
Rekord pro Flošnu. Očekává stotisícího plavce

Nový jízdní řád hradecké MHD začne platit 29. srpna

Slavnosti královny Elišky vrátí město do středověku

KRÁTCE Z HRADCE
Veřejná schůze 
ve Svinarech

Hostinec U Karla v Podhůrské uli-
ci ve Svinarech bude 16. září od 18
hodin hostit veřejnou schůzi občanů
této městské části s vedením města.
Hovořit se bude například o novém
mostě přes Orlici, vývoji situace ko-
lem výstavby skladových areálů
u Parlamentu, veřejném osvětlení
ke Stříbrnému rybníku, plánu zá-
stavby Svinar, dětském hřišti a dal-
ších záležitostech. 

Poutače musí 
mít souhlas

Magistrátní odbor správy majetku
města upozorňuje, že všechny re-
klamní poutače typu A, stojany na
kola a další podobná zařízení v uli-
cích města musejí mít jeho sou-
hlas ke zvláštnímu užívání komuni-
kace. V opačném případě musejí
být z chodníků odstraněny. Tyto
překážky způsobují problémy ze-
jména nevidomým a zrakově posti-
ženým. 

Tropy skončily, riziko
požárů je nižší

Období mimořádných klimatic-
kých podmínek, které hejtman kraje
kvůli dlouhotrvajícímu suchu a zvý-
šenému nebezpečí vzniku požáru
vyhlásil 3. srpna, už neplatí. S ohle-
dem na vývoj počasí a pominutí
bezprostředního rizika vzniku požá-
ru vlivem účinků sucha v přírodním
prostředí bylo 18. srpna odvoláno.
V uvedeném období bylo například
zakázáno rozdělávat a udržovat
otevřený oheň nebo odhazovat hoří-
cí nebo doutnající předměty v příro-
dě, kouřit v lese, tábořit mimo vyhra-
zená místa, spalovat odpad a další
hořlavé látky na volném prostran-
ství.                                           (red)

Nevšedním měřením teplot různých povrchů prošlo město při le-
tošním extrémně teplém počasí. Jaké jsou skutečné teploty kon-
krétních míst a jaký vliv má na teplotu okolí vzrostlá zeleň, zkouma-
li a měřili pomocí termokamery pracovníci odboru životního prostře-
dí královéhradeckého magistrátu ve spolupráci s předním českým
odborníkem na problematiku negativních dopadů sucha a nedostat-
ku vody Janem Pokorným. Výsledky snímkování už na první pohled
ukazují, že stromy mají ve městě nezastupitelnou ochlazovací funk-
ci a městu prospívají jako výkonná klimatizace.       Více na str. 2

Konec letních prázdnin přinese do královéhra-
decké MHD nový jízdní řád. Ten bude co do linko-
vého uspořádání a rozsahu dopravy bez zásadních
změn. Nový jízdní řád, který začne platit 29. srpna,
počítá zejména s lepším rozložením spojů ve spo-
lečných úsecích. Do zrodu nového grafikonu ne-
chal dopravní podnik promluvit i samotné cestující.  

Změny v jízdním řádu začal do-
pravní podnik připravovat už na po-
čátku letošního roku. „Jedním z pod-
nětů pro stanovení začátku jeho
platnosti byla i plánovaná přestavba
křižovatky Koruna. Nový jízdní řád
měl původně kopírovat termín zahá-
jení rekonstrukce křižovatky. Start
přestavby však vyšel na začátek
prázdnin, kdy platí omezení v pro-
vozu MHD, a k zásadní změně jízd-
ního řádu není vhodná doba. Proto
je termín spuštění stanoven na za-
čátek školního roku, konkrétně na
sobotu 29. srpna,“ vysvětluje vedou-
cí marketingu dopravního podniku
František Meduna. Zásadní změ-
nou v novém jízdním řádu je lepší
rozložení spojů ve společných úse-
cích.

Kromě zohlednění velkých doprav-
ních omezení zjišťoval dopravní pod-
nik s půlročním předstihem prostřed-

nictvím komisí místních samospráv
i potřeby jednotlivých městských čás-
tí. „Při zařazování změn jsme zapra-
covávali také připomínky dopravně
připojených obcí. V úvahu byly brány
i nejdůležitější a nejčastější připomín-
ky a náměty získané osobně, píse-
mně či elektronicky přímo od cestují-
cích či z různých zdrojů včetně sociál-
ních sítí. Další poznatky přinášeli
z provozu i řidiči MHD a cenné jsou
také výsledky anket a průzkumů,“
sděluje František Meduna. 

Pro zjištění odezvy veřejnosti zve-
řejnil dopravní podnik připravovaný
jízdní řád v předstihu na webových
stránkách. Zásadní podněty a připo-
mínky, které nevyjadřovaly jen  indivi-
duální zájem, ale poslouží širší skupi-
ně cestujících, jsou ve finální verzi
nového jízdního řádu zapracovány.
Při konečném rozhodování  pak hraje
neopomenutelnou úlohu ekonomika

a technické možnosti dopravního
podniku. 

„Při diskusi se zákazníky  jsme zjisti-
li, že by cestující mohli daleko více
kombinovat jiná spojení, než ta, na kte-
rá jsou řadu let zvyklí. U některých pří-
padů tyto možnosti nejsou, ale
naopak je mnoho situací, kdy je možno
nakombinovat spojení jiná. Za
tímto účelem cestujícím doporučujme
vyhledávat spojení či kombinace
spojů mezi jednotlivými zastávkami  za
pomoci aplikací na našich webových
stránkách prostřednictvím tlačítka
Jízdní řády a dále Vyhledávání spoje-
ní,“ říká František Meduna. Dopravní
podnik upozorňuje, že na internetu exi-
stuje i nabídka jiných vyhledávačů,
avšak jediný oficiální a garantovaný vy-
hledávač spojení je na stránkách
www.dpmhk.cz.

Novinkou v jízdním řádu je také
rozšíření počtu zastávek na znamení
v I. tarifním pásmu, tam, kde nastupu-
je malý počet cestujících a jedná se
o zastávky v blízkosti II. tarifního pás-
ma, v němž jsou na znamení všech-
ny. Celkem se změna dotkne 12 za-
stávek, a to: Hradecký jezdecký klub,
Chaloupky, Chaloupky U křížku, Kou-
paliště Flošna, Kravín, Obalovna, Plo-

tiště U Doležalů, Plotiště U Žídků,
Správčice, Svinary Škvárovka, U Let-
ců a Zděná bouda. Označníky zastá-
vek na znamení jsou značeny žlutě. 

Pasažéři MHD se setkají také s ně-
kterými novými názvy zastávek. Za-
stávka EuroCenter je v novém jízd-
ním řádu označena jako Orlice park
a zastávka Kluky se přejmenuje na
Kluky planetárium.

Kapesní knižní jízdní řád je k dispo-
zici v zákaznických centrech doprav-
ního podniku a na terminálu hromad-
né dopravy od 25. srpna a jeho cena
zůstává 40 korun. 

„V souvislosti s koncem prázdnin
upozorňuje dopravní podnik své ces-
tující na neponechávání nákupu ča-
sových jízdenek na poslední chvíli,
kdy je o tyto služby tradičně zvýšený
zájem. Doporučujeme také v této sou-
vislosti využití formy internetového
prodeje - on-line dobíjení městské
karty, kdy tuto letošní novinku využilo
již přes osm tisíc uživatelů MHD,“ do-
dává František Meduna. 

Informace o aktuálních změnách
v MHD mohou zájemci automaticky
získávat po přihlášení k odběru novi-
nek na www.dpmhk.cz/ Přihlášení
k odběru newsletteru.                   (dp)

Seniory odbaví rychleji
Stejně jako malé děti se rychlejší-

ho odbavení na oddělení osobních
dokladů na magistrátu dočkali obča-
né starší 80 let a tělesně postižení.
V nejbližších třech letech totiž bu-
dou právě starší spoluobčané ve
větším počtu přicházet na úřad kvů-
li povinným výměnám občanských
průkazů. U vyvolávacího panelu sta-
čí zvolit speciální tlačítko určené
této skupině občanů a klient bude
odbaven, jak při podání žádosti
o nový občanský průkaz nebo pas,
tak i při výdeji hotových dokladů,
dříve.                                            (red)

Středověký jarmark s ukázkami řemesel, trh, vystoupení hudebníků,
tanečníků, kejklířů, komediantů či šermířů, příjezd královny Elišky, kon-
cert i ohňostroj. Město se v pátek 4. a v sobotu 5. září vrátí při tradičních
Slavnostech královny Elišky do období před několika staletími.

Historické slavnosti začnou 4. září
v 17 hodin a ve 20.30 hodin vyvrcholí
ohňovým průvodem z náměstí Svobo-

dy na Velké náměstí a vystoupením
akrobatů s ohni na hlavní scéně před
katedrálou. O den později po zvonění

zvonu Augustin v 10 hodin se na Vel-
kém náměstí otevře středověký jar-
mark s ukázkami starých řemesel, na
sousedním Malém náměstí současně
začne lidově-řemeslný trh. Dvě hodiny
po poledni dorazí na Velké náměstí
královna Eliška Rejčka s doprovodem
a slavnost vyvrcholí po půl osmé večer

koncertem středověkých kapel, video-
mappingem z historie města a ohňo-
strojem. „Upozorňujeme návštěvníky,
že plnohodnotné sledování této části
programu sestavené z pyroefektů,
hudby a projekce bude možné pouze
z prostoru Velkého náměstí,“ vzkazují
organizátoři. Po oba dny bude možné
na několika scénách v historickém
centru města sledovat různá vystoupe-
ní, v Žižkových sadech se v sobotu
5. září navíc otevře dětská scéna
a připraveny jsou i ukázky jezdeckého
umění. Uskuteční se rovněž i tradiční
Eliščina sbírka Oblastní charity. Více
na www.slavnostikralovnyelisky.cz.

V souvislosti se slavnostmi dojde od
šesté hodiny ranní 3. září do 18. hodi-
ny 6. září k omezení parkování a pro-
vozu v historickém centru. Obslužnost
ulice Karla Tomana a náměstí Jana
Pavla II. bude zajištěna obousměrným
provozem v Rokitanského ulici. Dne
5. září bude od 20.30 do 22 hodin kvů-
li ohňostroji z bezpečnostních důvodů
omezen průchod ulicemi Rokitanské-
ho, Soukenická a Karla Tomana.  (red)

Pro osobní doklady
na přepážku nově 
i s platební kartou

Uhradit správní poplatky za vy-
stavení dokladů mohou teď klienti
hradeckého magistrátu i platebními
kartami přímo na přepážkách. Ma-
gistrát umožnil klientům bezhoto-
vostní platbu prostřednictvím pla-
tebních karet ve svých pokladnách
už v roce 2007, nově teď terminály
přibyly i na přepážkách oddělení
osobních dokladů a evidence oby-
vatel. „Rozhodli jsme se umožnit kli-
entům i bezhotovostní platbu pla-
tební kartou na přepážkách, které
nabírají žádosti o občanské průkazy
a cestovní pasy. Zareagovali jsme
tímto na požadavky klientů, kteří na-
příklad nemají k dispozici peníze
v hotovosti, ale mají u sebe platební
kartu. Platební karty v budově ma-
gistrátu přijímaly do této chvíle jen
pokladny u hlavního vestibulu, do
nichž museli klienti disponující kar-
tou složitě z přepážek odbíhat, což
teď už odpadne a vše se vyřeší pří-
mo na místě,“ vysvětluje Ľudmila
Ducháčová, vedoucí správního od-
boru magistrátu, na němž terminály
začaly teď fungovat. Terminály umož-
ní i bezkontaktní způsob plateb.  

Na svých pokladnách magistrát
města přijímá platební karty už od
roku 2007 a počet transakcí přes
platební terminály meziročně na-
růstá.                                     (red)

Poprvé pokoří areál letního koupaliště Flošna během jedné sezony hranici sta tisíc návštěvníků. Podle odhadů by k této
události mělo dojít ještě před koncem prázdnin. Rekord ovlivnilo nejteplejší léto za poslední roky. Jen za 14 dní v srpnu
se tu koupalo 40 tisíc lidí a v mnoha dnech dosáhla celková denní návštěvnost 4000 osob. Někdy bylo dokonce nutné
koupaliště dočasně uzavřít, neboť okamžitý počet hostů nesmí překročit 1800 lidí. Nejvyšší denní návštěvnost v historii
koupaliště byla ve středu 22. července, a to 4395 osob. Zatím největšího zájmu veřejnosti dosáhlo koupaliště během
sezony v roce 2012, kdy jej navštívilo 98 705 osob. Naopak loňská sezona patřila k nejhorším, na koupaliště přišlo  jen
70 tisíc osob. Mezi vyhledávané atraktivity patřilo letos noční koupání, které se uskutečnilo třiadvacetkrát a užilo si jej
5287 návštěvníků.                                                                                                   Foto: Pavlína POSPÍŠILOVÁ
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Extrémní vedra ve městě zmírňovala vzrostlá zeleň

Svátek vína na soutoku potěší nejen jazyk

Nevšedním měřením teplot různých povrchů prošlo město při letošním extrémně teplém počasí. Jaké jsou
skutečné teploty konkrétních míst a jaký vliv má na teplotu okolí vzrostlá zeleň, zkoumali a měřili pomocí ter-
mokamery pracovníci odboru životního prostředí královéhradeckého magistrátu ve spolupráci s předním čes-
kým odborníkem na problematiku negativních dopadů sucha a nedostatku vody Janem Pokorným. Výsledky
snímkování už na první pohled ukazují, že stromy mají ve městě nezastupitelnou ochlazovací funkci a městu
prospívají jako výkonná klimatizace.

Z deníku dispečera

14. 8. Dvojice bezdomovců se
v nádražní hale snažila okrást spí-
cího muže o peněženku, sluchátka,
telefon a nabíječku. Díky všímavos-
ti lidí a zásahu městské policie se jí
to však nepodařilo. Lapkové sice
tvrdili, že spáč je jejich kamarád,
který jim věci dal, ten to však rázně
odmítl a uvedl, že dvojici vůbec
nezná. Devětatřicetiletou ženu
a šestatřicetiletého muže podezřelé
z trestného činu strážníci předali
Policii ČR. 

16. 8. Dalšího opilce za volantem
lapili strážníci poté, co je na sebe
upozornil sám jízdou autem zjevně
nezpůsobilým provozu. Jelikož de-
chová zkouška u řidiče ukázala
hodnotu 1,19 promile, byl předán
k dořešení policistům. 

23. 8. Na vrátnici dopravního
podniku se po třiadvacáté hodině
objevil mladý Polák a dožadoval
se odvozu domů. Nenechal si vy-
světlit, že ho nikdo nikam neodve-
ze. Vypadalo to, že vůbec netuší,
kde je a co dělá. Mluvil scestně,
nesouvisle a vedl polemiku o nere-
álných věcech a mimozemšťanech.
Bylo zjevné, že je pod vlivem návy-
kové látky. Mladík skončil v ne-
mocnici, kde se začal chovat agre-
sivně, takže mu strážníci museli dát
na ruce pouta a od zdravotníků do-
stal navíc uklidňující injekci. Labo-
ratorní vyšetření potvrdilo přítom-
nost většiny známých drog, amfe-
taminu, LSD, extáze, kokainu i ma-
rihuany.                                   (red)

Ochutnávat víno a korzovat mezi stánky s delikatesami za rytmu jaz-
zu a swingu bude možné v Jiráskových sadech v pátek 4. září od 11 do
20 hodin. První ročník Svátku vína na soutoku představí veřejnosti ně-
kolik set vzorků vín z celého světa.

„Hradci Králové velká vinařská
akce chybí a jsme přesvědčeni, že si
ji zaslouží. Chceme navázat na jednu
z nejprestižnějších mezinárodních
soutěží vín v České republice Hra-
decký pohár vína, která se pravidelně
v Hradci Králové koná, ale pro veřej-
nost je nedostupná,“ vysvětluje hlav-
ní organizátor Miloš Vognar. Vítězové
soutěže budou v Jiráskových sadech

také vyhlášeni. „Vítězná vína bude
možné nejen ochutnat, ale také si od-
nést domů,“ říká ředitel klání Petr
Hůrka.   

Soutok Labe a Orlice nebyl pro ko-
nání akce vybrán náhodou. Řeka
Labe propojuje významná vinařství,
jakými jsou Žernoseky, Litoměřice,
Mělník a Roudnice. „Vína z těchto vi-
nic budou připravena pro návštěvníky

spolu s výkladem vinařů,“ říká Stani-
slav Rudolfský, prezident soutěže
Hradecký pohár vína. Spolu s nimi
přijedou i zástupci těchto měst a při-
vezou sazenice vinné révy. Primátor
Zdeněk Fink s organizátory je poté
vysadí na terasy, kam historicky
patří a kam se po zhruba 360 letech
vrátí.

Vedle stánků s vínem budou v na-
bídce delikatesy. Představí se napří-
klad středomořská kuchyně, lahůdky
z husích jatýrek, šnečí pochoutky,
francouzské sýry a klobásy, pršuty,
olivy nebo vinné marmelády, ale i živá

strava tzv. raw food. Hudební altán
namixuje koktejl jazzu, swingu, reg-
gae, popu a dalších stylů, se svým
smyčkovačem vystoupí Ondřej Ruml.
Francouzský šanson zazní v podání
skupiny Voilá!, na podium se postaví
také extravagantní kapela herců Klic-
perova divadla Mastix.

Cena vstupenky v předprodeji je
150 Kč, při koupi na místě 200 korun.
U vstupu obdrží návštěvník sklenič-
ku a vzorek. Děti do 15 let v doprovo-
du rodičů, pro které je připraven pro-
gram na dětském hřišti, mají vstup
zdarma.                                            (sb)

U zastávky Fakultní nemocnice ve
směru do centra města spadl v nedě-
li 23. srpna ve 13.30 hodin strom. Po
pádu zasahoval do vozovky a do tro-
lejového vedení, jehož napájení bylo
nutné vypnout. Na trolejbusové lince
č. 1 po dobu odstraňování následků
zajišťoval provoz do 14.20 hodin vůz
s dieselagregátem.                       (lch) 

Na letecké přehlídce 
CIAF se představí 
i drony

Na letošním ročníku mezinárodní
letecké přehlídky CIAF, která se na
královéhradeckém letišti uskuteční
5. a 6. září, se kromě vojenských
letadel a vrtulníků představí také
bezpilotní letouny, takzvané drony. 

Na hradeckém letišti návštěvníci
uvidí drony z produkce Vojenského
technického ústavu, které pro
vzdušný monitoring používají pře-
devším policisté a hasiči. Na CIAF
dorazí a v letecké ukázce se před-
staví například belgický letoun F-16
s originální kamufláží či letoun MIG-
15UTI. Z Německa přiletí mimo jiné
letadlo BN-2 Islander. K hradecké
letecké show patří také vystoupení
akrobatických skupin, na nebi se
předvedou například formace Baltic
Bees či Team Raven. Tradičně vel-
ké zastoupení bude mít na přehlíd-
ce Armáda České republiky, která
představí například letadla JAS-39
či L-159, ale také zabezpečovací le-
teckou techniku, jako třeba hasicí
automobil či tahač letadel. K vidění
bude také protiletadlová bojová
technika či zdravotnická technika.
Více na www.airshow.cz.          (čtk)

Blokové čištění
města v září

1. 9. Dubová; Přímská 2. 9. Anta-
la Staška 4. 9. Holubova 7. 9. Fu-
číkova; Pekařova celá 8. 9. Na Kot-
li mezi Brněnskou a Fučíkovou; Mo-
ravská; Gollova 9. 9. Fr. Halase;
Krapkova celá; Sportovní 11. 9.
Kaštanová; Sukova; Klášterského;
Přespolní celá; Líznerova; Miřiovské-
ho; Fr. Šubrta 14. 9. Cejpova; Za
Humny 15. 9. Miroslava Hájka; Zá-
krejsova; Jandova 16. 9. A. Doleža-
la; Kmochova vč. parkoviště u za-
hrádkářské kolonie 17. 9. Žitná;
Východní; Lomená; Široká celá;
R. Naskové; Šemberova 18. 9. Tru-
hlářská od ul. K Zastávce po ul. Ky-
jevská; Pod Kopcem.                    (ts)
Mimořádné blokové čištění

10. 9. od 7 do 22 hodin Mánesova
od Ulrichova náměstí po Baťkovo ná-
městí; Havlíčkova; Čelakovského;
Tylovo nábřeží mezi třídou Karla IV.
a Gočárovou třídou; Ulrichovo ná-
městí před ČSOB. Mimořádné blo-
kové čištění se koná kvůli cyklis-
tické akci Velká cena města Hradec
Králové.

Moštování začíná
Základní organizace Českého za-

hrádkářského svazu na Slezském
Předměstí v Hradci Králové zahajuje
30. srpna provoz moštárny ovoce
u Háječku na konci Topolové ulice.
Příjem ovoce bude v pondělí  od 6 do
11 a od 13 do 15 hodin, v úterý od
6 do 10 hodin a v neděli od 16 do 18
hodin. Výdej moštu se koná ve středu
od 6 do 8 hodin a v pátek od 13 do
16 hodin. Více na telefonním čísle
606 686 835.                             (red)

Univerzita třetího věku startuje

Žíznivé stromy dostaly napít také od hasičů

Nabídku vzdělávání pro senio-
ry v krajském městě od září po-
prvé obohatí Univerzita třetího
věku na hradecké Lékařské fa-
kultě UK. První z dvaceti třího-
dinových přednášek na téma
Zdravé stárnutí začne 30. září,
další mají následovat každou
středu odpoledne až do 20. dub-
na. Přihlásit se je možné do
10. září.
Přednášky se budou věnovat zdra-

vé výživě ve vyšším věku, postavení
seniora ve společnosti z pohledu
etických aspektů a právního rámce
nebo aktivnímu stárnutí, například
radám, jak trénovat paměť nebo ja-
kým fyzickým aktivitám se věnovat.
Kurz konaný ve velké posluchárně
Lékařské fakulty UK v Šimkově ulici

870 zakončí písemný test, absolven-
ti zažijí i slavnostní promoci spojenou
s předáním certifikátu. Univerzita tře-
tího věku by mohla pokračovat
i v dalších letech, rozhodne o tom zá-
jem a ohlas seniorů. 

Kurz je zpravidla určen zájemcům
v důchodovém věku se středním

vzděláním s maturitní zkouškou,
poplatek za celý rok činí 450 korun. 

Zájemci se mohou přihlásit do
10. září elektronicky na www.cuni.cz/
UK-1810.html, osobně na děkanátu
v místnosti A-216 nebo poštou. Více na
www.lfhk.cuni.cz, u3v@lfhk.cuni.cz.
nebo na tel. 495 816 134.            (pš)

Do zalévání zeleně, především stromů, se v letošním suchém létě zapojili také dobrovolní hasiči města, kteří technic-
kým službám pomohli svými velkokapacitními cisternami. V nich rozváželi vodu do parků a na další veřejná prostranství.
V cisternových vozech spolu s hasiči jezdili i pracovníci technických služeb, kteří přesně vědí, kterému stromu je třeba
vláhu dodat a v jakém množství. Vodu dostávaly především mladé stromy, které nedostatek vláhy hůře snášejí. „Všem
hasičům, kteří se na tom podíleli, patří náš velký dík. Moc nám pomohli,“ chválí spolupráci Daniel Jeřábek z technických
služeb. Hasičskou cisternu mohli lidé letos spatřit i v Šimkových sadech.                                         Foto: Martin ČERNÝ

Evropský týden 
mobility opět v Hradci

Od 16. do 22. září do Hradce opět
zavítá kampaň Evropský týden mobi-
lity. V rámci této kampaně proběhnou
ve městě akce se zaměřením na pod-
poru a prezentaci tzv. „čisté“ městské
mobility. Více o jednotlivých akcích
přineseme v příštím vydání.          (kš)

Teplota vzduchu dosahovala
v Hradci Králové 22. července
36 stupňů Celsia, teplota střech domů
se šplhala až ke 63 stupňům, pokose-
né trávníky byly rozpálené i na 53
stupňů a osluněné fasády domů na
45 °C. Dlažba Velkého náměstí vyka-
zovala teplotu až 55 °C, silnicím
a chodníkům v centru města naměřila
termokamera také kolem 50 stupňů.
Podstatně nižší hodnoty pak zazna-
menala kamera u vzrostlé zeleně

a v jejím okolí. Koruny stromů ukazo-
valy 31 až 33 stupňů, teplota kmenů
se pohybovala kolem 27 stupňů, mís-
ta ve stínu stromů a také podrosty dr-
žely teplotu kolem 28 stupňů. „Už na
první pohled jsou patrné obrovské
rozdíly teplot v místech, kde je jen zá-
stavba a kde je zeleň. Například tep-
lota povrchů alejí je ve stejnou chvíli
o 20 stupňů Celsia nižší než teplota
vršků domů,“ říká vedoucí odboru ži-
votního prostředí magistrátu Iva Šedi-

vá a poukazuje na to, že otázka zele-
ně ve městech není zdaleka jen věcí
estetickou. „Na snímcích jasně vidí-
me, jak dobře rozvržená zeleň ve
městě dokáže teplotně stabilizovat lo-
kální klima. Máme veliké štěstí, že
můžeme spolupracovat s předním
českým odborníkem v této oblasti, vy-
sokoškolským pedagogem a ředite-
lem ENKI, společnosti pro aplikovaný
výzkum v otázkách životního prostře-
dí, Janem Pokorným. Díky němu

jsme pro naše potřeby mohli využít
také speciální termokameru snímající
teploty všech povrchů.“ 

Termovizní snímky pořízené 22. čer-
vence číselně dokreslují skutečnost,
že vegetace chladí. Stromy vypařují
vodu a jejich chladící výkon dosahuje
hodnot několika set wattů na metr
čtvereční. „Vhodně zvolenou sklad-
bou stromů ve městech můžeme
utvářet příjemné klima bez velkých
nákladů. Jeden vzrostlý strom dobře
zásobený vodou chladí v horkém po-
časí výkonem srovnatelným s několi-
ka klimatizačními jednotkami,“ upo-
zorňuje Iva Šedivá. 

Na území města se nachází zhruba
70 tisíc stromů a nesčetně keřů a další
zeleně v péči technických služeb.  (red)

Pohled z Bílé věže na Gočárovu třídu, která postrádá liniovou zeleň, objektivem fotoaparátu a termokamery. Více barevných termosnímků na www.hradeckralove.org.
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Hledají nový domov
Aran, evid. č. 157/2015, kříženec,

pohlaví: pes, bar-
va: hnědá, věk:
1 rok, kohoutková
výška 68 cm,
hmotnost 50 kg. 

Velký neúnavný
rychlý hlídací pes
vhodný k výcviku.
Spolehlivě ohlídá

zemědělskou usedlost. Je přátelské
povahy. Nevhodný k jiným psům.

Archi, evid. č. 205/2015, kříženec;
pohlaví: pes, bar-
va: plavá, věk:
1 rok, kohoutková
výška 45 cm,
hmotnost 18 kg. 

Přátelský tem-
peramentní pes,
vhodný jako spo-

lečník do rodiny, k domku se zahradou.
Jimi, evid. č. 206/2015, kříženec;

pohlaví: pes, věk: 2 roky, barva: čer-
ná, výška v ko-
houtku 35 cm,
hmotnost 12 kg. 

Jimi je mírně ne-
důvěřivé, přátel-
ské povahy. Je

vhodný do klidného prostředí.
Koťátka kočky domácí, evid.

č. 222 - 226/2015,
pohlaví: kočky,
věk: 7 týdnů, bar-
va: černá, mouro-
vatá, bíločerná.

Sedmitýdenní
přátelská čistotná
koťátka krásného

zbarvení čekají na nový domov.     (ll)

Velká cena Hradce Králové jubiluje. Startuje se už popadesáté

UDĚLEJTE SI ČAS
Filatelie bez hranic

Klub filatelistů ve spolupráci s kni-
hovnou města pořádá v prostorách
knihovny ve Wonkově ulici od 1. do
26. září výstavu nazvanou Filatelie
bez hranic, která má návštěvníkům
ukázat, jak pestré možnosti využití
volného času nabízí filatelie. Propa-
gační výstava poštovních známek je
přístupná v době otevření knihovny,
vstup je zdarma.  

Rozchodíme civilky 
Žižkovy sady budou ve čtvrtek

3. září od 10 hodin hostit druhý ročník
akce Svazu postižených civilizačními
chorobami nazvaný Rozchodíme ci-
vilky. Dvoukilometrový výšlap s hole-
mi nordic walking je určen všem zá-
jemcům. Více na www.civilky.cz.

Na klavírní koncert 
do divadla 

Klicperovo divadlo bude 8. září od
17.30 hodin hostit recitál Matyáše
Nováka a Kateřiny Potocké na kon-
certní křídlo Petrof. Vstupenky jsou
k dostání v předprodeji Klicperova
divadla na Gočárově třídě 479/2
nebo na tel. 495 512 857.

Vernisáž v Galerii na mostě
Galerie na mostě Farmaceutické

fakulty UK zve 31. srpna v 16 hodin
na vernisáž autorské výstavy grafic-
kých prací s názvem Retro Oldři-
cha Páleníčka. Výstava potrvá do
25. září.

Výstavu uzavře slavnost 
Ve středu 2. září v 10 hodin bude

v knihovně města ve Wonkově ulici
za účasti všech zúčastněných i před-
stavitelů města slavnostně zakonče-
na výstava prací žáků a studentů hra-
deckých škol zapojených do projektu
Můj dům - moje město.

Pavel Šporcl zahraje 
v Městské hudební síni  

Pavel Šporcl vystoupí dne 2. září
od 19 hodin v Městské hudební síni
v Hradci Králové. Půjde o jeho sólový
benefiční koncert. Výtěžek ze vstup-
ného bude určen Centru pěstoun-
ských rodin v Hradci Králové, jehož
je Pavel Šporcl patronem. Vstupenky
jsou v prodeji na www.hkpoint.cz.
Po skončení koncertu se můžete
těšit na autogramiádu a ochutnávku
vín. 

Na výstavu 
do městské knihovny 

Historik a člen Českého svazu bo-
jovníků za svobodu Jiří Plachý ve
spolupráci s OV ČSBS zve na vý-
stavu zaměřenou na významné dě-
jinné okamžiky spjaté s nacismem
a vzdorem proti němu. Výstava se
uskuteční od 1. do 30. září ve foye-
ru knihovny města ve Wonkově ulici. 

Přijďte na vernisáž 
a vyhrajte kresbu  

Galerie U Přívozu v objektu Stu-
dijní a vědecké knihovny bude od 4.
do 25. září hostit výstavu Ladislav
Hojný: ... chodící, kreslící, píšící...
Návštěvníky potěší akademický ma-
líř, ilustrátor a grafik Ladislav Hojný
kresbami zachycujícími krajiny i situ-
ace běžného života. O čem tvorba
je, naznačuje sám autor, který za
svým jménem píše v.v.v.v., což pře-
kládá jako „vlastivědný vycházkář ve
výslužbě“. Vernisáž, která dává tu-
šit, že bude stejně hravá jako sa-
motná výstava, se koná ve čtvrtek
3. září v 17 hodin. Při této příležitos-
ti můžete dokonce vyhrát autorskou
kresbu.                                    (red)

NÁBORY DO KLUBŮ A KROUŽKŮFOTBAL
Votroci zabrali, 
vyhráli na Hané

Pět bodů a 7. místo
v tabulce Fotbalové ná-
rodní ligy patří po remíze
0:0 na hřišti Táborska,
po domácím nerozhod-

ném utkání 1:1 s Pardubicemi a vý-
hře 4:1 v Olomouci s béčkem Sig-
my po čtvrtém kole fotbalistům FC
Hradec Králové. Kvůli volnu v prv-
ním kole však mají o zápas méně,
než jejich soupeři. Hradeckým fa-
nouškům se votroci představí až
6. září, kdy se na malšovickém sta-
dionu od 15 hodin střetnou s fotba-
listy MFK Frýdek-Místek.           (čer)

HOKEJ
Mountfield zbrojí 
na extraligu

Příprava hokejistů Mount-
fieldu na novou sezonu
vyvrcholí v neděli 30. srp-
na, kdy se od 16 hodin na

svém kluzišti utkají s německým
Straubingem. Sezonu zahájí už od-
poledne před zápasem bohatým
programem s autogramiádou na
parkovišti u stadionu a v malé hale.
První mistrovský zápas Hradečtí
sehrají 11. září ve své Fortuna aré-
ně proti Vítkovicím. Kádr hradecké-
ho týmu doznal v létě velkých
změn. Odešli brankář Pavel Kantor,
obránci Peter Mikuš a Dávid Sko-
kan a útočníci Tomáš Mertl, Collin
Valcourt a Tomáš Pospíšil, naopak
tým posílili brankáři Adam Svoboda
a Tomáš Král, obránce Karel Pilař
a útočníci Jaroslav Bednář, Bedřich
Kohler a dvojice Kanaďanů - Brian
Ihnacak a Adam Courchaine.   (čer)

Uzávěrka tohoto čísla byla 21. 8. 2015. Zve−
řejněné informace jsou platné k tomuto datu.
Uzávěrka dalšího čísla bude 28. 8. 2015. 

Redakce si vyhrazuje právo nevyžádané přís−
pěvky upravit či neotisknout. Statutární město
Hradec Králové nenese jakoukoliv odpověd−
nost za skutečný průběh zde inzerovaných
akcí. Nezodpovídá ani za případně vložené
propagační tiskoviny jakéhokoliv charakteru,
se stížnostmi v tomto smyslu se, prosíme,
obracejte na svého poštovního doručovatele.
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KAM ZA KULTUROU
Úterý 1. září

Bio Central 10.00 Filmový dobrodruh
Karel Zeman, 18.00 Domácí péče,
19.00 Divoké historky, 20.30 Amy

Středa 2. září
Knihovna HK, Wonkova 10.00 Za-
končení výstavy Můj dům - moje město
SVK HK 17.00 Vernisáž výstavy Tu-
nisko očima studentů katedry fotogra-
fie FAMU
Bio Central 17.30 Amy, 19.00 Sch-
mitke, 20.30 Mallory
Hvězdárna a planetárium 18.00
Kosmické srážky, 19.30 Večerní pro-
gram, 20.45 Večerní pozorování
Městská hudební síň 19.00 Pavel
Šporcl

Čtvrtek 3. září
Lékařská fakulta UK 14.00 Vernisáž
výstavy 70 let Lékařské fakulty
v Hradci Králové /1945-2015/  
Galerie U Přívozu 17.00 Vernisáž vý-
stavy Ladislav Hojný:… chodící, kres-
lící, píšící,…
Galerie Barbara 17.00 Vernisáž vý-
stavy Miloslav Chaloupka: Keramika
Bio Central 18.00 Iracionální muž,
19.00 Stále spolu, 20.30 Domácí
péče
Hvězdárna a planetárium 18.00
Kosmické srážky, 19.30 Večerní pro-
gram, 20.45 Večerní pozorování
Filharmonie HK 19.00 Chadwik: Ta-
basco

Pátek 4. září
Jiráskovy sady 11.00 Svátek vína na
soutoku
Velké náměstí 17.00 Slavnosti krá-
lovny Elišky
Bio Central 18.00 Pride, 19.00 Amy,
20.30 Vetřelci
Hvězdárna a planetárium 18.00
Kosmické srážky, 19.30 Večerní pro-
gram, 20.45 Večerní pozorování   (lm)

Univerzita pořádá
setkání absolventů

Univerzita Hradec Králové zve
v sobotu 12. září na druhé setkání ab-
solventů a přátel. Zážitkový program
přímo na akademické půdě se usku-
teční mezi 10. a 16. hodinou, festiva-
lová část Dne univerzity se uskuteční
od 12 do 22 hodin v univerzitním kam-
pusu Na Soutoku. Podrobný program
na www.uhk.cz.                         (red)

Dotek portugalské
kultury

ClubCafé Pessoa na třídě ČSA 543
naproti Adalbertinu zve do nově otev-
řené čítárny portugalské literatury
každý všední den od 14 do 18 hodin.
Osvěžte si tělo i mysl u brazilské kávy
či domácí limonády za poslechu hud-
by a zažijte dotek portugalské kultury.
Všechny návštěvníky potěší malý dá-
rek a každý, kdo organizátorům věnu-
je knížku se vztahem k Portugalsku,
ochutná dezert pastel de nata.    (red)

Dožínky budou 
18. a 19. září

Krajské dožínky, dvoudenní oslavy
sklizně a zemědělství, se stejně jako
vloni uskuteční na prostranství před
koupalištěm Flošna a Všesportovním
stadionem, a to 18. a 19. září. První
den bude opět patřit především před-
stavení zemědělství školákům, hlavní
program organizátoři chystají na
19. září. Kromě průvodu a dožínko-
vých trhů zahrne také ochutnávky regio-
nálních potravin, ukázky práce se zví-
řaty i bohatý kulturní program. Více na
www.kralovehradeckedozinky.cz. (red)  

Stepaři z Fidgety Feet pořádají
nábor pro nový školní rok. Úřadující
mistři České republiky ve stepu v ka-
tegorii velkých formací zvou do svých
řad všechny zájemce o step. Otevírá
se jedna dětská třída (od 7 let a star-
ší) a jedna třída pro dospělé bez vě-
kového omezení. Zápis se uskuteční
od 1. do 3. září v odpoledních hodi-
nách v ZUŠ Střezina v Luční ulici 838.
Více infomací na www.fidgetyfeet.stre-
zina.cz.

Fotbalová školička FC Hradec
Králové otevírá 8. ročník fotbalových
kroužků. Školička zve kluky i děvčata
ročníků 2010 - 2012. Začíná na hřišti
ZŠ M. Horákové 2. září pro děti naro-
zené v roce 2010 a 3. září pro roční-
ky 2011 a 2012 (starší tří let), a to
vždy od 16.30 hodin. Kdo nestihne
tyto termíny, může přijít kdykoliv
v průběhu školního roku. Více na
www.fotbalovaskolicka.cz, tel. 603
318 713 nebo e-mailu: petr.vohra-
lik@seznam.cz. 

Karate klub G&G HK cvičící v ZŠ
Mandysova pořádá nábor dětí. Ten se
spolu s informační schůzkou bude ko-

nat v tělocvičně školy 1. a 3. září od
17 hodin. Zájemci zde dostanou
základní informace a přihlášky do kur-
zu karate. První dva tréninky jsou
zdarma.

Oddíl stolního tenisu DTJ Hradec
Králové a Sportovní škola Martina
Lučana & Martiny Šilhanové pořádá
nábor dětí ve věku 6 až 9 let do pří-
pravky stolního tenisu. Uskuteční se
2. a 7. září od 16.15 do 17.15 hodin.
Informace na tel. 602 345 528, e-mail:
obchod@pinec.cz. Tréninky budou
probíhat v herně stolního tenisu
DTJ v areálu DTJ HK na labském ná-
břeží.

Šachový klub Ortex Hradec Krá-
lové pořádá 8. září od 15.30 do 18.30
hodin nábor zájemců o královskou
hru. Koná se v budově Ortexu v Res-
slově ulici 935/3. Klub má početnou
mládežnickou základnu, zkušené tre-
néry oceněné Šachovým svazem
České republiky (E. Gonsior) či Králo-
véhradeckým krajem (J. Bielavský).
Rádi zde přivítají mládež od 7 let, ale
i dospělé zájemce. Více na http://or-
tex-sachy.webnode.com/.

Královéhradecký dětský sbor
JITRO a ZUŠ JITRO přijímají nové
zpěváky od 4 do 12 let do všech od-
dělení sboru. Zápisy nových zpěváč-
ků se uskuteční 31. srpna - 4. září
a 7. - 11. září vždy od 14 do 18 hodin
v budově sboru v Gayerových ka-
sárnách v ulici Československé ar-
mády 335. Děti si k zápisu připraví
jednu oblíbenou píseň. Více na
www.jitro.cz.

Stepařský klub TDC Avalanche
pořádá bezplatné otevřené lekce pro
veřejnost v tělocvičně „Domeček“
Gymnázia Boženy Němcové 1. a 3.
září - pro děti od 17 do 18 hodin, pro
dospělé od 18 do 19 hodin. Současně
proběhne i nábor nových stepařů do
všech věkových kategorií. 

Plavecký klub Hradec Králové
přijímá nové členy, ročníky 2009
a starší, od 1. do 10. září každé úterý
a čtvrtek od 16 do 17 hodin v kance-
láři PKHK, naproti pokladně 50m ba-
zénu. Plavky s sebou. Bližší informa-
ce Olga Blažková 604 575 300,
www.pkhk.eu,www.facebook.com/pla-
vanihk.                                        (red)

Nábřeží obsadí 
paromilové

Už potřinácté se na Smetanově ná-
břeží sejdou milovníci parních strojů.
Letní setkání milovníků páry, jediné
toho druhu ve střední Evropě, se na
návštěvníky těší 29. srpna od 10 ho-
din. Více na www.nabreziparomilu.cz.

Padesátý ročník Velké ceny Hradce Králové se v letošním roce usku-
teční 10. září. Trať mezinárodního cyklistického kritéria se pojede na tra-
dičním okruhu v centru města se startem a cílem na Ulrichově náměstí.
Celkový program zahrnuje závody žáků základních škol, juniorů, kade-
tů, hendikepovaných závodníků a hobby cyklistů.
Hlavní závod Elkov Velká cena

města Hradce Králové odstartuje na
Ulrichově náměstí v 17 hodin. Kromě
královéhradeckých cyklistů z týmu
Whirlpool Author Hradec Králové se
z domácího pelotonu představí divá-
kům například cyklisté z ASC Dukla
Praha, TJ Favorit Brno, SKC TUFO

Prostějov a CK Fany Gastroservis
Příbram. Účast na Velké ceně již po-
tvrdily zahraniční reprezentační týmy
z Ázerbájdžánu, Bulharska, Ekvádo-
ru, Izraele, Kazachstánu, Norska, Ra-
kouska, Ruska, Slovenska, Německa,
Švédska a Turecka.

Velká cena Hradce Králové se po-

prvé uskutečnila 18. září 1964. Již od
prvního ročníku si získala přízeň ne-
jen závodníků, ale i obyvatel města.
Závodu tehdy přihlíželo 15 tisíc divá-
ků. Díky celkové organizaci závodu
a jedinečné atmosféře byl druhý roč-
ník zařazen do mezinárodního cyklis-
tického kalendáře. 

Pravidelnými účastníky cyklistické-
ho kritéria byly nejen domácí, ale i za-

hraniční reprezentační týmy. Nejčas-
těji se jednalo o cyklisty z Dánska,
Francie, Maďarska, NDR, NSR, po-
zději Spolkové republiky Německo,
Polska, Rakouska, Sovětského sva-
zu, Španělska, Švédska a dalších
zemí.

Trojnásobnými vítězi a nejúspěš-
nějšími závodníky v celkové historii
Velké ceny byli Miroslav Sýkora
a František Trkal. Dvojnásobné pr-
venství v tomto závodu vybojovali Jan
Smolík, Vlastimil Moravec, Petr Ma-
toušek, Josef Perný, Michal Přecech-
těl, Stanislav Kozubek, Alois Kaňkov-
ský a ze zahraničních účastníků Ša-
chid Zagretdinov ze Sovětského
svazu a Martin Götze ze Spolkové re-
publiky Německo. 

Svoji historii má i trať závodu. Velká
cena Hradce Králové se nejčastěji po-
řádala na 1200 metrů dlouhém okru-
hu se startem a cílem na Ulrichově
náměstí. 

V loňském 49. ročníku Velké ceny
Hradce Králové zvítězil závodník krá-
lovéhradeckého týmu Whirlpool Aut-
hor Hradec Králové Tomáš Bucháček.

K padesátileté historii Velké ceny
připravili organizátoři bulletin, který
obsahuje historii jednotlivých ročníků
včetně vzpomínek závodníků a trené-
rů. Prostředky získané jeho prodejem
budou věnovány královéhradeckému
mládežnickému oddílu.   

Realizační tým závodu  

Strávit odpoledne s hasiči, záchranáři, policisty a dalšími mohli zájemci
20. srpna na Eliščině nábřeží. U příležitosti 70. výročí založení jednotky profe-
sionálních hasičů v Hradci Králové připravil Hasičský záchranný sbor Králové-
hradeckého kraje řadu ukázek své zásahové činnosti. Diváci zhlédli ukázku
společného zásahu složek IZS u budovy Muzea východních Čech, svou práci
předvedli také hasiči - potápěči, hasiči - lezci a letečtí záchranáři, kteří prováděli
záchranu osoby v podvěsu vrtulníku u řeky Labe, a ze střechy budovy TJ So-
kol. Zájemci si mohli prohlédnout zásahová vozidla, prostředky a vybavení ha-
sičů a zájem budila i historická požární vozidla. Svou činnost a techniku před-
vedly i další složky IZS - Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého
kraje, Policie ČR, Městská policie Hradec Králové a Celní úřad Královéhradec-
kého kraje.                                                         Foto: Pavlína POSPÍŠILOVÁ

Hasiči oslavili sedmdesátiny atraktivním programem

Více informací na 
www.tshk.cz/cs/utulek

útulek pro psy: 495 497 075
depozitum pro kočky: 731 131 216


