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Na Riegrově náměstí vydalo své tajemství i podzemí

Otázka pro

Folklorní festival v Hradci a v Chlumci Již po devatenácté se v pátek 24. srpna v Hradci Králové a v sobotu
25. srpna v Chlumci nad Cidlinou sešli příznivci lidové muziky a tance na mezinárodním folklorním festivalu „Setkání
s folklorem“. Zahraničními účastníky festivalu letos byly soubory Poľana z Očové na Slovensku a Halastra z řecké
Soluně (na snímku). Text a foto Helena REZKOVÁ

NÁBŘEŽÍ PAROMILŮ POPÁTÉ
Již popáté si dají 8. září od 10 do 17 hodin na Eliščině nábřeží dosta-

veníčko obdivovatelé a příznivci všemožných parostrojů a samohybů
poháněných párou. Své historické parní stroje, jejich repliky či modely,
tady předvede řada sběratelů a modelářů. Pořadatelem akce je Králo-
véhradecký klub přátel parních strojů.                                              (ví)

Žádejte o granty 
na sociální služby

Odbor sociálních věcí a zdravotnic-
tví Magistrátu města Hradce Králové
vyhlašuje I. kolo výběrového dotační-
ho řízení na poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu města Hradce
Králové fyzickým a právnickým oso-
bám na veřejně prospěšné projekty
v oblasti sociálních služeb a prevence
kriminality realizované v roce 2008.

Cílem finanční podpory je rozvoj
a zkvalitnění sítě sociálních služeb
především s dlouhodobým charakte-
rem činnosti a s celoročním provozem
a v menší míře podpora jednorázo-
vých projektů.

Podmínky výběrového dotačního
řízení: dotace z rozpočtu města je po-
skytována na základě příslušné žá-
dosti předložené v závazné formě, na
předepsaném formuláři, se všemi po-
žadovanými přílohami a v příslušném
termínu. Projekt musí být uskutečněn
v roce 2008 a na každý projekt se po-
dává jedna samostatná žádost. 

Formulář žádosti je k dispozici na
odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Města Hradce Králové, Českoslo-
venské armády 408, 502 00 Hradec
Králové a na internetové adrese:
www.hradeckralove.org/odbor sociál-
ních věcí a zdravotnictví.

Do dotačního řízení se zařazují žá-
dosti podané nejpozději 27. září 2007
na podatelně magistrátu města, nebo
žádosti předané tentýž den k přepra-
vě držiteli poštovní licence. Na žádos-
ti podané po stanoveném termínu ne-
bude brán zřetel. 

Žádost na předepsaném formuláři
předávejte v jednom vyhotovení nej-
lépe osobně na podatelnu Magistrátu
města Hradec Králové - Odbor sociál-
ních věcí a zdravotnictví, Českoslo-
venské armády 408, 502 00 Hradec
Králové. S ohledem na urychlení ad-
ministrativních úkonů stejné žádosti
zasílejte také e-mailem na adresy:
jana.polednova@mmhk.cz (projekty
v oblasti sociálních služeb); milan.ste-
hlik@mmhk.cz (projekty v oblasti pre-
vence kriminality).                      (mš)

Zdeňku RYCHTEROVOU, ředitel-
ku Správy nemovitostí Hradec Krá-
lové, p.o.

Správa nemovitostí zadala začát-
kem července práce ke zlepšení
kvality vody ve Stříbrném rybníku.
Jaký je výsledek použité biologioc-
ké metody?

Díky projektu na odstranění sinic
a odbahnění Stříbrného rybníku, který
na této ploše provádí společnost Bio-
cid, došlo k podstatnému vylepšení
podmínek ke koupání. V první fázi byly
odstraněny sinice a zlepšila se prů-
hlednost vody, o čemž svědčí pravidel-
né odběry vzorků vody a měření prů-
hlednosti vodního sloupce. Výsledky
ukazují na úspěšnost zvolené metody
a použité technologie. Po provedené
elktrokoagulaci se průhlednost vody
zlepšila z původních 0,5 m na 1 m
a výskyt sinic se snížil z původních cca
20 000 buněk/ml na současných 400
až 600 buněk/ml. Současně došlo
k výraznému snížení hodnot ve všech
mikrobiologických ukazatelích. Jedno-
značně lze říci, že se tady návštěvníci
mohou koupat bez obav. Po skončení
sezony bude následovat II. etapa - od-
bahnění biologickou metodou.        (rz)

Na památky zdarma
V rámci Dnů evropského kulturního

dědictví bude v neděli 9. září vstup
zdarma do budovy Muzea východ-
ních Čech, která je národní kulturní
památkou, a také do Památníku bitvy
1866 na Chlumu.

Ve stejný den může veřejnost bez-
platně vystoupat i na Bílou věž na Vel-
kém náměstí. Ta bude přístupná stej-
ně jako muzeum od 9 do 12 a od
13 do 17 hod. 

Zdarma si můžete prohlédnout také
Galerii moderního umění na Velkém
náměstí, která bude otevřena v sobo-
tu 8. i v neděli 9. září od 9 do 12 a od
13 do 18 hod.                               (R)

Blíží se uzávěrka 
„startovacího bydlení“ 

Výběrové řízení pro zájemce o účast
v programu „startovací bydlení“ vy-
psal 16. července Odbor správy ma-
jetku města - oddělení správy bytů
a nebytových prostor.

Výběrové řízení potrvá do 16. září
2007. Zájemci se můžou s bližšími
podmínkami seznámit na úřední des-
ce magistrátu, na webové stránce od-
boru nebo přímo na oddělení správy
bytů a nebytových prostor, kde jsou
pro zájemce k vyzvednutí pravidla
startovacího bydlení a žádosti. Na
webové stránce odboru a v prosto-
rech magistrátu města na panelech
se zájemci mohou seznámit s dispo-
zičním řešením ubytovacích jednotek
velikostí 2+kk nebo 1+kk.              (jr)

Požádejte o podporu 
na bytovou výstavbu

Odbor správy majetku města Ma-
gistrátu města Hradce Králové upo-
zorňuje zájemce o finanční příspěvek
z „Fondu na podporu veřejně prospěš-
ných projektů“ v oblasti podpory byto-
vé výstavby, že písemné žádosti na
předepsaném formuláři mohou podá-
vat v termínu od 17. 9. do 1. 10. 2007.

Formulář žádosti o finanční příspě-
vek naleznete spolu s „Pravidly pro
poskytování finanční podpory“ na we-
bových stránkách MMHK - www.hra-
deckralove.org - veřejná správa - od-
bor správy majetku města. Další infor-
mace získáte na e-mailové adrese:
jana.vondrousova@mmhk.cz nebo
na tel. 495 707 733.                      (jr)

Tazatelé se zeptají 
na spokojenost občanů

Průzkum nazvaný „Spokojenost ob-
čanů s místním společenstvím“, ve
kterém jsou zjišťovány názory, posto-
je a potřeby obyvatel Hradce Králové,
uskutečňuje jednou za dva roky měs-
to Hradec Králové. Výsledky slouží
jako jeden z podkladů při rozhodová-
ní o realizaci konkrétních opatření
a projektů vedoucích ke zkvalitnění
života v našem městě.

Letošní průzkum, zajišťovaný spo-
lečností AUGUR Consulting s.r.o., pro-
běhne v termínu od 10. do 17. září.
Školení tazatelé se budou dotazovat
1 000 náhodně vybraných občanů
města, které tímto prosíme o spolu-
práci. Všechna zjištěná data se ano-
nymně statisticky zpracují a bude za-
chována naprostá důvěrnost odpově-
dí. V dotazníku se sledují v rámci cel-
kové spokojenosti obyvatel se životem
ve městě např. tyto oblasti: služby, vol-
ný čas, kultura, sport, vzdělávání, za-
městnání, doprava, bezpečnost, život-
ní prostředí apod. 

Zadání průzkumu vyplývá ze Stra-
tegického plánu rozvoje města Hrad-
ce Králové do roku 2020. Více o mo-
nitorování kvality života obyvatel měs-
ta naleznete na webových stránkách
www.hradeckralove.org (Veřejná sprá-
va - Odbory magistrátu - Odbor stra-
tegie a rozvojových projektů města -
Indikátory kvality života).          (stuch)

Gočárova uzavřena do 9. září
Uzavírka Gočárovy ulice a Ulri-

chova náměstí se prodlužuje do
9. září 2007.

Provoz MHD bude povolen od
3. září od ranních spojů. Pro veškerý
ostatní provoz bude uzavírka ukonče-
na 9. září ve 24 hod.                      (lh)

Cvičení Vltava a Labe 2007
Desítky obcí v kraji budou od 5. do

7. září čelit fiktivním nebezpečným po-
vodním při štábním cvičení Vltava
a Labe 2007. Kromě Královéhradecké-
ho kraje se do něj zapojí dalších pět
českých krajů a Praha. Jedná se o jed-
no z největších protipovodňových cvi-
čení v historii České republiky a jeho
přímým účastníkem bude i město Hra-
dec Králové. Protože se jedná o štáb-
ní cvičení nebudou žádné požární jed-
notky vysílány do terénu a nebude na-
rušen běžný život občanů.              (R)

Protiletadlový kryt odhalili v minulých dnech stavbaři při výkopových
pracích na Riegrově náměstí. Nález byl překvapením nejen pro staveb-
níky. Veškerá dokumentace k této stavbě totiž chybí a není zanesena ani
v dostupných mapách. O její existenci měli tušení jen pamětníci. 
Na betonovou stavbu narazili dělníci

společnosti Strabag, která rekonstruuje
Riegrovo náměstí, několik desítek cen-
timetrů pod stávajícím terénem. „Zjistili
jsme, že se jedná asi o 50 metrů dlou-
hou volně průchozí chodbu, která je
145 cm široká a dva metry vysoká,“
říká Jaromír Bulíček, který zajišťuje na
stavbě technický dozor investora.
Chodba je rozčleněna do kratších úse-
ků, které se na sebe napojují zhruba
v pravém úhlu. Části chodeb jsou za-
slepeny cihlovým zdivem. 

ta, můžeme spoustu informací odvodit,“
upřesňuje Zdeněk Doubek.

Podle jeho vyjádření měly betonové
chodby pod náměstím sloužit jako proti-
letadlový kryt určený zejména cestují-
cím z vlakového nádraží. Ten měl chrá-
nit před střepinami, na přímý zásah
bomby však dimenzován nebyl. „Podob-
né veřejné kryty se na území města na-
cházejí ještě v parku u Novákových ga-
ráží, v parku za krajským soudem, ne-
daleko staré nemocnice a v šancích za
Lékařskou fakultou. Největší kryt pak byl

Protiletadlové kryty budovali na pří-
kaz Němců Češi. Skruže se železnou
výstuží, ze kterých jsou chodby slože-
ny, pravděpodobně pocházejí z Valco-
vy cementárny Nezmar v Malšovicích.
Tato firma produkovala kvalitní zboží
díky tomu, že nechávala betonové vý-
robky vytvrzovat pod vodou. 

Nutnost vybudování prostor pro ukry-
tí obyvatel v krizových situacích však
Hradečané prozíravě řešili již před vál-
kou. Městský lékař doktor Rejmánek,
který se staral i o hygienu města, pro-
cházel na starém městě dům od domu
a dokumentoval sklepy - takzvané lo-
chy, které bývaly dvoupatrové. Spolu
s komisí pak určili, které jsou k ukrytí
vhodné. Jedním z ukazatelů byl napří-
klad zdroj pitné vody. Vchody vybraných
sklepů byly pro snadnější orientaci na-
třeny svíticí barvou na bázi sirníku zi-
nečnatého, která se aktivovala i po krát-
kém osvícení jiným zdrojem světla. Stej-
ným nátěrem byly opatřeny i vnitřní stě-
ny sklepů. Intenzita světla byla taková,
že v jejich v blízkosti bylo možné i číst.

Za války pak Němci nechali všechny
sklepy bez rozdílu prorazit. Stejné naří-
zení se vztahovalo i na půdy domů,
které byly mezi jednotlivými domy zprů-
chodněny také. „Málokdo už ví, že
podzemní prostor, který pojme asi 50
lidí je i pod Velkým náměstím. Byl pří-
stupný z podloubí a jako kryt posloužil
už v roce 1866. Později sloužil obchod-
níkům jako sklad ovoce a zeleniny. Své
podzemí má například i nemocnice,“
přibližuje méně známá místa pod zemí
Zdeněk Doubek. 

V současné době probíhá na Riegro-
vě náměstí geodetické zaměřování
chodeb a průzkum zaslepených částí.
I když odhalení protiletadlového krytu
pod tímto náměstím není nálezem ar-
cheologicky cenným, je přinejmenším
důkazem, že svá tajemství dokázala
ukrýt pod povrch i historie poměrně ne-
dávná.             Pavlína POSPÍŠILOVÁ

„Vzhledem k tomu, že nález byl neo-
čekávaný, spojili jsme se s magistrá-
tem města a s Muzeem východních
Čech, abychom získali bližší informa-
ce. Stavební práce byly po dobu, než
se rozhodne jak s nálezem naložit, za-
staveny,“ dodává Bulíček. 

„Existence chodby pro nás byla pře-
kvapením, v žádných podkladech, se
kterými pracujeme, nebyla ani v názna-
ku patrná,“ popisuje situaci Jana Sedlá-
řová z Odboru městských investic ma-
gistrátu. „Spustili jsme proto pátrání, ale
veškerá dokumentace chybí.“ To potvr-
zuje i historik Zdeněk Doubek: „Vše, co
o této stavbě víme, víme díky pamětní-
kům nebo článkům z tehdejšího tisku.
Konkrétní dokumentace není ani v ar-
chivech. Protože se ale nejedná o jedi-
nou stavbu tohoto typu na území měs-

v Plotištích za slévárnou lehkých kovů
v bývalé cihelně pana Součka,“ upřes-
ňuje Zdeněk Doubek. Příkaz ke stavbě
krytů dali v letech 1943 - 1944 Němci
a jejich hlavním účelem byla ochrana
německých úředníků, kteří zde pracova-
li. Čeští dělníci měli pokyn se v případě
náletu rozprchnout do polí a na volná
prostranství mimo budovy. Naštěstí byl
Hradec podobné katastrofy ušetřen
a kryty tak nikdy svému účelu neposlou-
žily. „Když nad městem přece nějaká le-
tadla přelétala, lidé, místo aby se scho-
vávali, vyběhli z domů a dívali se. Větší-
ho zájmu se dočkal jen kryt v Plotištích
v revolučních dnech roku 1945, kdy
Němci prchali z Jaroměře ke Hradci
a na Prahu. Místní obyvatelé se zde
před Němci ukryli v nejistotě z dalšího
vývoje událostí,“ vzpomíná Doubek.



Co přinesl
ČERVENEC A SRPEN

KLUB PŘÁTEL VÝTVARNÉHO UMĚNÍ

Zadání změny Územního plánu

Nový citelis zlepší ovzduší i provoz MHD
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21. 8. O pomoc s agresivním dva-
ačtyřicetiletým otcem prosila na lince
156 mladá dívka. Podnapilý muž po
návratu domů začal rozbíjet nábytek
a sklo. Sama vyběhla s malým bra-
trem ven, uvnitř zůstala její matka.
Při příjezdu hlídky žena otevřela,
muž dále demoloval zařízení bytu
a fyzicky napadal ji i děti. Po přícho-
du strážníků do místnosti na ně zaú-
točil nožem. Ti útok odrazili, muž ute-
kl do pokoje, kde si přiložil nůž
k hrudníku. Po chvíli vyjednávání
strážníci využili momentální nepozor-
nosti útočníka a odzbrojili ho za po-
mocí hmatů a chvatů. Protože muž
kladl neustále odpor, byla mu nasa-
zena pouta a událost převzala k do-
šetření přivolaná hlídka Policie ČR.  

27. 8. Na ženu spící v kontejneru
na odpadky upozornila strážníky za-
městnankyně prodejny Albert. Ti
ženu probudili a pomohli jí vylézt
ven. Jak sedmatřicetiletá spáčka
uvedla, vracela se předchozí den po-
zdě večer v podnapilém stavu a roz-
hodla se přespat v kontejneru. Ten
však byl vysoký a klouzal. Ona sama
se z něho nemohla dostat ven.
Strážníci poučili ženu, že se svým
jednáním dopustila přestupku, který
tentokrát vyřešili domluvou.        (eč)

Návrat z Afghánistánu Z mise
v Afghánistánu se 28. srpna vrátili
příslušníci 1. kontingentu Armády
České republiky, kterou většinou tvo-
řili lékaři a zdravotníci královéhradec-
ké nemocniční základny, dále členo-
vé chemické jednotky a vojenské po-
licie. Při slavnostním nástupu na Ma-
sarykově náměstí převzali členové
kontingentu různá vyznamenání -
Záslužný kříž ministerstva obrany,
Čestný odznak Přemysla Otakara II.
nebo medaile ministerstva obrany.
Polní nemocnice v Kábulu ošetřila za
dobu své pětiměsíční mise na 2 500
pacientů a provedla na 60 velkých
operací. 

Text a foto Pavlína POSPÍŠILOVÁ

EIA ke Kladské ulici a k ulici Formánkova
Krajský úřad Královéhradeckého kraje tímto v souladu se zákonem

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí oznamuje, že bylo za-
hájeno zjišťovací řízení záměru „Přeložka silnice II/308 - Kladská ulice“. Záměr
je situován v Královéhradeckém kraji, městě Hradci Králové, katastrálním úze-
mím Slezské Předměstí. Bližší informace lze získat na Krajském úřadu Králo-
véhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, David Černošek,
tel. 495 817 188, Pražská ulice 322, číslo dveří 313, nebo na internetové adre-
se: http://eia.cenia.cz/eia, kód záměru HKK 332.   

Krajský úřad Královéhradeckého kraje tímto v souladu se zákonem
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí oznamuje, že bylo zahá-
jeno zjišťovací řízení záměru „Parkoviště v ul. Formánkova - Hradec Králové“. Zá-
měr je situován v Královéhradeckém kraji, městě Hradci Králové, katastrálním
území Třebeš. Bližší informace lze získat na Krajském úřadu Královéhradeckého
kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, H. Hyšková (tel. 495 817 591),
Pražská ulice 322, č. dveří 312, nebo na internetu: http://eia.cenia.cz/eia.       (R)

Informujte se 
o teplofikaci 
Velkého náměstí

Tepelné hospodářství Hradec Krá-
lové, a.s. informuje občany bydlící na
Velkém náměstí, že je v současnosti
připravován projekt teplofikace Velké-
ho náměstí. Chcete-li informace,
nebo máte-li zájem o jiný způsob eko-
logického vytápění v dané lokalitě,
obraťte se na nás prostřednictvím ob-
chodního managera Jaromíra Něm-
ce, tel. 731 131 040, e-mail: ne-
mec@thhk.cz. Informace naleznete
také na www.thhk.cz.                     (R)

Tržnice se stěhovala Tržnice
u obchodního domu Tesco v centru
města se koncem srpna dočasně pře-
sunula na nedaleké náměstí 28. října.
Na jejím místě vystaví společnost
Amádeus Real Praha pasážový poly-
funkční dům. Po jeho dokončení se tr-
hovci vrátí do přízemí nového objek-
tu, prodávat však budou v komfortněj-
ších podmínkách pod střechou. 

Text a foto Pavlína POSPÍŠILOVÁ

Poradna pro nájemníky 
na jiné adrese

Sdružení nájemníků ČR v Hradci
Králové upozorňuje občany na pře-
místění poradny z Divišovy ul. 829/2
na adresu Gočárova 1620, kancelář
405, 3. p. (vedle Avionu). Činnost bude
zahájena 13. 9. v 17 hod.          (kub)

První ze třinácti nových autobusů, k jejichž dodání letos dojde, dorazil
24. srpna do autoparku Dopravního podniku města Hradce Králové, a.s.
(DPmHK). 

Jedná se o jeden se sedmi kloubo-
vých citelisů Euro 4, který je stejně
jako všechny, jež ještě dojdou, vyba-
ven zařízením na vstřikování 32,5
procentního vodného roztoku močovi-
ny do výfukového potrubí. To přispěje
ke snížení hladiny emisí a ekologičtěj-
šímu provozu v městských podmín-
kách.

Autobus je k tomu účelu vybaven

další nádrží na 60 litrů roztoku, který
vozidlu vydrží na zhruba 3 000 kilo-
metrů. Směs ad blue budou vozidla
tankovat ze zvláštní čerpací stanice
v areálu Dopravního podniku, která je
rovněž již instalována. Ta má celkový
obsah 5 000 litrů a směs bude posky-
tovat stejným systémem jako je tomu
u výdeje pohonných hmot. Dodala ji
polská firma Titan eko.

Nový citelis Euro 4 z Iveco Czech
Republic, a.s. Vysoké Mýto, je sou-
časně prvním autobusem v parku hra-
deckého Dopravního podniku pro pro-
voz v městské hromadné dopravě,
který je vybaven tzv. kneelingem, tzn.
zařízením na naklápění na pravou
stranu, tedy stranu dveří, které v za-
stávkách usnadní cestujícím nástup
i výstup. Doposud bylo takto vybave-
no výhradně všech 22 trolejbusů T 21
v majetku podniku.

Nejnovější přírůstek v řadě vozidel
MHD je v těchto dnech v dílnách
DPmHK vybavován odbavovacím

systémem a poté bude na několik dní
zapůjčen Dopravnímu podniku města
Pardubic, a.s., který si ve svých pod-
mínkách chce rovněž vozidlo otesto-
vat před jeho případným nákupem.
Do běžného provozu MHD v Hradci
Králové bude zařazen v počátku příš-
tího týdne, tedy zhruba na začátku
září.

Další nové autobusy - šest kloubo-
vých a šest v provedení sólo - se stej-
nými parametry, které už zůstanou ve
standardní výbavě všech následují-
cích vozidel, podobně jako například
je systém audio informace pro nevi-
domé a zrakově postižené, mají do
Hradce Králové dojet ve druhé polovi-
ně října. Ke zlepšení komfortu cesto-
vání v těchto typech autobusů přispě-
je i rozšířená plošina pro dětské ko-
čárky a invalidní vozíky v interiéru vo-
zidla.

V souladu s dlouhodobým progra-
mem obnovy vozidel v královéhradec-
kém Dopravním podniku je pro rok
2008 plánována dodávka čtyř sólo
a tří kloubových autobusů, rovněž
typu citelis.             Karel BRODSKÝ

Magistrát města Hradce Králové, Odbor hlavního architekta, oznamuje vy-
stavení k veřejnému nahlédnutí a projednání návrhu zadání změny Územního
plánu města Hradce Králové (dále jen Úpm HK) č. 142 ve dnech od 3. 9. do
3. 10. 2007. Změna Úpm HK č. 142 spočívá ve změně funkčního využití ploch
západně od ulice Kydlinovské, mezi ulicí Dědkovou, Malým labským náho-
nem a železniční tratí ČD v k.ú. Plácky: „plochy orné půdy“, „plochy sadů
a zahrad“ a „plochy pro motorovou dopravu - komunikační síť“ na plochy:
„čistě obytné plochy nízkopodlažní zástavby“ a „plochy sadů a zahrad“.

Kompletní návrh zadání je vystaven na Magistrátu města Hradce Králové,
Odboru hlavního architekta, Československé armády 408, II. patro, ve vitrí-
nách umístěných na chodbě budovy a současně je zveřejněn na internetové
adrese Magistrátu města Hradce Králové, tj. na www.hradeckralove.org/cz/
Magistrat.html/.

Občané, právnické osoby, fyzické osoby podnikající dle zvláštních předpisů,
občanská sdružení atd. mohou své připomínky k návrhu zadání změny Úpm HK
č. 142 uplatnit po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení na úřední
desce, tj. nejpozději do 3. 10. 2007.

Připomínky lze podat přímo na podatelně Magistrátu města Hradce Králové
nebo zaslat na adresu: Magistrát města Hradec Králové, Odbor hlavního ar-
chitekta, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové.

K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží. Další podrobněj-
ší informace v případě potřeby poskytnou pracovníci úřadu územního plánová-
ní v úředních dnech (pondělí, středa 8 - 17 hodin), mimo úřední dny lze po-
skytnout informace po telefonické dohodě.                                                (oha)

CHARITA HLEDÁ
Oblastní charita Hradec Králové

přijme
VEDOUCÍ(HO) INTERVENČNÍHO

CENTRA PRO OSOBY 
OHROŽENÉ DOMÁCÍM NÁSILÍM

Požadujeme: VŠ vzdělání (soci-
ální práce, psychologie, právo) 
min. 3 roky praxe v oblasti soc. slu-
žeb psychoterapeutický výcvik
(alespoň započatý) trestní bezú-
honnost. Nástup říjen 2007.

Náležitosti přihlášky do výbě-
rového řízení: strukturovaný živo-
topis motivační dopis v rozsahu
0,5 - 1 A4 kopie dokladu o nej-
vyšším dosaženém vzdělání. Zasí-
lejte na adresu: Oblastní charita
Hradec Králové, Velké náměstí
34, 500 03 Hradec Králové nebo
e-mailem na: intervencni.cent-
rum@hk.caritas.cz.

Kontaktní osoba: Lenka Hodko-
vá, tel. 495 530 033, 774 591 383.

Uzávěrka přihlášek: 14. 9. 2007.

Zájezd na výstavy
Klub přátel výtvarného umění

v Hradci Králové zve své členy i ostat-
ní zájemce na vlakový zájezd, který
se uskuteční v sobotu 8. září do
Rychnova nad Kněžnou a Kostelce
nad Orlicí. Odjezd z Hlavního nádraží
v 8.01 hod., návrat v podvečerních
hodinách.                                      (ft)

MĚSTO PŘIJME
Statutární město Hradec Králové

vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ MATRIK
ODBORU SPRÁVNÍHO

Charakteristika pozice: odpoví-
dá za vedení oddělení matrik, prová-
dí komplexní zajišťování matriční
agendy matričního správního obvo-
du a svého matričního úřadu, zajiš-
ťuje odbornou, konzultační a meto-
dickou pomoc pracovníkům všech
matričních úřadů ve správním obvo-
du svého matričního úřadu, vč. pro-
vedení odborných zkoušek úředníků
zařazených do obecního úřadu,
zpracovává plán oddávacích dnů,
který předkládá ke schválení radě
města, odpovídá za zákonnost ve-
dených správních řízení podle záko-
na č. 500/2004 Sb., platové zařaze-
ní: 10. platová třída dle nařízení vlá-
dy č. 564/2006 Sb.

Požadavky na uchazeče: VŠ
vzdělání, minimálně v bakalářském
studijním programu, praxe v oboru
na úseku matrik, uživatelská znalost
práce na PC (MS Word, Excel, Out-
look, internet), komunikační schop-
nosti a manažerské dovednosti, sa-
mostatnost, flexibilita, vysoké pra-
covní nasazení, základní znalost
anglického nebo německého jazyka
výhodou, řidičský průkaz skupiny
„B“ výhodou.

Informace: Jan Kosina, vedoucí
správního odboru, tel. 495 707 440.

Místo výkonu práce: Magistrát
města Hradce Králové.

Další podstatné informace, ze-
jména náležitosti přihlášky do vý-
běrového řízení, naleznete na
www.hradeckralove.org - Veřejná
správa - Pracovní místa.

Přihlášky lze podávat do 14. 9.
2007.

Statutární město Hradec Králové
vypisuje výběrové řízení na místo:

ŘEDITELE 
příspěvkové organizace 

Knihovna města Hradce Králové
Požadavky na uchazeče: vyso-

koškolské vzdělání v oboru knihov-
nictví, informatika, artmanagement
nebo v příbuzných oborech mini-
málně 6 let praxe v oboru organi-
zační schopnosti, praxe v řízení vět-
šího pracovního útvaru občanská
a morální bezúhonnost znalost
minimálně jednoho cizího jazyka (A,
N, F) znalost práce na PC (MS Of-
fice, internet…) a orientace v oblasti
knihovních softwarů.

Přihláška musí obsahovat: mo-
tivační dopis uchazeče strukturo-
vaný životopis uchazeče s adresou
a telefonem (včetně stručných údajů
o případné publikační činnosti) ko-
pie dokladů o vzdělání a odborné
praxi výpis z rejstříku trestů ne
starší 3 měsíců nebo doklad o jeho
vyžádání negativní lustrační
osvědčení nebo doklad o jeho vyžá-
dání písemně zpracovanou kon-
cepci dlouhodobého rozvoje knihov-
ny a jejích služeb v rozsahu max.
3 stran formátu A4 (var.: písemně
zpracovaný manažerský záměr dal-
šího rozvoje knihovny v rozsahu
max. 3 stran formátu A4).

Informace: Aleš Mokren, vedoucí
Odboru kultury a cestovního ruchu,
tel. 731 131 119, 495 707 290,
e-mail: ales.mokren@mmhk.cz.

Přihlášky podávejte v písemné
podobě, na podatelnu magistrátu
města (Československé armády
408, zvýšené přízemí vlevo, dveře
č. 21), nebo je zasílejte doporučeně
na adresu: Magistrát města Hradec
Králové, odbor kultury, sportu a ce-
stovního ruchu, Československé ar-
mády 408, 502 00 Hradec Králové.

Přihlášky lze podávat do 4. 10.
2007. Výběrové řízení se uskuteční
v říjnu 2007.

Magistrát města HK
Československé armády 408

500 02 Hradec Králové

18. 7. Otevřeno zrekonstruované Malé
náměstí.

29. 7. Vernisáž výstavy Nábřeží so-
chařů.

7. 8. 12. jednání rady města.
23. 8. Marie Trubačová oslavila 100.na-

rozeniny
31. 8. Zahájeny slavnosti královny

Elišky.                                 (rz)

Uvolněte parkoviště
Zveřejňujeme seznam lokalit,

kde budou Technické služby v nad-
cházejícím období provádět bloko-
vé čištění ulic.

10. 9. Dobroslavova celá Kydli-
novská od Vančurova nám. po ul. Za
Fotochemou Za Fotochemou celá
11. 9. V. Nejedlého před UHK U Plo-
váren celá Severní parkoviště před
770 - 775 + vozovka 12. 9. Jižní velké
parkoviště mezi Slezskou a Bří Štefa-
nů SNP před čp. 850 - 855  13. 9.
Kubelíkova celá Brandlova mezi
Třebechovickou a Bří Štefanů Ječná
mezi SNP a Orebskou 14. 9. Polní par-
koviště - roh Orlické Třebechovická
mezi Brandlovou a Jižní 17. 9. Slezská
mezi Pospíšilovou a Gagarinovou 
Na Střezině vnitroblok + vozovka 18. 9.
Uhelná mezi Orlickou a Slezskou 
Pospíšilova od Okružní k Orlické 19. 9.
Ladova celá Skupova celá V. Ne-
jedlého slepá část od Švendovy 20. 9.
Tichá celá Slezská od Pospíšilovy
k Jižní 21. 9. Severní před čp. 749 - 757

Severní před čp. 718 - 719 24. 9.
Třebechovická od Brandlovy - slepá
část Uhelná mezi Slezskou a Bří
Štefanů 25. 9. Severní před čp. 758 -
760 + 761-763 Slezská od Marko-
vické po Gagarinovu Severní parko-
viště před 776 - 780 + vozovka 26. 9.
Severní před čp. 726 - 727 Severní
před čp. 764 - 766 + 767-769 27. 9.
Velké náměstí od Na Kropáčce k Ma-
lému náměstí Velké náměstí od mo-
rového sloupu k čp. 1 Velké náměs-
tí špička před morovým sloupem Na
Kropáčce celá Komenského od Ne-
zvalovy k Ign. Herrmanna.             (ts)

SNHK přijme
Správa nemovitostí

Hradec Králové, přís-
pěvková organizace,

vypisuje výběrové řízení na pozici:

REFERENT POHLEDÁVEK
Požadujeme: úplné středoškol-

ské vzdělání, základní znalost po-
dvojného účetnictví, praxe v pohle-
dávkách výhodou, dobrá znalost
programu Microsoft Excel, schop-
nost přijímat nové softwary.

Předpokládaný nástup: 1.10. 2007.
Přihlášky do výběrového řízení

a strukturovaný životopis zasílejte do
15. 9. 2007 na zaměstnanecké oddě-
lení Správy nemovitostí Hradec Krá-
lové, p.o., Kydlinovská 1521, 501 52
Hradec Králové, nebo na e-mail:
faltejskova@snhk.cz, tel.: 495 774 162.

Na noční Bílou věž
Poslední příležitost k noční prohlíd-

ce Bílé věže v letošní turistické sezo-
ně budou mít její návštěvníci v sobotu
8. září od 20 do 24 hodin. Až do kon-
ce září je věž v pravidelné otvírací
době přístupná od 9 do 12 hod. a od
13 do 17 hodin. Pro výpravy lze vstup
objednat i mimo tuto dobu na tel. 495
512 542. V letošním roce se brány do-
minanty města otevřou k noční pro-
hlídce ještě o Vánocích.               (R)



Sportovní kalendář v září

RADNICE − Čtyřikrát měsíčně vydává Ma−
gistrát města Hradec Králové ve spolupráci
s vydavatelstvím Garamon s.r.o. Evidenční
číslo MK ČR E 13867 Řídí redakční rada:
Ing. Marie Juppová (pověřená řízením re−
dakční rady), Václav Svoboda, Helena Rezko−
vá, Mgr. Aleš Mokren. Šéfredaktorka Helena
Rezková, redaktorka Pavlína Pospíšilová.
Magistrát města HK, Československé armády
408, 502 00 Hradec Králové, tel. 495 707 430,
495 707 431, fax: 495 707 103. E−mail:
redakce.radnice@mmhk.cz. Adresa internet:
www.hradeckralove.org. Tiskne Garamon
s.r.o. Hradec Králové Distribuci zajišťuje
Česká pošta, s.p., telefon 495 054 128.

PPřřiijjďďttee ssii zzaappllaavvaatt
DEN BAZÉN 50 m DĚTSKÝ BAZÉNEK 

1. 9. SOBOTA 9 - 19 9 - 19 
2. 9. NEDĚLE 10 - 18 10 - 18 
3. 9. PONDĚLÍ 6.30 - 19 13 - 16 
4. 9. ÚTERÝ 8 - 21 13 - 15 
5. 9. STŘEDA 6.30 - 19 12 - 19 
6. 9.  ČTVRTEK 8 - 21 13 - 15
7. 9. PÁTEK 6.30 - 18 20 - 21  N 13 - 15  17 - 18 
8. 9. SOBOTA 9 - 19 11 - 19 
9. 9. NEDĚLE 10 - 18 10 - 18 

10. 9. PONDĚLÍ 6.30 - 19 13 - 16 
11. 9. ÚTERÝ 8 - 21 13 - 15 
12. 9. STŘEDA 6.30 - 19 12 - 19
13. 9. ČTVRTEK 8 - 21 13 - 15 
14. 9. PÁTEK 6.30 - 18 20 - 21  N 13 - 15  17 - 18 
15. 9. SOBOTA VODNÍ PÓLO I. LIGA DOROSTENCŮ 
16. 9. NEDĚLE 10 - 18 10 - 18 
17. 9. PONDĚLÍ 6.30 - 19 13 - 16 
18. 9. ÚTERÝ 8 - 21 13 - 15 
19. 9. STŘEDA 6.30 - 19 12 - 19 
20. 9. ČTVRTEK 8 - 21 13 - 15 
21. 9. PÁTEK 6,30 - 18    20 - 21  N 13 - 15  17 - 18
22. 9. SOBOTA 9 - 19 11 - 19 
23. 9. NEDĚLE 10 - 18 10 - 18 
24. 9. PONDĚLÍ 6.30 - 19 13 - 16 
25. 9. ÚTERÝ 8 - 21 13 - 15 
26. 9. STŘEDA SANITÁRNÍ DEN
27. 9. ČTVRTEK 8 - 21 13 - 15 
28. 9. PÁTEK 10 - 18 10 - 18  
29. 9. SOBOTA 9 - 19 11 - 19 
30. 9. NEDĚLE 10 - 18 10 - 18 

PLAVECKÝ BAZÉN 50m
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Část CCLXX Historii královéhradeckých domů sepsal Zdeněk Doubek, upravila Helena Rezková
lav Petilek. V roce 1869 odevzdal Jo-
sef Kaivas na magistrátu plány zhoto-
vené městským stavitelem Františkem
Dobrkovským se žádostí o povolení
nástavby jednoho poschodí. Bylo mu
vyhověno. O tři roky později vypraco-
val tentýž stavitel plány na úpravu krá-
mu pro majitele domu Josefa Kaivase.
Pro další krám téhož majitele vypraco-
val plán v roce 1885 stavitel V. Wein-
hengst. Po přístavbě zadních, o něco
širších domů, vzniknul v polovině ulice
na domech roh. 

Cukrář Josef Fiala po dohodě s ma-
jitelem domu požádal o přístavbu ku-
chyňky ve dvoře a úpravu kavárny.
Vše doložil uchovanými plány. Projekt
schválili 10. listopadu 1887 pod číslem
4444. Do cukrárny se dvěma kaváren-

skými místnostmi se vcházelo z Diva-
delní, dnes Klicperovy ulice. Uvádí se,
že toto byla první hradecká kavárna. 

Soumrak rozvíjející se obchodní
činnosti v Kaivasových domech zapří-
činil majitel, když domy i se staveb-
ním místem prodal Záložnímu úvěrní-
mu ústavu v Hradci Králové v roce
1910. Ústav byl rozhodnutý postavit
tady peněžní palác. Ještě v tom roce
předložil magistrátu plány a také si
podal žádost na demolici domů.
S bouráním se začalo 1. srpna 1910
a za tímto povolením následovala
žádost o povolení stavby podaná
18. dubna 1911. Plány na novostavbu
byly vybrány v soutěži, kde prvenství
získal O. Polívka a věžovitou částí při-
spěl A. Fabiánek.         (Pokračování)

Čp. 139 - 140 (2)
Vedle původního krámu byl úzký

vchod s tabulí Václav Medek a vy-
obrazenou obuví. Další tabule propa-
gující jeho obuvnictví se stejným ná-
pisem i vyobrazením se nacházela ve
výši prvního poschodí. Obuvník Me-
dek se odtud odstěhoval do domu čp.
34 v roce 1910.

A nyní se vrátíme ke staré budově
čp. 139. Od roku 1790 do roku 1813
patřila Ignáci Pelzhoferovi. V tomto
roce převzal dům Jan Pelzhofer a jeho
sestra Anna. Drželi jej ve vlastnictví do
roku 1816, kdy se stal vlastníkem Jo-
sef Kaivas (Caivas). Druhý spojený
dům čp. 140 vlastnil v roce 1790 Anto-
nín Petilek (Petylek - Prtilek), a to až
do roku 1827, od kdy jej vlastnil Vác-

Výběr ze zpráv otištěných v roce 1943
v časopisu Kraj královéhradecký připra-
vila spolu s pracovníky Státního okres-
ního archivu Pavlína POSPÍŠILOVÁ
SRPEN

Denní kronika. Nehody a úrazy na
Hradecku. 57letý Jos. Voltr, rolník
z Libníkovic, rovnal slámu na vůz, při
čemž spadl s fůry a pádem si zlomil le-
vou nohu. - 25letá R. Hajnovičová,
manželka obuvníka ze Štěnkova,
spadla ve spaní s otomanu a zlomila si
klíční kost na levém rameni. - Školák
Josef Pecina z Praž. Předměstí doma
skočil se schodu a pádem si zlomil
pravou ruku v předloktí. - 57letý Fr.
Duška, dělník z Těchlovic doma lezl na
půdu po žebříku, při čemž spadl a po-
hmoždil si žebra. - 51letý kočí Radko
Kostič ze Stěžer za ranního šera upa-
dl na dvoře tak nešťastně, že si po-
hmoždil pravou nohu. - Při fotball. zá-
pase na hřišti Meteoru Svobod. Dvory
byla při srážce brankařem zlomena
pravá noha Fr. Součkovi, zámečníkovi
ze Sv. Dvorů. - 11letý B. Melichárek
z Hradce Král. na zahradě spadl s hou-
pačky a utrpěl zlomení pravé ruky. 

Sehrají u Klicperů
12. 9. 10 hod. Milan Uhde - Miloš

Štědroň BALADA PRO BANDITU
13. 9. 10 hod. BALADA PRO BAN-

DITU
14. 9. foyer hlavní scény 16.30 hod.

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ VÝSTAVY
OBRAZŮ EVY VLASÁKOVÉ, 17.30
hod. Nikolaj Vasiljevič Gogol REVI-
ZOR

17. 9. 10 hod. Antonín Dvořák -
Adolf Wenig ČERT A KÁČA

19. 9. 17.30 hod. REVIZOR
20. 9. 19 hod. Tereza Boučková SIL-

NICE (podle filmu Federica Fellliniho)
21. 9. 10 hod. REVIZOR
22. 9. 19 hod. J. Voskovec - J. We-

rich - J. Ježek KAT A BLÁZEN
25. 9. 19 hod. Dny banskobystric-

kého kraje NOČNÍ POKOJ ... Štúdio
tanca - Profesionální taneční divadlo,
Banská Bystrica.

26. 9. 10 hod. BALADA PRO BAN-
DITU ZAHÁJENÍ IV. ROČNÍKU
FESTIVALU VELKÝCH MALÝCH
DIVADEL ČEKÁNÍ NA VÁCLAVA
(28. 9. - 28. 10. 2007)

28. 9. studio Beseda 16 hod. Florian
Zeller TEN TŘETÍ Klicperovo divadlo,
19 hod. Thomas Vinterberg RODINNÁ
SLAVNOST. Společný projekt praž-
ského Činoherního klubu a bratislav-
ského Divadla Aréna.

29. 9. studio Beseda 19 hod. TEN
TŘETÍ Klicperovo divadlo 

30. 9. 19 hod. Doyle Doubt ČERNÁ
DÍRA Dejvické divadlo Praha.         (R)

Výstavu obrazů a kreseb Jana
Kunovského můžete od 6. září do
6. října navštívit v Galerii Koruna
v Rokitanského ulici. Otevřeno po - pá
10 - 18 hod., sobota 11 - 16 hod. Ver-
nisáž se uskuteční 5. září v 18 hod. vý-
tvarně tanečním hapeningem autora
s primabalerínou Terezou Podařilovou

Fotografie Miroslava Jílka mapují-
cí Ameriku nejen v oblasti přírodních
krás, ale všímající si i života lidí a roz-
dílů proti evropskému stylu života, mů-
žete zhlédnout v Informačním centru
na Gočárově třídě do 27. září Jiří
Hanke a Jiřina Hankeová vystavují
své fotografie pod názvem Periferie
do 30. září ve výstavní síni Foma Bo-
hemia na náměstí Svobody 479. Otev-
řeno je od pondělí do pátku od 9 do
18 hodin, v sobotu od 9 do 12 hod. 
Výběr z díla Štěpána Doležela může-
te do 14. září zhlédnout v Galerii na
mostě (Farmaceutická fakulta, Heyrov-
ského ulice). Odložená vernisáž
s úvodním slovem Josefa Bavora se
uskuteční 10. září v 16 hodin.       (R)

Udělejte si čas

Táborníci na Pecce Dva deseti-
denní běhy dětského letního tábora
pro děti ze sociálně slabých rodin
a pro děti s poruchami chování uspo-
řádalo Občanské sdružení Salinger
za podpory statutárního města Hrad-
ce Králové v průběhu srpna. Táborní-
ci trávili prázdninové dny v rekreač-
ním areálu na Pecce. Uspořádání tá-
bora podpořilo město Hradec Králové
i finančně a na jeho organizaci se ve
velké míře podíleli pracovníci Odboru
sociálních věcí a zdravotnictví králo-
véhradeckého magistrátu. Prvního
běhu se zúčastnilo 29 a druhého 28
dětí. Pro všechny tady organizátoři
připravili pestrý kulturní a sportovní
program. kot, foto Václav SVOBODA

Tance v Aldisu
Druhý ročník tanečního festivalu

Barvy tance 2007 se bude konat ve
velkém sále Kongresového centra Al-
dis 8. září od 18 hodin. Další informace
najdete na www.orientcentrum.cz.   (rž)

N - nudistické plavání. Pokladna telefon: 495 404 411. Polední přestávka
v pokladně 12.15 - 12.45 hod.

MĚSTSKÉ LÁZNĚ - AQUACENTRUM: od 1. do 16. září provozně technická
odstávka, otevřeno od 17. 9. 2007 pondělí - pátek 10 - 21 hod., sobota, nedě-
le, svátek 10 - 20 hod.

SAUNA: pondělí 10 -12 hod. ženy, 12 - 21 hod. společná. Středa, pátek, so-
bota, neděle společná, úterý muži, čtvrtek ženy. Polední přestávka v pokladně
11.30 - 12 hod. Pokladna telefon: 495 404 444, aktuálně na www.snhk.cz.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.                                                         (R)

Netopýří noc v muzeu
Netopýří noc pořádá v sobotu

8. září od 19.30 a 21 hod. Muzeum
východních Čech na Eliščině nábřeží
(zájemce bez malých dětí prosíme
o využití pozdějšího začátku). 

Josef Hotový vám tady přiblíží málo
známý a pro mnohé tajuplný svět ne-
topýrů. Dozvíte se kde žijí, čím se živí,
které druhy jsou v České republice
a mnoho dalšího, vše s promítáním
obrázků. Po skončení přednášky bude
v případě příznivého počasí následo-
vat vycházka podél Labe do některého
z městských parků spojená s ukázkou
detekce netopýřích echolokačních sig-
nálů a nárazové sítě pro odchyt neto-
pýrů (pokud budeme mít štěstí, tak
i s odchyceným netopýrem). Akce je
pořádána v rámci Evropské noci pro
netopýry ve spolupráci s Českou spo-
lečností pro ochranu netopýrů.       (jp)

Nábor do oddílu badmintonu
Oddíl badmintonu TJ Montas Hra-

dec Králové bude v září přijímat nové
členy ve věku 7 - 9 let. Tréninky dětí
jsou každé úterý a čtvrtek od 17 - 18
hodin v hale ZŠ Kukleny.             (op)

Jednotlivé akce uvádíme v pořadí: datum, název, čas a místo konání,
organizátor a druh sportu.

8. 9. Závod Českého poháru a ce-
lostátního Žebříčku A a B, Hajnice
Dubový Dvůr, TJ Slavia HK, orientač-
ní běh.

8. 9. - 9. 9. Mistrovství České re-
publiky, HK Třebeš, Sportovní Střelec-
ký klub Policie HK, sportovní střelba.

9. 9. Východočeské turné, me-
moriál J. Vidrny, V. Doksanského,
L. Lajbnerové, J. Brože, stadion TJ

Sokol HK, TJ Sokol HK, atletika.
14. 9. - 16. 9. Testovací turnaj ju-

niorů extraligy a SCM, hala TJ Sla-
via, TJ Slavia HK, volejbal.

15. 9. - 17. 9. Turnaj dorostu kate-
gorie B, TK VČE HK, TK VČE HK, tenis.

15. 9. - 16. 9. Match Play, 9 hod.,
golfové hřiště Hrádek, Golf club HK,
golf.

16. 9. VI. ročník Město na kolech,
start na Ulrichově nám. v 10 hod.,
Královéhradecká krajská asociace
Sport pro všechny, regionální centrum
SPV HK, veřejně přístupná akce.

20. 9. Nejrychlejší Hradečák, stadi-
on TJ Sokol HK, TJ Sokol HK, atletika.

21. 9. - 23. 9. Mezinárodní tenisový
turnaj, SK Tenis HK, SK Tenis HK, tenis.

22. 9. - 23. 9. Mistrovství GCHK
na rány, golfové hřiště Hrádek, Golf
club HK, golf.

23. 9. JUDOREJ Hradec Králové,
TJ Sokol HK, TJ Sokol HK, judo.

24. 9. Zářijový turnaj dorostu
v boxu, Adalbertinum, František Pa-
točka BOX 33, box.

26. 9. Liga hradeckých škol, HK
Šimkovy sady, TJ Slavia HK, orien-
tační běh.

28. 9. 40 let kopané žen v Hradci
Králové, fotbalové hřiště Urbanice,

DFC Slávia Hradec Králové, kopaná. 
29. 9. - 30. 9. Pohár města Hradce

Králové, 13. ročník, HK Třebeš,
Sportovní střelecký klub Policie Hra-
dec Králové, střelectví Mistrovství
ČR ve skateboardingu na vertikální
rampě, Slezské Předměstí Háječek,
TJ Sokol Slezské Předměstí, skate-
boarding.

30. 9. Turnaj O pohár Jaroslava
Janečka, Zimní stadion HK, HC LEV
HK, lední hokej.                           (hc)

KMS Plačice
Komise místní samosprávy v Plači-

cích zve na veřejnou schůzi občanů
Plačic s primátorem města a jeho
náměstky. Uskuteční se 13. září od
19 hod. v restauraci U Vacků. Tématy
diskuze budou například dopravní si-
tuace a dálnice D11, nová zástavba
v městské části, cyklostezky.         (R)

Kdy na fotbal
Rozpis nejbližších zápa-

sů fotbalového klubu FC
Hradec Králové na malšo-
vickém Všesportovním stadionu. 
Muži „A“:
9. 9. neděle 17 hod.

FC HK - Dukla Praha.
Muži „B“:
9. 9. neděle 10.15 hod.

FC HK - Dvůr Králové. (R)

Kvítek přijímá nové členy
Královéhradecký folklorní soubor Kví-
tek přijímá nové členy, chlapce i děv-
čata, do taneční a hudební složky
souboru. Tanečníky ve věku od 5 do
12 let, muzikanty až do dospělosti.
Zájemce zveme každý zářijový čtvr-
tek: 6. 9., 13. 9., 20. 9., 27. 9., vždy od
16 hodin do budovy Adalbertina na
třídě ČSA 300. Výhodou je rytmické
cítění, přirozená zpěvnost a pozitivní
vztah k folkloru.                          (ov)

Program kina Centrál
4. 9. 20 hod. CASABLANCA (fil-

mový klub & studentský FK, projekce
v druhém sále)

5. 9. 20 hod. DOKTOR ŽIVAGO
(FK & SFK, projekce v druhém sále)

6. 9. 17 hod. VERNISÁŽ VÝSTAVY
FILMOVÝ PLAKÁT 2007. Výstava
prací studentů Pedagogické fakulty
UHK Katedry výtvarné kultury, obor
grafická tvorba - multimédia. 

AMERICKÁ KLASIKA
20 hod. HOŠI Z PHILADELPHIE

(FK & SFK, projekce v druhém sále) 
7. 9. 20 hod. JIH PROTI SEVERU

(FK & SFK, projekce v druhém sále) 
8. 9. 20 hod. KDO SE BOJÍ VIRGI-

NIE WOOLFOVÉ? (FK & SFK, pro-
jekce v druhém sále)

9. 9. 20 hod. KOČKA NA ROZ-
PÁLENÉ PLECHOVÉ STŘEŠE (FK
& SFK, projekce v druhém sále)

10. 9. 20 hod. KOLT PRO LE-
VÁKA/BILLY KID (FK & SFK, projek-
ce v druhém sále)

11. 9. 20 hod. MACKINTOSHŮV
ČLOVĚK (FK & SFK, projekce v dru-
hém sále)

12. 9. 20 hod. PLYNOVÉ LAMPY
(FK & SFK, projekce v druhém sále). (R)

Přijďte zkusit karate
Mládežnický karate klub G&G Hra-

dec Králové pořádá nábor nových čle-
nů dětí a mládeže pro školní rok
2007/08. Zápis proběhne v úterý
4. září a ve čtvrtek 6. září vždy v 17
hod. v tělocvičně základní školy Man-
dysova na Moravském Předměstí.
Děti se zde naučí základům karate,
juda a gymnastiky. Zlepší si kondici,
vůli a chování. Přijímají se kluci i děv-
čata školního věku.                     (gol)

Každý všední den po 11. hodině
HOST HABADĚJE - Radioporadna.
Od pondělí do čtvrtka vždy v 15.30
hod. HOST STUDIA DOKOŘÁN.
V rubrice „A je to“ bude odpovídat na
dotazy posluchačů na dané téma.
Hosty budou „koníčkáři“ - tedy sběra-
telé, chovatelé, zahrádkáři, rybáři,
myslivci, včelaři, veterináři či kutilové.
Ve středu 5. 9. můžete po 17. hodině
opět luštit s KŘÍŽOVKOU ŽOFKOU
v hudebně zábavném pořadu, jehož
cílem je posluchače nejen pobavit,
ale i vzdělávat. Ve čtvrtek 6. 9. je po
17. hodině připraven pořad RÁDIO
NA CESTÁCH s podtitulem „Jakpak
je dnes u vás doma“ - tentokrát v Ja-
roměři. V sobotu 7. 9. vás v pořadu
RADIOKLUB pozveme po 17. hodině
v předstihu na 4. ročník Královéhra-
deckých krajských dožínek (15. 9.).
Jan Dvořák - milovník literatury a zna-
lec dějin divadla a filmu bude NE-
DĚLNÍM HOSTEM 8. 9. po 16. hodi-
ně.                                               (R)


