
„Město připravuje instalaci tr-
valých semaforů ve Zborovské 
ulici u vjezdu do nemocnice, 
jejich výstavba však vzhledem 
ke komplikovaným majetko-
vým vztahům nezačne dřív, 
než provoz očkovacího centra. 
S Dopravním inspektorátem 
Policie ČR se podařilo dohod-
nout možnost instalace sema-
forů dočasných, což i vzhle-
dem k přípravám výstavby 
křižovatky Mileta, jež by měla 
být zahájena v příštím roce, 
bude nakonec i efektivnější 
variantou. Jejich umístění je 
výrazně jednodušší, levnější 
a také rychlejší,“ říká primá-
tor města Alexandr Hrabálek. 
Město chce semafory instalo-
vat ještě na jaře, zaplatit by za 
ně mělo více než jeden milion 
korun. „Vzhledem k tomu, že 
se jedná o dočasné umístění 

semaforů na cizí pozemky, 
musí být uskutečněno formou 
pronájmu. Platit bychom měli 
zhruba sto tisíc za jeden mě-
síc. Korigovat dopravu budou 
na silnici, jejíž správa spadá 
pod Královéhradecký kraj. 
Rozhodli jsme se proto s ním 
zahájit jednání o případném 
spolufinancování,“ vysvětluje 
primátor.
„Doprava ve Zborovské uli-
ci je v době pandemie ještě 
intenzivnější. Projíždí tudy 
několik tisíc aut denně, řidiči 
míří nejčastěji do nemocnice 
nebo na odběrová centra co-
vid-19. Vzhledem k tomu, že 
kraj navíc v nemocnici plánu-
je očkovací centrum, museli 
jsme situaci začít řešit oka-
mžitě,“ doplňuje náměstek 
primátora pro oblast investic 
Jiří Bláha. // kaš

Dopravě U fakultní nemocnice pomohou dočasné semafory

Stovky podnikatelů dostanou od města několikatisícové Příspěvky
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Plynulosti dopravy na křižovatce Zborovské ulice a odbočky k fakultní nemocnici by měly už brzy pomoci 
semafory. Dočasnou světelnou signalizaci tady chce město umístit před začátkem provozu plánovaného 
očkovacího centra v areálu nemocnice. Natrvalo by tady dopravu měly semafory řídit po rekonstrukci křižo-
vatky Mileta. // Foto: Pavlína Pospíšilová

Ve Zborovské ulici na křižovatce do fakultní nemocnice by se 
v březnu měly objevit nové semafory. Město je tam plánuje 
dočasně umístit po dohodě s fakultní nemocnicí a Králové-
hradeckým krajem, který v nemocnici chystá očkovací cen-
trum, a v místě se tak očekává zintenzivnění dopravy. Jelikož 
se jedná o dočasnou instalaci, bude ji město financovat for-
mou pronájmu. Na místě by semafory měly zůstat do zahájení 
plánované rekonstrukce křižovatky Mileta. Pronájem sema-
forů schválilo v pondělí městské zastupitelstvo.

Záchranáři cvičili jak zachránit člověka, pod kterým se probořil led

Přímá finanční pomoc města je 
určena podnikatelům z Hradce 
Králové. „Maximální částka, 
o kterou mohli živnostníci 
žádat, byla deset tisíc korun. 
Vzhledem k tomu, že jsme fi-

nanční prostředky nakonec na-
výšili o půl milionu korun, mů-
žeme nyní vyplatit maximální 
částku téměř všem žadatelům. 
Kromě tohoto kroku mohou 
podnikatelé ocenit také rych-

lost administrování – od zahá-
jení přijímání žádostí neuběh-
nou ani dva měsíce a podpora 
již bude na cestě k firmám,“ 
říká primátor města Alexandr 
Hrabálek. Vyplácení by mělo 
být zahájeno už v březnu. 
V rámci balíčku Antivirus II 
byla pomoc pro podnikatele 
rozšířena ještě na poskytova-
tele ubytovacích služeb. Zažá-
dat mohli až o 30 tisíc korun. 
„S ohledem na to, že dorazilo 
pouze třináct žádostí a žádná 

z nich nemusela být vylou-
čena, jsme se rozhodli pod-
mínky upravit a poskytnout 
hotelům ještě více finančních 
prostředků,“ říká náměstkyně 
primátora pro oblast ekono-
miky Monika Štayrová. Výše 
příspěvku by tedy nově mohla 
být podle doporučení komise 
určena podle počtu lůžek v ho-
telech – do 29 lůžek by měl ho-
tel získat příspěvek 30 tisíc, od 
30 do 49 lůžek 40 tisíc a od 50 
lůžek bude příspěvek ve výši 

50 tisíc korun. Tento návrh 
změny původního paramet-
ru programu projednala rada 
města a v pondělí ho schválili 
i hradečtí zastupitelé. 
V prvním kole přímé finanč-
ní pomoci hradeckým pod-
nikatelům v rámci balíčku 
Antivirus I konaném na jaře 
loňského roku pomohlo město 
zhruba čtyřem stovkám živ-
nostníků. Někteří z nich pro-
jevili zájem i v druhém kole. 
Do výzvy se ale hlásily také 

nové podnikatelské subjekty. 
Ve druhém kole dorazilo 360 
žádostí, z nichž 14 bylo vyřaze-
no, jelikož nesplňovaly stano-
vené podmínky. V nejčastěj-
ších případech se jednalo o tu, 
kdy právnická osoba měla 
ve městě pouze provozovnu, 
ale sídlo bylo někde jinde. 
„V součtu s jarní vlnou město 
takto rozdalo prostřednictvím 
přímé finanční pomoci více 
než jedenáct milionů korun,“ 
doplňuje Štayrová. // kaš

Hradečtí podnikatelé se již podruhé dočkají přímé finanční 
pomoci od města. Na radnici dorazilo celkem 360 žádostí, 
z nichž 346 se radní rozhodli vyhovět. Mezi podnikatele se 
rozdělí téměř 3,5 milionu korun, dalších 480 tisíc korun zís-
kají hoteliéři. Finanční prostředky, které mají hradeckým 
podnikatelům pomoci s dopady spojenými s vládními naříze-
ními a koronavirem, chce město začít vyplácet v březnu.

Jednou z možností, jak provést co nejrychlejší záchranu člověka, pod 
kterým se probořil led, je využití vrtulníku letecké záchranné služby. 
Situaci nacvičovali minulý týden během společného výcviku letecká 
záchranná služba a skupina hasičských leteckých záchranářů z králo-
véhradecké centrální stanice. 
Do ledové vody se cvičně propadli figuranti na slepém rameni řeky Labe. 
Hasiči se záchranáři nacvičovali postupy záchrany pomocí lanových 
technik s využitím vrtulníku, zároveň si vyzkoušeli společnou komunika-
ci mezi posádkou vrtulníku a leteckým záchranářem. „Záchranná akce 
musí být rychlá a dobře načasovaná, v ledové vodě totiž dochází k rychlé-
mu podchlazení a vyčerpání organismu. V praxi to znamená rychlý přílet 
vrtulníku s jeho následným zavisením nad postiženým v bezpečné výš-
ce, aby nebyl člověk ve vodě ohrožován rotorovým vírem vrtulníku. Už 
v průběhu tohoto manévru slaňuje k člověku ve vodě z paluby hasič, kte-
rý jej okamžitě zajišťuje speciálním postrojem. Po připevnění postroje 
zachraňovaného k lanu následuje rychlé vyproštění z vody na břeh,“ při-
bližuje záchranu tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Králo-
véhradeckého kraje Martina Götzová. Úspěšnost a rychlost zásahu závisí 
na sehranosti celého záchranného týmu složeného z pilota, vysazovače 
a leteckého záchranáře. // red, foto: Archiv HZS KHK

Změny ve vedení 
hradecké radnice
Na pondělním jednání hradec-
kého zastupitelstva byl zvolen 
novým náměstkem primáto-
ra pro oblast správy majetku 
města a městských organizací 
Pavel Marek, který doposud 
zastával funkci radního města.
Nově zvolený náměstek pře-
vzal funkci následující den po 
jednání zastupitelstva. „V tuto 
chvíli se samozřejmě musím 
nejprve seznámit s celou agen-
dou, postupně budu svolávat 
jednání s odborem majetku 
a také s městskými organizace-
mi, abychom společně mohli 
pokračovat v připravovaných 
záležitostech. V nejbližších 
dnech také chystám zahájení 
činnosti komise pro majetek,“ 
uvedl Pavel Marek.
Současně byl zastupitelstvem 
z funkce odvolán náměstek 
primátora pro oblast soci-
álních věcí, zdravotnictví, 
školství a životního prostředí 
Martin Hanousek. „Tato ges-
ce bude nyní formálně spadat 
pod primátora, samozřejmě 
dočasně. Je třeba toto uvolně-
né místo náměstka co nejdříve 
obsadit, kandidáta již máme,“ 
doplňuje primátor města 
Alexandr Hrabálek. // red



Královéhradecká městská pokladna epidemii v roce 2020 zvládla
Radnice už od jara pomáhá podnikatelům, své investice neomezuje

Nový pavilon navýší kapacitu domova důchodců U Biřičky

Solidarita, NEsobEckost a lidskost ovládly Střezinu

„Už v březnu 2020 jsme při-
pravili první potřebné změny 
v rozpočtu pro pomoc lidem 
i pro zajištění bezproblémo-
vého chodu města, zastupitel-
stvo následně uvolnilo první 
várku peněžních prostředků 
a další akce rychle následova-
ly. Město se loni na jaře roz-
hodlo rezervovat 150 milionů 
korun z výsledku hospodaření 
roku 2019 na sanaci propadu 
daňových příjmů města, další 

miliony vyčlenilo na pomoc 
drobným živnostníkům či fir-
mám. Tehdy mezi ně rozdělilo 
peněžní dary v celkové výši 
7,3 milionu korun. Tato po-
moc pokračuje i letos, v těchto 
dnech se rozhoduje o rozděle-
ní dalších zhruba čtyř milio-
nů korun,“ vysvětluje primá-
tor Hradce Králové Alexandr 
Hrabálek. Navíc město už od 
jara podnikatelům odpustilo 
část nájemného či poplatky za 

předzahrádky v celkové výši 
více než šest milionů korun. 
Odpuštěna byla i řada dalších 
poplatků, například za školní 
družiny či jesle.
„Dále město pochopitelně po-
mohlo i těm svým organiza-
cím, které pomoc potřebovaly. 
Rozdělilo jim téměř 30 mili-
onů korun jako kompenzaci 
především za ušlé tržby nebo 
jiné příjmy. Většinu z této část-
ky, více než 24 milionů korun, 

obdržel hradecký dopravní 
podnik, který se po celý rok 
z důvodu pandemie potýká 
s výrazným poklesem cestují-
cích, mzdy řidičům ale společ-
nost platit musí, stejně tak se 
musí udržovat i vozový park. 
O dalších zhruba 5,2 milionu 
požádala Správa nemovitostí 
Hradec Králové za ušlé tržby 
od návštěvníků městského 
plaveckého areálu, technické 
služby přišly o příjmy z pro-
nájmů, především z haly Tře-
beš, ve výši přes šest set tisíc 
korun,“ doplňuje ekonomická 
náměstkyně primátora Moni-
ka Štayrová.
O pomoc města však nežádaly 
kulturní organizace. Klicpero-
vo divadlo získalo mimořád-
nou dotaci 3,4 milionu korun, 
Filharmonie Hradec Králové 
2,8 milionu a Divadlo Drak 

ve výši 0,7 milionu od Minis-
terstva kultury ČR. Hradecká 
kulturní a vzdělávací společ-
nost i městská knihovna krizi 
v roce 2020 zvládly z vlastních 
rezerv, aniž by byly nuceny 
žádat o mimořádné dotace či 
kompenzace.
V průběhu roku 2020 hradec-
ká radnice zajistila roušky, 
respirátory a další potřebné 
ochranné prostředky pro za-
městnance magistrátu a měst-
ské organizace, koupilo ma-
teriál dobrovolníkům šijícím 
roušky nebo vyrábělo obliče-
jové štíty na 3D tiskárnách. 
Celkově za ochranné pomůc-
ky vydalo šest milionů korun. 
S jejich zajištěním zásadně 
pomohly také opatovická elek-
trárna a Královéhradecký kraj. 
Zásadní dopad do městského 
rozpočtu však nepředstavova-

ly jen výdaje, nýbrž také na-
opak výpadek příjmů z daní. 
„V červnu došlo k úpravě roz-
počtu ponížením daňových 
příjmů o zhruba 190 milionů 
korun, daňové příjmy na kon-
ci loňského roku jsou nakonec 
nižší o zhruba 50 milionů ko-
run oproti předpokladům ve 
schválenému rozpočtu na rok 
2020. Díky zapojení 150 mili-
onů korun z výsledku hospo-
daření z roku 2019 a příspěv-
ku 116 milionů ze státního 
rozpočtu se podařilo výkyvy 
na příjmové i výdajové části 
městského rozpočtu ustát, 
současně doposud nebylo 
nutné zpomalovat ani nijak 
jinak omezovat rozběhnuté 
investice nebo přípravu no-
vých investičních projektů,“ 
uzavírá náměstkyně Monika 
Štayrová. // kaš

Touto investicí zvýší kapacitu 
Domova U Biřičky ze součas-
ných 320 na 400 lůžek, záro-
veň zkvalitní podmínky pro 
práci personálu a zvýší kom-
fort ubytovaných seniorů. 
Výrazně se zlepší podmínky 
pro péči o klienty s vyšší mí-
rou podpory. Počítá se také 
s modernizací kuchyně a prá-
delny, které budou svým pro-
vozem zajišťovat všechny bu-
dovy areálu. Na dokumentaci 
pro územní rozhodnutí by se 
mělo začít pracovat na jaře. 
V novém pavilonu by mělo 
vzniknout 120 lůžek, přičemž 
jako nejvhodnější se jeví va-

rianta dvou dvoulůžkových 
pokojů se sdílenou koupel-
nou. Kromě zvýšení kapacity 
přinese investice také lepší 
funkční propojení všech bu-
dov. Její součástí budou i re-
konstrukce inženýrských sítí 
v celém areálu, vytvoření zá-
sobovacích tras a odpočinko-
vých prostor nebo kultivace 
zelených ploch. Počítá se s vy-
užitím moderních technologií 
pro zadržování vody a efektiv-
ní hospodaření s energiemi.
Domov důchodců U Biřičky 
je největším zařízením svého 
druhu v Královéhradeckém 
kraji. // mf

Pro spřátelenou školu v chor-
vatském Sisaku, jejíž 140 let 
starou budovu poškodilo 

prosincové zemětřesení, se 
podařilo na transparentním 
účtu Klubu ZUŠ Střezina shro-
máždit od dobrovolných dárců 
více než 170 tisíc korun. Chor-
vatům přitom pomáhali nejen 
učitelé Střeziny, ale na výzvu 
zareagovaly i další umělecké 
školy z celé republiky, příspěv-
ky posílali nejen rodiče, ale 
třeba i malé děti svými korun-
kami z kasiček. 
Další vlna solidarity se spustila 
kolem školného, které se nyní 
v ZUŠ vybírá na druhé polo-
letí. Ne všechny rodiny totiž 
fungují v normálním režimu, 
leckde se snaží srazit náklady 
na minimum. Logicky tak při-
chází na řadu škrtání výdajů. 
„Protože nám od mnoha rodi-
čů v termínu splatnosti škol-
ného nepřišla platba ani je-
jich rozhodnutí o případném 
ukončení docházky do ZUŠ, 
požádal jsem je v e-mailu s vy-
světlením celé situace o jasné 
stanovisko. Jedna z odpově-
dí mě příjemně překvapila,“ 
vypráví ředitel ZUŠ Střezina 
Karel Šust. Nabízela totiž za-

placení úhrady za další polo-
letí pro školou určeného žáka. 
Po zveřejnění této nabídky na 
školní stránce facebooku se 
začali přidávat další případní 
dárci. „Jsem vaše bývalá stu-
dentka. Aktuálně jsem stu-
dentkou v Paříži na Sciences 
v posledním ročníku a pracu-
ji v Evropském parlamentu. 
Bez Střeziny a disciplíny bych 

nikdy nebyla tam, kde jsem 
teď, proto bych chtěla umožnit 
jednomu žákovi, jehož rodina 
si nemůže dovolit školné, roz-
víjet se dál a učit se. Proto ráda 
přispěji jednomu žákovi na 
školné, bohužel jsem také stu-
dentka, tak si nemohu dovolit 
více, ale doufám, že i ten jeden 
bude mít radost,“ stálo napří-
klad v jedné z nabídek. // jho

Městští ekonomové již mají předběžná čísla k plnění rozpočtu města Hradce Králové v loň-
ském roce. Aktuálně získaná výsledná data ukazují, že městská pokladna prošla rokem 2020 
navzdory epidemii bez zásadních problémů. Město v souvislosti s epidemií rozdalo či odpusti-
lo na nájemném a poplatcích přes 43 milionů korun. Rozdělilo 7,3 milionu korun mezi drobné 
podnikatele, téměř třicet milionů mezi své organizace, za dalších více než šest milionů odpus-
tilo nájemné či poplatky za předzahrádky. Kromě toho nakoupilo ochranné pomůcky za šest 
milionů. V oblasti běžného provozu se plně vypořádalo s poklesem příjmů o padesát milionů 
oproti předpokladům, a to jak v celkovém součtu, tak i průběžně včetně období prvního celo-
státního nouzového stavu. Nemuselo přitom zpomalit své rozběhnuté investice ani snížit sta-
milionové výdaje na ně rezervované.

Královéhradecký kraj připravuje stavbu nového pavilonu 
v areálu seniorského Domova U Biřičky na Novém Hradci Krá-
lové. Investice, která by měla zkrátit čekací dobu na umístění 
do domova, je reakcí na stárnutí obyvatelstva a s ním spoje-
nou potřebou navyšování počtu lůžek v pobytových zaříze-
ních sociálních služeb.

Vlastnosti jako lidskost, radost z pomoci druhému a nesobec-
kost se nikam nevytratily. Naopak, v základní umělecké škole 
Střezina se v posledních dnech a týdnech projevily naplno.

kam na střednÍ 
poradÍ infolinka
S otázkou na jakou střední 
školu podat přihlášku pomá-
há telefonní informační lin-
ka zřízená krajem. Fungovat 
bude do konce února. 
Pracovník na lince s číslem 
702 209 346 zodpoví dota-
zy týkající se dalšího studia 
a pomůže s výběrem vhodné 
školy. Další pomoc pak nabízí 
i přehled škol a oborů s ná-
zvem Oborovník, aneb Kam 
na střední? 
Pro první kolo přijímacího ří-
zení se přihlášky odevzdávají 
do 1. března. 
Informace k přijímacímu 
řízení na střední školy na-
jdou zájemci na stránkách 
www.sipkhk.cz. Oborovník 
je ke stažení na www.sipkhk.
cz/infoportal/clanek/obo-
rovnik-aneb-kam-na-stred-
ni-2021-2022/all. // sv

Královéhradecký kraj připravuje rozšíření domova důchodců U Biřičky. Počítá se s přístavbou nového 
pavilonu, rekonstrukcí kuchyně a prádelny, s lepším propojením budov nebo s kultivací zelených ploch. 
Kapacita domova stoupne ze současných 320 na 400 lůžek. // Foto: Pavlína Pospíšilová

Na začátku ledna vyhlásila Základní umělecká škola Střezina sbírku na pomoc zemětřesením poničené 
partnerské umělecké školy v chorvatském Sisaku. Během několika týdnů dárci přispěli téměř 170 tisíc ko-
run, které počátkem února Střezina odeslala na účet sisacké školy. // Foto: Archiv ZUŠ Střezina

PODÍLEJTE SE NA REALIZACI 
INVESTIC MĚSTA NA POZICI 
INVESTIČNÍHO TECHNIKA
• zajímavé investiční projekty města
• příprava a realizace investic
•  vykonávání technického dozoru 

investora v průběhu realizace 
investiční akce

Více na www.hradeckralove.org – 
Kariéra

volná pracovní místa





Výkup bytů za hotové. Výplata kup−
ní ceny do 24 hodin. Tel.: 608 973
789.

Nabízím pronájem kanceláří v centru
Hradce Králové. Tel.: +420 606 423 830.

Pronajmu parkovací stání Ve Stro−
movce – HK. Tel.: 733 314 277.

Koupím garáž v HK – Farářství u Zvonič−
ky, platím hotově, nejsem RK. Tel.: 604
281 828.

MÁTE VOLNÝ BYT ??? Pomůžeme
Vám do něj najít vhodného nájemníka.
Tel.: 777 192 016, www.bytyhradec.cz.

HLEDÁŠ PRONÁJEM? CHCEŠ PRO−
NAJMOUT? INZERCE ZDARMA –
www.pronajemhradec.cz.

VYKUPUJEME BYTY V HK! NEJVYŠŠÍ
CENA, PLATBA IHNED. RK – LORD. TEL.:
776 761 391.

Sháním ke koupi rodinný dům v Hradci
Králové nebo okolí do 10 km. Podmínkou
je zahrada o minimální výměře 500 m2

a dispozice min. 3+1. Může být i před
rekonstrukcí. Cena do 5 mil. Kč. V pří−
padě zájmu o prodej volejte na tel: 605
060 369.

Koupíme chalupu se zahradou. Může
být částečně i k rekonstrukci. Do 20 km
od Hradce. Tel.: 607 569 013.

KOUPÍM BYT V HRADCI KRÁLOVÉ, RK
NE. PŮVODNÍ STAV RADĚJI, 3+1, VÝTAH
IDEÁL. TEL.: 605 893 158.

Koupíme zánovní rodinný dům v Hrad−
ci Králové a okolí do 10 km. Tel.: 739
639 280.

HLEDÁM PRONÁJEM SKLADU, PO−
ZEMKU S PŘÍSTŘEŠKEM NEBO ZEMĚ−
DĚLSKOU HALU V HK A OKOLÍ. TEL.:
774 198 064. novakk01@email.cz.

Sháníme stavební pozemek blízko ko−
munikace. Tel.: 734 441 580.

Mladá rodina koupí RD v Hradci Králové
a okolí do 10 km. Tel.: 725 140 024.

PRONAJMEME NEBYTOVÉ PROSTO−
RY S PARKOVÁNÍM. Wonkova ul. 432,
Hradec Králové. Plocha 52 m2. Volné
ihned. Tel.: 603 471 733 nebo 602 123
494.

Prodám st. pozemek 1 500 m2 v okolí
HK s platným SP do r. 2029 ke stavbě
klasic. RD. Tel.: 608 906 095.

ŘEŠÍTE POZŮSTALOST? Notář Vás
vyzval k doložení stanovení ceny ne−
movitosti? Zavolejte, vyhotovíme
Vám je! Tel.: 777 192 016.

KOUPÍM RD VE FARÁŘSTVÍ NEBO LK II
V HK. Tel.: 720 549 000.

Koupím řadovou garáž v Malšovicích.
Nabídněte. Tel.: 602 192 019.

PRONAJMU PROSTORY 255 m2 U PAR−
KU SKLENĚNKA, VCHOD Z UL. HOŘICKÁ
A DUKELSKÁ, HK. VHODNÉ PRO OB−
CHOD, RESTAURACI. TEL.: 777 247
702.

Pronajmu zrekonstruovaný byt, 3+1
v LK I, 15.000 Kč/měs. + inkaso. Tel.:
720 549 000.

ZAČÍNAJÍCÍ PRÁVNÍK SHÁNÍ KE
KOUPI BYT V HK. ZA NABÍDKY DĚKU−
JI. RK – NE. TEL.: 721 017 533.

Pronajmu nezařízený byt 3+kk s parko−
vacím místem, Haškova ul, částečně za−
řízený 2+kk, Rybova ul. a nezařízený 1+1,
Švehlova ul., všechny byty jsou ihned vol−
né a připravené pro solidní nájemníky, in−
formace na tel.: 776 832 263.

Hledám pronájem garsonky nebo 1+1
v HK. Tel.: 777 606 181.

Sháním pronájem bytu v HK pro
2 osoby do cca 13 tisíc/měsíc. tel.: 777
688 902.

Nabízím pronájem 1+1+balkon v ro−
dinném domě pracujícímu muži (nekuřák),
nově vybaveno. Tel.: 731 321 377.

KOUPÍME 2+1, 3+1 V HK. I PŮVOD.,
ÚNOR, BŘEZEN 2021. RK – NE. DĚKU−
JEME. TEL.: 601 344 678.

Koupím byt 2+1 a větší – HK, PA, Ho−
lice, ev. do 10 km. Tel.: 608 478 481.

ZDARMA vám sdělíme cenu vašeho
bytu nebo domu. RK – LORD. Tel.: 776
761 391.

Sháním ke koupi byt 2+1 nebo větší
v Hradci Králové. Může být i před rekon−
strukcí. Cena do 3 mil. V případě zájmu
o prodej mě kontaktujte na tel: 739 693
250.  

Koupím byt v Hradci Králové. Platím
hned a hotově.  NEMÁM RÁD REALITNÍ
KANCELÁŘE. Tel.: 608 973 789.

KOUPÍME BYT V HK DO 50 m2, NE
PŘÍZEMÍ. RK – NE. DĚKUJEME. TEL.:
776 624 582.

ÚKLIDOVÁ SLUŽBA CRYSTAL, 777
127 222, www.crystalcz.webnode.cz.

Výkup starožitností a sběratelských
předmětů, obrazy, hodiny, náramkové
a kapesní hodinky, fotoaparáty, housle,
pivní lahve, hračky do r. 1960, pohledy,
mince, bankovky, odznaky, šavle, bodá−
ky, sklo, porcelán a jiné. Poradenství
i návštěva je zdarma, platba hotově. Vo−
lejte i SMS, Tel.: 605 254 511.

Naladím event. opravím Vaše piano.
Piana Hradec Králové. Tel.: 603 755
165. 

OdvezMe.CZ – smluvní doprava. Svat−
by, večírky, letiště. Tel.: 604 234 537.

Výstavba všech druhů plotů a pokládka
zámkové dlažby. Tel.: 607 936 272.

Provádím veškeré stavební práce,
obklady, dlažby aj. tel.: 702 897 412.

Zahradní služby: střih i kácení stromů,
úprava živých plotů, sekání trávy, práce
na zahradě, odvoz. Tel: 737 235 056. 

Nabízíme možnost rehabilitační
práce s pacienty v Levitově centru
v Hořicích o sobotách a nedělích,
odměna 2.000 Kč/směna (i na kratší
čas). Tel.: 733 636 352, becvar@
nphorice.cz.

LEVITOVO CENTRUM HOŘICE přij−
me za nadtabulkový plat + benefity
praktickou nebo všeobecnou zdravot−
ní sestru na lůžka násl. péče i na
částečný pracovní úvazek. Platíme
a podporujeme další vzdělávání, mož−
nost specializace na léčení ran. Tel.:
733 636 352.

Brigáda – nepravidelná výpomoc. Hle−
dáme nového kolegu do našeho týmu pro
čištění vozidel ekologickou cestou po−
mocí suchého ledu. Zaškolení je samo−
zřejmostí. Nejedná se o „obyčejné“ mytí
vozidel, proto požadujeme manuální zruč−
nost, nutná je velká pečlivost, spo−
lehlivost, časová flexibilita, ŘP sk. B, pří−
jemné jednání a komunikace. Místo
výkonu práce: Hradec Krá−lové. V případě
zájmu volejte tel. 604 204 133 nebo
pište na info@doktor−dulek.cz.

V rámci rozšiřování služeb přijme−
me šikovnou floristku−aranžérku do
prodejny květin v Hradci Králové Info:
p. Vondrák, tel.: 604 148 898.

Nabízím brigádu v HK na stavbě
studentovi. Tel.: 774 198 064.

Přijmeme pracovníka/ci na pomoc−
né práce a mytí nádobí do kuchyně.
SO + Ne volné, ranní směna, nástupní
plat HM 21.000 Kč. Tel.: 606 414 742.

Přijmeme pracovníka/ci na pomoc−
né práce a přípravu masa do kuchyně.
Nezaučené zaškolíme. SO + Ne volné,
ranní směna, nástupní plat HM
25. 000 Kč. Tel.: 606 414 742.

KOUPÍM STARÉ KNIHY, PÍSEMNOSTI,
ARCHIVÁLIE, PLAKÁTY, MAPY aj. Tel.:
777 680 008.

Prodám BMW 218i GT, 2016, najeto
65 tis. km, 1. majitel, cena 359 tis.
Tel.: 608 051 572.

Prodám lepená akvária (cca 4 roky
stará), nejlépe celé jako set 3 ks nad
sebou včetně stojanu a dveří (133 x
214 x 50 cm) včetně nové elektriky
a osvětlení. Tel.: 606 678 333.

FAJN PŮJČKA od 4.000 Kč do
50.000 Kč. Do 24 hod. Tel.: 734 258
224.

Kvalitní FROTÉ PROSTĚRADLA české
výroby dobře nakoupíte v prodejně Textil
LOUDA v Habrmanově ul 295. VELKÝ
VÝBĚR – TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚ−
VU. Tel.: 495 260 604.

www. IMODA24. CZ, Italská dám−
ská móda za příjatelné ceny. Halenky,
topy, trička, tílka, šaty, sukně,
harémky aj. Osobní odběr – Hořická
384, popř. rozvoz po HK a okolí při
odběru 2.000 Kč a více.

Prodám polohovací zdravotní postel ve
skvělém stavu. Původní cena 95 000 Kč
nyní 28 000 Kč. Tel.: 737 489 057.

Daroval by někdo literaturu s rybář−
skou tématikou či nějakou již nepotřeb−
nou drobnost do rybářského kroužku,
zřízeného v dětském ústavu? Předem
děkujeme za nabídky. Tel.: 731 659
386.

PŘIJMEME UKLÍZEČKU NA 8 HOD.
TÝDNĚ pro úklid schodišť panelových
domů. Pouze invalidní důchodkyni, dů−
chodce. 130 Kč/hod., rozvržení pracovní
doby dohodou. Tel.: 737 432 480.

Koupím staré kapesní a náramkové
hodinky různých značek i poškozené.
Tel.: 735 004 665.

Koupím housle, violoncello, kontrabas
i v poškozeném stavu. Tel.: 735 004
665.

Koupím řády a vyznamenání. Též so−
cialistické. Tel.: 608 420 808.

Prodám hnědé pianino PETROF za
30.000 Kč. Málo hrané. tel.: 702 759
901.

SLUŽBY

Ř Á D K O V Á   I N Z E R C E

ŽALUZIE, ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ, MAR−
KÝZY, ROLETY, LAMELOVÉ DVEŘE,
DOPLŇKY VELUX, SÍTĚ. INTERIÉRY
ANDRLE, VZORK. KANCELÁŘ, HABRMAN−
NOVA 1699, HK. TEL.: 495 214 860,
602 128 216. www.interiery−andrle.cz.

MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE
vč. úklidu, vyklizení a mytí prosklených
výtahů. Fa ABACA. Tel.: 603 467 540.

LEVNÉ STĚHOVÁNÍ – VYKLIZENÍ –
PŘIVEZU – ODVEZU – COKOLIV – KAM−
KOLIV. Volejte p. Lánský. TEL.: 774
020 988, www.stehovani−lansky.cz.

DIGITÁLNÍ PŘÍJEM TELEVIZE !!! An−
tény – satelity, montáž a opravy. Pra−
covní doba: Po − Ne. Volejte na tel.: 728
259 790.

!!! LEVNÉ STĚHOVÁNÍ A VYKLÍZENÍ !!! 
pozůstalostí, bytů, domů a zahrad.

! ! !  Z D  A R M  A ! ! !
přijedeme a naceníme

tel.: 777 922 223
www.vyklizeni−hk.cz.

VODOINSTALATÉRSTVÍ STRNAD s.r.o.
– OPRAVY – VÝMĚNY WC – BATERIE –
ROZVODY VODY, KANALIZACE, TOPENÍ
A PLYNU. Tel.: 737 741 424.

NEJRYCHLEJŠÍ ELEKTRO OPRAVY –
CD – TV – SAT – VIDEO – VĚŽE – ANTÉ−
NY – DIGITÁLNÍ PŘÍJEM, POZEMNÍ I SA−
TELITNÍ – ELEKTROINSTALACE. PŘIJE−
DEME K VÁM. PO – NE. Tel.: 728 259
790.

MARTIN NEJL – ČIŠTĚNÍ KOBER−
CŮ, ČALOUNĚNÍ AUTOINTERIÉRŮ.
TELEFON: 603 467 761.

David Široký – ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ,
čalouněného nábytku, autointeriérů.
KVALITA A SPOLEHLIVOST! Tel.: 603
876 225.

ŽALUZIE, ROLETY, SÍTĚ, PLASTOVÁ
OKNA – výrazná sleva až 25 %. Kan−
celář: CINOGROUP, s.r.o., P. Jilemnic−
kého 28, Plotiště n. L. Tel.: 602 327
102.

REKONSTRUKCE BYTŮ NA KLÍČ! Za−
jišťujeme kompletní rekonstrukce bytů
a domů na klíč * bourací a zednické
práce * instalatérské práce * elektřina *
sádrokartony * obkládání * podlahy *
malování. Tel.: 733 191 594, email:
rekonstrukce@r−reko.cz.

KOMPLETNÍ MALÍŘSKÉ A NATĚRAČ−
SKÉ PRÁCE! Zajišťujeme kompletní
malířské a natěračské práce vč. oprav *
byty * rodinné domy * společné prostory
bytových domů. Tel.: 733 191 594,
email: rekonstrukce@r−reko.cz.

MONTÁŽ ANTÉN A SATELITŮ, OPRA−
VY TELEVIZORŮ PROVÁDÍ TV servis Hlu−
buček. Tel.: 606 601 536.

Stavební a zednické práce, rekon−
strukce a opravy, zateplování, zemní
práce minibagrem, bytová jádra, obklady
a dlažby včetně venkovních, doprava
kontejnerem 2 t, pronájem lešení. Tel.:
602 167 268.

Vyklizení bytů z pozůstalostí. Tel.:
605 270 062, www.vyklizeni24.cz.

TRUHLÁŘSTVÍ – ZAKÁZKOVÁ VÝROBA,
OPRAVY DŘEVĚNÝCH OKEN A DVEŘÍ
VČETNĚ NÁTĚRŮ, MONTÁŽ NÁBYTKU.
TEL.: 603 806 997. 

Vyklizení z pozůstalosti domů, bytů.
Tel.: 604 614 845.

DOPRAVA KONTEJNEROVOU AVIÍ.
TEL.: 723 737 008. 

PŮJČUJI BANÁNOVKY. V HK DOVOZ
ZDARMA. www.bananovekrabice.com.
Tel.: 602 223 211.  

ČISTÍRNA PEŘÍ – nabízíme čištění
peří, šití dek, polštářů. POLŠTÁŘE – na
počkání, DEKY – do druhého dne. Kydli−
novská ul. 156, HK. Tel.: 495 213 628,
724 996 937.

Oprava poškozených taškových, eter−
nitových i lepenkových střech, výměna
komínových lávek, natírání a plechování
střech. Tel.: 602 892 006.

Realizace a opravy střešních izolací,
lepenky, folie vč. klempířských prací.
Tel.: 608 525 888.

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

PEDIKÚRA – MANIKÚRA, JAPON−
SKÁ MANIKÚRA, P−SHINE, MODELÁŽ
NEHTŮ. TEL.: 777 107 967.

BYTY − NEMOVITOSTI

OSTATNÍ

Vážení čtenáři, inzerenti a přátelé, dovolte mi, abych Vám poděkovala za čas strávený nad inzeráty
v Radnici. 

Vzhledem k nelepšící se situaci s Covid−19 se značně ztížila situace ve všech odvětvích a trh
s reklamou není výjimkou, zhotovitel Radnice (tiskárna Samab Press Group a.s., Brno) bohužel ne−
přistoupil na kompenzaci v podobě akceptovatelné snížené ceny. Po vyhodnocení ekonomiky, výroby,
distribuce jsme se rozhodli rozvázat spolupráci s tiskárnou a to k 28. 2. 2021. 

Po vašich žádostech a prosbách, kdy bude vycházet Hradečák, jsme dospěli k tomu, že znovu−
obnovíme po vánočním čísle Hradečák a vrátíme se postupem času k modelu, na který jste byli zvyklí.
První číslo Hradečáku vyjde na konci března 2021. Už teď se můžete těšit na články naší Elišky, rozhovor
se zajímavou osobností i oblíbené sportovní zpravodajství.  

Těším se na Vás všechny nad stránkami Hradečáku.                                                               Vladimíra Svobodová Kholová
manažerka inzerce  

CHCETE PŘESTAT KOUŘIT
A NEVÍTE JAK A KDE???
Antinikotinové centrum

v Hradci Králové
www.antinikotinovecentrum.cz,

tel.: 777 002 948.
S NÁMI TO DOKÁŽETE!!!!!!!!

www.vyklizení24.cz. rychlé vyklizení,
mini stěhování, odvoz zboží z obchodu.
Odvoz všeho nepotřebného. HK a okolí
– cena již od 500 Kč. Tel.: 604 593
505, 605 270 062.

Hledám finančního poradce, který
převezme databázi klientů i se zaří−
zenou kanceláří v centru HK. Tel.:
776 542 162.

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
PĚKNĚ A KVALITNĚ
TEL.: 735 874 831

739 516 666

STĚHOVÁNÍ, VYKLIZENÍ, ROZVOZ
ZAKOUPENÉHO ZBOŽÍ Z OBCHODU.
p. Spálenský. Tel.: 602 437 172.

Mgr. Martina Jelínková – soukromá
praxe se zaměřením: speciální peda−
gog, logoped, terapeut EFT (energe−
tická psychologie) na poliklinice I.,
Jeronýmova ul. v HK. Pouze na telefo−
nické objednání. Tel.: 603 802 618,
www.logope.webnode.cz, e−mail:
logope@seznam.cz.

KVĚTINÁŘSTVÍ KAMILA PEŠKOVÁ
– Plácky nabízí floristické služby pro
všechny příležitosti: – vazba dárko−
vých kytic včetně netradičních a vy−pi−
chovaných, – kompletní svatební
servis, – květiny pro smuteční příleži−
tosti včetně VĚNCŮ. Dále nabízíme:
český med, lahvové i stáčené víno,
dárkové předměty, pokojové rostliny,
sezónní rostliny pro výsadbu do truh−
líků. Příjem objednávek i telefonicky –
777 166 510, facebook: Květiny
Kamila Pešková, www.kvetiny
hradeckralove.cz.

LEVNÉ UBYTOVÁNÍ V KRUŠNÝCH HO−
RÁCH – PERNINK. KRÁTKODOBĚ I D−
LOUHODOBĚ. ŠKOLY V PŘÍRODĚ APOD.
PENZION TINA, PENZION MAX, PEN−
ZION HELLA. MOŽNOST STRAVO−VÁNÍ
I VLASTNÍ VAŘENÍ. BOŽÍ DAR 10 km.
INFO NA TEL.: 734 387 722, 737 748
625.

PROVÁDÍM DROBNÉ DOMÁCÍ OPRA−
VY, MONTÁŽE NÁBYTKU, KUCHYŇ−
SKÝCH LINEK, PLOVOUCÍCH PODLAH
A ZAHRADNÍCH DOMKŮ. VYRÁBÍM
– KUCHŇSKÉ LINKY NA MÍRU A ZA−
HRADNÍ DOMKY. TEL.: 725 298 780.

MINI STĚHOVÁNÍ, HRADEC A OKO−
LÍ. Tel.: 604 614 845.

Malířské a natěračské práce, tel.:
777 990 077, www.malko.cz. 

Prodáváme objekt bývalé kotelny
s komíny a provozní budovou a 1 ks zá−
sobníku v areálu FOMA Bohemia s.r.o.,
J. Krušinky v HK. Vhodné jako sklady,
dobrý komunikační přístup. Cena k jed−
nání. Více na tel.: 602 405 759, e−mail:
zima@hradecka−drazebni.cz.

Koupím menší byt v Hradci Králové.
Tel.: 606 396 332.

Pronajmeme garáž ve Farářství u Zvo−
ničky, bez el. energie. Tel.: 702 995 668.

Pronajmu zařízený byt 1+kk, centrum
HK, solidní nájemník. Tel.: 737 538 927.

Pronajmu 4+1, HK, Slezské Předměstí,
volný 05/2021.Tel.: 605 450 951.

PRONAJMU GARÁŽ V MALŠOVICÍCH
ZA OC FUTURUM. TEL.: 603 255 325.

KOUPÍM PŘÍMO OD MAJITELE MALÝ
BYT 1+KK, 1+1 V HRADCI KRÁLOVÉ.
TEL.: 703 890 073.

KOUPÍME RODINNÝ DŮM V HRADCI
KRÁLOVÉ A OKOLÍ. TEL.: 602 618 405.

KOUPÍME VĚTŠÍ BYT 3+1, 4+1, 5+KK,
BALKON, TERASA. I V NOVÉ ZÁSTAVBĚ.
TEL.: 601 338 835.

SHÁNÍME CHALUPU DO 40 km OD
HRADCE KRÁLOVÉ. TEL.: 774 118 852.

KOUPÍME DŮM NEBO POZEMEK DO 20
km OD HRADCE KRÁLOVÉ. TEL.: 777 150
437.

KOUPÍM BYT 2+KK, 3+KK – MALŠO−
VICE, NOVÝ HK, TŘEBEŠ. TEL.: 724 806
101.

SHÁNÍME POZEMKY KE STAVBĚ DO−
MŮ. TEL.: 776 698 075.

KOUPÍM CHATU. HRADEC KRÁLOVÉ
A OKOLÍ DO 25 km. TEL.: 774 742 111.

Hledáme k pronájmu malý byt v Hradci
Králové, pro pracující ženu. Nabídky na
tel. 776 832 263 stačí SMS, zavoláme
zpět. 

Koupíme cihlový byt 3+1 v Hradci Krá−
lové, může být i před rekonstrukcí, finan−
cování máme zjištěné. Nabídky a informa−
ce na tel. 776 832 260.

Pronajmu byt 3+kk v blízkosti hlavního
nádraží, s parkovacím místem, pouze pra−
cující nekuřáci. Prohlídky na tel. 776 832
263.

Pronajmu nebytové prostory v Hradci
Králové, Slezské Předměstí, celková plo−
cha 1300 m2, lze i po částech. Podrob−
nosti na tel. 602 832 260.

Potřebujete ocenit nemovitost pro
účely dědického řízení? Vše zajistíme,
ocenění, vyklizení, vystěhování i prodej.
BERNECKER reality s.r.o., najdete nás
za hotelem Černigov, již 30 let na stejné
adrese. WWW.BERNECKER.CZ. Volejte
nebo sms na telefon 776 832 263.

STAVEBNÍ FIRMA PŘIJME ZEDNÍKY
IHNED. TEL.: 603 449 230.

Studio „Z“ rezidence PLACHTA Hra−
dec Králové přijme kadeřnice. Více na
tel.: 774  904 144.

PRÁCE





Komerční příloha, zhotovitel Samab Press Group, a. s., Inzerce: Jitka Maťátková, 739 859 099, matatkova@regvyd.cz, Michal Novák 739 724 774, novak@regvyd.cz.

CHIRURGICKÁ
AMBULANCE 
MEDIKA HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.
Veverkova 1631/5, 500 02 Hradec Králové

Ordinační doba: 
Pondělí, Úterý, Čtvrtek 7:00-14:00 
Středa 7:00-18:00
Pátek 7:00-13:00

Tel.: 498 500 465
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LIBOR VRBICKÝ
tel / 720 105 401
e-mail / l.vrbicky@regvyd.cz

MICHAL NOVÁK
tel / 739 724 774 
e-mail / novak@regvyd.cz

JITKA MAŤÁTKOVÁ
tel / 739 859 099 
e-mail / matatkova@regvyd.cz

Inzerci objednávejte u našich obchodních manažerů

www.kingspanprace.cz

Pro dělnické pozice 
nabízíme náborový 
příspěvek 20 000 Kč.

Pracujte pro 
jedničku na trhu
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Najdete nás v 1. patře obchodního centra Atrium.

Pobočka má volné kapacity 
a přijímá nové klienty!

Ambulance praktického lékaře pro dospělé pod 
vedením doc. MUDr. Ladislava Slováčka, Ph.D.

Jsme tu pro vás 
12 hodin denně 
od pondělí do pátku

On-line registrace  

Mobilní aplikace

TELEFON

ADRESA PROVOZNÍ DOBA

E-MAIL

www.mojeambulance.cz

Dukelská třída 1713/7, 
500 02 Hradec Králové - Pražské předměstí

Po - Pá 
7:00 - 19:00

+420 598 598 305
+420 731 514 709

recepce-hk@mojeambulance.cz
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Řádkovou inzerci  
objednávejte  
z pohodlí  
Vašeho domova
tel.: 739 859 099
e-mail: radkova.hk@regvyd.cz



Nakupování na internetu aneb Na co si dát pozor?

Přihlaste se na bezplatné kurzy o pečování

Do kanceláře na hřbitově jen po objednání

REkonstrukcE KanalizacE přinEsE 
změny v dopravĚ v Ulici Za Škodovkou

strážníci kontrolovali Lidi bez domova

Nakupování na síti přináší vý-
hody, ale i úskalí. Sice nemu-
síte nikam chodit, máte velký 
výběr i nižší ceny, ovšem hro-
zí i rizika, která souvisí s tím, 
že si na výrobek nemůžete 
sáhnout, nemůžete si ho vy-

zkoušet, vyhodnotit správný 
odstín barvy apod. „Společně 
se na ně podíváme a formou 
ukázek si představíme situace 
ze života. V rámci přednášky 
zaznějí i praktické rady ohled-
ně nákupu na facebookových 

stránkách, nákupu použitého 
zboží, vrácení peněz za ne-
vhodné zboží a mnoho další-
ho,“ láká Zuzana Hloušková 
z Občanské poradny. Strea-
movaná přednáška proběhne 
online a je určena pro všech-
ny zájemce. Bližší informace, 
jak se k přednášce připojit, 
najdete na www.ops.cz. Před-
náška je zdarma.  // op

První kurz nazvaný Sociálně-
-právní minimum se usku-
teční 8. a 9. dubna vždy od 
16.30 do 19.30 hodin a odpoví 
například na otázky, jak se 
vyznat v systému sociálního 
zabezpečení, co je příspě-
vek na péči a jiné příspěvky, 
o jaké úlevy je možné žádat, 
co je institut opatrovnictví 
a podobně. Druhý kurz Peču-
jeme o člověka s demencí se 
bude konat 22. a 23. dubna 

vždy od 16.30 do 19.30 hodin. 
Poradí, jak rozpoznat demen-
ci, jak poskytnout péči či jak 
správně mluvit s člověkem 
s demencí. Třetí z kurzů Na-
učme se ošetřovat organizá-
toři plánují na 29. a 30. dubna 
od 17 do 20 hodin a přiblíží 
ošetřovatelskou péči v domá-
cím prostředí nebo v zařízení 
sociálních služeb, poradí jak 
pečovat o ležícího i částečně 
soběstačného člověka, věno-

vat se bude i hygieně, výživě, 
bezbariérovému prostředí 
nebo kompenzačním pomůc-
kám.
K absolvování kurzů budou 
zájemci potřebovat počítač 
a připojení na internet. Po 
dohodě je možné si připojení 
předem vyzkoušet. Je mož-
né absolvovat pouze vybraný 
kurz, nebo všechny. Každý 
kurz je rozdělen na dva dny, 
tedy dvě části po třech hodi-
nách a je zdarma. Absolventi 
získají akreditované osvědče-
ní. Více informací a registrace 
na tel. 704 607 850, e-mail: kra-
lovehradecky@pecujdoma.
cz a na webových stránkách 
www.pecujdoma.cz. // dr

Nájemci hrobových míst 
i ostatní návštěvníci hřbitovů 
ve správě Technických slu-
žeb Hradec Králové by měli 
v době probíhající pandemie 
onemocnění covid-19 vy- 
užívat k prodlužování smluv 
o pronájmu hrobových míst 
elektronické komunikace 
a bezkontaktních plateb. In-

formace k platbám zájemci 
získají na e-mailu: felcmano-
va@tshk.cz nebo na telefon-
ních číslech 495 537 660, 725 
941 465 nebo 725 761 528. „Pro 
usnadnění komunikace vždy 
uvádějte do e-mailu i své tele-
fonní číslo,“ žádají veřejnost 
technické služby.
 Složitější případy, například 
převody hrobových míst nebo 
pronájem nového hrobového 
místa, bude možné i nadále 

řešit v kanceláři správy hřbi-
tovů na hřbitově v Kuklenách, 
avšak pouze po předchozím 
telefonickém objednání na 
určitou hodinu. Tímto způso-
bem chtějí technické služby 
předcházet hromadění lidí 
v čekárně. 
Provozní doba kanceláře se 
nemění, v pondělí i ve středu 
je od 8 do 12 hodin a od 13 do 
16.30 hodin, vždy po telefo-
nickém objednání. // ts

Občanská poradna Hradec Králové zve veřejnost na online 
přednášku Nakupování na internetu aneb Na co si dát pozor?, 
která se uskuteční 1. března od 18 hodin.

Pečujete, nebo se chystáte doma pečovat o svého blízkého 
a hledáte, kdo by vám pomohl vzdělat se v oblasti péče? Pe-
čujete o seniora, o zdravotně či duševně znevýhodněného člo-
věka, nebo o dítě, které vyžaduje domácí péči? Projekt Pečuj 
doma s Diakonií ČCE bude v dubnu pořádat praktické online 
vzdělávací kurzy pro pečující, které jsou zdarma. 

V únorových dnech, kdy teploty klesaly hluboko pod bod mrazu, hlídky městské policie pravidelně kont-
rolovaly místa, kde přespávají a pobývají bezdomovci. „K jejich životní situaci nejsou strážníci lhostejní, 
proto při tomto počasí, kdy hrozí nebezpečí umrznutí, či jiných zdravotních komplikací, je daleko častěji 
kontrolují a dotazují se na jejich zdravotní stav. Zároveň je i informují o možnostech využití služeb azylo-
vých domů. Ne všichni však o takovéto služby mají zájem. Pravidla, která v těchto zařízeních platí, nejsou 
ochotni respektovat, a proto raději zůstávají venku,“ říká mluvčí strážníků Eva Kněžourová. 
Strážníci opakovaně kontrolovali téměř tři desítky osob, mezi nimiž zjistili i čtveřici nově příchozích bez-
domovců. Poučili je o možnostech krizového bydlení a o místech, kde mohou získat praktickou pomoc 
sociálních pracovníků. Až na jednoho muže, který měl značné omrzliny na nohou a byl převezen do ne-
mocnice, neměl nikdo další žádné zdravotní problémy. // Foto: Eva Kněžourová 

Trasy linek městské hromadné dopravy č. 16 a 16Š v úseku hlavní ná-
draží – Svobodné Dvory a zpět budou od 1. března 2021 do 30. června 
2022 změněny. Změna se dotkne i umístění několika zastávek.
 // Plán zastávek: DPMHK

KROUŽKOVINY DDM (3. díl) 
Jazyky

Výuka jazyků je v Domě dětí a mládeže zastoupena angličtinou 
a francouzštinou. Anglický jazyk probíhá formou opakování 
a rozšiřování učiva základní školy. Děti si prohlubují znalosti 
pomocí různých her, úkolů a vzájemné spolupráce. Francouz-
ský jazyk je pro zájemce, kteří se chtějí naučit další cizí jazyk 
a získat obsáhlou slovní zásobu i znalost gramatiky. Pro žáky, 
kteří potřebují pomoci s vedením čtenářského deníku, DDM na-
bízí Čtenářský klub. Pokud vás zajímá nabídka kroužků v DDM, 
nezapomeňte sledovat další díly seriálu Kroužkoviny DDM, kte-
ré budou následovat v každém vydání Radnice. Najdete je také 
na Facebooku DDM. Přihlásit se do kroužků bude možné zřejmě 
v průběhu jara. Více na www.barak.cz. // ja

Žádejte o dotace na obnovu památek 
Město Hradec Králové upozorňuje zájemce na možnost 
získání dotace na veřejně prospěšné projekty na zacho-
vání a obnovu památkového fondu. Dotace se poskytují 
zejména na obnovu nemovitostí, restaurování, publikač-
ní, vzdělávací a osvětovou činnost vztahující se k archi-
tektuře a k památkám města a na zpracování stavebně-
-historických průzkumů a dendrochronologie. Podmínky 
a formuláře žádostí naleznete na úřední desce a strán-
kách města www.hradeckralove.org. Uzávěrka žádostí je 
15. března. // opp

autobusová 
doprava jinak

Knihy okénkem 
TakÉ ve StudijnÍ 
a vědecké knihovně

Sedmý březen přinese změnu 
jízdních řádů linkových auto-
busů regionální dopravy, ale 
i další novinky. Nové odba-
vovací zařízení ve vozidlech 
například umožní přestupo-
vat na jeden jízdní doklad bez 
nutnosti vlastnit čipovou kar-
tu IREDO, platit jízdné bude 
možné i bankovní kartou. Pa-
sažérům s chytrými telefony 
nabídne aplikace IDS IREDO 
možnost sledovat polohu au-
tobusu nebo vyhledat spoje-
ní. Díky dodatkovým tabulím 
umisťovaným na zastávky 
bude možné po načtení QR 
kódu zjistit zpoždění spoje. 
V březnu bude také spuštěn 
nový web www.dopravakhk.
cz. // khk 

Také Studijní a vědecká 
knihovna v Hradecké ulici 
opět zpřístupnila okénko pro 
výdej předem objednaných 
knih, které funguje u pultu 
v prvním nadzemním pod-
laží. V pondělí a ve středu je 
v provozu od 12 do 18 hodin, 
v ostatních pracovních dnech 
od 9 do 15 hodin. „K výdejní-
mu okénku doporučujeme 
přistupovat s nasazeným re-
spirátorem FFP2,“ upozor-
ňuje Vladimíra Buchtová ze 
studijní a vědecké knihovny. 
Vypůjčené knihy by lidé měli 
vracet výhradně do biblio-
boxů umístěných před budo-
vou knihovny. Registrovaní 
čtenáři mohou i nadále využí-
vat vzdálený přístup do elek-
tronických databází. Případ-
né dotazy knihovna zodpoví 
na tel. 494 946 252 či e-mailu: 
pujcovna@svkhk.cz. // zr

Od začátku března bude pro 
automobilovou dopravu i pro 
městskou hromadnou dopra-
vu uzavřena ulice Za Škodov-
kou. Důvodem je rekonstruk-
ce kanalizace, která bude 
probíhat po etapách. První, 
která zahrne úsek od křižovat-
ky s Pražskou ulicí, by měla 
trvat od 1. března do konce 
května, poslední pátá skončí 
v závěru června příštího roku. 
Objízdná trasa pro vozidla do 
3,5 tuny povede po přilehlých 
místních komunikacích, pře-
devším ulicemi Kampelíkova, 
Stěžerská a Ležáky, nákladní 
auta budou muset uzavřený 
úsek objíždět ulicemi Pražská 
nebo Koutníkova. 
Kvůli rekonstrukci dochází od 
1. března 2021 do 30. června 
2022 také ke změně trasy linek 
MHD č. 16 a 16Š v úseku Hlav-
ní nádraží – Svobodné Dvory 
a zpět. Zrušené zastávky: ZVU 
(pro linku č. 16 a 16Š), Žižkov, 
Kavák. Náhradní zastávky: 
Terminál HD (nástupiště B1 
směr Stěžery, nástupiště D2 
směr Roudnička), Na Okrou-
hlíku, Kavák (u prodejny Kou-
pelny Ptáček). Časy odjezdů 
spojů z ostatních zastávek zů-
stávají nezměněny. // red



„Je to báječné. Podobné po-
city jsem měl, když jsme 
postoupili z první ligy do 
NBL, kde to bylo možná ještě 
o něco silnější. Teď jsme zase 
porazili v derby Pardubice, 
což je velmi kvalitní a dobře 
vedený tým, a ta regionální 
rivalita s ním bude zase vět-
ší. Jsem proto hrozně rád, už 
nám to nikdo nevezme,“ pro-
hlásil pro klubový web trenér 
Lubomír Peterka. 
Hradecký tým začal turnaj 
nejlepších osmi skvěle, když 
ve čtvrtfinále překvapivě po-
razil poměrem 84:72 favori-
zovaný USK Praha. V semifi-
nále sice Hradečtí nestačili 
na evropskými kláními ošle-
haný jasně nejlepší český 
tým z Nymburka 64:103, ale 
to bylo očekávané. Výhra nad 
tímto basketbalovým obrem 
by se rovnala zázraku, takže 
Hradečtí se soustředili na roz-
hodující zápas o bronzovou 
medaili s Pardubicemi a vy-
platilo se. Bylo to sice těsné, 

když Královští sokoli zvítězili 
92:90, ale na to se historie 
ptát nebude. „Koncovka byla 
samozřejmě o štěstí, něco 
jsme tam mohli řešit líp, ale 
dopadlo to, jak to dopadlo, 
a já jsem za to rád. Pomohly 
nám ušetřené síly z předcho-
zího průběhu turnaje. Já to 
zredukoval na sedm lidí, my 
ale ty těžší zápasy v užší ro-
taci hrát musíme a vyplatilo 
se,“ zhodnotil rozhodující bi-
tvu o bronz hradecký trenér. 
Nejlepšími střelci hradeckého 
týmu v tomto souboji byli Sed-
mák se 24, Halada se 16 a Sta-
menkovič s 15 body. 
Bronzová medaile je pro klub 
z města pod Bílou věží potvr-
zením stoupající úrovně. A to 
i přesto, že v lize to v posled-
ních utkáních před vstupem 
do Českého poháru nebyla 
žádná hitparáda. Královští 
sokoli se mezi elitou postup-
ně zabydlují, vždyť v nejvyšší 
soutěži působí teprve třetím 
rokem. // čer

Skvěle se vydařilo historicky 
první oficiální online taneční 
mistrovství České republi-
ky v hip hopu tanečnici Sáře 
Betlachové z královéhradec-
ké skupiny T-BASS. V neděli 
7. února se šampionátu zú-
častnilo celkem 250 taneční-
ků a tanečnic v kategoriích od 
šesti do 25 let. Sára Betlacho-
vá ve své kategorii junioři-dív-
ky vybojovala senzační deváté 
místo z celkového počtu 76 
účastnic. Tuto kategorii nako-
nec ovládla Ema Náprstková 
z pražské skupiny Fantasy DC. 
Vzhledem k současné pande-
mické situaci přitom taneč-

níci nemohou ani trénovat, 
ani soutěžit jinak než v onli-
ne režimu. Pro všechny je to 
úplně nová zkušenost. Přes-
tože by se všichni rádi vrátili 
k normálu, alespoň pravi-
delné online tréninky dávají 
tanečníkům T-BASS možnost 
zdravého pohybu a tanečního 
vzdělání. // tz

Celá expozice je hravým 
prostorem, který přibližuje 
a představuje dětem i veřej-
nosti vodu v mnoha jejich 
formách a podobách, vodu 
v přírodě, vodu v průmyslu 
i historii hradeckého vodá-
renství. Celá expozice bude 
k dispozici pro školy zdarma.
„Před mnoha lety vznikla 
první myšlenka přiblížit obor 
vodárenství široké veřejnosti 
od těch nejmenších až po tu 
odbornou. Před dvěma lety 

jsme se pak rozhodli využít 
tento prostor a vybudovat in-
teraktivní expozici o vodě,“ 
přibližuje myšlenku Jiří Šolc, 
ředitel společnosti Vodovody 
a kanalizace Hradec Králové. 
„Jakmile to nařízená hygie-
nická opatření dovolí, bude 
možné expozici navštívit“.
 „Snažili jsme se celou ex-
pozici vytvořit tak, aby byla 
nadčasová, variabilní a pod-
porovala v dětech i veřejnosti 
hravost, spolupráci a kreati-

vitu. V prostorách výstavy se 
snoubí moderní technologie 
s přírodou,“ doplňuje Jakub 
Hanzl, generální ředitel Krá-
lovéhradecké provozní. 
V první místnosti, věnované 
vodě v přírodě, rostou květiny, 
které každá jiným, ale vždy 
zajímavým způsobem pracují 
s nedostatkem vody. Do dru-
hé místnosti věnované vodě 
v průmyslu se symbolicky 
prochází skrz česle – jednodu-
chá „síta“, která oddělují pří-
rodu od průmyslu a naopak. 
Více se o Vodovodovu mohou 
zájemci dozvědět ve videu na 
www.khp.cz/voda-hrou/vodo-
vodov. // br

Uzávěrka tohoto čísla byla 18. 2. 2021. Zveřejněné informace jsou platné k tomuto datu. Uzávěrka dalšího čísla je 25. 2. 2021. Zájemci o zasílání elektronické podoby zpravodaje 
Radnice, která je také na www.hradeckralove.org, si o tuto službu mohou zažádat na http://mhk.cz/eradnice 
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Nezodpovídá ani za případné vložené propagační tiskoviny jakéhokoliv charakteru. 
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HradEčtÍ Basketbalisté přepsali dějiny, mají bronz! 

VoDovodov JE Školám k dispozici

Velký úspěch tanečnice hradeckých T-BASS

Hradečtí basketbalisté se po výhře nad rivalem z Pardubic radují ze zisku bronzových medailí v Českém poháru. // Foto: Archiv klubu

Vodovodov ukazuje například květiny, které zajímavým způsobem pracují s nedostatkem vody, na jiném 
místě pak expozice přibližuje úlohu vody v průmyslu. // Foto: Archiv KHP

Na prvním online mistrovství 
ČR v hip hopu se v elitní desítce 
umístila Sára Betlachová z krá-
lovéhradecké taneční skupiny 
T-BASS.  // Foto: Archiv T-BASS 

V září minulého roku hradecké vodárny otevřely interaktiv-
ní expozici o vodárenství. V těchto dnech je expozice kom-
pletně dokončena, a jakmile to situace dovolí, uvítá první 
návštěvníky.

knihovna města 
ZvE na přEdnášku 
i k Účasti na HřE
Knihovna města Hradce Krá-
lové připravila pro nadchá-
zející období další z online 
přednášek, které je možné 
zhlédnout na Youtube kanálu 
a Facebooku knihovny, pro 
zájemce o venkovní vyžití pak 
i městskou hru. 

Městská hra Kudy chodí jaro?
Máte pocit, že už jste procho-
dili Hradec křížem krážem? 
V březnu máte šanci podí-
vat se na nová místa s hrou 
o postních a velikonočních 
tradicích křesťanských, po-
hanských i židovských. „Her-
ní trasy si můžete projít na 
pobočkách Kukleny, Malšovi-
ce, Slezské Předměstí a Mo-
ravské Předměstí A. Hra je 
tentokrát na všech místech 
stejná,“ říká Soňa Neubauro-
vá z knihovny města. Mapky 
s instrukcemi budou ke staže-
ní na webu knihovny. Do hry 
se bude možné zapojit od 1. 
do 31. března.

Co přinese doba pocovidová? 
Online přednáška Tomáše 
Prouzy na Facebooku a You-
tube knihovny – premiéra 
3. března od 17 hodin.
Jak se podepíše současná 
pandemie na české i evrop-
ské ekonomice? Jak by měla 
probíhat náprava škod po 
odeznění pandemie? Jaké 
jsou další prognózy? Pokud 
vás zajímají tyto i další otázky, 
zapojte se do diskuze pomo-
cí komentářů. Online debatu 
s ekonomem Tomášem Prou-
zou, prezidentem Svazu ob-
chodu a cestovního ruchu ČR 
a viceprezidentem Hospodář-
ské komory ČR bude modero-
vat Matyáš Strnad z Univerzi-
ty Hradec Králové. // km

Královští sokoli Hradec Králové dosáhli největšího úspěchu 
v historii tohoto mužského basketbalového klubu. V Českém 
poháru vybojovali třetí místo. Zisk bronzových medailí byl 
o to sladší, že v utkání o třetí místo hradečtí basketbalisté vy-
hráli nad rivalem z Pardubic!

Město posoudí nabídky na zhotovitele 
fotbalového stadionu
V pátek 19. února uplynula lhůta pro podání předběž-
ných nabídek v zadávacím řízení na zhotovitele multi-
funkčního fotbalového stadionu. Nyní bude adminis-
trátor tendru a správce stavby zkoumat, zda všechny 
nabídky, které zadavatel v řádné lhůtě obdržel, splňují 
stanovené požadavky města. 
„V březnu bychom měli zahájit jednání ve spolupráci 
s administrátorem zakázky a správcem stavby se všemi 
účastníky zadávacího řízení, kteří podali předběžnou 
nabídku. Předmětem těchto jednání bude vylepšení 
návrhů ve prospěch zadavatele, tedy města. Následně 
pak budeme účastníky vybízet k finálnímu podání na-
bídek, k čemuž by mělo dojít ještě během jarních mě-
síců,“ uvedl náměstek primátora pro oblast investic Jiří 
Bláha. Lhůty se budou odvíjet od toho, jak rychle budou 
účastníci schopni dokládat všechny potřebné materiály 
a zapracovávat požadavky města. // red

krátce z hradce


