato místa v době od 9 do 14 hodin propojí speciální okružní linka, jejíž provoz zajistí historické autobusy
a trolejbus. Dopravu zajistí autobusy
Praga RND z roku 1945, Š 706 RO
(1951), Škoda 706 RTO MTZ (1965),
Karosa B 732.1654 (1993) a trolejbus Škoda 9 Tr HT26 (1979).
„V sídle dopravního podniku návštěvníky čeká prohlídka celého areálu včetně centrálního dispečinku,
zázemí řidičů i učeben autoškoly,“
uvedl vedoucí marketingu Dopravního podniku města Hradce Králové
František Meduna. Dodal, že vystaveny zde budou i všechny typy současných vozů MHD, ale i legendární
pětidvéřový autobus Tatra 85 z roku
1937, unikátní autobusový přívěs
z roku 1943 a vlečný vůz z roku 1965.

Provoz mimořádné linky budou zajišťovat historické autobusy a trolejbus.
Návštěvníci si budou moci prohlédnout také dílny, případným
zájemcům o práci v dopravním
podniku rádi poradí pracovníci personálního oddělení. Mimořádně
bude po celou dobu konání akce
otevřeno také zákaznické centrum
v areálu podniku. Děti i dospě-

lí se budou moci svézt turistickým
vláčkem a projet myčkou autobusem. Chybět nebude prezentace
zaměřená na bezpečnost silničního
provozu, seznámení s elektromobily a elektrokoly, připravena je i výstava techniky některých městských
organizací. Městská policie ukáže

Nový svinarský most už se rýsuje

7. 10.

8.30 – 8.45 Plačice – Vlčkovická
223 / 8.50 – 9.10 Kukleny – Denisovo
nám. / 9.15 – 9.30 Kukleny – Pražská (RWE) / 9.35 – 9.55 Kukleny –
nám. E. F. Buriana / 10.00 – 10.20
Sv. Dvory – Drtinova x Zahrádkářská
/ 11.45 – 12.05 Sv. Dvory – Dvorská
x Pálenecká / 12.10 – 12.30 Sv. Dvory – Dvorská x Cihlářská / 12.40 –
13.00 Sv. Dvory – Chaloupky – střed
obce / 13.05 – 13.40 Sv. Dvory –
Kozlovka (točna MHD).
(hs)

sebeobranu, zneškodnění pachatele v autobusu (10 hodin) a kamerové vozidlo. O půl jedenácté se
představí skupina historického šermu Ruprecht, v 11 a ve 13.30 hodin
mažoretky, ve 13 hodin začne autogramiáda hradeckých fotbalistů.
Policie ČR zodpoví dotazy o dopravě a ukáže služební motocykl, objeví se i tvůrci knížky Medvěd Wrr se
soutěží a ukázkou výroby originální
záložky, přijede i kouzelník, výrobci
koloběžek, reflexních prvků, modelů dopravní techniky.
Na terminálu si návštěvníci prohlédnou jeho zázemí včetně dispečinku v prosklené kouli, trolejbusovou měnírnu a ukázku dobíjení
elektrobusu. Do 21. října je zde
k vidění výstava fotografií z historie
MHD. Vstup na akci je zdarma, stejně jako jízda mimořádnými linkami.
Více na www.dpmhk.cz.
(red)

Plicní park je první
ve střední Evropě

Hradec je městem
přátelským seniorům
Nejvyšší ocenění v letošním ročníku soutěže Obec přátelská rodině
a seniorům získalo město Hradec
Králové. Koncepci podpory seniorů a další související aktivity, které
provedlo v posledních letech a připravuje do budoucna, vyhodnotilo
Ministerstvo práce a sociálních věcí
ČR jako nejlepší v kategorii velkých
měst. Za toto ocenění Hradec získal
dva miliony korun na další projekty
pro seniory. Ministerstvo ocenilo především dlouhodobou práci města se
seniory.
(red)

Ilustrační foto: Pavlína Pospíšilová

Nový most přes řeku Orlici ve Svinarech dostává konkrétní podobu, nad řekou už se klenou ocelové oblouky. Mostní
objekt o rozpětí 75 metrů nahradí původní stavbu z roku 1907, která byla vloni v lednu kvůli havarijnímu stavu pro automobilovou dopravu uzavřena. Do předčasného užívání by dílo, za které kraj zaplatí zhruba 65 milionů korun bez DPH,
mělo být uvedeno nejpozději na přelomu listopadu a prosince. Zatím zde funguje jen provizorní lávka pro pěší. Plány
na mostě počítají se dvěma jízdními pruhy pro auta a chodníkem.
Foto: Martin Černý

Plicní klinika fakultní nemocnice otevřela první část unikátního plicního parku, který pomůže
pacientům s rehabilitací při léčbě
chronických plicních onemocnění.
Jedná se o první zařízení tohoto typu ve střední Evropě. První
část parku dělníci vybudovali na
dosud nevyužívaném pozemku
za plicním pavilonem. Podařilo se
postavit základní část parku s rehabilitačními stroji či prostory se
zábradlím jako oporou při tréninku
chůze. V dalších etapách přibudou
chodníky s terénními nerovnostmi
pro nácvik stability chůze a relaxační klidové zóny. Park bude
mimo dobu rehabilitace pacientů
také přístupný veřejnosti. Vybudování první části parku stálo zhruba
dva miliony korun, celý by měl stát
necelých pět milionů.
(js)

Strategické dopravní investice v regionu – železniční
MOBILITA A DOPRAVA V HRADCI KRÁLOVÉ
Hradec Králové patří mezi významné železniční uzly, z kterého
vychází pět železničních tratí, ale
prim ve východních Čechách hraje
stanice Pardubice hl. n. nacházející se na I. tranzitním železničním
koridoru. Nicméně i v železniční
dopravě se pro město začíná blýskat na lepší časy.
Momentálně se připravuje zdvoukolejnění a modernizace na rychlost
160 km/hod trati na Chlumec nad
Cidlinou ve směru na Prahu a na Týniště nad Orlicí a Choceň ve směru
na Moravu. Po dokončení této modernizace budou přímé expresy jezdit úsek Hradec Králové – Praha za
60 minut, přičemž dnes to trvá jednu
hodinu a 45 minut. Modernizace tra-

tě z Hradce do Chocně zase nabídne
dopravcům novou alternativní trasu
přes Hradec Králové (místo Pardubic) a lze tak očekávat nová přímá
spojení Hradce s významnými městy na Moravě. Začátek modernizace
prvních úseků této trati lze přepokládat po roce 2020.
Samozřejmostí je i pokračující
příprava na zdvoukolejnění a modernizaci tratě z Hradce Králové do
Pardubic a v budoucnu se snad podaří prosadit i zdvoukolejnění a modernizaci tratě z Hradce Králové do
Jaroměře. Tento úsek železniční
tratě s největší pravděpodobností do
budoucna nabyde ještě na dalším
významu, pokud budou kladně vyhodnoceny nyní zpracovávané stu-

die proveditelnosti elektrifikace tratí
Jaroměř – Trutnov – Svoboda nad
Úpou a Jaroměř – Náchod – Meziměstí – Broumov. Kromě zkvalitnění samotné příměstské dopravy by
krajské město získalo i přímé spojení
s Krkonošemi, Teplicko-adršpašskými skalami a dalšími turisticky atraktivními regiony Královéhradeckého
kraje. Po nezbytných úpravách na
navazující polské železniční síti by
vznikl prostor i pro zavedení přímých
regionálních a dálkových vlaků mezi
Hradcem Králové a polským Valbřichem a Vratislaví.
Zároveň se momentálně připravuje i optimalizace tratě Týniště nad
Orlicí – Častolovice – Rychnov nad
Kněžnou – Solnice, jejíž součástí je
také její elektrifikace. Účelem je především zajistit dostatečně kapacitní

a kvalitní drážní infrastrukturu do
Škody Auto v Kvasinách, tato investice ale zároveň umožní i systémovou
vozbu přímých regionálních vlaků
mezi Hradcem Králové a dynamicky
se rozvíjejícím regionem Rychnovska. První etapy této stavby jsou již
postupně prováděny a dokončení
v podobě elektrifikace tratě lze předpokládat kolem roku 2021.
V současné době je zároveň prověřováno i možné vedení vysokorychlostní tratě přes Hradec Králové.
Tato trať bude v budoucnu spojovat
Prahu s polskou Vratislaví a v rámci už dokončené vyhledávací studie
byly prověřeny dva koridory – přes
Hradec Králové a přes Liberec. Zda
tato vysokorychlostní trať jednou
povede přes Hradec Králové nebo
Liberec, o tom se bude teprve roz-

hodovat, nicméně doufejme, že jako
nejlepší se prokáže trasa přes Hradec Králové. Město by tak bylo napojené na nadřazenou evropskou
vysokorychlostní železniční síť spojující nejvýznamnější evropské regiony a města. Pro Hradec Králové je
to jedinečná a historická příležitost.

Víte že…

 na území Královéhradeckého kra-

je zatím není ani jeden úsek dvoukolejné železniční tratě?
 v Jaroměři končí elektrifikace tratě
od Hradce Králové a dále směrem do
Nové Paky, Trutnova nebo Náchoda
je již nutné jet pomocí motorové trakce?
 pokud by byla postavena vysokorychlostní trať z Hradce Králové do
Prahy, jízda vlakem v tomto úseku by
trvala jen 35 minut?
(sed)

STRANA 3

Běh ukáže borce a pomůže nemocným

Jeden z největších českých
běhů, Hradecký půlmaraton a Maraton Hradec Králové spolu s charitativním Během proti rakovině
odstartuje v neděli 7. října z Malého náměstí. Závod si vynutí některé komplikace v dopravě. Součástí
budou i dětské závody.
Oblíbená sportovní akce s bohatým doprovodným programem očekává i letos účast téměř tří tisíc závodníků, které čeká mírně pozměněná
trasa. Poběží nejen ve městě, ale
také podél řeky Orlice a v městských
lesích.
Jako první odstartují v 9.45 hodin
dětské závody v Žižkových sadech,
maratonci se na trať vydají z Malého náměstí v 11.15 hodin, start
půlmaratonu je dán na 12.30 hodin
a účastníci Běhu proti rakovině vyběhnou hned o pět minut později.
Jeho výtěžek pomůže pacientům
Kliniky onkologie a radioterapie hradecké fakultní nemocnice. Díky běhu,
který se letos uskuteční už potřetí, se
podařilo získat celkem 693 450 ko-

run. Na start charitativního běhu by
se mohlo postavit zhruba pět stovek
běžců.
Součástí akce bude sportovní den
pro celou rodinu nazvaný Hradec
na nohou.
Běžecké závody v neděli ovlivní
také dopravu v krajském městě. Kromě krátkodobých zastavení dopravy
kvůli pohybu běžců dojde k většímu
narušení provozu na křižovatce ulic
Sportovní a Úprkova v Malšovicích,

kde budou skupiny běžců za asistence policie či strážníků přebíhat cestu, a to ve dvou časech. Zhruba od
11.22 do 11.30 to budou maratonci
a od 12.37 do 12.45 hodin účastníci
půlmaratonu. Zde proto dojde k uzavírkám Úprkovy ulice ve dvousetmetrovém úseku od Sportovní ulice směrem na Malšovu Lhotu, než závodníci
naběhnou ze silnice na cyklostezku.
Uzavření vozovky zde potrvá zhruba
sedm a deset minut. Na křižovatce

ulic Komenského a Nezvalova, tedy
u evangelického kostela pod Mýtskou bránou, se omezení dotknou
také hromadné dopravy. Od 11.10 do
11.20 a od 12.25 do 12.35 zde bude
přerušen provoz kvůli startu maratonu a půlmaratonu a poté od 12.40
do 12.45 hodin, kdy tudy poběží ti,
jejichž start v Běhu proti rakovině,
přinese prospěch onkologicky nemocným pacientům. Více o běžecké
akci na www.sportvisio.cz.
(mk)

Kaple byla plná vína a burčáku

Další tašky na odpad
až od 16 hodin

Na jaře město v rámci projektu
Třídíme v Hradci rozdávalo speciální tašky na tříděný odpad obyvatelům domů v části Pražského
Předměstí. Nyní projekt rozšiřuje
i do dalších městských částí a domácnostem nabízí další tři tisíce
sad tašek. Pozor na změnu času
výdeje na posledních dvou stanovištích. Místo 15 se začne až v 16
hodin.
V průběhu října si sady tašek budou moci vyzvednout obyvatelé
dalších velkých sídlišť. Stánek Hradeckých služeb se zastaví ještě na
těchto místech:
9. 10. 16–18 h.	u hotelu Alessandria,
11. 10. 16–18 h. před Hvězdou. (or)

Armáda otevřela nové
rekrutační pracoviště
Rekrutační pracoviště pro nábor
zájemců o službu v ozbrojených
silách otevřela Armáda ČR na Velkém náměstí 33. Pracoviště provádí
celý proces výběru uchazečů o práci vojáka z povolání, studia na vojenských školách i jednotek aktivní
zálohy či dobrovolné vojenské cvičení. Středisko je otevřené v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin,
v úterý a ve čtvrtek do 16 a v pátek
do 12 hodin.
(ar)

Na ruksakový šplh
v sobotu do Kuklen
První ročník ruksakového šplhu na
laně zažije sportovní hala TJ Montas
u zastávky MHD Anenské náměstí v Kuklenách v sobotu 6. října od
12 do 14.30 hodin. Pořadatelé z TJ
Sokol Pražské Předměstí hostující v TJ Montas Kukleny vypsali pět
kategorií zahrnujících šplh do výšky
tří metrů pro chlapce a dívky, dorostenci a dorostenky budou šplhat čtyři a půl metru a účastníky kategorie
elite čeká šplh do pěti metrlů s pětikilovou zátěží. Závod se koná při
příležitosti 100. výročí vzniku Československa a připomenutí první zlaté
olympijské medaile, kterou v Paříži
roku 1924 získal ve šplhu na laně
Bedřich Šupčík. V rámci oslav vysadí jeho syn Miroslav Šupčík pamětní
lípu a do provozu bude uvedena lavička Bedřicha Šupčíka. Připravena
je výstava uměleckých prací, zahraje
Hradecký šraml Jiřího Beneše a vystoupí roztleskávačky Sokola Pražské Předměstí.
(lov)
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Za nákupy do Polska
s dopravním podnikem

Stovky milovníků vína zaplnily v pátek 28. října nádvoří Městské hudební síně, tedy kaple sv. Jana Nepomuckého,
přilehlé severní terasy a část Žižkových sadů při tradičním svátku vína nazvaném Hradecký koštýř. Patnáctý ročník
akce pořádané Hradeckou kulturní a vzdělávací společností nabídl návštěvníkům nejen ušlechtilý mok z hroznů révy
vinné od nás i ze zahraničí, ale také různé pochutiny k vínu. Nechybělo ani občerstvení v podobě grilované vepřové
kýty, klobás, bramboráků a podobně. Atmosféru doplnila cimbálová muzika a další program.
Foto: Martin Černý

Dopravní podnik opět pořádá jednodenní nákupní zájezdy
do polského městečka Kudowa
Zdrój. Autobus bude do Polska
jezdit ve středu a někdy i v sobotu. V říjnu pojede 10., 17., 24., 27.
a 31., v listopadu 7., 14., 21., 24.
a 28., v prosinci 5. 12. a 19. Odjíždí se v osm hodin od dopravního podniku v Pouchovské ulici
a v 8.15 z terminálu – nástupiště
F3. Zájezd se koná při počtu aspoň 25 osob, jízdné 165 korun se
platí u řidiče. Rezervace na tel.
495 089 258.
(dp)

UDĚLEJTE SI ČAS
Tesák na poctu Žižkovi
Dětský kroužek historického šermu
Tesák pořádá 11. října od 18 hodin
jubilejní patnácté setkání u pomníku
Jana Žižky z Trocnova a z Kalicha
v Žižkových sadech. Kromě položení
věnců a zapálení svíček je na programu povídání, ukázky husitského
válečnictví i zbraní.

Zimní burza v Bezručce
Burza sportovních potřeb a zimního oblečení se v ZŠ Bezručova bude
konat od 18. do 20. října. Prodat
nebo koupit bude možné brusle, in-line brusle, lyže, snowboardy, lyžáky, přilby, bundy, lyžařské soupravy,
rukavice, oteplovačky a podobně. Ve
čtvrtek 18. října se od 16 do 18 hodin
uskuteční příjem věcí, o den později
ve stejném čase prodej a 20. října od
9 do 10 hodin výdej peněz nebo neprodaných věcí.

Beňačková bude až v lednu
Hudební setkání s operní pěvkyní,
sopranistkou Gabrielou Beňačkovou
a tenoristou Jakubem Pustinou, původně plánované na začátek prosince, se uskuteční až 6. ledna od
19 hodin v Adalbertinu. Vstupenky
zůstávají v platnosti. Předprodej na
www.hkpoint.cz.

V Zámostí bude Kyrgyzstán
Kyrgyzstán: trochu jiný mainstream. Tak se nazývá cestovatelská
show v AC klubu v LTC Zámostí.
Uskuteční se v pondělí 8. října od
18.30 hodin.

Domov otevře dveře
Domov U Biřičky na Novém Hradci

Králové zve zájemce na den otevřených dveří ve středu 10. října od 9
hodin. Prohlídky začínají od 9 hodin,
poslední bude od 16 hodin. Dále
bude k vidění studie nového objektu, výstava fotografií, měření tlaku
se speciální lékovou léčbou, měření
krevního cukru a podobně.

Marek Wollner v Artičoku
Hostem Ilony Dvořákové v pořadu
Večery pod Bílou věží bude 9. října
od 19.19 hodin v Artičoku na třídě
Karla IV. Marek Wollner – šéfredaktor reportážní publicistiky České televize, dramaturg a moderátor. Registrace na www.articok.cz.

pracovní den mezi 14. až 18. hodinou do konce listopadu. Vstup zdarma.

Restaurant Day na nábřeží
Smetanovo nábřeží před barem Náplavka se v neděli 7. října

od 11 hodin opět promění v místo
s velkou koncentrací nejoriginálnějších pop up restaurací a kaváren
pětadvaceti nadšenců. Připravena
je baristická show, ukázky výroby
domácí kosmetiky, výroba recyklovaných hraček, soutěž v pojídání

Stříbrňák viděl terénní soutěž

chilli papriček, koncert kapely Satelit Kanibal, program pro děti a další.
Vstup je volný.

Za poznáním na Biřičku
Muzeum východních Čech zve na
mykologicko-botanickou exkurzi na
Biřičku 13. října od 9 hodin. Sraz je
na břehu rybníka. Návštěvníci uvidí
různé lesní i bahenní rostliny a podle množství srážek také kozáky,
klouzky, čechratky, muchomůrky, ryzce a další houby. Vstup volný.

Do Adalu míří Fragile
Ve středu 17. října v 19 hodin vystoupí ve velkém sále Adalbertina
slovenská vokální „a capella“ formace Fragile se Soňou Norisovou.

Festival k jubileu skladatele
V pondělí 8. října od 19 hodin začne v Novém Adalbertinu na Velkém
náměstí IV. etapa 28. ročníku Národního festivalu neprofesionálních
komorních a symfonických těles.
Festivalový koncert bude věnován
životnímu jubileu skladatele Luboše
Sluky, který se dožívá 90 let.

Mistr české známky se loučí
Už jen do 8. října potrvá v Galerii
Na Hradě výstava návrhů poštovních
známek Jana Kavana. Letos je to
20 let, co tiskárna cenin vytiskla jeho
první známku, nyní jich má na kontě
více než pět desítek.

Samkovy obrazy u Havla

Z hradeckého rozhlasu

Galerie Václava Havla na Malém
náměstí hostí do 12. října výstavu
obrazů Petra Samka, která je zde
přístupná v pracovních dnech od
14 do 18 hodin. Ve čtvrtek 11. října
v uvedené době se zde bude možné
setkat s autorem obrazů.

V pondělí 8. října vysílá Český
rozhlas HK po 18. hodině talk show
Haliny Pawlowské Na větvi s Halinou
z Lázní Bělohrad. Hosty budou Helena Zeťová a Naďa Konvalinková.
Hostem radioporadny bude 9. října
po 11. hodině Margit Slimáková, která pohovoří o výživě pro mozek. Ve
čtvrtek 11. října bude v 8.35 hodin
hostem ve studiu Milan Zerzán, ředitel Městských lesů Hradec Králové.
V pátek 12. října připravil rozhlas od
9 do 12 hodin přímý přenos z hradeckého dopravního podniku.
(red)

Není kachlička jako kachlička
Zastavte se v ClubCafé Pessoa
a pokochejte se krásou azulejos,
barevných keramických kachliček
vyfotografovaných v portugalských
městech. Výstava je otevřená každý

Dvě stovky žáků druhého stupně z dvanácti základních škol se na Stříbrném rybníku zúčastnilo sportovního dne s městskou policií – terénní soutěže
tříčlenných družstev s plněním úkolů na deseti stanovištích. Pohár ředitele
městské policie si v kategorii 6. a 7. ročníků odnesla ZŠ Úprkova, v kategorii
8. a 9. ročníků ZŠ Jiráskovo náměstí.
Foto: Martin Černý

STRANA 4

KAM ZA KULTUROU
Sobota 6. října
Ulice Letců 8.00 Farmářské trhy
Dopravní podnik 9.00 Den otevřených dveří DPMHK
KS Médium 14.30 Drakiáda
Hvězdárna a planetárium 14.00
Pozorování Slunce, 15.00 Program
pro děti, 18.00 Podvečerní program,
19.30 Večerní program, 20.45 Večerní pozorování
Divadlo Drak 16.00 A do třetice všeho …
Bio Central 18.45 Aida
Náplavka café 19.27 Mastix koncert
Bílá věž 20.00 Noční prohlídka

Neděle 7. října
Aldis 7.00 Velké setkání sběratelů,
9.00 Akva – Tera – Flóra
Adalbertinum 10.00 Zpívající koťata
Smetanovo nábřeží 11.00 Restaurant Day
Divadlo Drak 14.00 Nedělání
Louka u Dopravního podniku
15.00 Drakiáda
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POVĚSTI Z HRADECKÝCH LESŮ
Zpravodaj Radnice připravil pro
čtenáře seriál příběhů z knihy Pověsti z hradeckých lesů autorů
Marty Pohnerové a Milana Zerzána,
k němuž se po letní pauze vrací.
Kniha seznamuje čtenáře s příběhy vážícími se k jednotlivým místům v lese.
V těchto místech v severní části
lesů původně protékala řeka Orlice.
Její tok se zbrzdil u stavidla, a tak se
podle německého slova haltovat –
stavět, začalo místu říkat Haltýře.
Ve slepém rameni řeky nedaleko
odtud byly sádky pro ryby, které lákaly
zloděje z široka daleka. Porybný si už
nevěděl rady, a tak si jednou u vody
posteskl, že by třeba upsal duši čertu,
jen kdyby tomu dokázal zabránit.

K večeru, když obcházel kolem
vody, uviděl tmavý stín. Lekl se, že je
to zase zloděj a pevně v ruce sevřel
sukovici. Stín se zastavil a zavolal:
„Dobrý večer sousede, myslím, že jsi
mě volal.“
Porybný nic nechápal, ale odpověděl, že každou pomoc vítá. Stín se přiblížil a vida, byl to lesnický mládenec.
Porybný si oddechl a dal se s myslivcem do řeči. Mluvili o zlodějích
a o tom, jak je těžké sádky ohlídat.
Myslivec navrhl, že tam nechá hlídat
svého cvičeného psa celou noc. Dohodli se a porybný se ptal, co za tu
službu bude platit. Mládenec se zasmál a řekl, že nic, leda duši. Porybný
si myslel, že je to legrace a tak přikývl.
Druhou noc opravdu běhal kolem ryb

HALTÝŘE
velký černý pes a svým zuřivým štěkotem každého zahnal.
Byl klid, porybný už ani nechodil
v noci hlídat. Tak to trvalo skoro rok.
Jednou k večeru se mládenec zase
objevil. „Jdu si pro odměnu,“ smál se
na porybného. Ten řekl, že se o ušetřené zlatky rád rozdělí. „Ale kdepak
peníze,“ řekl myslivec, „jdu si pro
tvou duši, slíbils mi ji.“ Teprve teď nešťastník poznal čerta. Duchapřítomně však vyhrkl „Nemohl bys mi splnit
ještě jedno přání?“ Čert souhlasil.
Porybný prosil, jestli by si řeka Orlice nemohla najít jiné koryto. Do rána
se tak stalo. Od té doby už zde lidé
nacházeli jen močály, které v létě
vysychaly. A porybný? Inu, ten je asi
v pekle.
(red)

Nomík s buřty potěšil sídliště

Pondělí 8. října
Nová Akropolis 16.00 Praktická rétorika
Galerie Na Mostě 16.00 Vernisáž
výstavy Setkání – stretnutie
AC Klub 18.30 Kyrgyzstán: Trochu
jiný mainstream
Klicperovo divadlo 19.00 Vitka
Nové Adalbertinum 19.00 Národní
festival neprofesionálních komorních
a symfonických těles
Filharmonie HK 19.30 Cigánski diabli

Bio Central 10.00 Důvěrný nepřítel
SVK HK 17.00 Skotské pobřeží na
ptačích křídlech
Klicperovo divadlo 19.00 Amerika
Aldis 19.00 Dominika na cestě Jižní
Amerikou

Středa 10. října
Knihovna HK, Wonkova 15.00 Noc
vědců
Bio Central 18.00 Aninetfest
Hvězdárna a planetárium 18.30
Podvečerní program, 20.30 Večerní
pozorování
Klicperovo divadlo 19.00 Radúz
a Mahulena
Klub Satchmo 19.00 N´Chant

Čtvrtek 11. října

Pátek 12. října
Galerie MU 10.00 Páteční malovánky
Knihovna HK, Wonkova 17.00
Křest knihy Nebylo jim souzeno žít
Klicperovo divadlo 17.30 Bratři Karamazovi
Hvězdárna a planetárium 18.30
Podvečerní program, 20.30 Večerní
pozorování
Studio Beseda 19.00 Černá voda

Výstavy
Galerie Na Hradě – Jan Kavan – Návrhy poštovních známek, do 8. 10.
Galerie Václava Havla – Petr Samek – obrazy, do 12. 10.
Lékařská Fakulta UK – Mé grafické
lásky, do 17. 10.
Galerie Koruna – Cirkusy a varieté,
do 20. 10.
Galerie Barbara – Jiří Doucha –
břidlicové plastiky, Pavel Kabeláč –
obrazy, do 27. 10.
Galerie Stodvacetrojka – Adam Kašpar – Zemské fragmenty, do 28. 10.
Galerie Na Mostě – Setkání – stretnutie, do 2. 11.
(lm)

6. 10. Malé nám. před čp. 127, 128,
129 • 7. 10. Malé nám. před čp. 127,
128, 129, U Kavalíru od ČSA po
Nezvalovu, Sportovní, U Pastvišť,
J. Koziny od Nezvalovy po Hradební, Hradební mezi hřištěm a DDM,
před školou, Heřmanova, Orlické
nábř. mezi Heřmanovou a Nezvalovou, Smetanovo nábř. od Tyršova
mostu po čp. 669 • 8. 10. Štefánikova – park. před čp. 457 a 456 (od
hlavní), M. Horákové za čp. 504, vozovka a parkoviště od Palachovy po
Pod Strání, Pod Strání za čp. 549 •
9. 10. Svatojánská – hlavní a parkoviště (bez park. před čp. 682 a 673),
park. před čp. 682, Na Břehách před
čp. 394 – 399 • 10. 10. M. Horákové
park. vedle čp. 1735 od ul. Pod Zámečkem, park. před čp. 549 (Dukla),
Pod Zámečkem – vozovka a parkoviště mezi Prostějovskou a Fričovou,
před čp. 285 – 289, před čp. 290 –
294 • 11. 10. Labská Louka – hlavní
vozovka od Zborovské po ul. K Labi,
parkoviště mezi čp. 650 – 655, 656
– 667, 668 – 669, M. Horákové – vozovka před čp. 1738 – 1735, park.
před čp. 1738 – 1735 X 12. 10. E. Beneše – spodní pod čp. 1541 – 1546,
spodní pod čp. 1531 – 1534, Prostějovská před čp. 1077 – 1082 a před
čp. 1736, M. Horákové od Pod Strání
po Blodkovu.
(ts)

HLEDAJÍ NOVÝ DOMOV

Úterý 9. října

Filharmonie HK 10.00 Veřejná generálka koncertu, 19.30 Abonentní
koncert bílé řady
SVK HK 17.00 Státní symboly České
republiky a korunovační klenoty českých králů
Knihovna HK, Wonkova 17.00 Bastionová pevnost Hradec Králové
Žižkovy sady 18.00 Setkání u pomníku Jana Žižky
MVE Hučák 18.30 Fučák – promítání na Hučáku
Adalbertinum 19.00 Screamers
Klicperovo divadlo 19.00 Čtyřlístek
Studio Beseda 19.00 Vincenc

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ

Sportovní i vědomostní soutěže, výtvarné tvoření a malování chodníkovými křídami, živá obří želva, ukázka výcviku
psů v podání kynologů z Věkoš a na závěr táborák s opékáním buřtů. Nomíkovo zábavné odpoledne, které pro rodiny
s dětmi uspořádalo Dětské krizové centrum Nomia ve spolupráci s členy městské organizace Senioři ČR za domy na
Benešově třídě sklidilo mezi přítomnými velký úspěch. A taky rekordní návštěvnost – téměř 400 lidí! Cílem akce bylo
především představit práci Dětského krizového centra Nomia, které působí právě na třídě Edvarda Beneše na Moravském Předměstí, a snaha ukázat přínos mezigeneračních vztahů a potřebnost prarodičů v životě dětí. Akce navíc
přispěla k většímu poznání sousedů na anonymním sídlišti.
Foto: J. Štěpánek

Jazz bude kráčet městem

Mezinárodní hudební festival
Jazz Goes to Town, tedy Jazz jde
městem, bude Hradcem kráčet už
počtyřiadvacáté. Stane se tak od
9. do 13. října v Biu Central, Studiu
Beseda, Studiu Divadla Drak, kavárně Kraft, restauraci Černý kůň
a na dalších místech.
Letošní ročník tradiční podzimní
akce bude výjimečný především díky
koncertům hned několika bigbandů.
Představí se například skandinávský
Norrbotten Big Band se švýcarským
klavírním triem Vein, rocková skupina Strom stínu se čtrnáctičlenným
jazzovým bigbandem Bucinatores
Orchestra, pro festival vzniklý me-

zinárodní jazzový bigband Spinifex
Maximus nebo česko-polský sextet
trumpetistky a skladatelky Štěpánky Balcarové a zpěvačky Małgorzaty Hutek. Vůbec poprvé do Česka
festival přiveze mezinárodní kvartet
amerického trumpetisty Natea Wooleyho, v české premiéře odehraje
svůj komncert také maďarský kvartet Akosh S. (new) Unit. Výčet umělců je však dlouhý, takže na své by
si měl přijít každý fanoušek dobré
muziky.
Vstupenky jsou v prodeji na www.
ticketstream.cz nebo v prodejních
místech Ticketstream. Více na www.
jgtt.cz.
(čer)

Pojďte na další hokej
Hokejistům Mountfieldu se s výrazně
omlazeným kádrem
daří nad očekávání.
Po pátečním (5. října) souboji s brněnskou Kometou se
v dalším utkání ve své ČPP aréně
střetnou v pátek 12. října od 18 hodin
s Libercem.
(čer)

V neděli na Třinec

Po překvapivé prohře 0:1 v Chrudimi
opustili hradečtí fotbalisté první příčku
tabulky FNL. Vrátit na
výsluní se budou chtít hned v neděli
7. října,, kdy v Malšiovicích hostí od
16 hodin Třinec.
(čer)

KAM ZA SPORTEM
Sobota 6. října
Hokejbal

extraliga mužů: HBC Hradec Králové 1988 – Karviná (13.00, hokejbalový stadion za DDM)

Badminton

žákovský oblastní turnaj družstev kategorie U15 (9.00, hala TJ Montas Kukleny)

Neděle 7. října
Fotbal

FNL: FC Hradec Králové – FK Třinec (16.00, stadion Malšovice)

Hokejbal

extraliga mužů: HBC Hradec Králové 1988 – Alpiq Kladno (13.00, hokejbalový stadion za DDM)

Pátek 12. října
Lední hokej

extraliga mužů: Mountfield HK – Liberec (18.00, ČPP aréna)

Dasty, evid. č. 137/2018, kříženec,
pohlaví: pes, barva: černohnědá,
věk: 3 roky, kohoutková
výška 50 cm, váha:
28 kg. Tříletý trochu dominantní kříženec, který byl
zvyklý běhat po zahradě. Bohužel
mu onemocněl páníček...
Čiko, evid. č. 151/2017, kříženec,
pohlaví: pes, barva: hnědá, věk: 4
roky,
kohoutková výška 65 cm,
váha 38 kg. Byl
odebrán z nevyhovujících podmínek, je plný energie.
Potřebuje pohyb a pevné vedení.
Jonáš, evid. č. 93/2018, kočka domácí, pohlaví: kocour,
barva: černo-bílá,
věk: 5 týdnů. Je
trochu bázlivý, ale
rychle si zvyká na
kontakt s lidmi.
Zlata, evid. č. 94/2018, kočka domácí, pohlaví: kočka, barva: mourovatá,
věk: 4 týdny. Maličké koťátko, které teprve začalo
samo jíst a rychle
by
potřebovalo
nový domov. (ah)
Více informací na
www.tshk.cz/cs/utulek
útulek pro psy: 495 497 075
depozitum pro kočky: 731 131 216
Uzávěrka tohoto čísla byla 26. 9. 2018. Zveřejněné informace jsou platné k tomuto datu.
Uzávěrka dalšího čísla je 4. 10. 2018. Zájemci
o zasílání barevné elektronické podoby zpravodaje Radnice, která je také na www.hradeckralove.org, si o tuto službu mohou zažádat na
http://mhk.cz/eradnice.
Redakce si vyhrazuje právo nevyžádané příspěvky upravit či neotisknout. Statutární město
Hradec Králové nenese odpovědnost za skutečný průběh zde inzerovaných akcí. Nezodpovídá
ani za případné vložené propagační tiskoviny
jakéhokoliv charakteru.
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