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Hrajme si i hlavou • Univerzitní kampus Na Soutoku se 

20. a 21. června od 9 do 16 hodin zaplní vědeckými expe-

rimenty, které si mohou vyzkoušet malí i velcí. Už 12. roč-

ník akce Hrajme si i hlavou!, jehož motto letos zní „Od A 

do Z“, představí od každého písmenka něco.

Více na str. 2

Sledujte Hradec Králové na sociálních sítích! 
Informace o dění ve městě, pozvánky na kulturní a sportovní akce, fotky a videa

Sedmdesátiletá, a přesto tak moderní
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové letos slaví 70. výročí svého založení

U fakultní nemocnice zaparkuje 
o více než dvě stě aut více

U fakultní nemocnice začne 
město stavět po prázdninách nové 
provizorní parkoviště. Zpevněná 
plocha s 205 parkovacími místy 
včetně osmi pro zdravotně posti-
žené osoby uleví zeleni na nábřeží 
Labe, kde v současnosti pacienti 
a návštěvníci nemocnice parkují 
v nedůstojných podmínkách. 

Předpokládané náklady na tuto in-
vestici jsou deset milionů korun bez 
DPH. Podmínky veřejné soutěže na 
stavební firmu, která by mohla být 
vybrána a schválena v srpnu tohoto 

roku, schválili na svém zasedání mi-
nulý týden hradečtí radní.

Dočasné parkoviště bude na do-
posud zatravněném prostoru mezi 
obslužnou místní komunikací na 
východní straně areálu fakultní ne-
mocnice a Zborovskou ulicí. „Sta-
vební firma má podle návrhu smlou-
vy parkoviště zhotovit v horizontu 
pěti měsíců, a to i včetně kolaudace. 
Dokončeno by tedy mělo být na za-
čátku příštího roku, ovšem doufám, 
že by se to dalo stihnout ještě letos. 
Uvidíme, jak dlouho bude zmiňova-

ná kolaudace trvat, podle toho se 
bude otevření nového provizorního 
parkoviště odvíjet,“ řekl náměstek 
primátora Jiří Bláha. Zatím mohou 
návštěvníci nemocnice využívat jiné 
provizorní parkoviště, které je situo-
váno po pravé straně hlavního vjez-
du do areálu nemocnice před hlavní 
bránou. Celý projekt město vyjde 
na deset milionů bez DPH. „Na tuto 
investici využijeme finance od spo-
lečnosti CTP, které městu byly pře-
vedeny v rámci dohody o narovnání,“ 
doplnil Bláha. (kaš)

álu knihovny je galerie U Přívozu, 
která nabízí každý měsíc novou vý-
stavu. Menší galerie Automat je pak 
oblíbeným místem ve 2. podlaží, kde 
se rovněž nachází relaxační a studij-
ní zóna a automat na drobné občer-
stvení.

Ve volném výběru je na 130 tisíc 
svazků knih a více než 2000 titulů 

časopisů a novin. K dispozici je 323 
studijních míst, některá vybavená 
počítačem, a studijní boxy pro sou-
středěné studium jednotlivců a ma-
lých skupin. Samozřejmostí je elekt-
ronický katalog knihovny a databáze.

Registrovaným uživatelům umož-
ňuje knihovna vzdálený přístup do 
databází knihovny a bezhotovostní 
úhrady poplatků. Kromě knihov-
ních služeb najdou návštěvníci 
v SVK HK kavárnu CrossCafe. 
A v neposlední řadě mají uživatelé 
k dispozici parkoviště o 100 parko-
vacích místech.

V současnosti zve SVK HK hra-

deckou veřejnost do galerie U Pří-
vozu a do galerie Automat, kde se 
koná již potřetí výstava Czech Press 
Photo. Tentokrát jde o výběr z roku 
2018. Výstava potrvá až do konce 
července. „A po prázdninách vás 
rádi přivítáme hned první školní den 
– 2. září od 10 hodin – na letním se-
tkání pod knihovnou. Čeká vás den 
plný hudby, soutěží, zábavy a občer-
stvení pro malé i velké. Setkání má 
název 70 – nezastavujeme... jedeme 
dál! A právě v tomto duchu budeme 
pokračovat,“ zve vedoucí oddělení 
vnějších vztahů SVK Vlaďka Buchto-
vá.  (vk)

Přestože je Studijní a vědecká 
knihovna v Hradci Králové dobře 
viditelná díky své výrazné budo-
vě již deset let, své služby nabízí 
hradecké veřejnosti mnohem déle. 
Před 70 lety ale nesla název Státní 
vědecká knihovna Dr. Zdeňka Ne-
jedlého. 

Byla slavnostně otevřena 4. listopa-
du 1949. Tehdy došlo k předání fon-
du bývalé Městské studijní knihovny 
do vlastnictví státu. Knihovna sídlila 
v prostorách tehdejšího Městského 
muzea a do svého základního fondu 
získala 34 tisíc svazků knih a časopi-
sů. O tento fond se pečlivě starali tři 
zaměstnanci a ředitel Jiří Rys, který 
do Hradce Králové dojížděl jen na 
několik dní v měsíci, protože součas-
ně vedl i knihovnu v Liberci. Různé 
peripetie, jimiž se osudy knihovny 
ubíraly, budou moci čtenáři sledovat 
v příspěvcích, které budou následo-
vat.

Po sedmdesáti letech se může 
knihovna pyšnit fondem, který čítá té-
měř půl druhého milionu knihovních 
jednotek. V současnosti SVK HK 
poskytuje absenční a prezenční 
výpůjčky všech druhů dokumentů, 
informační a rešeršní služby i nové 
technologie. K dispozici je Digitální 
knihovna SVK HK, která obsahuje 
digitalizovaná vydání periodik a mo-
nografií převážně z 19. a 20. stole-
tí. Knihovna se stala komunitním 
centrem a nabízí široké veřejnosti 
vzdělávací kurzy, odborné a popu-
lárně-naučné přednášky a další kul-
turní zážitky. Prostory konferenčního 
sálu, obou učeben v 5. podlaží i PC 
učebna ve 2. podlaží jsou beze zbyt-
ku využity a lze je pronajmout firmám 
i soukromým osobám. Součástí are-

Nový parkovací dům s 284 parko-
vacími místy v Gayerových kasár-
nách začal minulou středu sloužit 
řidičům. Za první dvě hodiny par-
kování v objektu se platí po deseti 
korunách, za další započaté hodi-
ny dvě koruny. Za večerní či noční 
stání od 18 do 6 hodin řidiči uhradí 
poplatek dvacet korun. Rezidenti si 
mohou pořídit celoroční parkování 
za tři tisíce korun – tuto kartu si mo-
hou zakoupit řidiči z okolních ulic, 
z Velkého náměstí nebo z Orlické 
Kotliny. Abonenty vyjde roční parko-
vací karta na devět tisíc korun. Par-
kovací dům je střežen kamerovým 
systémem. Architektonické řešení 
vychází z účelu objektu s důrazem 
na citlivé začlenění do historického 
areálu, název stavby i panely s texty 
u vjezdu připomínají osobnost Jana 
Gayera. Foto: Petr Vinklář

Objekt knihovny je nevšední jak zven-
ku, tak i uvnitř. Foto: Archiv MMHK

Parkovací dům Jana Gayera 
už nabízí vozům přístřeší

Historie Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové sahá do roku 1949. V architektonicky výrazné budově, tak jak ji 
známe v současnosti, už sídlí deset let. Foto: Miroslav Beneš
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Hradečtí včelaři spolu se zahradou 
léčivých rostlin Farmaceutické fakulty 
UK v Botanické ulici zvou 20. června 
od 9 do 15 hodin na akci věnovanou 
včelám i léčivkám. Pro návštěvníky je 
připraven vzdělávací program nejen 
o léčivých a medonosných rostlinách 
s několika stanovišti, která zájemcům 
přiblíží život včel v prosklených úlech 

a pomůcky pro včelaření. Na dalších 
stanovištích návštěvníci uvidí drobná 
hospodářská zvířata nebo sokolníka 
s dravými ptáky, připravena bude 
i ukázka dřevin a medové občerstve-
ní. V přilehlé budově Farmaceutické 
fakulty UK v Heyrovského ulici se 
současně uskuteční den otevřených 
dveří.  (red)

Univerzitní kampus Na Soutoku 
se 20. a 21. června od 9 do 16 ho-
din zaplní vědeckými experimen-
ty, které si mohou vyzkoušet malí 
i velcí. Už 12. ročník akce Hrajme 
si i hlavou!, jehož motto letos zní 
„Od A do Z“, představí od každého 
písmenka něco. 

„Letos děti zjistí, jak se pozná 
padělaná bankovka, a to nejen 
česká nebo eurová, ale třeba i ja-
ponská. Také jsme připravili nový 
program fyzika potmě – co všech-
no může světélkovat, ve kterém 
ukážeme dětem, že tmy se bát 
nemusejí, protože ve skutečnos-

ti se v ní skrývají samé zajímavé 
věci,“ představuje novinky letoš-
ního ročníku hlavní organizátorka 
Michaela Křížová z Katedry fyziky 
PřF UHK. Děti ale nepřijdou ani 
o osvědčené pokusy s kapalným 
dusíkem a suchým ledem, roboty 
a rakety všech druhů a velikostí, 
newtonskou kapalinu nebo mlž-
nou komoru. Spousta aktivit je pak 
připravena i pro ty nejmenší expe-
rimentátory – třeba skládání sou-
hvězdí z obřích kostek, což je také 
jednou z novinek letošního progra-
mu, a vyrábět se budou i netradič-
ní hudební nástroje. Ke zkoušení 
experimentů bude motivovat děti 
nejen zvědavost, ale také sbírání 
tzv. hlavounků, speciální měny, 
za kterou dostanou odměny nebo 
vyhlášenou limonádu Einsteinov-
ku. „Zajímavou novinkou letošního 
roku je pak také sbírka dobrůtek 
pro zvířata, kterou pořádáme spolu 
se Záchrannou stanicí Jaro Jaro-
měř, která bude mít na akci také 
svůj vlastní stánek. Přinést můžete 
cokoliv, třeba chleba nebo semín-
ka. Čím víc nás bude, tím větší bu-
dou mít zvířátka hostinu,“ uzavírá 
Michaela Křížová pozvání pro děti 
i jejich rodiče.

Hrajme si i hlavou je tradiční akcí 
Přírodovědecké fakulty UHK pro 
děti i dospělé, na které se děti učí 
přírodní vědy hravou formou. Na 
akci spolupracují kromě kateder 
PřF UHK i další fakulty Univerzity 
Hradec Králové. Mezi další partne-
ry patří i Hvězdárna a planetárium, 
Dům dětí a mládeže, SPŠ, SOŠ 
a SOU Hradební nebo MŠ Lentilka 
zaměřená na edukaci dětí se zra-
kovým postižením a další. 

Více na: www.hrajme-si-i-hla-
vou.cz.

Kristýna Vávrová

Hrajme si i hlavou! přinese experimenty 
od A do Z a pobaví každého od 0 do 100 let

Hluk z dálnice u Plačic město přeměří

Ze „schodů do nebe“ vznikne hotel Aldis

K pomníku přibyla další zem z bojišť

Včelaři a botanici zvou do zahrady

 KOMENTÁŘ ZASTUPITELE

Rekonstrukce ZUŠ Střezina: 
kolik zaplatíme za nízkou cenu?

Řada investic bývalého vedení města zkrachovala na špatně připravené 
projektové dokumentaci a zbytečných sporech s veřejností a dotčenými 
vlastníky. Nová koalice se z chyb svých předchůdců zřejmě nepoučila. Při 
rekonstrukci Základní umělecké školy Střezina opět rozhoduje cena pro-
jektu, a nikoliv jeho kvalita.

Zastupitelé za Piráty po koalici požadovali harmonogram dalšího postu-
pu. Místo něj byl představen nejasný výhled na několik málo měsíců, ve 
kterém chybí informace o dvou třetinách objektů školy. Na kritiku vedení 
města reagovalo příslibem, že letos vybuduje parkoviště. Úpravy okolních 
ploch přitom zpravidla bývají posledními pracemi v rámci stavby.

Nekoncepčnost rekonstrukce ZUŠ se projevuje i v dalších ohledech. Dvě 
pětiny školy má projektovat jeden dodavatel, zatímco projekt na zbylé tři 
se má soutěžit veřejnou zakázkou v dosud nevyjasněném čase. Minimálně 
u první etapy bude projektant vybrán pouze podle ceny a rychlosti zpraco-
vání. Ani u jednoduché stavby rodinného domu by zodpovědný investor ne-
nechal přízemí navrhnout jedním architektem a zbytek domu jiným. O tom, 
že by se při jeho výběru řídil výhradně cenou a rychlostí, ani nemluvě.

Největší česká základní umělecká škola by si zasloužila jasnou vizi 
a komplexní řešení. Zákon umožňuje projekt vybírat podle architektonické 
kvality či navrženého energetického a technologického řešení. U Střeziny 
sice situaci komplikuje spor se stavební firmou, která začala stavět pod-
le původní nekvalitní dokumentace (autor byl vybrán na základě nejnižší 
ceny), přesto by bylo reálné letos vybrat dobrého architekta a příští rok za-
čít, částečně na základě již vydaných povolení, s první etapou. Další etapy 
by následovaly s minimálním odstupem. Katastrofální situaci školy nezlep-
ší přezíravé komentáře vedení města na adresu kritiků, ale konstruktivní 
dialog s vedením školy i s rodiči žáků a zodpovědný přístup k řešení na-
stalých problémů.

Aleš Dohnal, bez PP, zvolen za Českou pirátskou stranu
6. června 2019

U příležitosti 101. výročí bitvy u Lipjag a zároveň prvního výročí odhalení pa-
mátníku padlých legionářů a Jana Gayera byly 4. června slavnostně ulože-
ny prsti z bojišť 4. střeleckého pluku do schránky památníku. Pietnímu aktu 
předcházela celodenní akce Československé obce legionářské, která měla 
v Žižkových sadech svůj infostánek a dobové ležení s ukázkou výzbroje a vý-
stroje. Foto: Petr Vinklář

Po více než 30 letech začnou u Aldisu mizet panelákové „schody do nebe“ a místo nich vyroste čtyřhvězdičkový kongresový hotel s šesti nadzemními 
a jedním podzemním podlažím. S přestavbou zchátralého objektu bývalé krajské odborové rady hodlá stavební společnost Stako začít na přelomu čer-
vence a srpna. Hotel s více než 100 pokoji by společnost chtěla dostavět do konce roku 2021. Náklady projektu včetně koupě nemovitosti by měly činit asi 
220 milionů korun. Panelový objekt v osmdesátých letech původně sloužil jako zařízení pro staveniště kongresového centra Aldis, odboráři jej ale následně 
nevyužili. V roce 1992 byl zakonzervován. Stako objekt v roce 2017 koupilo od společnosti Aldis, které patří stejnojmenné kongresové centrum. Stavbaři 
budovu kompletně přestaví a z objektu zůstane jen část nosného skeletu. Zpracovatelem projektové dokumentace je společnost Žárovka architekti a nový 
hotel Aldis by měl být inspirovaný prvorepublikovou architekturou. V nadzemních podlažích bude kromě pokojů restaurace pro více než 100 hostů i kon-
gresový sál pro 200 lidí. Foto: Michal Komárek; vizualizace: Stako

Oponentní posudek hlukového 
zatížení Plačic nechá vypracovat 
město Hradec Králové. Ten prově-
ří potřebu protihlukových opatření 
podél této rychlostní komunikace.

Na hluk z úseku dálnice D11, který 
je v provozu od roku 2017, si stěžují 
obyvatelé Plačic. Kontrolní měření, 
které zde loni provedlo ŘSD, překro-

čení limitů neprokázalo. Na žádost 
obyvatel a komise místní samosprávy 
Plačic tak město nechá vypracovat 
oponentní posudek hlukového zatíže-
ní. „Někteří z Plačic to mají vzdušnou 
čarou k dálnici necelých 400 metrů, 
provoz, jehož intenzita stále houst-
ne, je tak může skutečně obtěžovat. 
Chceme jim pomoct alespoň tím, že 

zaplatíme nové měření. Pokud proká-
že, že hluk je nad přípustnou normou, 
bude muset ŘSD okolí dálnice upra-
vit,“ vysvětluje primátor města Hrad-
ce Králové Alexandr Hrabálek. Nové 
měření, za které město zaplatí 95 tisíc 
korun včetně DPH, by mělo proběh-
nout ještě v červnu, posudek bude mít 
město k dispozici v červenci. (red)

Za krásami růží do 
kuklenského rozária

Soutěžní rozárium v Kukle-
nách se i letos otevře milovníkům 
růží. Poprvé budou moci zájemci 
obdivovat královny květin v sobo-
tu 15. června od 13 do 17 hodin 
a dále od 16. do 30. června den-
ně od 9 do 17 hodin. Na návštěvu 
zve Rosa klub ČR. (red)

V reakci na tragickou událost 
v obci Dražůvky vyhlásil Svaz měst 
a obcí ČR, Sdružení místních sa-
mospráv ČR a starostka Dražůvek 
sbírku na podporu pozůstalým po 
místostarostovi Rudolfu Štosovi. 
Ten byl zastřelen při výkonu své 
veřejné funkce, kdy do obce přije-
la policejní hlídka řešit spor sou-
sedů o studnu. Místostarosta byl 
k akci přizván jako svědek, tedy 
nezúčastněná osoba, podezře-
lý muž ho ale smrtelně postřelil. 
„Vím, že tímto činem nedokážeme 
ulehčit smutek a žal rodiny a blíz-
kých pana Štose, pokusíme se 
tedy alespoň zmírnit dopady této 
strašné události, která námi vše-
mi tolik otřásla,“ uvedl předseda 
Svazu měst a obcí ČR František 
Lukl. Číslo transparentního účtu 
je: 115-9528350237/0100. 

Odkaz na transparentní účet: 
www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/
mesto-kyjov-pomoc-rodine-mis-
tostarosty-drazuvek-me. (smo)

Omezení provozu 
na odboru dopravně 
správních agend

Vzhledem k plánovanému přeruše-
ní dodávky elektřiny společností ČEZ 
Distribuce bude ve čtvrtek 27. června 
v objektu Gayerových kasáren ome-
zen provoz a služby magistrátního 
odboru zajišťujícího zejména registr 
vozidel a registr řidičů. Předpokláda-
ný čas přerušení dodávky elektřiny 
je od 7.30 do 12 hodin. Náhradou 
za čtvrteční dopoledne bude mimo-
řádně pro veřejnost otevřeno v pátek 
28. června od 7.30 do 12 hodin. (od)

V sobotu na trhy
Další farmářské trhy se v ulici Let-

ců u OC Atrium budou konat v sobotu 
15. června od 8 do 12 hodin. Tradič-
ně nabídnou ovoce, zeleninu, mléčné 
výrobky, maso, uzeniny, ryby, pečivo, 
med a další výpěstky a výrobky. (red)
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Bezpečnostní agentura 
BARA HK spol. s r.o.

přijme

IT technika pro EZS, EPS,
kamerové sytémy

Nástup možný dle dohody.
Nástupní plat od 25 000 Kč. 

Strukturovaný životopis zasílat 
na e-mail: 

podatelna@barahk.cz
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Přijďte se podívat dne – 22. 7. 2019 (pondělí)
Začátek představení: 19:00 hod.

CENA VSTUPENKY JE 349 Kč, 
v den akce je cena 379 Kč.

Předprodej vstupenek:
PRODEJNÍ SÍŤ – WWW.HKPOINT.CZ a na 
všech obvyklých předprodejních místech

Srdečně Vás zveme na jedno z nejhranějších 
představení Dívčí válka. Představení se koná 
v LETNÍM KINĚ ŠIRÁK – HRADEC KRÁLOVÉ
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Plynule anglicky
již toto léto!

LETNÍ INTENZIVNÍ KURZY
◦ 80 % mluvení 

◦ viditelné výsledky
PŘIJĎTE NA UKÁZKOVOU HODINU

13. 6. od 15:30 nebo 18. 6. od 18:00 hodin
rezervace na www.lite.cz, 739 613 644

LITE, Škroupova 957, HK 2
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Koupím moto  
československé výroby

Stadion – Jawetta – Pařez – Pionýr – Jawa – CZ …atd, 
v původním nálezovém stavu: koroze, nekompletní,  

popřípadě pouze díly k těmto motocyklům. 

Tel: 775 623 723                  Děkuji za nabídku.
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privesy.cz

Náhradní díly
Půjčovna

Kladská 1093/8a
Hradec Králové, 500 03

mobil 603 234 552

...nebudete ho chtít odpojit!
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Inzerci objednávejte u obchodních manažerů

ZDENĚK SAMKO
tel / 725 958 825 | e-mail / samko@regvyd.cz

ELIŠKA MÍLOVÁ
tel / 737 974 528 | e-mail / milova@regvyd.cz

MICHAL NOVÁK
tel / 739 724 774 | e-mail / novak@regvyd.cz
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Podejte si váš řádkový inzerát 
do informačního zpravodaje RADNICE

NOVĚ
OTEVŘENO

Velké náměstí 1/3

OTEVÍRACÍ DOBA 
KANCELÁŘE
po, út, pá  08:00–12:00
st  07:30–11:30
čt 12:30–16:30

telefon 739 859 099
e-mail radkova.hk@regvyd.cz

Oslovte přes 70 000 čtenářů
Cena inzerce od 80 korun
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40 Kč

80 Kč

120 Kč

160 Kč

200 Kč

240 Kč

280 Kč

Text inzerátu: vyplňujte prosím čitelně do každého okénka pouze jeden znak (písmeno, číslice, mezera, pomlčka, čárka, tečka atp.), slova na konci 
řádku nerozdělujte. Součástí inzerátu musí být kontakt – telefonní číslo nebo e-mail. Každý řádek má 38 políček. 

SBĚRNÁ MÍSTA:  KANCELÁŘ REGIONÁLNÍHO VYDAVATELSTVÍ, Velké náměstí 1/3, Hradec Králové, 
   po + pá 8:00–12:00 hod., út + čt 12:00–16:30 hod., st 7:30–11:30 hod.
   INFOCENTRUM, Eliščino nábřeží 626, 500 03 Hradec Králové, po–pá 9:00–18:00 hod. 

ZAŘADIT DO RUBRIKY:        Služby        Práce        Nemovitosti        Různé       TEXT:        Obyčejně        Tučně        Podbarvený        V rámečku

Počet vydání .............................................................Termín(y) zveřejnění......................................................................

NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE NEBUDOU ZVEŘEJNĚNY, ALE VYŽADUJE JE TISKOVÝ ZÁKON: Firma, jméno a příjmení.......................................................................................................

IČ...............................................Tel.................................................Adresa.................................................................................................................................................................................................................. 

E-mail...............................................................................................Způsob úhrady (hotově, faktura)............................................................................................................................................................
Objednatel svým podpisem uděluje správci (Regionální vydavatelství s.r.o., IČ: 27846717) souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Uvedené osobní údaje je nutné zpracovávat za účelem správy dat souvisejících s nákupem inzerce ve zpravodajích zajišťovaných správcem. Tyto údaje budou správcem zpracovávány pouze po dobu legislativně nezbytně nutnou, 
nejdéle však po dobu 10 let. Objednatel uděluje s výše uvedeným zpracováním svůj výslovný souhlas, který je možné vzít kdykoli zpět zasláním takového požadavku na e-mail gdpr@regvyd.cz.

Podpis.............................................................................................

příplatek 200 Kč bez DPH za inzerát

Z pohodlí Vašeho domova.  tel.: 739 859 099, e-mail: radkova.hk@regvyd.cz

Kupte si vstupenky včas - nestůjte fronty.

Změnili jsme dobu platnosti rezervací. Vstupenky můžete koupit online nebo vyzvedávat předem 
na pokladně kina. 

Od března jsou navíc na představení Senior bio číslované vstupenky.

13. až 26. června 2019

13.6. čt 17:30  Neviditelné  |*
 18:00  Muži v černém: Globální hrozba
 20:30  Bolest a sláva
 21:00  Problémy prvního světa  |*

14.6. pá 14:00  Nikdy neodvracej zrak  |Senior bio
 17:30  Tři blízcí neznámí  |*
 18:00  Teroristka
 20:30  Muži v černém: Globální hrozba
 21:00  Genesis  |*

15.6. so 10:00  TvMiniUni: Zloděj otázek  
 |Bio Smolíček
 13:00  Psí poslání 2  |Bio Smolíček
 15:30  TvMiniUni: Zloděj otázek  
 |Bio Smolíček

 17:30  Neviditelné  |*
 18:00  Free Solo
 20:30  Muži v černém: Globální hrozba
 21:00  Tři blízcí neznámí  |*

16.6. ne 15:00  Psí poslání 2  |Bio Smolíček 
 | dětská dílna

 17:30  Beats  |*
 18:00  Muži v černém: Globální hrozba
 20:30  Rocketman
 21:00  Neviditelné  |*
17.6. po 17:30  Iluze  |Videokavárna
 17:30  Tři blízcí neznámí  |*
 18:00  Bolest a sláva
 20:30  Neviditelné
 21:00  Spitfi re  |*

18.6. út 10:00  Humorista  |Senior bio
 17:30  Neviditelné  |*

 18:00  Muži v černém: Globální hrozba
 20:30  Prado - sbírka plná divů  
 |Umění v kině

 21:00  Neviditelné  |*
19.6. st 10:00  Mirai, dívka z budoucnosti  
 |Baby bio  český dabing

 17:30  Beats  |*
 18:00  Muži v černém: Globální hrozba
 20:30  Bolest a sláva
 21:00  Poslední večery na Zemi  |*

20.6. čt 17:30  Tři blízcí neznámí  |*
 18:00  Rocketman

 20:30  NASLEPO
 21:00  Neviditelné  |*

21.6. pá 14:00  Láska na druhý pohled  
 |Senior bio

 17:30  Brankář  |*
 18:00  Zelená kniha
 20:30  Muži v černém: Globální hrozba
 21:00  Beats  |*

22.6. so 10:00  TVMiniUni: Zloděj otázek  
 |Bio Smolíček
 13:00  Tajný život mazlíčků 2  
 |Bio Smolíček
 15:30  Psí poslání 2  |Bio Smolíček

 17:30  Neviditelné  |*
 18:00  Teroristka
 20:30  John Wick 3
 21:00  Poslední večery na Zemi |*

23.6. ne 15:00  Tajný život mazlíčků 2  
 |Bio Smolíček

 17:30  Poslední večer na Zemi  |*
 18:00  Muži v černém: Globální hrozba
 20:30  Rocketman
 21:00  Punk je hned!  |*
24.6. po 17:30  Spitfi re  |*
 18:00  Skleněný pokoj
 20:30  Muži v černém: Globální hrozba
 21:00  Genesis  |*
25.6. út 17:30  Neviditelné  |*
 18:00  Muži v černém: Globální hrozba

 20:30  Klimt & Schiele - Erós a Psyché  
 |Umění v kině

 21:00  Tři blízcí neznámí  |*
26.6. st 17:30  Beats  |*
 18:00  Teroristka
 20:30  John Wick 3
 21:00  Neviditelné  |*
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
PRÁCE

 ● Regionální vydavatelství přijme obchodníky pro 
radniční zpravodaj Radnice Hradec Králové. Svůj 
životopis zašlete na e-mail: nabor@regvyd.cz

 ● Do týmu realitky hledáme nové spolupracovníky. 
Nabídni co umíš. Tel. 603 544 449

NEMOVITOSTI PRONÁJEM
 ● Nabízím 2+KK k pronájmu v ul. Nerudova.  

Více na tel. 797 633 213.
 ● Nabízím 1+kk k pronájmu v ul. Formánkova v HK. 

Více na tel. 608 711 426
 ● Nabízím garsonku k pronájmu v ul. Benešova 

v HK. Více na tel. 608 711 426
 ● NABÍZÍME PRONÁJEM BYTU 3+1 A 2+1 V CENTRU 

MĚSTA, V DOMĚ U MAJITELE.   
PODROBNOSTI NA TEL. 602 832 260

NEMOVITOSTI PRODEJ

 ● PRODÁM PODSKLEPENOU CHATU U SEČE, DVĚ 
SAMOSTATNÉ JEDNOTKY 1+1, SE SOCIÁLNÍM ZAŘÍZENÍM. 
PROHLÍDKY A DALŠÍ INFORMACE NA TEL. 602 832 260

 ● PRODÁM RODINNÝ DŮM 15 KM OD HRADCE 
KRÁLOVÉ.  PODROBNOSTI NA TEL. 602 832 260

 ● BYTOVÉ DRUŽSTVO NABÍZÍ PŘIDĚLENÍ 
DRUŽSTEVNÍHO BYTU 3+1 NEJVYŠŠÍ NABÍDCE 
DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. PROHLÍDKA 19.6. A 26.6. 
OD 10 DO 11 HOD A OD 18 DO 19 HOD: ADRESA: 
MARKOVICKÁ 660. INFO@BDJJ.CZ

NEMOVITOSTI KOUPĚ 

 ● PO PRODEJI HLEDÁM KE KOUPI BYT 2+KK NEBO 2+1 
V HRADCI KRÁLOVÉ, OV NEBO DRUŽSTEVNÍ, PLATÍM 
V HOTOVOSTI BEZ ÚVĚRU.  
NABÍDNĚTE PROSÍM. TEL. 776 832 263

 ● HLEDÁME VHODNÝ PROSTOR NA PROVOZ 
ORDINACE, 2 – 3 MÍSTNOSTI, V HRADCI KRÁLOVÉ. DALŠÍ 
INFORMACE NA TEL.776 832 263.

 ● Hledám pozemek v Královéhradeckém kraji.  
Tel. 734 441 580

 ● Sháním chatu nebo chalupu v podhůří nebo na 
horách. Tel: 739 639 280

 ● SHÁNÍM RODINNÝ DŮM NEBO BYT DO 5,5 MIL.  
TEL: 601 338 835

 ● KOUPÍM NEMOVITOST. DO 500.000,-KČ. PLATÍM 
HOTOVĚ. TEL: 603 830 791

 ● MLADÝ PÁR KOUPÍ CHATU K REKREACI. LÉTO SE BLÍŽÍ. 
TĚŠÍME SE NA ZAVOLÁNÍ. TEL: 604 517 188

 ● SHÁNÍM VELKÝ STAVEBNÍ POZEMEK, MOŽNO I SE 
STARŠÍ NEMOVITOSTÍ. TEL: 734 261 016

 ● SHÁNÍME STARŠÍ DŮM DO 20 KM OD HRADCE 
KRÁLOVÉ. TEL: 602 618 405 

BYDLENÍ, ZAHRADA

 ● ŽALUZIE, ROLETY, SÍTĚ, PLASTOVÁ OKNA – 
výrazná sleva až 25 %. Kancelář: CINOGROUP, s.r.o., 
P. Jilemnického 28, Plotiště n. L. Tel.: 602 327 102

SLUŽBY, RŮZNÉ 

 ● MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE vč. úklidu, 
vyklízení. Mytí prosklených výtahů. Fa ABACA. 
Tel.: 603 467 540

 ● Galerie koupí obrazy, sochy, knihy, mince, bankovky, 
vyznamenání, známky, starožitnosti. Tel.: 602 237 489   

 ● OPRAVY TELEVIZE, VIDEA, SATELITY A ANTÉNY. 
ROČEK TEL.: 604 367 575. PŘIJEDU I K VÁM

 ● Opravy praček, 777 607 292, Martin Suchý, pozáruční 
servis, volat po–ne 8–20 hod

 ● Máte problémy s Vaším počítačem? Přijedu, 
zprovozním. Tel.: 732 732 277.  
Slevový kód na www.ajtakhk.cz

 ● Zpracování odhadu tržní ceny nemovitostí pro notáře 
a dědická řízení, cena 1500 Kč, 722 949 579,  
ttrojan@mmreality.cz

 ● Pomůžu Vám s angličtinou! Diana Horáková. Mob. 
603 364 485. Více na www.dianahorakova.cz

 ● Koupím sbírku brouků, insect@post.cz, tel. 602 872 694

 ● LÉKARNA PYRÁM - nově otevřená. Příjemný 
a ohleduplný přístup je pro nás samozřejmostí. 

Zajišťujeme odborné konzultace, výdej léků na E-Rp., 
homeopatik, veterinárií, pomůcek na poukaz. ROZVOZ 
PO HK A OKOLÍ. VÝHODNÁ KARTA. Pospíšilova 1159, HK, 

lekarna.pyram@seznam.cz, 792 261 818

 ● Prodám Š. OCTAVIA - COMBI, GREENLINE, 1,6 TDI, 
77kW/CR, R.2011, 210 000 KM, výborný stav vozidla, 
koupeno v ČR, tmavo-modrá metalíza, servisní knížka, 
STK  01/21, cena dohodou, tel. 720 988 860

 ● Příměstský tábor ve Svobodných Dvorech. Pořádáme 
letní příměstský tábor ZDARMA tentokrát na téma Malý 
cestovatel aneb letem světem. Pro děti jsou připravené 

cestovatelské hry i soutěže, výtvarné, oddechové 
i venkovní aktivity. Hradí se pouze stravné. Více 

informací a přihlášky na www.cihlicka.org/primestsky-
tabor/ či na 774 498 719.

 ● Biskupské gymnázium, církevní základní škola, 
mateřská škola a základní umělecká škola Hradec 
Králové přijímá „Žádosti o přijetí dítěte do mateřské 
školy“do druhého kola přijímacího řízení, které 
proběhne 17. 6. 2019 v 15.00 hodin v mateřské škole.
Bližší informace na tel. 731 598 681.Více zde: https:/ 
Více zde: https://ms-materidouska.webnode.cz/



V šapitó se ukáže Faust
Po roční pauze si zájemci budou 

moci opět vychutnat představení 
Faust, a to v šapitó před Divadlem 
Drak. Autorská inscenace Jakuba 
Vašíčka a Tomáše Jarkovského bude 
k vidění ještě 14., 15. a 16. června 
nebo v dalších reprízách během fes-
tivalu Divadlo evropských regionů. 
Představení, které mělo premiéru 
právě na tomto festivalu před rokem, 
mohou diváci vidět pouze v divadel-
ním šapitó. 

Mrkněte na fotky z festivalu
Infocentrum hostí výstavu fotogra-

fií z loňského ročníku hradeckého 
divadelního festivalu, která zde po-
trvá do konce června. Otevřeno je 
v pracovních dnech od 9 do 18 hodin 
a o víkendech od 9 do 16 hodin. Dru-
há část výstavy je k vidění v pobočce 
knihovny města v ulici Jana Masary-
ka. V úterý a v pátek od 12 do 16 ho-
din a v ostatních pracovních dnech 
od 9 do 11 a od 12 do 18 hodin. 

K vidění i mistrovské práce 
Střední škola vizuální tvorby zve 

na výstavu mistrovských floristických 
prací a fotografické soutěže, která 
se v budově školy v Jiráskových sa-
dech uskuteční od 14. do 16. června 
denně od 9 do 18 hodin. Vernisáž je 
na programu 14. června ve 14 hodin. 
Více na www.vizualskola.cz.

Zapište se do hudebních kurzů
Zápis do hudebních kurzů oper-

ní pěvkyně Emy Hubáčkové, které 
pracují s podporou města, probíhají 
do 15. června. Přihlásit se je možné 
do těchto kurzů: Zpívánky – skupi-
nové hudební kroužky pro děti od tří 

let do sedmi let • Sólový zpěv děti – 
od sedmi let věku • Klasický sólový 
zpěv – dospělí • Intenzivní letní kurzy 
sólového zpěvu pod vedením Emy 
Hubáčkové a Richarda Haana – só-
listy opery Národního divadla Praha, 
držitele ceny Thálie • Zápis do dětské 
pěvecké soutěže Zpěváček 2020 pro 
děti od tří do 15 let. Informace: tel. 
775 591 537, e-mail: Emma.Emma@
seznam.cz.

Premiéra v Bazalce
Fotografie z loňského ročníku fo-

tografické soutěže Premiéra jsou 
k vidění do 30. června v Bazalce 
v ulici K. H. Máchy. Své snímky zde 
v pracovních dnech od 9 do 15 hodin 
vystavují Anna Benešová, Jan Bern-
hard, Jan Hrubý, Tomáš Lelek a Pa-
vel Novotný. 

Leonardo procvičí závity
I letos se ve městě a jeho okolí 

uskuteční 15. června logicko-orien-
tační hra Leonardo, při níž mezi se-
bou soutěží dvou až pětičlenné týmy. 
Jedná se o 12 hodin adrenalinové 
zábavy, kde týmy mezi sebou pomě-
ří logické myšlení i orientaci s mapou 
či rychlost přemisťování. Místo star-
tu se registrovaní účastníci dozvědí 
e-mailem. Registrace na www.leo-
nardo.ph7.cz.

Bezručka zve na zahradní 
slavnost

Základní škola Bezručova zve na 
tradiční zahradní slavnost, která se 
na hřišti školy bude konat v pondělí 
17. června od 16.30 hodin. Neformál-
ní setkání žáků, rodičů, učitelů i přá-
tel školy se letos uskuteční na téma 
Letem světem s Bezručkou. 

Hradecký kros na Biřičce
34. ročník Hradeckého krosu, po-

řádaného TJ Liga 100 se uskuteční 
v neděli 23. června u rybníku Biřička. 
Běží se na pětikilometrovém okruhu 
v hradeckých lesích celkem dvakrát. 
Přihlášky u tamější restaurace od půl 
deváté, start je v 10 hodin za stavi-
dlem. Na startu se pravidelně schá-
zejí výkonnostní i rekreační běžci 
hodnoceni podle dosaženého času 
v několika věkových kategoriích 
mužů a žen. Ve dvou nejstarších ka-
tegoriích mužů se bojuje také o Old 
Veteran Cup. 

Zkuste plesovou kabelku
Spolek lidové tvorby pořádá 

15. června od 9 do 14 hodin v Adal-
bertinu výukový kurz věnovaný patch- 
worku a výrobě plesové kabelky. 
Souběžně probíhá i kurz paličkované 
krajky. Více na www.slthk.cz.

Jirka Nálevka na Čaji o šesté
Nepropásněte 21. června od 18 

hodin další Čaj o šesté v ClubCafé 
Pessoa, jehož hostem bude populár-
ní Jirka Nálevka z pop-folkové kapely 
Nocturno, která letos vyhrála v sou-
těži Hradeckého Majálesu. Jirka jako 
její hlavní interpret teprve maturoval, 
a přesto je jeho tvůrčí invence obdi-
vuhodná. Vstup volný.

V Bajkazylu nuda nebude 
Alternativní klub Bajkazyl v Gaye-

rových kasárnách zve v sobotu 
15. června od 20 hodin na koncert 
zpěváka a milovníka reggae Micha-
la Šepse. Vstupné 80 korun. V úterý 
18. června od 18 do 20 hodin klub 
láká na cyklistický workshop nazva-
ný Od výměny duše až po základy 
výpletu. Ve čtvrtek 20. června od 
16.30 do 20 hodin se zde uskuteční 
tvůrčí dílna nazvaná Barefoot balerí-
ny – kurz šití softshellových balerí-
nek. Rezervace nutná, cena včetně 
materiálu 1100 korun.

Jezdci na kolech budou létat
Prostranství před OC Futurum uvidí 

14. a 15. června atraktivní podívanou 
v podobě mezinárodních závodů na 
BMX kolech a více než třicetimetrovou 
překážkou, přes kterou budou jezdci 
z celé Evropy létat. První den akce 
Trick'n'roll začne program určený 
školám v 9 hodin, jezdecká show pak 
přijde na řadu od 14 hodin, v 17.50 

následuje autogramiáda. V sobotu 
15. června odstartuje program v 9 ho-
din tréninkem, v 16 hodin začne malé 
a po 17. hodině velké finále. Od 15 
hodin je připraveno vystoupení hip- 
hopové hvězdy Majka Spirita. 

V archeoparku o Římanech
Římané na okraji Impéria. Tak se 

nazývá další z tematických akcí, kte-
rá se ve všestarském Archeoparku 
pravěku uskuteční 14. a 15. června. 
První den bude zařízení přístupné od 
16 do 19 a v sobotu od 9 do 18 hodin. 
Více na www.archeoparkvsestary.cz. 

O rizicích sociálních sítí
Rodinné centrum Žirafa sídlící 

v Médiu v ulici Jana Masaryka bude 
v pondělí 23. června od 17 hodin 
hostit přednášku věnovanou dětem 
a sociálním sítím. Přítomní se do-
zvědí, co dělat a co radši nedělat 
na sociálních sítích, jak chránit své 
soukromí a co s tím, když se něco 
přihodí. Seznámí se s riziky online 
komunikace od kyberšikany, přes 
kyberstalking, až po sexting nebo 

kybergrooming. Přednáška je určena 
rodičům a žákům druhého stupně zá-
kladních škol. Vstup zdarma. Více na 
www.zirafahk.cz.

Přírodovědná exkurze pro pěší 
V doprovodu odborníků na poléta-

vé, plazivé i kvetoucí zamíří v sobo-
tu 22. června přírodovědná exkurze 
do atraktivních lokalit Železných hor, 
a sice do rezervací Strádovské pek-
lo a Krkanka. Odjezd z HK vlakem 
v 7.31 hodin, návrat v 18 hodin. Po-
řádá východočeská STUŽ.

Oslava 50 let táboření 
ve Vranicích u Jarošova

Královéhradecký 24. skautský od-
díl zve bývalé účastníky tábora na 
setkání u příležitosti 50 let táboře-
ní tohoto oddílu na tábořišti v Údo-
lí Ozvěny. Uskuteční se v sobotu 
6. července ve 14 hodin na tábořišti. 
Informace o případné účasti sdělte 
vedoucímu oddílu Lukáši Trummovi 
na telefonní čísle 728 089 065 nebo 
na e-mail: lukas.trumm@centrum.
cz. (red)
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UDĚLEJTE SI ČAS

Představit veřejnosti aktivní seniory, kteří jsou svým životem stálou inspirací nejen pro vlastní rodinu, ale i přátele a sou-
sedy, takový je cíl projektu Hradecké poklady. V letošním roce bylo mezi Hradecké poklady zařazeno deset seniorů. Byli 
mezi nimi například loutkoherec, sportovec, vědec, pedagog, malíř, farmaceut či veterán druhé světové války. Ocenění 
se letos dostalo Jiřímu Vyšohlídovi, Jaroslavu Vaňkovi, Blahoslavu Krausovi, Haně Žatečkové, Josefu Bavorovi, Zdeňku 
Hamplovi, Janu Balounovi, Pavle Žáčkové, Bohumilu Vybíralovi a Václavu Čeřovskému. Zástupci města se s nimi setkali 
minulý týden v domě U Špuláků. Videoreportáž najdete na Facebooku města. Foto: Martin Černý

Na oslavy šedesáti let své existence zvou v sobotu 22. června Jesle Orlic-
ká. „Budova otevře dveře veřejnosti od 11 do 16 hodin a v hernách budou 
k vidění fotografie pořízené v roce 1959. Dětem a jejich doprovodu připra-
vujeme bohatý program na zahradě jeslí a v přilehlém parku. V čase od 14 
do 16 hodin budou probíhat soutěže, malování na trička, dětská diskotéka, 
a k vidění bude i vozidlo městské policie a hasičů,“ zve vedoucí jeslí Ka-
teřina Zmijová. Podrobný program je k nahlédnutí na webových stránkách 
www.jesleorlicka.cz. Foto: Archiv jeslí

Mlhoviště ve městě 
už nabízejí osvěžení

V pondělí 10. června se na úze-
mí města do provozu rozeběhla 
mlhoviště a pítka, která jsou ve 
správě technických služeb. (red)

Jesle oslaví šedesátku

Park na soutoku opět ožije hudbou

Hradec má dalších deset pokladůVyhlídkové lety pro 
hendikepované, 
program pro všechny

Hradecké letiště bude v sobotu 
15. června hostit 12. ročník chari-
tativní akce Open Skies for handi-
capped, která umožní absolvovat 
vyhlídkový let letadlem lidem se 
zdravotním omezením. Bohatý do-
provodný program je však určen 
i veřejnosti. „Program je pro všechny 
návštěvníky zdarma a věřím, že se 
bude líbit,“ uvedl ředitel pořádajících 
Leteckých služeb Hradec Králové 
Pavel Rind. Kromě vyhlídkových 
letů zde budou od 10 hodin k vidění 
ukázky vojenské techniky, práce po-
licie i hasičů včetně výcviku psů, své 
dovednosti předvedou motocyklový 
kaskadér, letečtí modeláři a para-
šutisté. Na pódiu vystoupí hudební 
skupiny Sabrage, El-ectro-folk, INXS 
a Spolucestující, nově se návštěvníci 
mohou těšit na vystoupení dětí z Di-
vadla beze slov. Po vyhrazené části 
letiště se zájemci budou moci pro-
jet turistickým vláčkem dopravního 
podniku, pro nejmenší organizátoři 
připravili skákací hrad. Více na www.
lshk.cz. (les)

Umělci otevřou 
ateliéry veřejnosti

Do renomovaných galerií i dílen 
malířů, hrnčířů, sochařů, fotografů, 
řezbářů či designérů budou moci 
zájemci zavítat 15. a 16. června při 
dnech otevřených ateliérů.

Dvoudenní výtvarný festival pořá-
dá centrum uměleckých aktivit Im-
puls Hradec Králové a jeho výzvu 
vyslyšelo více než 40 výtvarníků 
a institucí. Přihlásily se také umě-
lecké školy nebo výtvarné spolky 
a seskupení, které se prezentují 
společně nebo tvoří ve sdílených 
prostorách a účast na akci je pro 
ně příležitostí, jak na svou tvorbu 
upozornit. Krajské město bude za-
stupovat několik galerií, ateliérů 
a dílen, například restaurátorská 
dílna Muzea východních Čech nebo 
střední škola vizuální tvorby. Vstup 
do zúčastněných ateliérů je volný. 
Jejich seznam a více informací na 
www.impulshk.cz. (mb)

Na Slezském Předměstí 
chystají oslavu jubilantů

Komise místní samosprávy Slez-
ské Předměstí – Jih připomíná svým 
letošním 85letým, 90letým a 95letým 
jubilantům (1.- 6. 2019) , že společ-
ná oslava jejich narozenin se koná 
27. června v 16.30 hodin v hotelu 
Alessandria, jak bylo uvedeno na po-
zvánkách doručených do schránek. 
Pokud jste pozvánku neobdrželi, 
volejte na tel. 773 220 365, Andrea 
Kocourková. (em)

Tradiční letní promenádní kon-
certy v Jiráskových sadech budou 
moci zájemci letos poprvé navští-
vit v neděli 16. června. Od 16 do 
18 hodin zde zahraje akordeonový 
orchestr Safari ze ZUŠ Střezina. 
Další budou následovat každou 
neděli až do 25. srpna. V neděli 
23. června se návštěvníci parku 
na soutoku Labe s Orlicí mohou 
těšit na Junior Big Band ZUŠ Habr-
manova, 30. června na dechový 
orchestr města, 7. července se 

představí Podkověnka a 14. čer-
vence Art Jazz Band. Brys Band 
veřejnost potěší 21. července, 
o týden později zahraje Podzvičin-
ka, 4. srpna Romantic Band Petra 
Hubáčka, 11. srpna Skautská de-
chovka, 18. srpna Javorka a po-
slední srpnovou neděli Dechová 
hudba VČE. Vstup na koncerty je 
zdarma. Kromě koncertů letní dění 
v Jiráskových sadech oživí v pátek 
16. srpna od 17 hodin mezinárodní 
festival Setkání s folklorem. (pš)
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Český rozhlas oslaví v sobotu 
15. června na náměstí Osvobodi-
telů se svými posluchači 96. na-
rozeniny. 

Bohatý program zahájí o půl 
desáté vystoupení královéhradec-
kých mažoretek a koncert týnišťské 
dixielandové skupiny Black Buři-
ňos. Po desáté hodině zahrají a za-
zpívají Lída Helligerová s Milošem 
Dvořáčkem. Před polednem potě-
ší diváky vystoupení žonglérů, psí 
agility a především koncert Ivana 
Mládka a jeho Banjo bandu. Před 
třináctou hodinou se Zdenou Ka-
bourkovou a mistrem šéfkuchařem 
Jaroslavem Runštukem ochutnáte 
některé z receptů pořadu Vaříme 

s Habadějem a o Řád Zlaté vařeč-
ky se v kuchařské soutěži utkají 
oblíbení moderátoři a redaktoři. 
V odpoledním programu nebudou 
chybět královéhradecké skupiny 
Lokálka a Malá sada. Během ce-
lého dne čekají na návštěvníky 
ukázky sokolnictví, dog dancing, 
žonglérská vystoupení, projížďky 
v historických vozidlech a na par-
níčku a také soutěže o ceny. Pro 
děti bude připraven rozhlasový 
skákací hrad. Den s Českým roz-
hlasem Hradec Králové se na zele-
né louce na náměstí Osvoboditelů 
bude konat za každého počasí, pro 
návštěvníky jsou totiž připraveny 
velké rozhlasové stany. (tp)

Den Plavecký bazén 50 m Aquacentrum Sauna Wellness studio Flošna
So 15. 6. 10.00–20.00 10.00–20.00 10.00–20.00 společná 10.00–23.00

(děti od 1 roku do 15.00)

Ne 16. 6. 10.00–20.00 10.00–20.00 10.00–20.00 společná 10.00–21.00

Po 17. 6. 06.00–19.00 10.00–21.00 10.00–17.00 ženy
17.00–21.00 společná

10.00–21.00
(děti od 1 roku po celý den)

Út 18. 6. 06.00–21.00 10.00–21.00 10.00–21.00 společná 10.00–21.00

St 19. 6. 06.00–21.00 10.00–21.00 10.00–21.00 společná 10.00–19.00

Čt 20. 6. 06.00–21.00 10.00–21.00 10.00–21.00 ženy 10.00–21.00

Pá 21. 6. 06.00–18.00
19.45–22.00

10.00–21.00 10.00–21.00 společná 10.00–23.00

Aktuálně na www.snhk.cz.

KAM ZA KULTUROU

PLAVÁNÍ

Uzávěrka tohoto čísla byla 6. 6. 2019. Zve-
řejněné informace jsou platné k tomuto datu. 
Uzávěrka dalšího čísla je 13. 6. 2019. Zájemci 
o zasílání barevné elektronické podoby zpra-
vodaje Radnice, která je také na www.hradec-
kralove.org, si o tuto službu mohou zažádat na 
http://mhk.cz/eradnice

Redakce si vyhrazuje právo nevyžádané pří-
spěvky upravit či neotisknout. Statutární město 
Hradec Králové nenese odpovědnost za skuteč-
ný průběh zde inzerovaných akcí. Nezodpovídá 
ani za případné vložené propagační tiskoviny 
jakéhokoliv charakteru.

RADNICE – Periodický tisk územního samo-
správného celku. Vydává statutární město 
Hradec Králové, Československé armády 408, 
502 00 Hradec Králové, IČ 00268810, nákla-
dem 50 500 výtisků l Vychází 42krát ročně • 
Evidenční číslo MK ČR E 13867 l Redakční 
rada: Romana Dusová, Pavel Marek, Martin 
Soukup, Pavel Vacek, Michal Komárek, Lukáš 
Martinek, Pavlína Pospíšilová, Petr Vinklář. 
Redakce: Pavlína Pospíšilová, Martin Černý, 
Magistrát města HK, tel. 495 707 431, 495 
707 430 E-mail: redakce.radnice@mmhk.cz. 
Internet: www.hradeckralove.org.

Inzerce: tel. 601 330 804 • Tiskne a distribuci 
zajišťuje: Samab Press Group, a.s., grafická 
úprava: Marek Demela • Distribuce: tel. 545 
240 237.

Sobota 15. června
Adalbertinum 9.00 Patchwork – kurz
náměstí Osvoboditelů 9.30 Den 
s Českým rozhlasem HK
Bio Central 10.00 a 15.30 TvMiniU-
ni: Zloděj otázek, 13.00 Psí poslání 
2, 17.30 Neviditelné, 18.00 Free solo, 
20.30 Muži v černém: Globální hrozba, 
21.00 Tři blízcí neznámí
U Tří veverek 10.00 ŽenFEST
Muzeum války 1866 14.00 Pod císař-
ským praporem
Divadlo Drak 19.00 Faust
Klicperovo divadlo 19.00 Osm žen
Kino Širák 21.30 Lovení

Neděle 16. června
KD Střelnice 14.00 Black Band
Bílá věž 14.00 Bílá věž pohádková
Bio Central 15.00 Psí poslání 2, 17.30 
Beats, 18.00 Muži v černém: Globální 
hrozba, 20.30 Rocketman, 21.00 Nevi-
ditelné
U Letců 15.00 Veselá trojka
Kavčí plácek 15.00 Uprchlení III – fes-
tival o migraci
Jiráskovy sady 16.00 Promenádní 
koncert – Safari
Divadlo Jesličky 18.00 We are the 
talents!
Divadlo Drak 19.00 Faust

Pondělí 17. června
Klicperovo divadlo 10.00 Čtyřlístek 
Sbor kněze Ambrože 17.00 Čaj 
o páté: Jeruzalém — T.+K.Krylovi
ZUŠ Habrmanova 18.00 Třídní koncert
Studio Beseda 19.00 Bez bab! aneb 
Kutloch
Divadlo Jesličky 19.30 Veroničin pokoj

Úterý 18. června
Knihovna HK, Wonkova 16.30 Michal 
Ajvaz: Lucemburská zahrada
Klicperovo divadlo 17.30 Bratři Kara-
mazovi
Cukrárna Gabriela 18.00 Jak si zahrát 
pohádku
ZUŠ Habrmanova 18.00 Absolventský 
koncert
Bajkazyl 18.00 Základy servisování – 
cykloworkshop
Divadlo Drak 19.00 Nerez & Lucia
Studio Beseda 19.00 Černá voda
Divadlo Jesličky 19.30 Skeč kabaret

Středa 19. června
ZUŠ Střezina 17.00 Třídní koncert
Studio Beseda 19.00 Kabaret Beseda
Divadlo Jesličky 19.30 Muzikanti
Kino Širák 21.30 X-Men: Dark Phoe-
nix

Čtvrtek 20. června
KRC Sedmikráska 8.00 Výlet s poutí 
do Štěžer
Farmaceutická fakulta UK 9.00 Vzdě-
lávací program nejen o léčivých a me-
donosných rostlinách
SVK 10.00 Královéhradecká bastiono-
vá pevnost a její role v dějinách
Klicperovo divadlo 10.00 Finský kůň
Letní scéna Klicperova divadla 
14.00 Popshow Střezina
ZUŠ Habrmanova 15.30 Absolventský 
koncert
Studio Beseda 16.00 Republika Krá-
lové
Bajkazyl 16.30 Barefoot baleríny – 
kurz šití
Bio Central 17.30 Tři blízcí neznámí, 
18.00 Rocketman, 20.30 Naslepo, 
21.00 Neviditelné
Knihovna, Wonkova 18.00 Matyáš 
Novák: Ve znamení blíženců
Klicperovo divadlo 19.00 Anna Kare-
nina
Divadlo Jesličky 19.30 Muž osmi sester
Kavčí plácek 20.30 Lodivadlo: Krutej 
komiks
Kino Širák 21.30 Godzilla II Král mon-
ster

Pátek 21. června
Letní scéna Klicperova divadla 15.30 
O Červené karkulce, 21.35 Mastix 
Studio Beseda 16.00 a 20.00 Isole
ZUŠ Habrmanova 16.30 Třídní koncert
Petrof Gallery 18.00 Anetta
ClubCafé Pessoa 18.00 Jirka Nálevka 
na Čaji o šesté
Divadlo Drak 18.00 Faust, 19.30 !O! 
Lecture/Performance
Klicperovo divadlo 19.00 Revizor
Kino Širák 21.30 After: Polibek. (lm)

Království kaktusů ve stanu

Strážníci spolu s hasiči 
zachraňovali psa z okapu

Alza, evid. č. 67/2019, kříženec, po-
hlaví: fena, bar-
va: žíhaná, věk: 
2 roky, kohoutko-
vá výška 49 cm, 
hmotnost 27 kg. 
Alza si musí na 
nové lidi nejprve 
zvyknout. Pokud 

na ni nebudete spěchat a dáte jí šan-
ci, bude to skvělá psí kamarádka. 

Sam, evid. č. 94/2019, kříženec, po-
hlaví: pes, barva: 
bílo-rezavá, věk 
2 roky, kohoutko-
vá výška 53 cm, 
hmotnost 29 kg. 
Sam je přátelský 
kříženec, střední-
ho vzrůstu. Uvítal 
by aktivního maji-

tele a rád by šel do domku se za-
hrádkou.

Vilík, evid. č. 21/2019, kočka domá-
cí, pohlaví: ko-
cour, barva: mou-
rovato – bílá, věk: 
3 měsíce. Vilík je 
mazlivý kocourek, 
který si stále hra-
je. Je odčervený 
a naučený čisto-
tě. (ah)

Více informací o opuštěných 
zvířatech na www.tshk.cz/cs/utulek 

tel. 495 497 075

HLEDAJÍ NOVÝ DOMOV

Žádejte o dotace 
na pořádání akcí 
v Calendariu Regina

Pořadatele zvláště významných 
akcí, které svým charakterem přispí-
vají jedinečným způsobem k rozvoji 
kulturního, sportovního a společen-
ského života Hradce Králové, mohou 
podávat žádosti o dotace v cyklu 
Calendarium Regina 2020, a to od 
17. do 30. června. Znění dotačních 
programů a formulář jsou k dispozi-
ci na www.hradeckralove.org. Další 
informace na telefonních číslech 495 
707 297, 495 707 293. (rc)

Město vypisuje 
dotační řízení 
na podporu sportu

Zájemci o dotace v oblasti sportu, 
mohou od 17. června do 1. července 
podávat žádosti o dotace na vrcholo-
vý a výkonnostní sport na období od 
1. 7. 2019 do 30. 6. 2020. Plné zně-
ní dotačního programu a formuláře 
k žádosti jsou k dispozici na www.
hradeckralove.org. Další informace 
v oblasti sportu na e-mailu: radka.
coufalova@mmhk.cz, nebo na tele-
fonu 495 707 295. (rc)

Příměstský kemp 
pro stolní tenisty

Pro začátečníky i pokročilé hráče 
ve věku 7—16 let se od 8. do 12. a od 
15. do 19. července uskuteční pří-
městský stolně-tenisový kemp v her-
ně stolního tenisu DTJ U Labe 427. 
Více a přihlášky na e-mailu: obchod@
pinec.cz, tel. 602 345 528. (mš)

Svátek divadla 
začne 21. června

Osm dnů plných divadla, koncertů, 
besed a dalšího programu v kamen-
ných divadelních budovách i v uli-
cích města nabídne mezinárodní 
festival Divadlo evropských regionů 
spojený s Open Air Programem. 
Tradiční svátek divadla se uskuteč-
ní od 21. do 28. června v Klicperově 
divadle a několika dalších jeho pro-
storách i venkovní scéně, v různých 
prostorách Divadla Drak i pod širým 
nebem. Kompletní program na www.
divadloevropskychregionu.cz. (čer)

Florbalové soustředění
Dům dětí a mládeže Nová gene-

race pořádá tradiční florbalové sou-
středění, na které se zájemci ještě 
mohou přihlásit. Uskuteční se od 
19. do 23. srpna. Cílem bude spor-
tovní a florbalová příprava na no-
vou sezonu. Děti se mohou těšit na 
kondiční cvičení, vytrvalostní běhy 
v terénu i krátké sprinty, posilová-
ní, ale také na zdokonalování se ve 
florbalových dovednostech. Nebude 
to ale jen dřina, děti čeká i zábava 
a soutěže. Více na www.hradectilvi.
cz, tel. 608 700 227. (mu)

Na tábor do 
Orlických hor

Letní tábor Hvězdička v podhů-
ří Orlických hor nabízí možnost za-
žít fajn začátek prázdnin v termínu 
30. června až 20. července u vody 
v lesích Orlických hor. V bezva partě 
dětí a vedoucích děti prožijí krásné 
hry, naučí se tábornické dovednosti, 
zažijí noční bojovky, táboráky, kou-
pání v řece a další letní radovánky. 
„Pokud máš odvahu a chuť jet s naší 
partou a hledat ztracený poklad, po-
dívej se na https://psmladost.pionyr.
cz/index.php/tabory/tabbor-2019. Zde 
najdeš vše potřebné k vyplutí po vl-
nách prázdnin,“ zvou organizátoři. (tš)

Den s rozhlasem nabídne i Ivana Mládka

Hradeckému publiku zahraje na Dni 
s rozhlasem i Ivan Mládek.

Několik tisíc kaktusů a sukulentů, tedy rostlin uzpůsobených pro přežití 
v poušti, mohla veřejnost obdivovat od 6. do 8. června na výstavě hradeckého 
Klubu kaktusářů v obřím stanu o ploše 200 metrů čtverečních na náměstí 
28. října. Část exponátů byla určena rovněž k prodeji. Návštěvníci mohli využít 
také služeb poradny a zkusit štěstí v tombole. Foto: Martin Černý

Na lince 156 přijal operační důstojník 5. června oznámení, že v ulici ve stře-
du města visí z okapu pes. Vyslaná hlídka na místě zjistila, že se pes oprav-
du nachází v okapu domu vysokém cca 15 metrů. Strážníci proto přivolali 
hasičský záchranný sbor a zabezpečili okolí domu. Hasičům se pomocí vy-
sokozdvižné plošiny podařilo vystresované zvíře ze střechy sundat a stráž-
níci psa předali šťastnému majiteli, který vysvětloval, že nebyl doma a zvíře 
uteklo otevřeným oknem. Videoreportáž najdete na Facebooku a Youtube 
kanálu města. Foto: Archiv MP


