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Mďsto Hradec Králové bude mít
40 kontejnerĪ na kov a 25 na olej
Hradec Králové kromČ klasického tĜídČní a recyklace odpadĤ rozšiĜuje možnost sbČru využitelných složek odpadĤ kovĤ a olejĤ. Po mČstČ bude novČ rozmístČno 40 kontejnerĤ na kov a 25 nádob na sbČr jedlých olejĤ. PoĜízení nových tĜídících „zvonĤ“ na kov
v šedé barvČ pĜedcházel pilotní projekt zamČĜený na sbČr kovĤ, který byl zahájen pĜed
dvČma lety. Reakce na nČj byla velmi kladná, proto se mČsto rozhodlo sbČr této komodity rozšíĜit. SouþasnČ s ním se rozšíĜí také sbČr jedlých olejĤ, který bude možné provádČt do oznaþených 240 litrových nádob se svozem minimálnČ jednou za tĜi mČsíce.
„Máme za sebou zkušenost 20 mČsícĤ, kdy lidé na Moravském PĜedmČstí využívali kontejnery, takzvané
šedé zvony, se spodním výsypem.
Bylo tady rozmístČno celkem pČt
kusĤ a odezva od obþanĤ je velmi
kladná. Rozhodli jsme se poþet takovýchto kontejnerĤ zvýšit a rozmístit
je po celém Hradci. Nejvíce, celkem
sedm, jich bude umístČno na Moravském PĜedmČstí a pČt v Malšovicích.
V ostatních oblastech bude vždy minimálnČ jeden. Místa jsme nevybírali
sami, ale ve spolupráci s komisemi
místních samospráv,“ Ĝekl investiþní
námČstek primátora JiĜí Bláha. PoĜízení nových kontejnerĤ musí ještČ
schválit zastupitelstvo mČsta na zaþátku Ĝíjna. „Poté budou zvony pro
sbČr kovových obalĤ a rovnČž nádoby pro sbČr jedlých olejĤ instalovány
na zvolená stanovištČ ihned po jejich
dodání, což by mČlo být do konce letošního roku,“ Ĝekl Ĝeditel Hradeckých
služeb Martin Hušek a dodává: „Do
kontejnerĤ na kovy je možné ukládat

pĜedevším kovové obaly od nápojĤ
a potravin a také další drobný kovový
odpad. NepatĜí tam zneþištČné plechovky od barev nebo jiných nebezpeþných látek vþetnČ baterií a dalšího elektroodpadu.“
Na celém území Hradce budou kromČ sbČrných zvonĤ na kov rozmístČny také nádoby na jedlé oleje s obsahem 240 litrĤ. „UmístČné budou
rovnČž na mČstských separaþních
stáních a budou ĜádnČ a pĜehlednČ
oznaþeny. Do nádob na oleje je tĜeba
vhazovat pouze jedlé oleje v pevnČ
uzavĜených PET lahvích. SklenČné
obaly jsou pro tento úþel nevhodné
z dĤvodu jejich možného poškození pĜi pĜepravČ. Do nádob pro sbČr
jedlých olejĤ a tukĤ by se nemČly lít
oleje volnČ bez obalu nebo do nich
vhazovat jiné odpady þi nádoby s jiným než jedlým olejem. Pro ukládání
motorových, hydraulických a jiných
prĤmyslových olejĤ jsou urþeny þtyĜi
sbČrné dvory v Hradci Králové,“ dodává Hušek. SbČr jedlých olejĤ bude

provádČn v rámci služby za tĜídČný
odpad se svozem minimálnČ jednou
za tĜi mČsíce.

Barevný kontejner
Na tĜídČ Karla IV. stojí nový kontejner na elektroodpad. Nejde však
o bČžný þervený kontejner, kterých
je v krajském mČstČ více. Tento je
v atraktivním graf¿ty designu, kterým
upozorĖuje na možnost sbČru vysloužilého elektra a byl pĜed Bio Central
umístČný v rámci projektu „UmČní tĜídit“ spoleþnosti Asekol ve spolupráci
s mČstem Hradec Králové a s Hradeckými službami. Kontejner znázorĖuje Boba a Bobka, kterým pĜi odnosu elektroodpadu spČchají na pomoc
Pat a Mat. Tedy populární postaviþky
hradeckého rodáka Vladimíra Jiránka. Ti tropí zmatek a ruší fotbalového maskota od hry na koþku a myš.
Vše je navíc kompoziþnČ doplnČno
hradeckými „lízátky“. Za gra¿ckým
návrhem i ztvárnČním stojí výtvarník
a ilustrátor Dalibor Krch - Max.
(zr)

5. roþník Pohádkového lesa pĜipravil dceĜiný zapsaný ústav Centra pracovní rehabilitace (CPR) Handic-Up. Na osmi stanovištích v mČstských lesích þekalo dČti za krásného poþasí setkání s rozliþnými pohádkovými bytostmi a plnČní zajímavých úkolĤ a her. A nejen to – v pestrém programu byly pĜipraveny tĜeba projížćky na koních, výtvarná dílniþka, malování
na obliþej, prodejní stánky; rodiny s dČtmi si mohly udČlat i piknik na louce kolem RytíĜského hradištČ. SnČdlo se 50 kg
grilované kýty, 20 kg špekáþkĤ, asi 100 burgerĤ a 38 bochníkĤ chleba. Akce, která se snaží prostĜednictvím zábavných aktivit pĜiblížit dČtem i rodiþĤm život lidí se zrakovým, sluchovým þi pohybovým handicapem, se zúþastnilo témČĜ 800 lidí (loni
600) a spolupracovaly na ní napĜ. Speciální škola HK, Daneta, TyÀocentrum, Kaden a Mammahelp. Vybrané dobrovolné
vstupné a výtČžek z prodejního stánku CPR poslouží ke zvelebení terapeutické zahrady v Malšovicích. (foto: navimedia)

OtevĢené dveĢe, workshopy, Àlmy
a divadla v Týdnu duševního zdraví

Celorepublikové Týdny pro duševní zdraví, které se konají už od roku
1990, se v našem mČstČ letos uskuteþní od 2. do 11. Ĝíjna, kdy je pĜipravena celá Ĝada zajímavých akcí. Vše
odstartuje happening v centru mČsta
Objetí pro duševní zdraví (2. 10. – 15
hodin) a 7. Ĝíjna od 18 hodin následuje promítání ¿lmu Bylo jednou jedno mČsto bláznĤ spojené s besedou
v Bio Centrál. O den pozdČji je od 16
hodin v Galerii Péþe o duševní zdraví (PDZ) na Kavþím plácku workshop
zamČĜený na zvládání stresových situací a vlastních emocí s ním spojených
UvolnČte se, prosím a v Bio Centrál
beseda Moje jméno není diagnóza
(18). Ve stĜedu 9. Ĝíjna nabídne PDZ
Kavþí plácek Den otevĜených dveĜí
(14-17), kde také v 17 hodin zaþne
workshop o umČní všímavosti. V 19
hodin bude v Galerii Artiþok na tĜídČ
Karla IV následovat pĜednáška, která
zprostĜedkuje skuteþný pĜíbČh boje
s duševním onemocnČním. Další Den
otevĜených dveĜí je pĜipraven na þtvrtek 10. Ĝíjna – od 14.30 do 17.30 hodin
se budete moci pĜijít podívat do Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice

Za Ligou mistrĤ vyjedou hráþi
i s fanoušky speciálním vlakem
V prestižní Lize mistrĤ þekají hokejisty královéhradeckého Mount¿eldu
dva poslední zápasy v kvali¿kaþní
skupinČ s týmem Grazu, ten první
v úterý 8. Ĝíjna v Rakousku. A k nČmu
se mužstvo, realizaþní tým, vedení
a partneĜi klubu a fanoušci vydají vlakem!
Hokejový klub ve spolupráci s ýeskými drahami nejdĜíve pĜipravily þtyĜi
vagóny, ale jejich 280 míst fanoušci
vykoupili za pouhý den a pĤl, proto
byly operativnČ pĜidány další dva vagóny – brzy bylo vyprodáno i tČchto
140 míst.
Odjezd speciální vlakové soupravy
je pĜipraven na desátou hodinu z hlavního nádraží v Hradci Králové, do
Grazu dorazí kolem 16. hodiny. Hráþi
se odeberou na zimní stadión, který
je od železniþního nádraží vzdálen
pár set metrĤ, fanoušci budou moci
využít þas k prohlídce mČsta. Samotné utkání zaþne 19.30 hodin a konþit
bude pĜibližnČ ve 22 hodin. Zhruba

hodinu poté se všichni spoleþnČ vydají speciálním vlakem na zpáteþní
cestu, pĜíjezd do Hradce Králové
bude v ranních hodinách. PĜíznivci
za cestu do Rakouska a zpČt vþetnČ vstupenky na zápas a klubové
šály zaplatili bez jedné koruny dva
tisíce.
Pro Mount¿eld HK je zápas v Grazu klíþovým v cestČ za postupem do
vyĜazovací þásti soutČže, kam pĤjdou
první dva nejlepší celky z každé þtyĜþlenné kvali¿kaþní skupiny. Po dosud
odehraných þtyĜech zápasech jsou
Východoþeši se šesti body v tabulce
tĜetí o dva body za vedoucím Cardiffem a o jeden bod za druhou Frölundou, þtvrtý Graz naopak na hradecké
hokejisty tĜi body ztrácí.
Se svým rakouským soupeĜem sehrají svČĜenci trenéra Tomáše Martince poslední zápas vyĜazovací skupiny letošního roþníku Ligy mistrĤ ve
stĜedu 16. Ĝíjna na domácím ledČ od
17 hodin.
(fr)

Hradec Králové. A na veþer je v Galerii PDZ na Kavþím plácku divadelní
pĜedstavení souboru LĤza SvČtlojed
(19). Ve stejném prostĜedí o den pozdČji bude závČr letošních TýdnĤ duševního zdraví patĜit Divadlu Jesliþky
Josefa Tejkla, které od 18 hodin odehraje pĜedstavení na motivy hry Pierra
Palmada a Christopha Duthurona Na
lesní mýtinČ s názvem Kdo uteþe - vyhraje? Podrobnosti o akcích najdete
na www.tdz.cz nebo www.pdz.cz. (fr)

MĪžete oslavit
sokolský den
PĜi pĜíležitosti 100 let trvání našeho novodobého státu byl uznán
8. Ĝíjen Památný den sokolstva, jako
Významný den ýR. Proto se v našem
mČstČ bude poprvé konat Ĝada akcí,
které poĜádá a organizuje Sokolská
župa Orlická.
V pondČlí 7. Ĝíjna v 18 hodin pĜed
budovou TJ Sokol na ElišþinČ nábĜeží si mĤžete pĜi Veþeru sokolských
svČtel pĜipomenout sokolské obČti v boji za svobodu. V úterý 8. Ĝíjna
v 17 hodin pĜed budovou TJ Sokol
HK – Pražské PĜedmČstí se bude
konat Pietní akt k uctČní památky
sokolských obČtí bČhem odbojĤ. Ve
stejný den, ale o hodinu pozdČji, opČt
pĜed budovou TJ Sokol na ElišþinČ
nábĜeží Veþer sokolských svČtel, který symbolizuje i to, že samostatnost,
svoboda a demokracie nejsou samozĜejmé. Ve þtvrtek 10. Ĝíjna v 10 hodin
na SmetanovČ nábĜeží (u pĜístavištČ
lodí) je pĜipraven start Cyklistické jízdy veĜejnosti do okolí Hradce Králové
na poþest Památného dne sokolstva
s cílem u pietního místa u TJ Sokol
HK – Pražské PĜedmČstí.
(nov)

Listopad 1989
Blíží se 30. výroþí sametové revoluce a redakce našeho týdeníku by ráda
pĜiblížila atmosféru listopadových dní
roku 1989. Pokud máte vzpomínku
na toto období þi pĜípadnČ zajímavé
fotogra¿e, mĤžete je poslat na mejlovou adresu hradecak@garamon.cz
nebo pĜípadnČ fridrich.jaromir@seznam.cz. Vaše pĜíspČvky rádi zveĜejníme a spoleþnČ tak zavzpomínáme
na významné období historie nejen
našeho mČsta.
(zr)

Lávka pĢes Labe dostala tĢetí šanci,
pĢihlášky do Ģízení konĀí 3. Ģíjna
NapotĜetí bylo vypsáno výbČrové Ĝízení na stavbu nové železobetonové lávky
pĜes Labe pro pČší a cyklisty v lokalitČ Aldis, uzávČrka pĜihlášek je 3. Ĝíjna. Zastupitelé mČsta souþasnČ odsouhlasili vyjmutí požadavku referenþní stavby z prvkĤ s
vysokopevnostním betonem UHPC z technické kvali¿kace uchazeþĤ a jako hodnotící kritérium pro výbČr ponechali pouze cenu.
Pokud bude do konce roku vybrán
dodavatel, mohla by se nová lávka
zaþít stavČt na zaþátku pĜíštího roku
a dokonþena by mČla být v roce 2021.
PĜedpokládaná výše nákladĤ na stavbu nové lávky, na kterou chce mČsto
využít evropské dotace, je zhruba 60
milionĤ korun vþetnČ DPH.
„Vzhledem k tomu, že se nám ve
dvou pĜípadech nepodaĜilo vybrat
dodavatele na stavbu lávky, jsme se
rozhodli zmČnit podmínky výbČrového
Ĝízení. PĤvodnČ jsme požadovali po
uchazeþích referenþní zakázky s prvky UHPC, tuto podmínku jsme nakonec vypustili a jediným hodnotícím
kritériem zĤstává cena,“ informoval
námČstek primátora pro investice JiĜí
Bláha. V pĜípadČ, že se zhotovitele
podaĜí vysoutČžit a podepsat s ním
smlouvu do konce roku, tak by stavba mohla být zahájena na zaþátku
pĜíštího roku. „Naše pĜedstava o ná-

Jordánsko v AC klubu
Jan VišĖák pĜipravil další díl 15. roþníku Cestovatelského promítání, které bude mít v AC klubu-LTC Zámostí
v pondČlí 7. Ĝíjna od 19 hodin titul Jordánsko – Po stopách Indiana Jonese
a beduínĤ. Podíváte se od hlavního
mČsta Ammánu na severu zemČ až na
okraj jižního bĜehu Rudého moĜe nebo
od starovČké Petry až po projížćku ve
Wadi Rum. Dostanete odpovČdi na
spoustu otázek, napĜ. zda je vĤbec
možné potápČní v Mrtvém moĜi. (zr)

Opďt pĢijde jazz
Mezinárodní festival Jazz Goes to
Town bude mít svĤj jubilejní 25. roþník
od 8. do 12. Ĝíjna a zahrají na nČm hudebníci z dvaceti zemí þtyĜ svČtových
kontinentĤ. Svoji produkci, ve které
bude mít více než polovina svoji þeskou premiéru, pĜedstaví na osmi místech. Za kvalitní muzikou mĤžete vyrazit do Restaurace ýerný kĤĖ (8. 10.),
Studia Beseda Klicperova divadla
(8. a 12. 10.), Náplavky (9. a 11. 10.),
Bia Centrál (10. a 11. 10.), Galerie
moderního umČní (11. 10.), Sboru knČze Ambrože (11. 10.), Petrof Gallery
(12. 10.) a MČstské hudební sínČ (12. 10.).
Vstupenky v cenách od 100 do 400
korun jsou v prodeji na www.goout.cz,
nebo v pokladnČ Bio Central a v Café
na kole. Podrobný program najdete
na www.jgtt.cz.
(fr)

Setkání obþanĤ k uctČní památky nedožitých 83. narozenin Václava
Havla poĜádá Masarykova spoleþnost
v sobotu 5. Ĝíjna v 17 hodin u Laviþky
Václava Havla ve WonkovČ ulici.
Více než dvČ stovky sester z ýeské republiky i ze zahraniþí se zúþastnily XXV. Královéhradeckých ošetĜovatelských dní. Ve Výukovém centru
LF UK v areálu Fakultní nemocnice
Hradec Králové pro nČ bylo pĜipraveno témČĜ pČt desítek pĜednášek.
Hradecká radnice k poslednímu
srpnu letošního roku evidovala 6 616
psĤ, kteĜí jsou registrováni na území
mČsta.

kladech na stavbu nové lávky je zhruba 60 milionĤ korun. Na tuto investici
chceme zároveĖ þerpat evropskou
dotaci v rámci ITI hradecko-pardubické aglomerace, která by mohla být ve
výši témČĜ 48 milionĤ korun. Musí se
nám ale podaĜit vysoutČžit dodavatele
stavby dle schválených zadávacích
podmínek a záležet bude také na vysoutČžené cenČ,“ Ĝekla ekonomická
námČstkynČ primátora Monika Štayrová.
MČsto má zároveĖ od roku 2015
podepsanou smlouvu s ýSOB o zpĜí-

stupnČní lávky veĜejnosti do tĜí let
od vydání územního rozhodnutí. „Už
nyní je jasné, že termín, který nám vyprší ke konci jara pĜíštího roku, nestihneme. S bankou jednáme o dodatku
ke smlouvČ, ve které je stanovená
sankce za nedodržení termínu ve výši
zhruba 15 milionĤ korun. Velmi oceĖuji pĜístup vedení banky, která chápe
situaci a objektivní pĜíþiny situace, do
které se mČsto dostalo. VČĜím, že se
podaĜí dohodnout na nových podmínkách þi termínech pĜípadné smluvní
pokuty,“ doplnil Bláha.
(zr)

InspektoĢi mají nová služební vozidla

Dvacítku nových vozidel mají pracovníci
Správy silnic Královéhradeckého kraje,
kteĜí vykonávají profesi inspektorĤ silniþní sítČ. Vozy vybavené reÀexními prvky
a výstražnými majáky
jim poskytují komfortnČjší a bezpeþnČjší
pracovní podmínky.
InspektoĜi také absolvovali kurz bezpeþné
jízdy na hradeckém
polygonu.
Vozidla jsou urþená
pĜedevším k prohlídkám krajských silnic a mostĤ. Ty je podle závazných právních pĜedpisĤ nezbytné provádČt pravidelnČ. Jen v loĖském roce inspektoĜi za
tímto úþelem najeli pĜes 85 tisíc kilometrĤ a zjistili 223 závad bezprostĜednČ
ohrožujících bezpeþnost silniþního provozu. Dalších 3 615 závad mČlo potenciál
ohrozit úþastníky silniþního provozu, pokud by je silniþáĜi vþas neodstranili.
Dvacet vozidel Škoda Fabia Active 1,0 TSi vybavených mimo jiné palubní
kamerou poĜídila za pČt milionĤ korun Správa silnic Královéhradeckého kraje
z vlastních prostĜedkĤ.
Správa silnic Královéhradeckého kraje p. o., která je majetkovým správcem
3 300 kilometrĤ silnic II. a III. tĜídy a 872 mostĤ, navíc zprovoznila nové webové
stránky na své dosavadní adrese www.sskhk.cz.
(mf)

Mďsto chce využívat dron
Hradeþtí radní odsouhlasili nákup
dronu pro magistrát mČsta. Bude
ho využívat Ĝada odborĤ magistrátu
mČsta, umožní jim zejména pracovat
s kvalitnČjší fotodokumentací. Týká
se to napĜíklad odboru památkové
péþe, odboru rozvoje mČsta nebo odboru hlavního architekta. Odbor životního prostĜedí bude moci identi¿kovat
místa významná z pohledu životního
prostĜedí nebo þerné skládky. Využitelný bude napĜíklad i v rámci krizového Ĝízení, bude možné monitorovat
trasy k místu mimoĜádné události,
povodĖové a zaplavené oblasti v pĜípadČ pĜírodní katastrofy a také bude
pĜínosem pĜi vyhledávání osob v teré-

nu i v objektech v pĜípadech, kdy potĜebují pomoc,“ zdĤvodnila tajemnice
magistrátu mČsta Markéta Bartušová.
Z mČstských spoleþností bude dron
nejvíce pomáhat v práci technickým
službám a mČstským lesĤm. Sloužit
bude ve vČtšinČ pĜípadĤ k monitoringu a analýze souþasného stavu
problematických oblastí. O využívání
zaĜízení projevila zájem také mČstská
policie. „Uvažujeme o zapojení mobilní služebny jako meziþlánku mezi
dronem a operaþním pracovištČm
nebo dronem a bezpeþnostní radou
mČsta pĜi krizových situacích,“ Ĝekl
Ĝeditel mČstské policie Miroslav Hloušek.
(zr)

Den architektury v Hradci Králové
Letošní Den architektury nabídne
v Ĝíjnu v našem mČstČ nČkolik akcí.
5. Ĝíjna historik Lukáš Nozar pĜedstaví mj. okolnosti investování do bytové
výstavby, kdo reprezentoval tyto stavebníky a jak tato výstavba v Hradci
Králové probíhala. Sraz zájemcĤ je
v 10 hodin u hlavního vchodu do KD
StĜelnice. Souþástí tematické procházky s historikem umČní Ladislavem Zikmundem Lenderem budou 6.
Ĝíjna vybrané buržoazní vily, radnice

Pražského PĜedmČstí, bývalé industriální areály jako PekaĜské družstvo,
Katschnerka JitĜenka, dČlnické domy,
dopravní centrum kolem nádraží
(s poštou a þinžovní výstavbou), stavby pováleþné (Don, Prior, ýernigov)
i stavby z 90. let (ýeská národní banka a ýeská pojišĢovna). Sraz je v 10
hodin u fontány na BaĢkovČ námČstí.
Souþástí letošního Dne architektury
jsou 6. 10. i promítání ¿lmĤ na Náplavce a Bio Centrál.
(zr)

VýchodoĀeská abeceda aneb Co možná o Královéhradecku a Pardubicku nevíte
FRYMBURK

Unikátní hrad stojí na vysokém ostrohu nedaleko Nového Hrádku na
Náchodsku. Na malém prostoru je vybudován objekt s velmi silnou plášĢovou zdí, soustavou hradních pĜíkopĤ
a mohutnou vČží o prĤmČru 18 metrĤ,
která je nejširší stojící hradní vČží na
našem území.

O významu hradu svČdþí také fakt,
že severní þást dnešních Orlických
hor byla po staletí nazývána horami
frymburskými.
Odhaduje se, že kvĤli velkému rozsahu a ¿nanþním nákladĤm stavby
hrad nechal postavit nČkterý z tehdejších významných feudálĤ. První písemná zmínka o hradu, který se v té
dobČ jmenoval Friedenburg, pochází
z roku 1354, kdy ho vlastnil Matouš
z Frymburka. Poté se vlastníci hradu
neustále mČnili, mezi majitele patĜily také pĜední šlechtické rody (páni
z Lipé, Dubé, Trþkové z Lípy a Colloredo-Mansfeldové).
V dobČ husitské hrad vlastnil Jan
MČstecký z Opoþna, proslulý svou
krutostí a záští vĤþi husitĤm. Na jeho
chování pĜi dobývání husity doplatilo
mnoho obyvatel Nového Hrádku. Až

do konce 16. století byl hrad udržován, dokonce se využíval jako azyl
pro panstvo pĜi epidemiích. Osudným
mu bylo velké povstání na Opoþenském panství – v roce 1628 sedláci
hrad vyplenili a další rok jeho pozĤstatky pĜi svém tažení vydrancovali
a spálili Švédové.
Z hradu se ve velmi špatném stavu
dochovala þást obytné vČže a plášĢová hradba s bránou a portálem (foto:
www.hrady.cz). V roce 2011 bylo založeno obþanské sdružení Nový kruh
pĜátel hradu Frymburk, které poĜádáním rĤzných kulturních akcí usiluje
o záchranu této vzácné památky. (t)

GABLENZ, Ludvík
Rakouský generál vedl 27. 6. 1866
u Trutnova X. armádní sbor ve vítČzné

bitvČ s Prušáky. Bylo to jediné rakouské vítČzství ve válce roku 1866 na
severním bojišti. Padlo však pĜi nČm
5 000 rakouských vojákĤ, tedy þtyĜikrát víc než PrušákĤ.
K poctČ vojevĤdce a na památku vítČzství byl na návrší Šibeníku odhalen

sedmnáctimetrový litinový pomník ve
tvaru obelisku (foto: www.trutnovinky.cz). Jsou na nČm uvedena jména
všech padlých rakouských dĤstojníkĤ
a poþty padlých vojákĤ z jednotlivých
útvarĤ.
Generál Gablenz ukonþil svĤj život
z vlastní vĤle v Curychu v lednu roku
1874. V záĜí roku 1905 byly jeho tČlesné ostatky pĜevezeny z curyšského hĜbitova do Trutnova a uloženy
v kryptČ památníku. S generálovými
ostatky byl pĜivezen i pĤvodní náhrobek. PĜevozu ostatkĤ se úþastnilo
50 tisíc lidí. PĜesnČ o sto let pozdČji –
10. záĜí 2005 – se konaly vzpomínkové akce této události. Místy tehdejších
bojĤ vede nauþná stezka Den bitvy
u Trutnova 27. 6. 1866 vybudovaná
v roce 2000.
(š)

Stanice Hradec Králové projde modernizací
za 2,5 miliardy, vznikne nové nástupištď

MČstský útulek pro opuštČná zvíĜata ve správČ Technických služeb Hradec Králové u Lesního hĜbitova (tel. 495 497 075) a depozit pro koþky v areálu letištČ (tel. 731 131 216) nabízejí k osvojení tyto své doþasné svČĜence.

Správa železniþní dopravní cesty (SŽDC) chystá vedle velké modernizace uzlu
Pardubice i zásadní pĜestavbu kolejištČ ve stanici Hradec Králové. AktuálnČ zadala
dvojici projektantských ¿rem Sudop Praha a Sudop EU zakázku za 84 milionĤ korun na projekt, uvedl web zdopravy.cz.
PĜestavba hradeckého nádraží má
být podle nČj první etapou zdvoukolejnČní úseku z Opatovic nad Labem
do Hradce. Duo ze skupiny pražského Sudopu vypracuje zámČr projektu,
dokumentaci pro vydání stavebního
povolení i projektovou dokumentaci
pro provádČní stavby.
„Je navržena kompletní rekonstrukce technologických zaĜízení, železniþního svršku a spodku, vþetnČ odvod-

nČní. Bude vybudováno nové ostrovní
nástupištČ þíslo 4, rekonstruováno
stávající nástupištČ 1a a upraveno
vnČjší nástupištČ þíslo 1. Stávající
ostrovní nástupištČ 2 a 3 budou upravena vþetnČ zastĜešení podle nového
smČrového vedení kolejí,“ vyjmenovala mluvþí SŽDC Nela Friebová.
Pokud jde o samotnou výpravní budovu, stavební úpravy se dotknou jen
interiéru severozápadní þásti. VnČjší

Mezinárodní úspďch a rekordní Ànance

Organizace Times Higher Education zveĜejnila výsledky mezinárodního
hodnocení vysokých škol European
Teaching Ranking 2019. V konkurenci
stovek evropských vzdČlávacích institucí výraznČ uspČla Univerzita Hradec
Králové (UHK), která obsadila 101. až
125. pozici. Mezi þeskými univerzitami
je pak vĤbec nejlepší. „Tento žebĜíþek
je na rozdíl od ostatních speciální tím,
že danou instituci hodnotí anonymnČ
pĜímo její studenti. Naši posluchaþi
nám tak udČlili opravdu výborné pomyslné vysvČdþení,“ chválí výsledky
rektor UHK Kamil Kuþa.
A druhá dobrá zpráva! DĤm zahraniþní spolupráce rozdČlil mezi 22
institucí ¿nanþní prostĜedky urþené
na mobility vysokoškolského vzdČlávání. Univerzita Hradec Králové
získala druhý nejvyšší rozpoþet ve
výši 697 215 euro. „To je v pĜepoþtu
témČĜ osmnáct milionĤ korun, které
mĤžeme využít na výjezdy a pĜíjezdy studentĤ, ale i akademikĤ. Inter-

nacionalizace je jednou z priorit naší
univerzity a tento výsledek v konkurenci ostatních vysokých škol to jen
potvrzuje,“ popsal zisk rekordních
¿nanþních prostĜedkĤ prorektor UHK
pro zahraniþní vztahy ZdenČk Beran.
V minulém roce þinila výše pĜidČlených prostĜedkĤ univerzity 396 316
euro, tedy nČco pĜes 10 milionĤ korun.
„Na výjezdy studentĤ do zahraniþí
a naopak, klademe opravdu veliký
dĤraz. V minulém roce vyjelo z UHK
do zahraniþí 409 þeských studentĤ
a naopak ze zahraniþních partnerských univerzit k nám dorazilo 598
studentĤ. PĜi celkovém poþtu zhruba
6 000 tisíc studentĤ univerzity to je,
myslím, velmi pČkný výsledek,“ informoval rektor UHK Kamil Kuþa.
Univerzita Hradec Králové pak
jako jediná þeská vysoká škola od
roku 2018 pĜipravuje pro zahraniþní
studenty speciální náborový seriál
UHK Guide, jehož díly zhlédlo už
pĜes 80 tisíc studentĤ.
(nov)

Jak si (ne)nechat ukrást
stĢechu nad hlavou
Klasik praví, že „zatímco hodinky vám mohou ukrást, penČženku vám mohou ukrást, tak dĤl, to je jen díra v zemi, tu
vám nikdo nemĤže vzít“. Jak je to však s nemovitostmi, které
vlastníme, opravdu se o nČ nemusíme obávat?
PĜedem je tĜeba Ĝíci, že nemovitosti se pĜevádČjí tzv. zápisem do katastru nemovitostí. V katastru nemovitostí je uvedena nejenom samotná nemovitost, ale i její vlastník, zástavní práva a další podstatné informace – všechny tyto údaje
jsou pĜitom veĜejnČ dostupné na internetu. Takto si mĤže napĜ. kupující ovČĜit,
že nemovitost kupuje pĜímo od jejího vlastníka. V tom je nicménČ kámen úrazu
– údaj v katastru nemovitostí se mĤže zcela výjimeþnČ zmČnit i bez souhlasu
vlastníka nemovitosti, napĜ. chybou úĜedníka anebo podvodným jednáním jiné
osoby, která zfalšuje náš podpis.
Pokud totiž podvodník vytvoĜí kupní smlouvu, zfalšuje na ní náš podpis a podaĜí
se mu zajistit úĜední ovČĜení tohoto podpisu, katastr takovou smlouvu bez váhání
akceptuje. Dle prĤzkumu, který provedl soudní znalec JiĜí Závora pĜitom takový
zfalšovaný podpis ovČĜilo na 80 procent notáĜství a 76 procent poboþek Czech
Point – vytvoĜit takovou falešnou smlouvu tak není pĜíliš obtížné. Je však tĜeba
Ĝíci, že pĜi pĜevodu nemovitosti musí katastr nemovitostí ze zákona pĤvodního
vlastníka písemnČ upozornit (zpravidla poštou). Dopis však nemusí dojít, mimo
jiné i proto, že podvodníci mohou na základČ zfalšované plné moci uvést „novou“
adresu vlastníka, na kterou se má upozornČní o pĜevodu nemovitosti zaslat.
Jak se však proti podobnému jednání, které má þasto za cíl nemovitost ukrást
a co nejdĜíve pĜeprodat jinému kupci za slušnou sumu, vlastnČ bránit? To bude
tématem pĜíštího právního okénka.
Jan Holásek, advokát a þlen zastupitelstva mČsta Hradec Králové

vzhled fasády budovy se v podstatČ
nezmČní, pouze ve dvoĜe bude zbudován výtah.
Správa železnic pĜedpokládá, že
stavba zaþne v lednu 2022, hotovo
by mČlo být v þervnu 2024. Web zdopravy.cz informuje o tom, že celková
investice dosáhne zhruba 2,5 miliardy
korun.
Úpravy královéhradeckého nádraží
souvisejí s plány na dokonþení zdvoukolejnČní tratČ mezi Pardubicemi
a Hradcem. Druhá kolej chybí v úsecích Pardubice – Stéblová a Opatovice nad Labem – Hradec Králové. Vložený úsek mezi Stéblovou a Opatovicemi je hotový už od roku 2015. StavČt by se mČlo v první polovinČ 20. let,
SŽDC musí nicménČ pĜekonat odpor
ekologĤ i nČkterých místních obyvatel. V uplynulých dvou letech nicménČ
zdolala s úspČchem proces posuzování vlivu na okolí (EIA) .
(zr)

Pestrý svďt
V Galerii na mostČ Farmaceutické
fakulty Hradec Králové je až do 25. Ĝíjna výstava Aleny Hanouskové MĤj
pestrý svČt. Autorka po absolutoriu na
PF Hradec Králové (aprobace þeský
jazyk – výtvarná výchova) se výtvarnému oboru vČnovala sedmatĜicet let na
ZUŠ Na StĜezinČ. PĜíprava a hledání
výtvarné motivace, následnČ pak spoleþná realizace pĜedstav žákĤ, ji vedla
k zaþátkĤm vlastní tvorby. Nejprve se
zabývala keramikou, od roku 2000 soustĜedila svou pozornost na olejomalbu.
Od dČtství miluje barvy, proto jsou její
obrazy pestré a pĜevážnČ abstraktní.
Galerie má otevĜeno ve všední dny
8 - 18 hodin a o víkendech 8 - 16. (rum)

BiĢiĀka otevĢe dveĢe
Den otevĜených dveĜí v DomovČ
U BiĜiþky se v rámci akce Týden sociálních služeb uskuteþní v pondČlí
7. Ĝíjna. Prohlídky zaþnou v 9 hodin,
poslední je plánována na 16. hodinu.
KromČ klasického seznámení s areálem domova je souþástí programu
také výstava fotogra¿í z projektu Dámou 20. století a mČĜení tlaku, glykémie a BMI. Pro návštČvníky je rovnČž
pĜipraveno drobné obþerstvení. (mš)

Poutavá výstava
Výstava PĜíbČh Draku 1958 - 2018
v Labyrintu pĜibližuje šedesátiletou historii naší renomované scény.
ProstĜednictvím vystavených loutek,
fotogra¿í, ukázek z inscenací a dalších dobových materiálĤ zachycuje
promČny drakovského divadelního
jazyka a zároveĖ pĜibližuje nezamČnitelnou atmosféru divadla. PĜedstavuje Drak jako místo tvorby, ale také
jako kĜižovatku osudĤ tČch, kteĜí jeho
pĜíbČh po šedesát let spoluvytváĜeli.
Vernisáž atraktivní výstavy je 8. Ĝíjna
od 17 hodin. OtevĜeno o víkendech
od 10 do 17 hodin, ve všední dny ve
stejném þase, ale na objednání. (zr)

Nero, evid. þ. 125/2018, kĜíženec,
pohlaví: pes, barva: bílo-žíhaná,
vČk: 4 roky, kohoutková výška 40
cm, hmotnost 24 kg.
Nero je mladý kĜíženec amerického
staffordšírského teriéra. K jiným psĤm
není vhodný. Je pro aktivního þlovČka
s dostatkem þasu a zkušenostmi.

Rony, evid. þ. 138/2018, bulteriér;
pohlaví: pes, barva: bílá, vČk: 5 let,
kohoutková výška 53 cm, hmotnost
38 kg.
Rony je pČtiletý bulteriér, klidné povahy, vhodný k domku se zahrádkou.
Další informace
a http://tshk.cz/utulek/cs

Nehoda tĢí vozidel mďla ĀtyĢi zranďné

U dopravní nehody tĜí osobních vozidel, která se stala na silnici þ. 11 z Hradce
Králové smČrem na TĜebechovice, zasahovali profesionální hasiþi z centrální
hradecké stanice a dobrovolná tĜebechovická jednotka. PĜi pĜíjezdu hasiþĤ na
místo události se všichni úþastníci nacházeli mimo havarovaná vozidla, zranČní
utrpČli þtyĜi z nich. Na místČ zasahovaly všechny složky IZS, jednu osobu transportoval do nemocnice vrtulník LZS, další tĜi byly pĜevezeny sanitními vozy. Dva
zranČné mČla srážka dvou osobních vozidel na PouchovČ a jedno zranČní pĜinesla nehoda osobního automobilu a cyklisty v malšovické ulici K BĜízkám. (gö)

Vlašské oĢechy mohly stát muže život

Do malého rybníþku v okrajové þásti mČsta spadl muž, který nebyl schopen
se vlastními silami dostat na bĜeh. Už pĜed pĜíjezdem pĜivolané hlídky mu nezištnČ pomáhal okolo jedoucí cyklista, který zaslechl jeho volání o pomoc. SpoleþnČ
se jim ho podaĜilo vytáhnout na bĜeh. Senior, který byl pĜi vČdomí a mČl jen nČkolik odČrkĤ na hlavČ, strážníkĤm vysvČtlil, že se na bĜehu snažil trhat vlašské
oĜechy, ale zamotala se mu hlava a on se skulil do vody.
(knČ)

Žena poslala „námoĢníkovi“ pĢes milion korun

Falešný námoĜní inženýr podvedl 43letou ženu z Hradce Králové. Ta se s ním
seznámila na internetové seznamce v dobČ, kdy se 46letý Nor údajnČ plavil pĜes
StĜedozemní moĜe. Po nČjakém þase ji muž požádal, zda by ji mohl poslat balíþek
se svými osobními vČcmi, u kterého je tĜeba zaplatit poštovné. Lodi totiž hrozilo nebezpeþí pĜepadení piráty. Žena mu uvČĜila a necelých padesát tisíc korun v eurech
poslala. Pak pĜišly další potíže s balíkem, jako proclení, pojištČní, vývozní daĖ a jiné
požadavky. Vždy se jednalo o zaplacení dalších penČz. Jelikož ženČ došly úspory,
vzala si u nČkolika spoleþností pĤjþku a pĤjþila si i od známých. Celkem za doruþení balíku, který samozĜejmČ nedošel, zaplatila témČĜ 1,3 milionu korun. (kor)

BLOKOVÉ ýIŠTċNÍ (zákaz zastavení platí od 7 do 13 hodin, pĜípravné práce budou probíhat od 6 hodin): 1. 10. Markova (parkovištČ u MŠ), Kubištova,
Kudrnova (od Krunertovy po Kalendovu, slepá þást), RĤžová (od Pražské tĜídy po
Pardubickou), 2. 10. Kampelíkova, Kalendova (od Pražské tĜídy po Kudrnovu), Machovcova (od Kubištovy po þp. 794, E17), 3. 10. U Svodnice, Pardubická (parkovištČ pĜed þp. 757-roh Anenské nám., od Pražské po RĤžovou), StČžerská, Ležáky,
4. 10. Krunertova, KĜížkovského, K Meteoru, 5. 10. – mimoĜádné (12-24) Malé
námČstí (pĜed þp. 127, 128, 129), 6. 10. U PastvišĢ, 6. 10. – mimoĜádné (0-18),
Malé námČstí (pĜed þp. 127, 128, 129), 6. 10. – mimoĜádné (10-18) U Kavalíru (od
tĜ. ýSA po Nezvalovu), 6. 10. – mimoĜádné (10-17) Sportovní, 6. 10. – mimoĜádné
(10-14) Jana Koziny (od Nezvalovy po Hradební), Hradební (mezi hĜištČm a DDM,
pĜed StĜední integrovanou školou), HeĜmanova, Orlické nábĜeží (mezi HeĜmanovou
a Nezvalovou), 7. 10. Husova (u þp. 1622-1613, 1612-1597, 1591-1623, od BrnČnské po prof. Smotlachy), Na DĜevČnce, 8. 10. K HvČzdárnČ (od þp. 1499-1506 + odboþka k þp. 704, pĜed þp. 1470-1477, 1478-1485, 1486-1491), PĜemyslova, 9. 10.
Bendlova, Prašingerova, Boleslavova, Lesní, 10. 10. U Myslivny (od PĜemyslovy
po Lesní a od PĜemyslovy po þp. 1769), BrnČnská (mezi Husovou a Prašingerovou obČ strany), Svatováclavské námČstí, Nár. MuþedníkĤ (hlavní od K BiĜiþce po
Partyzánskou + boþní od Svatováclavského nám. po hlavní). Zdroj: www.tshk.cz
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Za kulturou, zábavou i pouĀením
Vybíráme z aktuální nabídky královéhradeckých divadel, kin, galerií,
výstavních síní a dalších kulturních institucí
AC KLUB-Zámostí: 7. 10. Cestovatelské promítání Jordánsko – Po stopách Indiana Jonese a beduínĤ (19).
ADALBERTINUM – akce: 7. 10.
Divadelní
pĜedstavení
Geraldine
Aron: MĤj bájeþný rozvod hraje, Eliška Balzerová (19-velký sál), 8. 10. Babiþka roku Královéhradeckého kraje
2019 (13). Studio A: 6. 10. Pohádka O drakovi (10), 7. 10. PĜednáška
a promítání Katky Lhotové, Bhútánská cesta za štČstím na kole, pČšky
i autem v „Zemi hĜmícího draka“ (18).
ALDIS, Kongresové centrum:
6. 10. Velké setkání sbČratelĤ (7-12),
Aqua Tera Flóra (9-12).
BÍLÁ VċŽ: 5. 10. Noþní prohlídka
(20-24).
BIO CENTRÁL: 2. 10. Národní
tĜída (18), Roger Waters Us+Them –
koncert v kinČ (20.30-angl.), 3. 10. JiĜí
BČlohlávek: „Když já tak rád diriguju… (18), Joker (20.30-angl.), 4. 10.
Neviditelné (14), 5. 10. Joker (20.30angl.), 6. 10. Roger Waters Us+Them
– koncert v kinČ (18-angl.), 7. 10.
Slavnostní zahájení TýdnĤ pro duševní zdraví s ¿lmem Bylo jednou jedno
mČsto bláznĤ a besedou (18), 8. 10.
Nabarvené ptáþe (10), beseda Moje
jméno není diagnóza (18), 9. 10. JiĜí
BČlohlávek: „Když já tak rád diriguju… (14), 10. 10. Jazz Goes to Town
(19), 11. 10. Jazz Goes to Town (20).
Garsonka: 1. 10. Aquarela (17.30),
Naprostá láska (21), 2. 10. Slunovrat
(17.30-angl.), Aquarela (21).
BULLY, zimní stadión: Každý þtvrtek Chytrý kvíz (19.30).
CLUB DENOCHE: 4. 10. Flames of
music (20), 5. 10. Retro Noche – DJ
Pavel Ferbas, DJ Pedro (21).
CLUBCAFÉ PESCOA, tĜída ýSA:
PĜíroda a fantazie – výstava obrazĤ
Michala Vávry (do 15. 11.).
DIVADLO DRAK: 4. 10. Výtvarníkem na vlastní kĤži (pro školy – v Labyrintu: 8.30 a 10.30), 5. 10. Jak si
hrají tatínkové (16 – hlavní scéna),
6. a 8. 10. Za zdí (pro školy – v Labyrintu: 8.30 a 10.30). Akce: 8. 10.

Vernisáž výstavy PĜíbČh Draku, retrospektiva šedesáti sezón divadla (17).
DIVADLO JESLIýKY JOSEFA TEJKLA: 3. 10. Ryba ve þtyĜech (19.30),
7. 10. Pornogeogra¿e (19.30), 8. 10.
DĤm Bernardy Alby (19.30).
DOMOV U BIěIýKY: 7. 10. Den
otevĜených dveĜí (9-16).
FILHARMONIE: 3. 10. Velké lásky
v malém hotelu (19), 6. 10. Plnou parou (19).
FOX GALLERY: Výstava Konkrétní
podzim 2019 (do 31. 10.).
GALERIE BARBARA: 3. 10. Vernisáž výstavy Olga Vychodilová – gra¿ky, Pavel Šereda – keramika (17 –
výstava trvá do 31. 10.).
GALERIE KORUNA: Výstava JiĜí
Anderle – obrazy, gra¿ka (do 12. 10.).
GALERIE NA MOSTċ Faf UK: Výstava obrazĤ Aleny Hanouskové MĤj
pestrý svČt (do 25. 10.).
HVċZDÁRNA A PLANETÁRIUM:
2. 10. Dokument Hledání života
(18.30), 4. 10 Retro veþerní program
(18.30), 5. 10. Polaris (15), dokument
Hledání života (18), ¿lm Cesta za miliardou sluncí (19.30). Výstavy: Prvorepublikové spolky pohledem Astronomické spoleþnosti v Hradci Králové,
Papírové modely kosmické techniky,
Sluneþní hodiny nové & moderní. Pozorování veþerní oblohy se konají
ve stĜedu, þtvrtek, pátek a v sobotu
od 21.30 hodin, pozorování Slunce
v sobotu od 15 hodin.
INFOCENTRUM, Elišþino nábĜeží
– akce: 2. 10. PĜednáška cestovatelĤ Michala France a Martina Gregora S Jawou na cestách – ýernobyl
(16.30). Galerie Suterén: Výstava
Jan Poskoþil: Terapie kresbou (do 31.
10.), výstava Gabriel Alex: Obrazy
plné moĜe (do 30. 10.).
KD STěELNICE: 6. 10. Pravidelné
taneþní odpoledne, hraje Vosa band
(14 – velký sál).
KLICPEROVO DIVADLO: 1. 10.
Finský kĤĖ (19), 2. 10. Finský kĤĖ
(17.30), 3. 10. Rybí krev – Jihoþes-

ké divadlo (19), Vincenc (19 – Studio
Beseda), 4. 10. Kanibalky: Soumrak
samcĤ – MČstská divadla pražská
(19), Pustina – Divadelní spolek Jedl
(19 – Studio Beseda), 5. 10. PĜítelkynČ – Divadlo Ungelt (19), Fernando
Krapp mi napsal dopis (19-Studio
Beseda), 6. 10. Burnout aneb VyhoĜ!
– A studio Rubín (19-Studio Beseda), 7. 10. Spáš – beseda s tvĤrci (18
v pĜedprodeji), Agent tzv. spoleþenský
– Švandovo divadlo-Testis (19), 8. 10.
Osm žen (19), koncert Jazz Goes
to Town (19-Studio Beseda), 9. 10.
koncert Petr Hapka a jeho PotmČšilí
hosté (19), 12. 10. Koncert Jazz Goes
to Town (21-Studio Beseda). Pokud
není uvedeno jinak, jsou pĜedstavení
na hlavní scénČ. Výstava: Konkrétní
podzim 2019 (do 24. 10.).
KNIHOVNA MċSTA - Centrum celoživotního vzdČlávání, Wonkova
ulice – akce: Do 4. 10. Bazar knih
a hudební bazar ve foyer, 2. 10. Výtvarná dílna: Camera obscura (15),
Nové poznatky o stĜedovČké architektuĜe ve východních ýechách (17),
3. 10. Virtuální univerzita tĜetího vČku
(10 a 14), Autorské þtení: Jonáš ZboĜil – Spisovatelé do knihoven (17),
7. 10. PondČlní matiné: Václav Vorlíþek (10), O dČtských nemocech
a jak jim pĜedcházet (17). Výstavy:
Ivo Jansa: Obrazy (do 30. 10.), Škola Michael for Mamma HELP (do 30.
10.), Motýla jsem tu nevidČl – kresby
dČtí z terezínského gheta (do 31. 10),
Šárka Teplá: Úlet (do 30. 10.). Poboþky – Moravské PĜedmČstí: 1. 10.
vernisáž výstavy Romana SvatoĖová:
Cesty (17, výstava trvá do 31. 10.),
2. 10. Klubík Soviþka: MalíĜ podzim
(9.30), 4. 10. Klubík Pohádka: Barevné prstíþky (9.30), Nový Hradec:
3. 10. Klubík Káþátko: Pohádky z lesa
(9.30), Slezské PĜedmČstí: 3. 10. Výtvarná dílna: Létající stroje (16).
KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY
MARIE: Fotogra¿cká výstava – 20 let
þinnosti KRC Sedmikráska (do 31. 10.).
LÉKAěSKÁ FAKULTA UK, Šimkova ulice: Výstava JiĜí VavĜina: po-

stavy z mytologie a Starého zákona,
kresby, obrazy, objekty (do 7. 10.).
MċSTSKÁ HUDEBNÍ SÍĕ: 12. 10.
Jazz Goes to Town (17).
NÁPLAVKA: 9. 10. Jazz Goes to
Town (19), 11. 10. Jazz Goes to Town
(21 a 23).
OBCHODNÍ AKADEMIE, aula:
10. 10. Koncert Hans Krása Quartet
(19.30).
PETROF GALLERY – akce: 8. 10.
ýeské trio a taneþní mistĜi (19), 12. 10.
Jazz Goes to Town (10 a 19). Výstava: PĜíbČhy beze slov (do 31. 10.).
PILNÁýKOVA TOVÁRNA: 4. 10.
Ghostface + Jamming with the Devil
(18), 5. 10. Touring Monochrome, Genuine Jacks, Walter Schnitzelsson (20).
RESTAURACE ýERNÝ KUĕ:
8. 10. Jazz Goes to Town (18).
SBOR KNċZE AMBROŽE: Výstava Konkrétní podzim 2019 (do 2. 10.),
11. 10. Jazz Goes to Town (18).
SEDMIKRÁSKA – KĜesĢanské rodinné centrum: 2. 10. Seniorský klub
(10-12), Odpoledne s kávou v rodinné pražírnČ LamCafé v TomkovČ ulici
(16-18).
SMETANOVO NÁBěEŽÍ: 4. - 6. 10.
NábĜeží saunaĜĤ.
STěEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA VETERINÁRNÍ: 3. 10. 26. Den zvíĜat od
9 hodin v areálu školy, od 9 do 15 hodin informace o studiu.
STUDIJNÍ A VċDECKÁ KNIHOVNA – akce: 2. 10. Lenka HorĖáková –
Civade: Cesta z þeštiny do francouzštiny a zase zpátky (18), 3. 10. Klub
trénování pamČti (15.30), 8. 10. Doc.
JiĜí Huteþka: Každodennost v zákopech 1. svČtové války (17). Galerie Automat: 2. 10. Vernisáž výstavy obrazĤ
Yvona Jelínková: Oceán (výstava trvá
do 16. 10.). Galerie U PĜívozu: Výstava Konkrétní podzim (do 14. 10.).
TYLOVO NÁBěEŽÍ: 6. 10. Den
s úsmČvem (14).
UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ: 1. 10. Knižní veletrh (9-17 v aule
budovy A).

AQUACENTRUM: 1. – 3. 10. 1021, 4. 10. 10-21 (14-21 dČti za polovinu), 5. a 6. 10. 10-20, 7. a 8. 10.
10-21. Podrobnosti a zmČny na www.
snhk.cz/lazne.
BASKETBAL: ŽBL 2. 10. Sokol
Nil¿sk Hradec Králové – KP Brno (18),
9. 10. Sokol Nil¿sk Hradec Králové –
BLK Slavia Praha (18).
BċH: 6. 10. Charitativní Kingspan
bČh proti rakovinČ (12.35 na Malém
námČstí), 7. roþník ýSOB Hradeckého maratonu a pĤlmaratonu (11.15
a 12.30 na Malém námČstí).
FLOŠNA: OtevĜeno každý den
v dobČ od 9 do 19 hodin.
FOTBAL: FNL 5. 10. FC Hradec –
FK Pardubice (13.10), ýFL 6. 10. FC
Hradec B – Zbuzany (10.15 na Slavii),
krajský pĜebor 5. 10. Sl. Hradec –
Kratonohy/Olympia Hradec (10.15),
Vysoká – Kostelec n. O., 6. 10. TĜebeš
– ý. Kostelec, ýernilov – Chlumec B,
I. A tĜída 5. 10. Lok. Hradec - Broumov, I. B tĜída 5. 10. Malšovice - Sl.
Hradec B, Nový Hradec – Opoþno,
okresní pĜebor 5. 10. Malšova Lhota
- SmiĜice, 4. tĜída 6. 10. Nový Hradec
B – Kratonohy. Pokud není uvedeno
jinak, zaþátky v 16 hodin.
GOLF: Park Golf, Roudniþská 730,
tel. 723 848 039, 777 284 160. Centrum zábavy a sportu Indoor Golf Fomei – otevĜeno dennČ 9-20 hod., tel.
495 535 181.
LEDNÍ HOKEJ: 4. 10. Tipsport extraliga Mount¿eld HK – Kometa Brno (18).
PLAVECKÝ BAZÉN: 1. 10. 6-21,
2. 10. 12-19, 3. 10. 6-21, 4. 10. 6-18
a 19.45-22, 5. a 6. 10. 10-20, 7. 10.
6-19, 8. 10. 6-21. Podrobnosti a zmČny na www.snhk.cz/bazen.
RICOCHET: otevĜeno každý den 14
do 22 hodin, tel. 607 239 502.
TENIS: LTC 777 329 528, SK Tenis
areál Malšovice 603 358 061, areál
U PĜívozu 720 650 477, Tenis centrum
DTJ 606 364 434, VýE 608 521 204.
VOLEJBAL: 5. 10. I. liga juniorek
Sl. Hradec – Náchod (10 a 14 v ZŠ
Pouchov), I. liga kadetek Sl. Hradec
– Hronov (12 a 16 v ZŠ Pouchov),
ýeský pohár starších žákĤ (11.30-19
na Slavii), 6. 10. ýeský pohár starších
žákĤ (9-15 na Slavii).

Basketbalisté si pochvalují pĢípravu
a chtďli by nejménď desáté místo

Na setkání legend hradeĀtí fotbalisté
pĢedstavili projekt Mladý Votrok

Nová sezóna nejvyšší mužské basketbalové soutČže klepe na dveĜe, Královští Sokoli
do ní vstupují tuto sobotu na hĜišti BK Olomoucko. Za sebou mají kompletní letní pĜípravu, která se podle slov trenéra Lubomíra Peterky pro Týdeník Hradeþák, povedla
o hodnČ více, než tomu bylo minulé léto. A mĤže za to jediný fakt, tým byl totiž kompletnČ pospolu už od prvního nabírání kondice.
LoĖská sezona byla pro hradecké
basketbalisty premiérou mezi þeskou
elitou. A bylo to znát. Z mnoha dĤvodĤ
se hráþĤm zpod Bílé vČže pĜíliš nedaĜilo, þasto však zápasy konþily tČsnými výsledky, což byl na druhou stranu
jednoznaþnČ pĜíslib do budoucna.
NejdĤležitČjším krokem k dalším plánĤm ale nejprve bylo potĜeba zvládnout obtížnou tĜíþlennou skupinovou
baráž. A to se nakonec tČsnČ povedlo!
„Byla to pro nás všechny obrovská
úleva,“ nezastírá trenér SokolĤ Lubomír Peterka a navazuje: „V nadcházející letní pĜípravČ jsme pak nechtČli dČlat žádné velké zmČny, ale jednu ano.
A to takovou, abychom s kompletním
týmem byli už od zaþátku, a to se povedlo. Tohle vidím jako hlavní a velké
plus, projevuje se to i na chemii týmu.“
Letní dvoumČsíþní dril nebyl pro
žádného þlena kádru rozhodnČ niþím jednoduchým. BČhem jednoho
týdne totiž všichni absolvovali tĜeba
sedm až devČt tréninkových jednotek, což vyžaduje poĜádnou porci fyzické výdrže. „S celkovou pĜípravou
jsme spokojeni. Až na dvČ pĜípravná
utkání na Slovensku, kde nás brzdila

u nČkterých hráþĤ zranČní, takže jsme
nehráli takový obrázek hry, který jsme
trénovali,“ vrací se Peterka k utkáním
s MBK Baník Handlová a BK Slavia
Žilina. Jinak ale Sokoli dokázali v pĜípravČ tĜeba porazit, byĢ oslabené, Svitavy, tedy celek, který se vloni radoval
z druhého místa po základní þásti. Východoþeši v pĜípravČ porazili dvakrát
i Kolín.
K dobrým výsledkĤm v pĜípravČ pomáhaly už také nové akvizice v dresu
Hradeckých. Peterka: „NejvČtší hvČzdou je srbský hráþ Djordje Tresaþ,
který pĜichází z Handlové. Je to vynikající hráþ, bodový tahoun, a to si od
nČho slibujeme právČ i v Hradci. Doufáme, že prokáže svoji skvČlou stĜelbu
z kteréhokoliv prostoru na hĜišti. Dále
jsme pĜivedli i dva þeské hráþe, David
Pekárek pĜichází z americké univerzity, kde ukonþil studium. Od nČj si
slibujeme také velké zlepšení našich
výsledkĤ, jeho velkou pĜedností je
skvČlý tah na koš. Nový je i Dominik
Heinzl, kterého znám od mala – je to
výborný pivot a skvČle operuje pod
košem. Tým jsme doplnili i dalšími
kvalitními mladými hráþi.“

Tento týden už Královští Sokoli absolvují v režimu sezony, vždyĢ
v sobotu je þeká ostrý start na hĜišti
Olomoucka, odkud by klidnČ mohli pĜivést letošní premiérové body. „Minulý
týden jsme ještČ mČli jeden pĜípravný
zápas, a to domácí odvetu se Žilinou.
V tomhle týdnu už trénujeme vlastnČ
úplnČ stejnČ, jako to bude celou sezonu v zápasovém rytmu sobota-sobota. Zapojili jsme tak už tĜeba i videorozbory a vše s taktickou pĜípravou
spojené,“ prozrazuje kouþ VýchodoþechĤ.
A pokud bychom narazili na otázku
letošních cílĤ? Už dopĜedu je jasné,
že tím jednoznaþným bude vyhnout
se loĖskému nervy drásajícímu závČru sezony. „RozhodnČ nechceme ani
hrát na chvostu. Vloni to všechno bylo
zpĤsobeno hlavnČ nČkolika výmČnami hráþĤ bČhem sezony. To bude,
doufáme, letos už úplnČ jiné, protože jsme pĜivedli hráþe, kteĜí už jsou
ovČĜeni. ChtČli bychom tĜeba desáté
místo, ale když bych mČl mluvit o nČjakém vČtším konkrétním cíli, byla by
to první osmiþka,“ uzavírá odhodlanČ
Lubomír Peterka.

S kým hrají doma?

Ve Sportovní hale TĜebeš þekají hradecké basketbalisty v základní þásti tito soupeĜi: 12. 10. Sluneta
Ústí nad Labem (zaþátek v 18 hodin),
25. 10. BK JIP Pardubice (18), 2. 11.
Geosan Kolín (18), 27. 11. ERA Basketball Nymburk (19), 22. 11. Basket
Brno (19), 7. 12. BK Olomoucko (18),
21. 12. USK Praha (18), 4. 1. 2020
Dekstone TuĜi Svitavy (18), 15. 1. BK
Armex DČþín (19), 25. 1. NH Ostrava
(18). Termín domácího utkání 12. kola
s BK Opava bude teprve urþen.
OndĜej Novotný, foto: bkhk.cz

Na snímku stoper Jan Rolko (vlevo) a nejlepší klubový kanonýr Pavel ýerný.
nulosti se právČ výše uvedenými chaNa Malšovickém stadionu prorakteristikami vyznaþovali.
bČhlo tradiþní setkání legend. Bývalí
To je hlavní myšlenkou ocenČní
hradeþtí fotbalisté všech generací
Mladý Votrok, které bude klub FC
zavzpomínali na staré þasy a díky
Hradec Králové poþínaje touto sezospolupráci s Bio Central zhlédli ¿lm
nou vyhlašovat v závČru každého roþDiego Maradona. Klub také na seníku. „U hráþĤ v jednotlivých mládežtkání pĜedstavil nový projekt – Mladý
nických kategoriích od žákĤ po dorost
Votrok sezony.
budeme hodnotit úroveĖ fotbalových
Ve VIP prostorách Malšovického
dovedností, pĜiþemž mČĜítka budou
stadionu se sešli bývalí hráþi Hradce
v každé vČkové skupinČ pĜizpĤsobena
v þele s mistrem ligy 1960 Ladislaaktuální vývojové fázi mladých hráþĤ.
vem Pokorným, nejlepším stĜelcem
DĤležitou roli v celkovém hodnocení
v historii klubu Pavlem ýerným nebo
bude hrát i školní prospČch nebo prostĜíbrným medailistou z Euro 1996
fesionální pĜístup k fotbalu a životu,“
Lubošem Kubíkem. StaĜí kamarádi
popsal formát ankety její duchovní
si zavzpomínali na doby, kdy stĜíleli
otec, þlen pĜedstavenstva FC Hradec
góly U Nemocnice nebo Pod Lízátky,
Králové Ing. Mgr. Pavel KĜížek.
zhlédli ¿lm Diego Maradona a také
Každý roþník Mladého Votroka
se dozvČdČli o novém projektu, který
bude mít pod patronátem legenda
prováže slavnou þernobílou minulost
minulosti hradeckého fotbalu. Jako
a nadČjnou budoucnost.
první bude své nástupce inspirovat
Technická vyspČlost, rychlost pohyLuboš Kubík – hradecký odchovanec,
bu i myšlení, oddanost fotbalu nebo
šestapadesátinásobný reprezentant,
celkový pĜístup k životu – tyto kvality
stĜíbrný medailista z mistrovství Evbyly a mají být charakteristickými rysy
ropy 1996 a þtvrt¿nalista mistrovství
hráþĤ, kteĜí reprezentují Fotbalovou
svČta 1990.
akademii FC Hradec Králové. TrenéĜi
Po dĤkladném vyhodnocení všech
mládeže i zástupci vedení klubu jsou
atributĤ budou nejlepší Mladí Votroci
pĜesvČdþeni, že jen komplexní výchovyhlášeni a odmČnČni na slavnostním
va mĤže mladým VotrokĤm otevĜít
veþeru na konci sezony 2019/2020.
dveĜe do velkého fotbalu. OstatnČ,
Michal Petrák, foto www.fchk.cz
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