
Den rodiny si v neděli užily celé rodiny

Obsah makovice se stane poselstvím příštím generacím

Dopravní hřiště uvítá děti začátkem školního rokuKRÁTCE Z HRADCE
Veřejná schůze 
Pražské Předměstí sever

Veřejná schůze vedení města
s občany městské části Pražské
Předměstí sever se uskuteční ve
středu 21. května od 18 hodin v Kni-
hovně města ve Wonkově ulici. Na
programu jednání budou například
informace o dětském hřišti Skleněn-
ka, řešení podchodu, vizualizace tří-
dy Karla IV., malšovický stadion, sil-
nice R35, Aupark Koruna, soužití
minority s majoritou, problematika
bezdomovectví, opatření směřující
k utlumení heren a podobně.

Kaštelu zajímají dotace
Seznámit se se znalostmi a zku-

šenostmi Hradce Králové při využí-
vání fondů EU v posledních deseti
letech. Takový byl cíl návštěvy vede-
ní chorvatského partnerského měs-
ta Kaštela. Chorvatsko se stalo čle-
nem EU teprve letos, a proto je pro
něj otázka čerpání evropských pe-
něz aktuální. 

Hradec ocení 
mladé umělce

Nejúspěšnější mladé umělce vy-
hlásí město na slavnostním večeru
1. ročníku ankety Talent královéhra-
decké kultury 20. května od 18 ho-
din v malém sále Aldisu. Vystoupí
a budou oceněni hradečtí umělci do
18 let za mimořádné úspěchy v ob-
lasti kultury v roce 2013, představí
se divadlo Jesličky, taneční skupi-
na T-BASS, bubenický soubor Bu-
Bu-Bu-Bubeníci a kapela Jazz Poli-
ce. Vstup je zdarma.                (red)  

Omrkněte Bílou věž z ochozu katedrály Neopako-
vatelný výhled na Bílou věž bez báně z neobvyklého mís-
ta nabídne zájemcům 31. května farnost u katedrály sv.
Ducha. Připravila totiž pro veřejnost prohlídku věží a zvo-
nů katedrály, přičemž právě z ochozu chrámu se naskyt-
ne zajímavý pohled na sousední dominantu, která pro-
chází rekonstrukcí. Zájemci se však musí přihlásit na
konkrétní čas během noci kostelů 23. května v katedrále
nebo u průvodce katedrály.                                    (red) 

Ačkoliv se na první pohled zdá, že nové dětské dopravní hřiště v Třeb-
ši je z velké části už hotové, bude sloužit dětem při dopravní výchově až
od září. Hřišti chybí terénní úpravy a s ohledem na bezpečnost a rodící
se provozní řád bude připraveno k využití až po prázdninách. Posled-
ních šest týdnů do konce školního roku poslouží dětem původní hřiště
u malšovického stadionu.
Výstavba byla zahájena v loňském

roce a s ohledem na finanční možnos-
ti rovněž rozdělena do několika etap.
Projektantem je hradecký Atelier ar-
chitektury ing. arch. Jana Mádlíka. Dě-
tem i odborným lektorům z řad měst-
ských strážníků už bude v září letošní-
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NAJDETE NA WEBU

ho roku k úplné spokojenosti chybět
jen zázemí. Prozatím se počítá s al-
ternativním využitím jiných dostup-
ných objektů. „Do konce školního roku
zbývá už jen několik týdnů, takže pro
toto krátké období dětem poslouží stá-
vající dopravní hřiště u fotbalového

stadionu. V září bude plně připraveno
k využívání už to nové. Pracujeme na
tom, aby bylo hřiště zařazeno v systé-
mu otevřených školních hřišť,“ dodává
náměstkyně primátora pro oblast škol-
ství a sociálních věcí Anna Maclová.

Od loňského roku je místo protkáno
systémem komunikací, který doplňují
různé typy křižovatek, přechody, že-
lezniční přejezdy, zastávky městské
hromadné dopravy a podobně. Zají-
mavostí je umělý kopeček v části hřiš-
tě, takže děti na bicyklech čeká i šla-
pání do kopce a sjezd dolů. Při tom si

vyzkoušejí používání převodů, k če-
muž jinak v rovinatém Hradci tolik
možností nemají. „V další etapě stav-
by dojde k vybudování zázemí se šat-
nami, výukovými prostory a dalšími
zlepšeními,“ vysvětluje náměstek pri-
mátora odpovědný za majetek města
Martin Soukup.

Právě velký ohled na bezpečnost
areálu sehrál významnou roli při urče-
ní termínu otevření. Aktuálně chybí
hřišti poslední terénní úpravy a rodí se
provozní řád. Čerstvě dokončená
stavba s sebou nese například také ri-
ziko zvýšeného promáčení v případě
přívalových dešťů. Město proto s ohle-
dem na bezpečnost dětí i vyučujících
stanovilo termín otevření první etapy
hřiště na začátek září.                 (isui)

Hradec uspěl v soutěži
o město cyklistů

Hned dvě ocenění od odborné
poroty si přivezl Hradec Králové ze
soutěže Hlavní město cyklistů 2014.
Město zvítězilo v kategorii o nejlep-
ší marketing cyklistiky a zvláštní
cenu dostala i automatizovaná par-
kovací věž pro jízdní kola na Rie-
grově náměstí.

Porota přiřkla zvláštní ocenění vý-
čtu aktivit, kterými město v posledních
měsících propaguje cyklistiku. Kladné
body Hradec dostal za ojedinělý pro-
jekt s názvem Cykloroadshow. „Speci-
ální prezentační automobil s koly na
střeše a jeho osádka vybavená pre-
zentačními materiály lákaly k návště-
vě města mimo jiné v Praze, Pardubi-
cích, Dvoře Králové nad Labem i oko-
lí Hradce Králové a chystá se do Nové
Rudy v Polsku,“ popisuje Aleš Mok-
ren, vedoucí odboru kultury, sportu
a cestovního ruchu, kde se kampaň
na podporu cyklistiky a cykloturistiky
zrodila. K ocenění podstatně přispělo
i spuštění speciálního webu www.cyk-
lohradec.cz, další plusové body v mar-
ketingu cyklistiky přidala Hradci také
účast na veletrhu For Bikes. Z dalších
aktivit balíčku lákadel cyklistů lze jme-
novat vydání turistického speciálu
Jaro v Hradci Králové. Počinem, který
nově slouží cyklistům, je i cyklomapa
města a okolí.

„Ač mnoho cyklistů sleduje spíše to,
jaké jsou konkrétní podmínky pro jízdu
na kole ve městě, kde se připravují
nově stezky a podobně, je marketing
v této oblasti důležitou a nutnou sou-
částí celého balíku opatření pro rozvoj
nejen cyklodopravy, ale i kvalitního ži-
vota ve městě,“ říká městský cyklo-
koordinátor Karel Šimonek.

Zvláštní cenu poroty získal společ-
ný projekt města a soukromého inves-
tora parkovací věž pro kola, která již
více než rok stojí na Riegrově náměs-
tí. „Ocenění projektu bezpečného par-
kování jízdních kol je příjemné, pro
nás jsou však nejdůležitější parkující
cyklisté. A těch jsme ke konci dubna
přivítali za dobu provozu již 14 773.
Nárůst uživatelů oproti stejnému ob-
dobí v loňském roce je neuvěřitelných
136 %,“ prozrazuje aktuální statistiky
zástupce investora Rudolf Bernart.  

Návštěvníci městského webu
v březnu v anketě hlasovali, kde by
případně uvítali další cyklověž. V ano-
nymní anketě označili jako nejžáda-
nější prostory u koupaliště Flošna,
u obchodního centra Futurum a v are-
álu fakultní nemocnice.               (isui)

Jiráskovy sady, knihovna města, muzeum, místa přátelská rodině, park Pohádka, Divadlo Drak s Labyrintem loutek, pří-
staviště výletních parníčků na labském nábřeží, informační centrum obnovitelných zdrojů v objektu malé vodní elektrár-
ny Hučák, zábavní park Tongo nebo dětská železnice, tam všude se v neděli 11. května konal Den rodiny. Děti si mohly
zasoutěžit, zahrát si hry, vyzkoušet různé aktivity a spolu s rodiči se projet třeba turistickým vláčkem, vyplout na plavbu
parníkem po hladině Labe nebo se projet dětskou železnicí na náměstí 5. května (na snímku).        Foto: Martin ČERNÝ  

Jasnější obrysy získává představa města o tom, co by měla pro další
generace ukrýt pouzdra makovice Bílé věže, která se během několika
týdnů vrátí na nejvyšší bod historického centra krajské metropole. Rada
města má jasno i v tom, co by se mělo do makovice vrátit a co by měla
nově obsahovat.
Stavbaři předpokládají, že makovi-

ce bude před svým opětovným vy-
zdvižením na věž uzavřena do
30. května. Krátce poté a po dohodě
se stavbaři by se mohla vrchní část
Bílé věže vrátit zpět. Než se o defini-
tivním seznamu předmětů pro uložení
do pouzder rozhodne, bude zapotřebí
dokončit novou a velice podrobnou in-
ventarizaci nalezeného obsahu.
Pouzdra totiž obsahovala i věci nepo-
psané a pro historiky zcela nové.

Nejcennější a jedinečné věci kultur-
ní povahy, kterých z celkového výčtu
však bude jen pouhý zlomek, by měly
být bezpečně uloženy mimo makovici,
neměly by se tedy vracet zpět. „Jedná

se zejména o předměty ohrožené krá-
deží nebo zničením. Například histo-
rické bankovky poškozené skládáním
a vystavené častým změnám počasí
by měly být uchovány na bezpečném
místě ve sbírce či v archivech,“ vy-
světluje Jan Falta, vedoucí odboru pa-
mátkové péče Magistrátu města Hra-
dec Králové.

Vrácena do pouzder makovice však
bude drtivá většina všech předmětů,
v tom se odborníci s historiky shodují.
Za pravdu jim dali radní města, kteří
se shodli, že by se zcela nově mohly
do pouzder dostat předměty a píse-
mnosti s jasným vzkazem. „Do mako-
vice by měl být vložen pamětní list,

který by byl písemným poselstvím pro
budoucí generace a popisoval by
současnou rekonstrukci Bílé věže,
díky níž jsme nahlédli do historie,“
tlumočí jednomyslné rozhodnutí rady
města primátor Zdeněk Fink. 

Město požádá úzký okruh osobnos-
tí, který představuje primátor města
Zdeněk Fink, rektor Univerzity Hradec
Králové Josef Hynek, královéhradec-
ký sídelní biskup Jan Vokál a kardinál
Dominik Duka - bývalý biskup králo-
véhradecký a rodák města Hradec
Králové, aby do schránky v makovici
vložili vlastní pamětní listy, přání,
zdravice nebo požehnání městu a ob-
čanům. „Shodli jsme se v radě města
i na tom, že by pouzdro makovice ob-
sahovalo i nadále předměty běžné
denní potřeby jako jsou například
mince, fotografie významných staveb,
aktualizovaný inventář předmětů, me-
daile vydané městem, bankovky, poš-

tovní známky či noviny zachycující
nejvýznamnější události spjaté s měs-
tem, čímž by byla zachována konti-
nuita ukládání tištěných periodik i na-
dále,“ uzavírá Zdeněk Fink.

„V případě, že by občané měli doma
ve svých archivech originální výtisky
periodik popisujících významné udá-
losti spjaté s městem, konkrétně pak
týkající se návštěvy Václava Havla,
Václava Klause či Miloše Zemana
a návštěvy Jana Pavla II. v Hradci
Králové a mohli je za účelem vložení
do makovice Bílé věže postrádat, bu-
deme rádi, pokud je do 26. května do-
ručí na magistrát města. Stejně tak tiš-
těná originální periodika popisující
intronizaci či pohřeb arcibiskupa Otče-
náška,“ vyjmenovává Jan Falta. Ob-
čané mohou tato periodika adresovat
přímo Janu Faltovi, vedoucímu odbo-
ru památkové péče Magistrátu města
Hradec Králové.                          (isui)
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Umělecké školy slavily šedesátiny i v ulicích

1. 5. Poděkováním strážníkům
skončila událost, na jejímž začátku
bylo zapomenutí kabelky s penězi,
telefonem a dalšími věcmi v trolej-
busu. Jednasedmdesátiletá žena
požádala o pomoc hlídku městské
policie, která oslovila dispečink do-
pravního podniku, a ten se spojil
přímo s řidičem trolejbusu. Ten uve-
dl, že kabelku má u sebe. Strážníci
seniorku dovezli na místo, kde si
věci převzala. 

8. 5. Auto projíždějící před jed-
nou hodinou v noci starým městem
bez rozsvícených světel zaujalo
hlídku městské policie. Třiadvaceti-
letý řidič, z jehož vozu byla silně cí-
tit marihuana, přiznal, že před jíz-
dou požil omamnou látku. Šoféra
i jeho spolujezdce strážníci předali
policii. 

9. 5. Městská policie asistovala na
psychiatrické klinice při ošetření agre-
sivního pacienta, který chtěl utéct.
Osmadvacetiletý cizinec rozkousal
magnetické kurty, spolkl část zapalo-
vače a celý mobilní telefon.         (red)

Trolejbusy jsou součástí hradecké MHD 65 let

Statutární město Hradec Králové
vypisu je

výběrová řízení na pozice:

REFERENT/KA 
− NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

REFERENT/KA − PÉČE O DÍTĚ
(OPATROVNÍK) 

odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví

Informace: Světluše Kotrčová,
tel. 495 707 382.

Přihlášky lze podávat do 27. 5. 

Statutární město Hradec Králové
prodlužu je

výběrové řízení na pozici:
MZDOVÁ ÚČETNÍ/METODIK PAM

oddělení personální
- kancelář tajemníka

Informace:  Jaroslav Kříž,
tel. 495 707 280.

Přihlášky lze podávat až do 23. 5. 
Více www.hradeckralove.org - Kariéra

Květen roku 1949 obohatil
hradeckou městskou dopravu
o první trolejbusy. I po pětašede-
sáti letech je trolejbusová trakce
stále její moderní a důležitou sou-
částí. Hradec Králové patří mezi
13 českých měst, kde tento druh
dopravy zabezpečuje ekonomic-
kou a ekologickou přepravu ces-
tujících, a právě Hradec se může
chlubit nejmodernějším trolej-
busovým vozovým parkem se
stoprocentní nízkopodlažností,
kterým se ročně sveze přes je-
denáct milionů cestujících. Le-
tošní 65. výročí trolejbusů v Hrad-
ci připomene dopravní podnik
17. května oslavami na terminálu.

Z deníku dispečera

Slavnostní konvoj trolejbusů VETRA-ČKD při zahájení provozu na Ulrichově ná-
městí 2. května 1949. Foto: Muzeum východních Čech

Voličský průkaz chtělo jen 141 lidí Hradec si připomněl Den vítězství
Zhruba o tisícovku oprávněných voličů méně než před prezidentský-

mi nebo parlamentními volbami požádalo na magistrátu o voličský prů-
kaz na volby do Evropského parlamentu, které se uskuteční 23. a 24.
května. Průkaz požadovalo 141 voličů. 
V posledním dnu lhůty se na hra-

decký magistrát vydalo se žádostí
o vydání průkazu 21 klientů. „Posled-
ní přišel v 15.50 hodin, tedy deset mi-
nut před uzavřením kanceláří,“ uved-
la Ľudmila Ducháčová, vedoucí
správního odboru magistrátu. Jednu
žádost na úřad v poslední den doruči-
la doručovací služba.

Vlastník voličského průkazu může
volit kdekoliv v Česku a je automatic-
ky vyškrtnut ze stálého seznamu voli-
čů ve svém okrsku, kam spadá trva-
lým bydlištěm. Průkaz musí odevzdat
komisi, u níž bude volit. Tím bude za-
ručeno, že volil pouze jednou. 

Nyní, tedy po ukončení lhůty k po-
dávání žádosti, čeká úřednice rozesí-
lání voličských průkazů k žadatelům
nebo osobní návštěvy žadatelů a vý-
dej průkazů na místě.

Hlasovací lístky dostanou občané
do svých řádně označených poštov-
ních schránek nejpozději do půlnoci
z 20. na 21. května. Pokud oprávněný
volič hlasovací lístek ve schránce ne-
nalezne, obdrží jej v každém případě
přímo ve volební místnosti ve svém
domovském volebním okrsku. Případ-
ně si je může přijít vyzvednout na
ohlašovnu magistrátu města.

„Pro srovnání, v minulých prezi-
dentských volbách vydal magistrát
1098 voličských průkazů, na podzim-
ní parlamentní volby jich v říjnu úřed-
níci vystavili 1182,“ vypočítává Ľudmi-
la Ducháčová. Upozorňuje, že volič-
ský průkaz ve volbách do Evrop-
ského parlamentu opravňuje voliče
k hlasování v jakémkoliv volebním
okrsku, ale pouze na území České re-
publiky.                                       (isui)

Euroklíče pomáhají
otevírat dveře

Centrum pro integraci osob se
zdravotním postižením Královéhra-
deckého kraje získalo pro distribuci
prvních 550 euroklíčů. „Euroklíč za-
jišťuje rychlou a důstojnou dostup-
nost sociálních a technických kom-
penzačních zařízení, například vý-
tahů, svislých a schodišťových
plošin osazených jednotným euro-
zámkem,“ vysvětluje ředitel centra
Jíří Morávek. Euroklíč lze použít
v řadě zemí Evropy, v ČR je již osa-
zeno přes 550 míst například na
úřadech, nádražích, čerpacích sta-
nicích či v obchodních centrech.
Euroklíče mohou získat zdarma dr-
žitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, dia-
betici, stomici, onkologičtí pacienti,
lidé trpící roztroušenou sklerózou
a Crohnovou chorobou. Centrálním
distribučním místem euroklíčů
v kraji je Centrum pro integraci
osob se zdravotním postižením
v Pospíšilově ulici 365/9.         (red)

Položením věnců a květin k pomníku T. G. Masaryka na Masarykově náměstí
a u památníku obětí bojů za svobodu a lidská práva u sokolovny na Eliščině ná-
břeží si město Hradec Králové 7. května připomnělo výročí konce II. světové
války, tedy státní svátek Den vítězství. Foto: Martin ČERNÝ

V pondělí 5. května v 16.14 hodin
došlo k dopravní nehodě trolejbusu
linky č. 3 u magistrátu města, kdy řidič
osobního vozu nedal trolejbusu před-
nost. Řidič trolejbusu byl nucen prud-
ce zabrzdit a došlo k pádu a zranění
tří cestujících. Nehodu šetřila policie
a na spoj byl nasazen autobus.

Z důvodu strženého trolejového
vedení nákladním vozem na křižovat-
ce V Lipkách došlo 6. května v 10.47
hodin k narušení provozu na linkách
č. 1, 2, 6 a 14. Linka 14 byla dočasně
vedena po objízdné trase ulicí Habr-
manova, část spojů linek č. 1, 2 a 6
jela po objízdné trase ulicemi S. K.
Neumanna, Dukelskou, Karla IV., část
spojů byla nahrazena autobusy. Od
12.35 hodin byly linky č. 2 a 6 vráceny
na původní trasy a linka č. 1 nahraze-
na autobusy na původní trase.      (lch)

Celoroční oslavy šedesáti let uměleckého školství v Hradci Králové vyvrcholily v úterý 6. května, kdy se oslavy kromě ve-
černího koncertu v Aldisu konaly přímo v ulicích města. Hudební i taneční vystoupení zpestřily taškařice například v po-
době lyžařky běhající na lyžích v okolí Grandu, nebo „plavby“ ve člunu na suchu. Zájemci o studium v městských zá-
kladních uměleckých školách, tedy Střezina a Habrmanova, mohou přihlášky podávat do 20. května osobně v každé ZUŠ
nebo prostřednictvím internetu. Více na www.strezina.cz nebo www.zus-habrmanova.cz.                Foto: Martin ČERNÝ  

Oslavte výročí
trolejbusů v Hradci

K 65 letům provozování trolejbuso-
vé dopravy v Hradci Králové připravil
dopravní podnik na sobotu 17. května
od 9. do 13. hodiny na terminálu hro-
madné dopravy oslavu s bohatým
programem. Na okružní trasu měs-
tem vyjedou historické trolejbusy, ná-
vštěvníci ovšem uvidí i aktuálně pro-
vozované vozy. Zájemci nahlédnou
do zázemí terminálu včetně „koule“,
v níž se nachází dispečerské praco-
viště. K vidění bude trolejbusová mě-
nírna, představí se i speciální vozidla
pro údržbu trolejového vedení. Pre-
zentovat své služby bude také zájez-
dová doprava a autoškola dopravní-
ho podniku. Pro děti jsou připraveny
soutěže, malování na obličej či skota-
čení na trampolíně. Od 9 do 12 hodin
zahraje hudební skupina Kmotra
Rock Revival. Ve stejnou dobu poje-
de na krátké okružní trase i turistický
hradecký silniční vláček. Dalším lá-
kadlem bude autogramiáda fotba-
listů FC Hradec Králové, hokejistů
Mountfieldu a Radky Krejčové, mist-
ryně světa v karate. Akci doplní
spousta dalších doprovodných pro-
gramů. Vstup je zdarma. Více na
www.dpmhk.cz.                           (red)

Městskou hromadnou dopravu za-
jišťovaly ve městě od roku 1928 auto-
busy Autodrah města Hradce Králo-
vé. Předválečné záměry s výstavbou
elektrické dráhy se neuskutečnily
a projekt trolejbusových tratí vznikl až
v roce 1947. „V roce 1948 začala vý-
stavba trolejbusových tratí a 2. květ-
na 1949 zahájila se dvěma vozy
v půlhodinovém intervalu provoz linka
č. 2. Jezdila od hlavního nádraží přes
Korunu dnešní Gočárovou třídou
přes Ulrichovo náměstí na Pražský
most a do Mostecké ulice, dále
k Fortně, přes Moravský most a po
Brněnské na Nový Hradec Králové.
Ještě v témže roce, a to 28. října,
byla uvedena do provozu i linka č. 0
na Slezské Předměstí,“ připomíná
začátky trolejbusového provozu ředi-
tel dopravního podniku Miloslav Ku-
lich. 

Vozový park tehdy tvořily čtyři tro-
lejbusy Vetra - ČKD. Výstavba nové
vozovny v roce 1951 umožnila další
rozvoj trolejbusové dopravy a síť se
postupně rozšiřovala. O rok později
byla uvedena do provozu trať Ko-
menského ulicí a kolem krajského
soudu. Dále vznikly trati do Kuklen
a Plačic (1952), Malšovic (1958) a na
Slezské Předměstí - sídliště Sever
(1965). 

V roce 1964 trolejbusový provoz
zabezpečoval devíti linkami dvě třeti-
ny dopravní zátěže města a přepravil
16,3 milionu cestujících. V roce 1967
rozhodla Rada MěNV o postupné li-
kvidaci trolejbusové dopravy po vypr-
šení životnosti vozů a trakčního zaří-
zení do roku 1980. 

Ve druhé polovině 60. let byla za-
hájena přestavba hlavních komunika-
cí vyžadující nákladné přeložky trolej-
busového vedení. Rekonstrukce Go-
čárovy třídy měla za následek
nejdříve dočasné a následně rozhod-
nutím města i trvalé zastavení trolej-
busového provozu a trolejbusy se
sem vrátily skoro až za 30 let. Pod vli-
vem odklonu od trolejbusové dopravy
v ČSR i v Hradci Králové postupova-
la náhrada trolejbusových linek auto-
busy. Na některé rekonstruované
úseky se proto již trolejbusy nevrátily
(mimo zmíněné Gočárovy třídy se
jednalo i o Kladskou ulici a Pospíšilo-
vu třídu), ale  další rušení se neusku-
tečnilo.

V 80. letech, došlo ke změně po-
hledu na trolejbusovou dopravu
a k postupné modernizaci stávajících
úseků a vozového parku. K výstavbě
nových úseků se přikročilo až o dese-
tiletí později. 

V roce 1993 začaly trolejbusy jezdit
po části II. silničního okruhu, o dva
roky později se vrátily na Gočárovu
a Pospíšilovu třídu. Od roku 1994 za-
jíždějí vybrané spoje linky č. 1 z No-
vého Hradce do Kluků, ačkoliv tento
úsek není vybaven trolejovým vede-
ním. Provoz zajišťovala dvojice vozů
14 Tr se speciálně vyrobeným přívěs-
ným jednonápravovým dieselagregá-
tem, což byla v republice rarita. Toto
řešení bylo v roce 2001 nahrazeno
zařazením dvousilového trolejbusu
21 TrACI. Nyní jsou již k dispozici dva
vozy 30 Tr SOR vybavené také die-
selagregáty. V roce 1999 byla dokon-
čena obnova celé trolejbusové sítě,
v provozu bylo pět linek, kde 44 vozi-
del přepravilo 10 230 707 cestujících.
Nyní přepraví 35 trolejbusů na pěti
linkách ročně více než 11 milionů ce-

stujících, což je 32 % z celkově pře-
pravených osob. 

V letech 2011 - 2013 se uskutečni-
la největší obměna trolejbusů v hra-
decké MHD. Dopravní podnik získal
31 nejmodernějších vozů z plzeňské
Škody Electric. Nákup trolejbusů pod-
pořily evropské dotace a díky 11 klou-
bovým trolejbusům a dvaceti vozům
v krátkém provedení včetně dvou du-
obusů se stal vozový park 100% níz-
kopodlažní.

„Nejenže dopravní podnik slaví
65letou historii trolejbusové dopravy,
ale i její perspektivu. Doba, kdy tuto
trakci nahradí jiná ekonomická a eko-
logická doprava, je ještě mnoho let
před námi, ať už to budou elektrobu-
sy či vodíkové pohony,“ přemýšlí
o budoucnosti ředitel dopravního
podniku Miloslav Kulich. „Trolejbuso-
vé doprava bude mít ve městě svoje
nezastupitelné místo. Jestliže má vy-
budované svoje zázemí v podobě
nutné infrastruktury, jako jsou měnír-
ny elektrického proudu či napájecí
systém proudu do sítě, je na místě
uvažovat o vhodném rozšíření trolej-

busové sítě. Dvě části již dopravní
podnik vytipoval a zároveň je vyhod-
notil jako technicky nepříliš náročné.
Jedná se o trasy Koruna - Farářství-
Jungmannova a Brněnská-Palacho-
va-konečná Pod Strání,“ naznačuje
další rozvoj ředitel. Nové programo-
vací období finančních zdrojů z EU
skýtá možnosti získat podporu, které
by město a dopravní podnik chtěly
využít.            Pavlína POSPÍŠILOVÁ

Trolejbusový provoz v číslech:
Počet trolejbusů: 

35, všechny nízkopodlažní
Průměrné stáří: 3 roky
Počet linek: 5
Délka linek: 36 km
Délka trolejového vedení: 

26,1 km
Počet ujetých kilometrů: 1,75 mil. 
Počet cestujících (2013): 

11,2 mil.
Počet řidičů: 77
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Hledají nový domov
Soňa, evid. č. 113/2014, kříženec;

pohlaví: fena, bar-
va: černá, kohout-
ková výška 42 cm,
hmotnost 10 kg. 

Soňa je bázlivěj-
ší fenka zvědavé
přátelské povahy.
Je zvyklá na osmi-
letou fenku Týnku
(ev. č. 114/2014)

se kterou byla společně nalezena.
Tom, evid. č. 268/2011, kříženec

amerického staf-
fordšírského terié-
ra; kohoutková výš-
ka 48 cm, hmot-
nost 17 kg, pohla-
ví: pes, věk: 5 let,
barva: černá s bí-
lou náprsenkou.

Tom své ošetřo-
vatele považuje za
své pány, neboť je

v útulku již delší čas. Je chytrý, zvyklý
na procházky, vhodný pro trpělivého
zkušeného chovatele.

Broček, evid. č. 123/2014, kříže-
nec; pohlaví: pes,
věk: 4 měsíce.,
barva: hnědá s bí-
lou náprsenkou,
odhadovaná ko-
houtková výška
v dospělosti 48 cm,

hmotnost 17 kg. Broček je velmi živé
krátkosrsté štěně, vhodné k domku se
zahradou.                                     (ll)

Týden otevřených kostelů

FOTBAL
Fotbalisté už
nejsou první

Hodně překvapivou
prohru 1:3 ve Frýdku-

Místku utrpěli druholigoví fotbalisté
FC Hradec Králové. Přišli tak o vede-
ní v soutěži, které přepustili Tábor-
sku, na které ztrácejí jeden bod. Zá-
roveň umožnili přiblížit se na druhou
postupovou pozici třetím Českým Bu-
dějovicím, které mají už jen jednobo-
dovou ztrátu. V neděli 18. května od
17 hodin Votroky čeká v Malšovicích
utkání s Bohemians Praha.        (čer)

UDĚLEJTE SI ČAS
Mažoretky budou soutěžit

Sportovní hala TJ Slavia v Orlické
Kotlině bude v sobotu 17. května od
9 do 19 hodin hostit mistrovství
Čech mažoretek. Soutěžit bude 46
skupin s třásněmi a s hůlkou ve
všech věkových kategoriích a více
než 100 sóloformací. Více na
www.mazoretkyhradec.cz. 

Přednáška o husitských
kněžích 

Na faře Církve československé
husitské se v pondělí 19. května od
17 hodin uskuteční přednáška ab-
solventa historie na hradecké uni-
verzitě Josefa Kučery na téma Hu-
sitští kněží ve východních Čechách.  

Kasárna opět hostí 
farmářské trhy  

Další z farmářsko-potravinář-
ských trhů na nádvoří Gayerových
kasáren budou na programu v sobo-
tu 17. května od 8 do 12 hodin. Poté
se trhy na stejném místě uskuteční
31. května.  

Masarykova společnost
zve na přednášku 

Masarykova společnost a Klub
Milady Horákové zvou 29. května
v 17 hodin na přednášku. Na téma
Humanitní demokracie jako alterna-
tiva k liberální demokracii promluví
Marie Neudorflová v síni Petra Ebe-
na v budově Pedagogické fakulty

UHK na Pivovarském náměstí. Vstup
je volný. 

Noc kostelů u evangelíků 
Českobratrská církev evangelická

zve zájemce při akci Noc kostelů do
svého kostela v Nezvalově ulici, kde
kromě hudby a pohoštění bude při-
pravena stezka s dvanácti tématy
k zamyšlení. Akce se koná 23. května
od 18 hodin. 

Oáza klidu v hudební síni 
Prostory městské hudební síně ro-

zezní 22. května v 19 hodin koncert
nazvaný Oáza klidu s podtitulem Pří-
běh lásky. Představí se operní pěvky-
ně Ema Hubáčková i Ema Hubáčková
mladší, sólistka opery Národního diva-
dla Sylva Čmugrová, klavírní virtuos
Vladimír Župan a přední představitel
české varhanní školy Václav Urban.     

Kateřina Lišková 
v Radioklubu 

PéHáčko, pravidelné páteční živé
vysílání Českého rozhlasu Hradec
Králové přivítá 23. května po 10. ho-
dině v Radioklubu v Havlíčkově ulici
Kateřinu Liškovou, reprezentantku
ČR v plavání tělesně postižených
sportovců. Po 11. hodině pak Radio-
poradna přivítá kosmetičku Helenu
Gaudlovou, které přiblíží nové trendy
v péči o pleť.

Taneční soutěž v Aldisu 
Kongresové centrum Aldis bude

v sobotu 17. května v rámci Festivalu

dětského tance hostit celostátní pře-
hlídku Street Dance a soutěž Break
Dance nazvanou Whats Up Battle
Juniors. Pořadatelé očekávají účast
více než 300 tanečníků a 20 skupin
z Česka, Slovenska, Ruska, Polska
a Velké Británie. Nejzajímavější část
bude zahájena ve 13 hodin. 

Začíná kontroverzní 
výstava  

Výstava natvaná Sexplicit on
Tour, která představuje malby, plas-
tiky, fotografie, designové výrobky,
videa či instalace předních čes-
kých i zahraničních umělců na téma
sex a intimita, je od 15. května do
15. září volně přístupná v Nová-
kových garážích denně od 12 do
18 hodin.  

Jitro otevírá dveře 
a přijímá nové zpěváčky 

ZUŠ Jitro pořádá 19. května od
14 do 19 hodin den otevřených dve-
ří. Zve děti, které se chtějí stát čle-
ny dětského sboru, případně žáky
ZUŠ Jitro. Zájemci si mohou pro-
hlédnout budovu školy v areálu
Gayerových kasáren, poradit se
s učiteli a seznámit se prací jednot-
livých přípravných oddělení. Jitro
přijímá nové zpěváčky od 4 do 12
let. Zápisy se uskuteční ve dnech
19. - 21. května a 26. - 29. května,
vždy od 14 do 19 hodin v budově
sboru. Děti si k zápisu připraví jed-
nu oblíbenou píseň. Další informace
na www.jitro.cz.                         (red)

KAM ZA KULTUROU
Sobota 17. května

Gayerova kasárna 8.00 Farmářské trhy
Terminál HD 9.00 Oslava 65 let MHD
v Hradci Králové
KMC Sedmikráska 9.00 Domácí
vzdělávání
Aldis 10.00 Festival dětského tance
Bio Central 15.00 Hurá do pravěku,
17.30 Sputnik, 20.00 Stoletý stařík,
který vylezl z okna a zmizel
Klicperovo divadlo 18.00 Vernisáž
výstavy - Jiří Brázda, 19.00 Velká
mořská víla
Divadlo Jesličky 19.30 Osudu na-
vzdory

Neděle 18. května
Aldis 7.00 Velké setkání sběratelů,
9.00 Aqua-Terra-Flora trhy
Muzeum VČ 9.00 a 13.00 Jak pozo-
rovat přírodu
Bio Central 15.00 Zvonilka a piráti,
17.30 Stoletý stařík, který vylezl
z okna a zmizel, 20.00 Velká nádhera

Pondělí 19. května
Knihovna HK, Wonkova 17.00
A. Dvořák: Symfonická báseň Holou-
bek
Církev čs. husitská 17.00 Husitští
kněží ve východních Čechách
Bio Central 17.30 Ivetka a hora,
20.00 Všechny moje děti
ZUŠ Střezina 17.30 Třídní houslový
koncert
ZUŠ Habrmanova 18.00 Třídní koncert
AC Klub 18.00 Maturitní koncert Gym
Bone
Klicperovo divadlo 19.00 Velká moř-
ská víla
Divadlo Jesličky 19.30 Past

Úterý 20. května
Bio Central 10.00 Olga, 16.30 Devá-
tý den, 18.00 Pulp Fiction, 20.00 Po-
slední vrchol
SVK HK 17.00 Lužičtí Srbové
Knihovna HK, Wonkova 18.00 Bed-
řich Smetana aneb Klasik je taky je-
nom člověk
ZUŠ Habrmanova 18.00 Absolvent-
ský koncert
ZUŠ Střezina 18.00 Třídní houslový
koncert
Filharmonie HK 19.00 O. Havelka
a jeho MM
Divadlo Jesličky 19.30 Stíny po-
chybností

Středa 21. května
Knihovna HK, Wonkova 15.00 Vý-
tvarná dílna - Záložky z kancelář-
ských svorek
ZUŠ Střezina 17.00 Třídní koncert
Bio Central 17.30 Grandhotel Buda-
pešť, 18.00 Olga, 20.00 2001: Ves-
mírná odysea
SVK HK 18.00 Severní Irák
ZUŠ Střezina 18.00 Absolventský
koncert - smyčce
Klub Satchmo 19.00 Puzzle Jazz
Divadlo Jesličky 19.30 Muž pěti ses-
ter + Kupé story

Čtvrtek 22. května
KMC Sedmikráska 10.00 Jak řešit
konflikty
Knihovna HK, Wonkova 11.00
a 18.00 Osudové setkání: Účinky
světla v obrazech Vermeera Van
Delft, 18.00 Léto ve Skotsku aneb Je-
deme na maliny
ZUŠ Habrmanova 17.00 Bavíme se
hudbou
ZUŠ Střezina 17.00 Třídní klavírní
koncert
Bio Central 17.30 Přežijí jen milenci,
18.00 Večer iShorts, 20.00 Transcen-
dence
Divadlo Jesličky 18.30 Želízka v ohni
Městská hudební síň 19.00 Oáza klidu
Studio Beseda 19.00 Žárlivost
Filharmonie HK 19.30 Abonentní
koncert - žlutá řada

Pátek 23. května
ZUŠ Habrmanova 17.00 Třídní koncert
Klicperovo divadlo 17.30 Sestup
Orfeův
Bio Central 17.30 300: Vzestup říše,
18.00 Půlnoc v Paříži, 20.00 Noe
Divadlo Jesličky 19.30 Don Quijote
Hradecké kostely 18.00 Noc kostelů

Blokové čištění
19. 5. V Koutech od Polákovy za

domy čp. 1225-1228+1289-1291; Go-
čárova třída parkoviště před čp. 227
a 312. 20. 5. V Koutech před čp 1285-
1287; Zamenhofova/Puškinova parko-
viště před čp. 292 až 1213;  Gočárova
třída za čp. 1210-1207 + 1103. 21. 5.
P. Holého mezi Nerudovou a Všehrdo-
vou; Hálkova celá; Zamenhofova mezi
Gočárovou třídou a čp. 1181.         (ts)

Tipy odjinud
17. - 18. 5. – 1.
pardubický psí
festival, přehlídka
psích sportů 

21. 5. – Auguste Renoire a Edgar De-
gas, přednášky 
23. - 24. 5. – Národní abilympiáda,
22. ročník soutěžní přehlídky schop-
ností a dovedností osob se zdravot-
ním postižením
23. 5. – Muzejní noc, noční program
na pardubickém zámku
24. 5. – I. kvalifikace na Velkou par-
dubickou, dostihový den 
26. 5. – Z Býště do Petrohradu, ko-
morní koncert k poctě Eduarda Ná-
pravníka pořádá Komorní filharmonie
Pardubice.                                   (isi)

Uzávěrka tohoto čísla byla 9. 5. 2014. Zveřej−
něné informace jsou platné k tomuto datu.
Uzávěrka dalšího čísla bude 16. 5. 2014. 

Redakce si vyhrazuje právo nevyžádané přís−
pěvky upravit či neotisknout. Statutární měs−
to Hradec Králové nenese jakoukoliv odpo−
vědnost za skutečný průběh zde inzerova−
ných akcí. Nezodpovídá ani za případně
vložené propagační tiskoviny jakéhokoliv
charakteru, se stížnostmi v tomto smyslu se,
prosíme, obracejte na svého poštovního do−
ručovatele.
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Nábor fotbalistů
FC Hradec Králové ve spolupráci

s Fotbalovou asociací ČR pořádá  22.
května od 17 hodin. na hřišti ZŠ M.
Horákové nábor do přípravek. Při ne-
přízni počasí se akce přesune do tě-
locvičen školy. Nábor je určen zejmé-
na pro hráče ročníků 2005 až 2010.
Více na telefonu 603 318 713 nebo
petr.vohralik@seznam.cz.            (pv)

Galerie Barbara - Adolf Born - grafi-
ky, Tomáš Štolba - dřevěné figury,
31. 5.
Galerie Koruna - Michael Rittsstein,
Alena Anderlová, Igor Grimmich a Ka-
rel Jerie, do 14. 6.                      (lm)

Mistrovství republiky
ovládl Hradečan

Absolutním vítězem mistrovství ČR
v badmintonu jednotlivců do 13 let se
v Liberci stal odchovanec TJ Montas
Hradec Králové Marek Aubus. Vybo-
joval tituly z dvouhry, spolu s oddílo-
vým kolegou Filipem Neškrabalem ve
čtyřhre a s Lucií Krpatovou ve smíše-
né čtyřhře.      Foto: Archiv TJ Montas

Basketbalistky opět „ochutnaly“ medaile

Oslavy bronzu v ženské basketbalové lize Hradecké lvice rozpoutaly hned po skončení rozhodujícího utkání s Valosunem
Brno přímo na palubovce brněnské haly. Křepčení s medailemi, pití sektu z poháru a bujaré oslavy nebraly konce. Radost
byla velká, hradeckým hráčkám se podařilo obhájit loňský úspěch. Více na www.hradeckelvice.cz.     Foto: Luboš LORINC

V týdnu od 19. do 25. května se v Hradci Králové bude konat Týden otev-
řených kostelů, a to nejen v kostelech, akce pro veřejnost jsou připraveny
i v kině Centrál nebo na náměstí 28. října. V pátek 23. května se ve většině
hradeckých kostelů uskuteční tradiční celostátní akce Noc kostelů. Při ní
mohou zájemci navštívit významné církevní stavby a seznámit se s jejich
historií, zúčastnit se koncertů, podívat se na běžně nepřístupná místa.
Více informací na www.nockostelu.cz a www.tyden-kostelu.cz.

PROGRAM PRO VEŘEJNOST:
Pondělí 19. května  
16:00 Kostel Nanebevzetí Panny

Marie, Velké náměstí - zaháje-
ní

17:30 Ivetka a Hora  - film, Bio Cent-
ral, velký sál

18:00 Stopy Boha na Youtube - vi-
dea + diskuze, P. Libor Všetu-
la, SDB, Bio Central, sál Gar-
sonka

20:00 Všetky moje deti - film,  Bio
Central, velký sál 

Úterý 20. května
16:30 film Devátý den + diskuze

Tomáš Petráček, Bio Central
20:00 Poslední vrchol - film,

Bio Central, velký sál

Středa 21. května
17:00 Solidarita, spravedlnost a evan-

gelium, Přednáška a diskuze
s biskupem Václavem Malým -
kostel Českobratrské církve
evangelické, Nezvalova 529/1

Čtvrtek 22. května
15:30 Robinson Crusoe - Divadlo

Víti Marčíka, náměstí 28.října
17:00 Koncert kapely Smile_Back,

kostel Božského Srdce, ná-
městí 28. října

18:00 - 21:00 Ježíši, kdo vlastně jsi?
- večer příběhů ze života, ka-
pela Dry Bones, kostel Bož-
ského srdce, náměstí 28.října

Pátek 23. května
Noc kostelů - vlastní program jedno-
tlivých kostelů www.nockostelu.cz

Sobota 24. května
19:30 - 20:30 Večerní setkání se

zpěvy a zamyšlením, modlit-
bou… za svitu svící - kostel
Nanebevzetí Panny Marie,
Velké náměstí

Neděle 25. května
10:15 mše pro rodiny - kostel Nane-

bevzetí P. Marie, Velké nám. 
11:30 - 16:00 Zahradní slavnost pro

rodiny, klášter Školských ses-
ter de Notre Dame, U Soudu
813/7  

13:00 Děvčátko Momo - divadlo pro
malé i velké, klášter Škol-
ských sester de Notre Dame

Čtvrtek, pátek a sobota 
22. - 24. května
Inf. stánek: Papežská misijní díla,
Net for God - diskuze a informační
materiály, nám. 28. října.             (bi)


