
Zastupitelé města schválili novou 
akcionářskou dohodu se společností 
Mountfield o pokračování spolupráce 
v hokejovém klubu Mountfield HK na 
dalších šest let. Oba partneři mají 
v klubu po 50 procentech akcií.

Již loni si oba akcionáři potvrdili, 

že ve vzájemné spolupráci chtějí 
pokračovat. Výsledkem nejsou jen 
úspěchy extraligových hokejistů, ale 
i mládeže. 

Podle nové akcionářské dohody 
by každý z partnerů měl na činnost 
extraligového klubu každoročně při-

spět částkou 22,5 milionu korun. Pro 
město, které navíc přidá 4,2 milionu 
na mládež a uhradí ztrátu z provo-
zu stadionu do výše 7,9 milionu, jde 
o obdobné závazky jako v posled-
ních letech. Celkem tak město zaru-
čuje příspěvek až 34,6 milionu korun 
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Hradec cyklistům zaslíbený • Hradec Králové stále patří k měs-
tům s nejlepšími podmínkami pro cyklisty. Ukázal to třetí ročník 
ankety Cyklobarometr měst, v němž organizátoři oslovili bezmála 
1800 účastníků kampaně Do práce na kole. Po výhrách v prv-
ních dvou ročnících se Hradec letos umístil třetí. Ve 37 otázkách 
cyklisté hodnotili stav cyklodopravy, bezpečnost, komfort cyklos-
tezek a kvalitu cyklistické infrastruktury. (np)

Tipy Hradecké internetové televize
• Hradečtí senioři opět okusili rockovou atmosféru
• Rock for People „naservíroval“ stovky kapel
• 152. výročí bitvy u Hradce Králové
• Ptáme se za vás – Schodiště Bono publico prochází opravami
• Divadelní festival skončil, nabídl stovky představení

Rekonstrukce schodiště vstupuje do další fáze. Foto: Pavlína Pospíšilová

Řidiči vědí, že vyrazit nyní v Česku někam autem, je o nervy a čas. Cestu komplikují stovky uzavírek po celé repub-
lice a Hradec není výjimkou. Ředitelství silnic a dálnic ČR se zde pustilo do oprav dvou dopravně velice zatížených 
lokalit. Jde o rekonstrukci okružní křižovatky Brněnská a jejích navazujících větví, kde se kříží druhý městský silniční 
okruh s výpadovkou na Brno a Olomouc. Práce přímo v křižovatce potrvají do počátku září, poté se až do konce října 
přesunou do navazující části okruhu. Provoz zde je však naštěstí obvykle plynulý. Druhým místem, kde stát opravuje 
vozovku, je Koutníkova ulice. Tady by práce měly trvat do poloviny září. Foto: Martin Černý

Letní opravy cest? I v Hradci

Spolupráce s Mountfieldem bude pokračovat

Schodiště Bono publico znovu obsadí stavbaři 

KRÁTCE Z HRADCE
Zastupitelstvo bude mít 
i nadále 37 členů 

Počet členů zastupitelstva města 
zůstane i po říjnových komunálních 
volbách, kdy se rozhodne o jeho 
novém složení, stejný. Na podzim 
tak hradečtí voliči budou rozhodo-
vat o 37 mandátech. S ohledem 
k vývoji počtu obyvatel a velikost 
územního obvodu, kde nedošlo 
k podstatným změnám, to schválili 
zastupitelé. 

Poradnu v Infocentru 
advokátní komora zrušila

Bezplatná právní poradna, která 
fungovala v Infocentru na Eliščině 
nábřeží, skončila. Nově je totiž od 
července organizována a poskyto-
vána bezplatná právní pomoc cen-
trálně prostřednictvím České advo-
kátní komory s ohledem k novele 
zákona o advokacii. 

Do krytého bazénu 
nechoďte, trvá odstávka

Padesátimetrový krytý bazén na 
Eliščině nábřeží je kvůli provoz-
ně-technické odstávce od 16. do 
27. července uzavřen. V objektu 
probíhají práce, které za běžného 
provozu nelze provést. S opětov-
ným otevřením se počítá 28. čer-
vence.

Jak vyjde zpravodaj 
Radnice v srpnu?

Jediný oficiální zpravodaj města 
Radnice vyjde ve druhém prázdni-
novém měsíci 29. srpna. Ve svých 
domovních schránkách by ho tedy 
čtenáři měli objevit nejpozději 
31. srpna. Poté už se zpravodaj 
opět vrátí ke své obvyklé týdenní 
periodicitě. (red)

Statutární město Hradec Králové 
vyhlašuje a prodlužuje výběrová 

řízení na pozice:

REFERENT/KA – 
PŘESTUPKY

odbor přestupků
Informace:

Michal Srch, tel. 495 707 464
Přihlášky lze podávat do 31. 7.

ENERGETICKÝ/Á 
MANAŽER/KA

odbor strategického plánování 
a projektového řízení

Informace:
Karel Vít, tel. 495 707 590, 

Tomáš Jeřábek, tel. 495 707 438 
Lucie Hartmanová, tel. 495 707 737

Přihlášky lze podávat do 14. 8. 

Nabízíme: zajímavou práci • stabil-
ní zázemí velké organizace • rozvoj 
a vzdělávání • pružnou pracovní 
dobu • tři dny zdravotního volna • 
pět týdnů dovolené • program vý-
hod (stravování, čerpání z osobního 
účtu) • příjemné pracovní prostředí.

Více informací na stránkách 
www.hradeckralove.org – Kariéra.

MĚSTO HLEDÁ

Rekonstrukce historického 
schodiště Bono publico vstupuje 
do další etapy. Znovu se tak uza-
vře. Stavební práce by měly vr-
cholit ve druhém čtvrtletí příštího 
roku. 

Původně měla druhá etapa opravy 
kulturní památky začít letos na jaře. 
„Bohužel, proces získání stavebního 
povolení byl komplikovaný, stavební 
řízení mělo čtyři desítky účastníků,“ 
vysvětlují zástupci technických slu-
žeb, které jsou investorem rekon-
strukce. Stavební povolení nabylo 
právní moci a k uzavření schodiště 
dojde co nevidět. 

Rekonstrukce schodiště začala 
loni v létě, kdy stavbaři zdivo ošetřili 
odsolovacími omítkami a zabudovali 
do něj speciální technologii proti vzlí-
nání vody z podloží. V tomto případě 
totiž nelze stavbu jednoduše podře-
zat a opatřit izolací. 

Bono publico se ve druhé etapě 
oprav dočká kompletní výměny scho-
dů, které budou stejně jako původní 
dubové. „Schodiště má sedmdesát 

stupňů a tři odpočívadla. Archeo-
logové také odhalí zdivo a základy 
z vnějších stran objektu, což umožní 
další sanaci památky. Uvidíme, co 
nového se o tomto místě dozvíme. 
Zároveň toto je další neznámá, která 
může mít vliv na termín dokončení 
rekonstrukce a její celkové náklady,“ 
přibližuje vedoucí odboru památkové 
péče magistrátu Jan Falta. Součás-
tí oprav jsou nové vnitřní i venkovní 
omítky, nová okna v tamburech nad 
odpočívadly, výměna měděné kry-
tiny na střechách a římsách, nová 
pískovcová a žulová dlažba, sadové 
úpravy v okolí, osvětlení a ozvučení 
objektu a řada dalších sanačních 
prací a opatření proti vlhkosti. Kvůli 
vandalům bude nově osvětlený pro-
stor sledovat kamerový systém na-
pojený na městskou policii. Loňské 
práce vyšly na 2,4 milionu korun, 
druhá etapa má rozpočet necelých 
20,5 milionu. Město většinu opravy 
uhradí ze svého rozpočtu, od mini-
sterstva kultury má slíbenou dotaci 
zhruba 2,3 milionu korun. (pv)

ročně. Mountfield ještě dá 420 tisíc 
korun na provoz stadionu, který patří 
městu.

Nová akcionářská dohoda bude 
platit do léta 2024 a nahradí tak stá-
vající partnerskou smlouvu uzavře-
nou v roce 2013. Hradecký extrali-
gový hokejový klub za uplynulých pět 
sezon dosáhl největšího úspěchu 
v sezoně 2016/17, kdy obsadil třetí 
místo, v posledním ročníku mužstvo 
znovu skončilo v semifinále a obsa-
dilo konečné čtvrté místo. (pv)

Sady u staré 
nemocnice už jsou 
zase Vonešovy

První veřejný park, který byl 
v Hradci založen v roce 1887 mezi 
Orlicí a bývalou okresní nemoc-
nicí, dostal zpět původní název 
– Vonešovy sady. Jméno má po 
zakladateli bývalého hradeckého 
okrašlovacího spolku Janu Vone-
šovi, na jehož počest spolek sady 
pojmenoval Vonešovy. Současně 
zde byl v té době na jeho památ-
ku vztyčen „obelisk“. Pískovco-
vý jehlan s věnováním, který na 
svém místě stojí dodnes, byl letos 
městem obnoven a restaurován. 
V padesátých letech dostaly sady 
jméno po hudebním skladateli Ví-
tězslavu Novákovi. (red)



Jednání se zájemci o vstup do FC 
má usnadnit univerzální smlouva

Město má stále zájem o spolu-
práci a vstup strategického part-
nera do svého fotbalového klubu 
FC Hradec Králové. Zastupitelé 
města schválili nový model stra-
tegického partnerství a základní 
podmínky financování a řízení klu-
bu. 

Předchozí výběr strategického 
partnera do klubu dával mnoho mož-
ností a variant spolupráce, ale jejich 
posouzení a hodnocení bylo v rámci 
diskuse zastupitelů velmi kompliko-
vané. Město proto nyní zvolilo opač-
ný postup, kdy si stanoví základní 
pravidla a podmínky, přičemž princip 
vychází z modelu, který úspěšně na-
stavilo v hokejovém klubu.

Zastupitelé tak schválili univer-
zální smlouvu, která bude nabízena 
jednotlivým zájemcům o majetkový 
vstup do FC Hradec Králové. Ten-
to postup vychází z požadavků za-
stupitelských klubů, se kterými byla 
tato smlouva předem projednána. 
Smlouva předpokládá odkup 50 pro-
cent akcií klubu a každoroční dotaci 
strategického partnera na financová-
ní činnosti klubu ve výši 20 milionů 
korun. Město se smlouvou, jejíž plat-
nost není termínově nijak omezena, 
zavazuje dotovat činnost A týmu 
částkou 13,9 milionu korun, dalších 
18,5 milionu přispěje na mládežnické 
kategorie a dokrytí ztráty z provozo-
vání fotbalových stadionů. (pv)

Repete srpna 68 u Masaryka

Pouštění rozhlasových záznamů 
z 21. srpna 1968, promítání dobo-
vých dokumentů a fotografií, zpěv 
protestsongů i další atraktivní pro-
gram nabídne happening Srpen 
68, který se na Masarykově ná-
městí uskuteční 21. srpna od 18.30 
hodin. Věnován bude 50. výročí 
obsazení naší vlasti spojeneckými 
vojsky Varšavské smlouvy. 

„Prožijte s námi osudný den tak, 
jak ho prožívali hradečtí občané. Po-
nořte se s námi do tehdejší atmosféry 
prostřednictvím dobového tisku, foto-
grafií, vyzdobeného náměstí s hesly 
proti okupantům, autentických pro-
testsongů a rozhlasového vysílání,“ 

lákají veřejnost k návštěvě akce její 
organizátoři z hradecké univerzity. 
Ta happening pořádá ve spolupráci se 
státním okresním archivem, muzeem 
východních Čech, krajem a městem. 

Návštěvníci uslyší například roz-
hlasové záznamy z 21. srpna 1968 
z Hradce Králové, komentář k politic-
ké situaci, která okupaci předcházela, 
protestní písně i přednes dobových 
textů. Pořadatelé veřejnosti rovněž 
přiblíží situaci v Hradci i v jiných měs-
tech a promítnou obrazové a zvu-
kové dokumenty, vystoupí hudební 
skupina Mastix. Také v Galerii Sute-
rén v Infocentru na Eliščině nábřeží 
bude celý den zasvěcen událostem 
21. srpna 1968 v Hradci Králové, a to 
prostřednictvím dobového tisku, foto-
grafií a zvukových záznamů. (un) 

Série článků k osmičkovým vý-
ročím, které připravujeme s Muze-
em východních Čech, pokračuje 
materiálem věnovaným srpnu roku 
1968, kdy došlo k okupaci naší 
země vojsky spojenecké Varšav-
ské smlouvy.

V úterý 20. srpna ve 23.15 hodin 
zahájila vojska pěti zemí Varšavské 
smlouvy největší vojenskou operaci 
od skončení druhé světové války. 
Vojáci sovětské, polské, bulhar-
ské, maďarské a východoněmecké 
armády překročili hranice Českoslo-
venska a zahájili obsazení země. 
Do konce roku padlo okupaci za oběť 
137 občanů. 

Před druhou hodinou ranní 
21. srpna začal Československý 
rozhlas vysílat text provolání před-
sednictva ÚV KSČ Všemu lidu Čes-
koslovenska. Informovalo o invazi 
vojsk, která se děla bez vědomí 
ústavních orgánů země a proti jejich 
vůli. Vyzývalo občany, aby zachovali 
klid a nekladli odpor. Podobně jako 
na jiných místech republiky, také 
Hradečané prožívali ono srpnové 
ráno šok, obavy a rozhořčení. Ráno 
dosedlo na zdejší letiště sovětské 
dopravní letadlo s výsadkáři, kteří 
zajišťovali příjem dalších letadel. Vo-
jáci byli překvapeni, že je nikdo neví-
tá jako osvoboditele. Českoslovenští 
vojáci nesměli klást odpor, museli 
zůstat v kasárnách. Zachovávali pa-
sivní rezistenci, odmítali poskytovat 
okupačním vojskům pomoc. Formou 
letáků se šířila provolání Krajského 
výboru Národní fronty, Východočes-
kého krajského národního výboru 
a krajského výboru KSČ protestující 
proti okupaci. 

U ČKD v Plotištích nad Labem se 

dopoledne objevila kolona více než 
150 vozidel polské armády. Zástup-
ci krajského a městského národního 
výboru a Veřejné bezpečnosti vyjeli 
jednat s velitelem kolony a poža-
dovali maximální tolerantnost při 
vjezdu do města. Bylo dohodnuto, 
že bude-li ve městě klid, vojáci do 
něho nevstoupí. Později se ale oku-
pační vozidla s typickým bílým pru-
hem v ulicích města přesto objevila. 
Domy, ulice, výklady obchodů byly 
ověšeny, polepeny a popsány množ-
stvím transparentů, nápisů a hesel 
odsuzujících okupaci a žádajících 
odchod vojsk. Heslo oné doby „Jsme 
s vámi, buďte s námi!“ vyjadřovalo 
také podporu představitelům česko-
slovenského státu, L. Svobodovi, A. 
Dubčekovi, O. Černíkovi a J. Smr-
kovskému. Sovětský tank (památník 
osvobození) na labském nábřeží se 
náhle stal symbolem zrady. 

Lidé dychtili po informacích, po-
slouchali rozhlas, některé elektropro-
dejny zajišťovaly přenos vysílání i do 

ulic. Dobrovolníci rozváželi mimořád-
ná čísla Pochodně, Nového Hradec-
ka, pardubické Záře i letáky s rezo-
lucemi a protesty podniků a institucí. 
Hradečtí redaktoři vyjížděli do terénu 
a přinášeli aktuální zprávy o dění 
ve městě a okolí. Během srpnové-
ho týdne od 21. do 27. 8. vyšlo osm 
řádných a třináct mimořádných čísel 
Pochodně, která jako jeden z mála 
československých deníků byla vy-
dávána nepřetržitě. Vzniklo i mnoho 
letáků v polštině a ruštině, které se 
snažily vysvětlit okupačním vojákům, 
že u nás žádná kontrarevoluce neby-
la a není.

Hradecké rozhlasové studio ve 
Vrchlického ulici sehrálo v srpno-
vých dnech mimořádnou roli. Míst-
ní podniky vytvořily svými vozidly 
u budovy barikádu. Směřovaly sem 
zprávy o situaci, rezoluce a výzvy. 
Dobrovolníci je překládali a hlásili 
protesty, prosby o pomoc ve všech 
světových jazycích i výzvy k okupan-
tům. Hradecký rozhlas vysílal také 

z náhradních stanovišť v době, kdy 
pražský už umlkl. Následující den 
(22. 8.) v časných ranních hodinách 
odjeli z Hradce do Prahy-Vysočan 
delegáti na zasedání mimořádného 
sjezdu KSČ. Na řadě míst města lidé 
podepisovali petice a rezoluce proti 
okupaci, za neutralitu země a do-
pis generálnímu tajemníkovi OSN. 
Proběhlo jednání předsedy KNV 
s polským generálem Sawczukem. 
Dohoda zněla, že okupační kolony 
budou rozmístěny na okrajích měst 
a bude-li zajištěn klid a pořádek, své 
tábory neopustí. Polská strana poža-
dovala odstranění urážlivých hesel 
a zákaz provokací, například házení 
kamenů na vozidla a jejich popisová-
ní hanlivými nápisy. 

V poledne 23. srpna se rozezněly 
Hradcem sirény, zvony a klaksony 
aut, které ohlásily hodinovou gene-
rální protestní stávku za odchod oku-
pačních vojsk. Ten den odletěl prezi-
dent Ludvík Svoboda se souhlasem 
vlády jednat do Moskvy. Jednání tr-
vala do 26. srpna. Tentýž den v 9 ho-
din se uskutečnil čtvrthodinový pro-
test proti protahování jednání. Lidé 
se zastavovali, zněly sirény, zvony 
a troubení klaksonů. Na Hradec se 
ve stejný den snášely z vrtulníku vý-
tisky Rudého práva, ovšem tištěného 
v NDR stejně jako okupanty rozšiřo-
vané výzvy k občanům. 

Českoslovenští představitelé při-
letěli z Moskvy 27. srpna po podpi-
su vynucených tzv. Moskevských 
protokolů. Zveřejnění oficiálního ko-
muniké o výsledku jednání vyvolalo 
mezi obyvatelstvem odpor a protesty 
proti jednání z pozice síly. Množství 
nesouhlasných rezolucí trvalo na od-
chodu okupačních vojsk. Titulní hes-
la Pochodně hovořila jasně: Odmí-
táme diktát Moskvy, Nekapitulujeme 
před tanky.

Neoprávněný, násilný zásah do 
suverenity země tvrdě ukončil slibně 
se rozvíjející proces demokratizace 

společnosti. Cesta k „normalizaci“ 
poměrů a návratu starých pořádků 
tak mohla začít. Vojenská okupace 
se proměnila na internacionální po-
moc bratrských zemí a lidé měli po-
znat, jak dlouho trvá dočasnost.

Jaroslava Pospíšilová,
Muzeum východních Čech

Infocentrum láká
Ještě v červenci zve Infocentrum 

na Eliščině nábřeží na noční prohlíd-
ku města s překvapením 28. červen-
ce od 21 hodin a pohádkové putová-
ní se skřítky a vílami 29. července od 
10 hodin. Další cyklus prohlídek pro-
běhne 25. a 26. srpna opět ve stejný 
čas. Sraz je vždy před Infocentrem. 
U příležitosti 25. ročníku letecké pře-
hlídky CIAF vyplní prostor v Galerii 
Suterén výstava fotografií Airshow. 
Infocentrum zve i na Bílou věž, kde 
i v srpnu bude jedním z prohlíd-
kových programů Salon republiky. 
U příležitosti svátku svého patrona 
se 28. srpna rozezní zvon Augustin 
a opět můžete být u toho. Zájemce 
navíc čekají noční prohlídky, první 
4. srpna a druhá při Slavnostech krá-
lovny Elišky 31. srpna. (puš)
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Odpor proti okupaci Československa v roce 1968 byl v ulicích Hradce Králové všudypřítomný. Snímky přibližují situaci v dnešních ulicích Karla IV. a Karla Hynka Máchy. Foto: Archiv muzea VČ

Vraťte se domů, okupanti. Takové a další podobné nápisy „zdobily“ v době 
vpádu spřátelených armád do naší vlasti sovětský tank připomínající osvobo-
zení Hradce Králové za druhé světové války. Foto: Archiv muzea VČ 

Tank osvoboditelů se stal symbolem zrady

25. 6. Na opilou kadeřnici, kte-
rá hlavu jednoho ze zákazníků 
„ozdobila“ neuvěřitelným účesem, 
zavolala městskou policii přítel-
kyně nespokojeného zákazníka. 
Strážníci v dechu kadeřnice zjistili 
2,84 promile alkoholu! Vzhledem 
k jejímu stavu jí hlídka zakázala 
dále pracovat a doporučila kadeř-
nictví pro tento den uzavřít. Kadeř-
nici hrozí pokuta.

•
8. 7. Na zahradě rodinného 

domku v centru města „přistála“ 
malá podvyživená čivava. Někdo 
ji prý přehodil přes plot, aby se jí 
zbavil. Vystresovaného psa si pře-
vzala odchytová služba městské 
policie a po kontrole zdravotního 
stavu ho umístila do útulku pro 
opuštěná zvířata. 

•
9. 7. Z těžkého ublížení na zdra-

ví ve stadiu pokusu policie obvinila 
31letého muže, který 3. července 
úmyslně najel osobním autem na 
chodník a narazil do stejně staré-
ho muže. Po následné hádce měl 
obviněný poškozeného navíc na-
padnout nožem, ten však naštěstí 
vyvázl bez vážného zranění. Moti-
vem byly osobní spory mezi muži. 
Obviněnému hrozí pobyt ve věze-
ní od tří do deseti let. (red)

HRADECKÝ
PITAVAL
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Syrovátka    730 172 703
RD s garáží a zahradou 1100 m2

 2 760 000 Kč
Smetanovo náb. 732 284 749    
4+kk, 94 m2, balkon, 4. NP, výhled na řeku

 4 500 000 Kč
Hořická 732 284 749    
Pronájem skladových a výrobních prostor 

 15 000 Kč/měs

Panelová 732 284 749    
Pronájem dílny a skladových ploch

 DLE VELIKOSTI
Pardubice  732 284 749
3+kk, 60 m2, Bělehradská ulice

 2 050 000 Kč
Lesní 732 284 749   
Pozemek 1235 m2, k výstavbě RD 

 2.912.000 Kč
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VYRÁBÍME

plachty
■ na fóliovníky – dle přání zákazníka (kašírované-víceleté)
■ na bazény (solární letní, zimní) 
■ jezírkové fólie

PRODÁVÁME
■ veškerý PE materiál (sáčky, pytle, plachty, hadice, přířezy atd.)
■ netkané textilie (pro zahrádkáře)
■ pro stavebníky (PE plachty, difuzní fólie) 
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VYKOUPÍME VAŠI NEMOVITOST

V JAKÉMKOLIV STAVU

PLATBA HOTOVĚ TEL. 736635819
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PRO STÁLÉ ZÁKAZNÍKY SLEVA 50,- Kč (pro kat. M.1)       S TÍMTO KUPONEM SLEVA 50,- Kč (pro kat. M.1)

RV
18

00
26

0/
12

A D A L B E R T I N U M 
Uvedené programy jsou realizovány za podpory Statutárního města Hradec Králové

2.–31. července, galerie Suterén, Infocentrum Hradec Králové
AUDURO.CZ – UMĚNÍ TANZÁNIE
Na výstavě můžete shlédnout originály obrazů a dřevěných sošek umělců z východní Afriky. 
V pátek 13. července proběhne Happening s krátkou informativní přednáškou o probíhajících 
projektech v Tanzánii a Keni.

2.–31. července, galerie Suterén, Infocentrum Hradec Králové
PETROF –TRADICE, ŘEMESLO, RODINA
Přijďte si prohlédnout výstavu fotogra� í slavné hradecké � rmy PETROF. Nahlédnete pod ruce 
českých řemeslníků, kteří vyrábějí piana oblíbená po celém světě pro svůj romantický a kulti-
vovaný tón i pečlivé zpracování. Od roku 1864, kdy Antonín Petrof postavil v Hradci Králové svůj 
první klavír, se mnohé změnilo.

18. a 25. července – středy od 13:00 do17:00 hodin, Infocentrum HK
BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA
Bezplatnou právní poradnu v Infocentru zajišťuje Česká advokátní komora v Hradci Králové. Ob-
čanům zodpoví otázky zejména z oblasti práva občanského, rodinného, pracovního a insolvenč-
ního. Porada u každého žadatele by neměla překročit 15 – 20 minut.

7. července – sobota od 20:00 do 24:00 hodin, Bílá věž
NOČNÍ PROHLÍDKA BÍLÉ VĚŽE
Na mimořádných nočních prohlídkách Bílé věže spatříte město Hradec Králové z ptačí perspek-
tivy a v působivém nočním osvětlení. Noční prohlídky Bílé věže se konají zpravidla každou první 
sobotu v kalendářním měsíci. Poslední prohlídka se uskuteční 60 minut před zavírací dobou. Po-
čet návštěvníků  v jednom okamžiku je omezen na 30 osob.

20. července – pátek od 19:00 hodin, Šrámkův statek v Pileticích
SEVERKA
Tradiční vystoupení folkové  skupiny z Hradce Králové v rámci „Léta na statku“.
Více na www.kapelaseverka.cz

21. července – sobota od 8:00 do 12:00 hodin, ulice Letců vedle OD 
Atrium
FARMÁŘSKO – POTRAVINÁŘSKÉ  TRHY 
Na trzích najdete na 40 stánků se širokým sortimentem nabídky. Budete moci vybírat z nabídky 
uzenářských výrobků, domácích mlékárenských výrobků, mnoha druhů chleba a pečiva, medu   
a výrobků z medu. Nebude chybět ani česká zelenina, sezónní ovoce, čerstvé i uzené ryby, výrob-
ky z rakytníku a brusinek a mnoho dalšího zboží.

22. července – neděle od 16:00 do 18:00 hodin, Jiráskovy sady
PODZVIČINKA – dechový orchestr 
Bílá Třemešná – promenádní koncert
Řídí: Karel Semerák.

27. července – pátek od 19:00 hodin, Šrámkův statek v Pileticích
HONZA BROŽ & DEVÍTKA
Devítka je hudební  skupina s více než dvacetiletou tradicí. V jejím středu je kytarista, zpěvák 
a písničkář Honza Brož.  Patnáct let jste ho spolu s Jindřiškou Brožovou  mohli vídat i ve skupině 
Žalman a spol. Více na www.devitka.cz

28. července - sobota od 21:00 hodin, Infocentrum Hradec Králové
NOČNÍ PROHLÍDKY
Podívejte se s průvodcem na známá či méně známá hradecká místa i za měsíčního svitu, nakouk-
něte do míst, která znáte jen za denního světla. Délka prohlídky cca 90 minut. Sraz u Infocentra 
HK na Eliščině nábřeží. Prohlídka se uskuteční při minimálním počtu 5 účastníků. Nutná rezer-
vace v systému www.hkpoint.cz.

29. července - neděle od 10:00 hodin, Infocentrum Hradec Králové
POHÁDKOVÉ PUTOVÁNÍ 
V noci, když staré domy kolem Bílé věže usínají, objeví se malinkatá bytost. V ruce drží kamínek, 
kterým když ťukne o zem, začnou se dít věci... Pojďte se děti i dospěláci společně podívat, kde 
bydlí hradečtí skřítkové a víly, poznejte s nimi kousek historie města a zatoulejte se po králo-
véhradeckém nábřeží až do nádherných Jiráskových sadů. Putování je vhodné pro děti od 3 do 
6 let, pro rodiče i s kočárky, a uskuteční se při minimálním počtu 5 účastníků. Nutná rezervace 
v systému www.hkpoint.cz.

29. července – neděle od 16:00 do 18:00 hodin, Jiráskovy sady
DECHOVÁ HUDBA VČE – promenádní koncert
Řídí: Vladimír Kotek.

1. – 31. srpna, galerie Suterén, Infocentrum Hradec Králové
ROMAN BINDER & ROMAN BINDER JR. – AIRSHOW
První velká souhrnná výstava fotogra� í z leteckého prostředí z posledních ročníků CIAF (Czech 
International Air Fest)  v Hradci Králové. Výstavu autoři  Roman Binder a Roman Binder jr. nazvali 
AIRSHOW. Na více než stovce fotogra� í uvidíte nejen techniku, zákoutí letové stojánky,  zpro-
středkovaně „nasajete“ i atmosféru přátelství, vzájemné důvěry, sounáležitosti, ale i tvrdé práce 
lidí, kteří se na airshow podílí a zabezpečují ji. Výstava se koná v „předvečer“ jubilejního 25. roč-
níku CIAF v Hradci Králové ( 1.–2. 9. 2018).

1., 8., 15., 22., 29. srpna – středy od 13:00 do17:00 hodin, 
Infocentrum Hradec Králové
BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA
Bezplatnou právní poradnu v Infocentru zajišťuje Česká advokátní komora v Hradci Králové. Ob-
čanům zodpoví otázky zejména z oblasti práva občanského, rodinného, pracovního a insolvenč-
ního. Porada u každého žadatele by neměla překročit 15 – 20 minut.

3. srpna – pátek od 19:00 hodin, Šrámkův statek v Pileticích
NADORAZ
Tradiční vystoupení hradecké dixielandové skupiny. Královéhradecký NADORAZ byl původně fol-
kovou kapelou, ale postupně oblékl dixielandový kabát a dnes po více než dvaceti letech s ironií 
sobě vlastní, hraje nejen swing, dixieland, country, ale i rap, funky a rock v nenapodobitelném 
provedení…Více na www.nadoraz.cz.

4. srpna – sobota od 8:00 do 12:00 hodin, ulice Letců vedle OD Atrium
FARMÁŘSKO - POTRAVINÁŘSKÉ TRHY
Návštěvníci zde najdou stánky se širokým sortimentem českého zboží. Své výpěstky a výrobky 
budou prezentovat sami pěstitelé, chovatelé či malozpracovatelé, kteří ve své činnosti kladou 
především důraz na kvalitní suroviny, ekologický způsob zemědělství.

4. srpna - sobota, od 20:00 do 24:00 hodin, Bílá věž
NOČNÍ PROHLÍDKA BÍLÉ VĚŽE
Vychutnejte si jedinečný pohled z ochozu nejvyšší dominanty města (72 m) na noční Hradec Krá-
lové a široké okolí. Poslední prohlídka se koná 60 minut před zavírací dobou. Z bezpečnostních 
důvodů je počet návštěvníků věže v jednom okamžiku omezen na maximální počet 30 osob. 

5. srpna – neděle od 16:00 do 18:00 hodin, Jiráskovy sady
AD HOC ORCHESTRA – promenádní koncert
Vystoupení hostů z Holandska.

10. srpna – pátek od 19:00 hodin, Šrámkův statek v Pileticích
MARIEN
Hudební skupina Marien z Pardubic patří k nejvýraznějším tvářím nastupující  generace v žánru 
folkové, country a trampské hudby. Věnují se akustické kytarové muzice a vícehlasému zpívaní, 
hrají melodické písně převážně z dílny Víti Troníčka. Přes progresivnější vítr v plachtách skupina 
staví na spíše na tradičních hodnotách FCT hudby, a tím zůstává přitažlivá i pro starší generace 
posluchačů. Více na: www.marien.cz.

12. srpna – neděle od 16:00 do 18:00 hodin, Jiráskovy sady
SKAUTSKÁ KAPELA
Řídí: Karel Přibyl.

17. srpna – pátek od 17:00 hodin, Jiráskovy sady
SETKÁNÍ S FOLKLOREM          
Mezinárodní festival za účasti folklórních souborů z Čech, Moravy i ze zahraničí. První den je 
místem konání festivalu již tradičně Hradec Králové. V krásném prostředí Jiráskových sadů se 
představí všechny zúčastněné soubory v  hlavním festivalovém programu. Druhý festivalový 
den se přemístí na nádvoří zámku Hrádek u Nechanic. Festival v sobotu zakončí Folklórní večer 
v KC Medium v Hradci Králové, který je otevřený i pro širokou veřejnost. Více na www.fskvitek.cz.

18. srpna – sobota od 15:00 hodin, Státní zámek 
Hrádek u Nechanic 
SETKÁNÍ S FOLKLOREM

17. srpna - pátek od 19:00 hodin, Šrámkův statek v Pileticích
KANTOŘI
Folková skupina Kantoři působí na české hudební scéně od listopadu 1970 a patří tak mezi nej-
déle hrající skupiny v celé České republice. Svojí vysokou interpretační úrovní se kapela zařadila 
mezi hudební stálice, o něž zájem s léty neupadá. Více na www.kantori-folk.cz.

18. srpna – sobota od 10:00 do 18:00 hodin, Tylovo nábřeží
NÁBŘEŽÍ KERAMIKY A SKLA
Prodejní výstava s ukázkami výroby keramiky a skla s bohatým kulturním programem a občers-
tvením. Účinkují: Klapeto, Art Jazz Band, Dechový orchestr města Hradce Králové a další. Změna 
programu vyhrazena.

19. srpna – neděle od 16:00 do 18:00 hodin, Jiráskovy sady
JAVORKA – promenádní koncert
Řídí: Josef Záveský.

24. srpna – pátek od 19:00 hodin, Šrámkův statek Piletice    
LOKÁLKA
Tragedy country z Hradce Králové. Vystoupení legendární  hradecké skupiny v rámci „Léta na 
statku“. Více na https://lokalka.webnode.cz/.

25. srpna – sobota od 8:00 do 12:00 hodin, ulice Letců vedle 
D Atrium 
FARMÁŘSKO - POTRAVINÁŘSKÉ TRHY
Na trzích najdete na 40 stánků se širokým sortimentem nabídky. Budete moci vybírat z nabídky 
uzenářských výrobků, domácích mlékárenských výrobků, mnoha druhů chleba a pečiva, medu 
a výrobků z medu. Nebude chybět ani česká zelenina, sezónní ovoce, čerstvé i uzené ryby, výrob-
ky z rakytníku a brusinek a mnoho dalšího zboží.

25. srpna - sobota od 21:00 hodin, Infocentrum Hradec Králové
NOČNÍ PROHLÍDKY
Podívejte se s průvodcem na známá či méně známá hradecká místa i za měsíčního svitu, nakouk-
něte do míst, která znáte jen za denního světla. Délka prohlídky cca 90 minut. Sraz u Infocentra 
HK na Eliščině nábřeží. Prohlídka se uskuteční při minimálním počtu 5 účastníků. Nutná rezer-
vace v systému www.hkpoint.cz.

26. srpna - neděle od 10:00 hodin, Infocentrum Hradec Králové
POHÁDKOVÉ PUTOVÁNÍ 
V noci, když staré domy kolem Bílé věže usínají, objeví se malinkatá bytost. V ruce drží kamínek, 
kterým když ťukne o zem, začnou se dít věci... Pojďte se děti i dospěláci společně podívat, kde 
bydlí hradečtí skřítkové a víly, poznejte s nimi kousek historie města a zatoulejte se po králo-
véhradeckém nábřeží až do nádherných Jiráskových sadů. Putování je vhodné pro děti od 3 do 
6 let, pro rodiče i s kočárky, a uskuteční se při minimálním počtu 5 účastníků. Nutná rezervace 
v systému www.hkpoint.cz.

26. srpna – neděle od 16:00 do 18:00 hodin
JH BIG BAND – promenádní koncert
Řídí: Jiří Hasal.

28. srpna – úterý od 18:00 hodin, Bílá věž
ZVONĚNÍ NA ZVON AUGUSTIN
Svátek sv. Augustina, patrona zvonu. Při příležitosti významných svátků se vám naskýtá ojedi-
nělá možnost zúčastnit se zvonění na zvon Augustin přímo na Bílé věži. Sraz účastníků je vždy 
nejméně 15 minut před časem zvonění pod Bílou věží. Počet účastníků je omezen na 15 osob.

31. srpna - pátek, od 20:00 do 24:00 hodin, Bílá věž
NOČNÍ PROHLÍDKA BÍLÉ VĚŽE
Vychutnejte si jedinečný pohled z ochozu nejvyšší dominanty města (72 m) na noční Hradec Krá-
lové a široké okolí. Poslední prohlídka se koná 60 minut před zavírací dobou. Z bezpečnostních 
důvodů je počet návštěvníků věže v jednom okamžiku omezen na maximální počet 30 osob. 

31. srpna – pátek od 19:00 hodin, Šrámkův statek Piletice
COUNTRY DOHODA
Country skupina z Hradce Králové, hrající vlastní autorské písničky z předchozí éry kapely Do-
klobouku (CD Bosá a Po schodech z písku), písničky nové i osvědčenou oblíbenou klasiku tohoto 
žánru. Více na www.countrydohoda.cz.

PŘIPRAVUJEME:

15. září – sobota od 13:00 hodin, u Malšovického stadionu
MAŽORETKY 2018
XXII. ročník národní nesoutěžní přehlídky mažoretkových skupin. Pětadvacet kolektivů se před-
staví v rámci programu Krajských dožínek na „Malém pódiu“ u Malšovického stadionu.

19. září – středa od 19:00 hodin, velký sál – Adalbertinum
BESÍDKA DIVADLA SKLEP 2018
Tradiční představení divadla Sklep v novém podání složené z mnoha humorných výstupů, skečů, 
gagů, písní a tanců. Účinkují: David Vávra, Milan Šteindler, Jiří Fero Burda, František Váša, Tereza 
Kučerová, Marta Marinová, Hana Navarová, Lenka Vychodilová, Lenka Andelová, Roman Fojtí-
ček, David Noll a Vladimír Vytiska/Rasťo Uhrík.

8. a 22. září – soboty od 8:00 do 12:00 hodin, ulice Letců vedle OD Atrium 
FARMÁŘSKO - POTRAVINÁŘSKÉ TRHY

24. září – pondělí od 19:00 hodin, velký sál – Adalbertinum
ONE MAN SHOW LUKÁŠE PAVLÁSKA  „Kdo nepláče není 
Čech“
90 minutová show s podtitulem Češi, alkohol a Rock and roll je klasickou standup comedy, jen 
komik a mikrofon. Dozvíte se který národ je nejlepší na světě, kde začíná zóna debilů, proč pití 
prospívá naší civilizaci, co pít,  když chcete, aby se vám narodil Václav Klaus, povíme si jak strávit 
pořádnou dovolenou, kterou nám pokazí dámská jízda, sestavíme si nekompromisní punkovou 
kapelu, rozebereme si některé lidové písně a nakonec si všichni společně zazpíváme o tom co 
nám leze na nervy, protože správnej Čech není nikdy spokojenej......

28. září – pátek od 10:00 do 18:00 hodin, 
nádvoří Městské hudební síně, severní terasy a Žižkovy sady
HRADECKÝ KOŠTÝŘ
Slavnost burčáku a vína. Ochutnávky a prodej burčáku a značkových vín, doplněné kulturním 
programem. 

607 800 499

www.strechyhk.cz

STAVÍTE DŮM?

NECHTE STŘECHU ODBORNÍKŮM

PŘIJMEME NOVÉ ZAMĚSTNANCE

StřechyHK s.r.o.  |  U Náhona 325  |  Plotiště nad Labem  |

POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE

MONTÁŽE STŘEŠNÍCH OKEN

HLEDÁTE ZAMĚSTNÁNÍ?
ZAVOLEJTE NÁM!
PŘIJMEME NOVÉ PRACOVNÍKY  
NA PRÁCE NA ŠIKMÝCH STŘECHÁCH NA RD
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Pořádáte školení, seminář, přednášku 
nebo společenskou akci?

Plánujete večírek a stále nemáte  
vhodné prostory?

Nabízíme pronájem skvěle 
vybavených reprezentativních  

prostor nedaleko centra  
Hradce Králové!

Cenu Vám vytvoříme na míru, podle Vašich 
požadavků a možností.  

Více na www.centrum andragogiky.cz 
nebo na 774 695 281
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

PRÁCE

 ● Regionální vydavatelství přijme  
obchodníky pro radniční zpravodaj Radni-
ce Hradec Králové. Svůj životopis zašlete 

na e-mail: nabor@regvyd.cz 

 ● Přijmu zdravotní sestru do zubní 
ordinace v HK. Tel. 607 618 222

 ● Hledám zdravotní sestru i důchodkyni 
na 6 hod. pracovní dobu do ordinace 
praktické lékařky. Info po 20 hod na tel. 
775 057 537

 ● Firma v HK přijme ženy – šití na průmy-
slových strojích a montáž.  
Tel. 603 842 200

 ● Pro pobočky v Hradci Králové  
a v Pardubicích nové i zkušené  

realitní makléře. Volejte 774 100 001, 
pište petr.mrnak@nextreality.cz

NEMOVITOSTI PRONÁJEM

 ● Máte volný byt v Hradci Králové? 
ZDARMA Vám pomůžeme najít solidního 
nájemníka. Tel. 776 832 263

 ● Nabízíme k pronájmu byt 2+kk 
v centru města, bez dětí a bez zvířat. Další 
informace na tel. 776 832 263

 ● PRONAJMU SAMOSTATNOU GARÁŽ 
ZA FUTUREM. TEL. 723 089 650

 ● PRONAJMU PRODEJNU, KAVÁRNU 
(72 m2) V HOŘICKÉ UL. V HK, TEL. 777 
247 702

NEMOVITOSTI PRODEJ

 ● Prodáme zděnou chatu se zahrádkou 
v Hradci Králové. Ihned k užívání. Tel. 776 
832 263

 ● Nabízíme chalupu ve Slatině na 
Zdobnici. Další informace a prohlídka na 
tel. 602 832 260

 ● Nabízíme atraktivní zasíťovaný 
pozemek 1200 m² v Pileticích, včetně 
garáže a dílny. Další informace na tel. 602 
832 260

 ● Prodám velkou chalupu v obci Liberk, 
10 km od Rychnova nad Kněžnou. Info na 
tel. 602 832 260

 ● Prodám rodinný dům 18 km od 
Hradce Králové. Podrobnosti na tel. 602 
833 260

 ● Prodáme byt 3+1 v Hradci Králové, 
ihned volný. Prohlídky na tel. 602 832 260

 ● Nabízíme k prodeji rodinný dům se 
stodolou 19 km od Hradce Králové, směr 
Praha, v započaté rekonstrukci, pozemek 

1980 m². Tel.: 602 832 260
 ● PRODÁM RODINNÝ DŮM V TÝNIŠTI / 

ORLICI. CENA 2 790 000 KČ. TEL. 775 969 
574. RK NEVOLAT

NEMOVITOSTI KOUPĚ

 ● ROZVEDENÁ ŽENA KOUPÍ MENŠÍ 
BYT V HRADCI KRÁLOVÉ, ZAVOLEJTE 
PROSÍM NA TEL. 774 777 073

 ● IHNED KOUPÍM DŮM VE ŠPATNÉM 
STAVU. PLATÍM HOTOVĚ. TEL. 603 264 
364

 ● KOUPÍM CIHLOVÝ BYT 3+1 V CENTRU 
HRADCE KRÁLOVÉ. TEL. 601 338 835

 ● MANŽELÉ V DŮCHODU SHÁNÍ 
LEVNOU CHATU V HRADCI KRÁLOVÉ 
A OKOLÍ. TEL. 724 806 101

 ● SHÁNÍM CHALUPU V DOBRÉM STAVU. 
DĚKUJI ZA NABÍDKY. TEL. 739 639 280

 ● Koupím byt v Hradci Králové a okolí. 
Platím hned a hotově. Tel. 608 973 789

 ● Mladá rodina hledá větší byt nebo 
dům v Hradci Králové a okolí, nabídky 
prosím na tel. 774 777 072

 ● Nabídněte prosím, ke koupi byt 
v Hradci Králové 1+1, 2+kk nebo 2+1, jako 
investici, platba do 2,5 mil. Kč v hotovosti. 
Tel. 602 832 260

 ● Koupím dům v Hradci Králové a okolí. 
Platím hned a hotově. Tel. 608 973 789

 ● KOUPÍM STARŠÍ DŮM S POZEMKY 
NEBO USEDLOST. TEL. 777 828 889

 ● SHÁNÍM CHALUPU RYCHNOVSKO – 
NÁCHODSKO. TEL. 739 639 280

 ● KOUPÍM POZEMEK NEBO DŮM V HO-
LICÍCH A OKOLÍ. TEL. 776 698 075

 ● Sháním chatu, chalupu, domek v okolí 
Hradce Králové do 20 km na všechny 
směry, nabídněte na tel. 775 777 073

 ● SHÁNÍM CHATU BLÍZKO VODY NEBO 
LESA DO 40 KM OD HRADCE KRÁLOVÉ. 
TEL. 724 359 310

 ● Sháním rodinný dům do 3,5 mil. V oko-
lí Hradce Králové. Tel. 723 354 886

 ● KOUPÍME BYT 3+1 SE ZAHRÁDKOU 
NEBO DOMEK NA VESNICI. TEL. 734 441 
580

 ● SHÁNÍME KE KOUPI CHATU. MŮŽE 
BÝT V KOLONII. PARDUBICE A OKOLÍ. TEL. 
734 261 016

 ● Mladý muž koupí byt 2+1 v Hradci 
Králové, platím v hotovosti, volejte na tel. 
776 566 630

 ● Koupím v Malšovicích pozemek pro 
stavbu RD, část zahr., dům k rek. Tel. 603 
842 200

BYDLENÍ, ZAHRADA

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

SLUŽBY, RŮZNÉ

 ● PRO LEŽÍCÍ MAMINKU S ALZHM 
HLEDÁM NA VÍKENDY PANÍ NA 

ZAJIŠTĚNÍ HYGIENY. JEDNOU 
AŽ DVAKRÁT DENNĚ NEBO PO 

DOMLUVĚ. PREFERUJI ZKUŠENOST 
NEBO PRAXI V TÉTO OBLASTI.  
CENA DOHODOU. 607 955 353 

 ● Opravy televize, satelitů, DVD. 
Montáž antén. Přijedu k Vám. Roček tel. 
604 367 575

 ● Opravna obuvi Gayerovy  
kasárna, Hradec Králové,  

tel. 774 071 478

 ● PŮJČKA – VYŘEŠÍME TO SNADNO 
A RYCHLE. PENÍZE NA RUKU 607 747 
959

 ● STĚHOVÁNÍ, SERVIS  
SPÁLENSKÝ. TEL. 602 437 172 

 E-mail: spalensky@seznam.cz 

 ● MINISTĚHOVÁNÍ 
Tel. 602 290 039

 ● MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE vč. 
úklidu, vyklízení a čištění koberců.  
Fa ABACA. Tel. 603 467 540

 ● Galerie koupí obrazy, sochy,  
knihy, mince, bankovky,  
vyznamenání, známky,  

starožitnosti. Tel. 602 237 489

 ● Elektrikář – elektroinstalace domu, 
bytu a nebytových prostor Tel. 604 
487 371

 ● Individuální VÝUKA NĚMECKÉHO 
JAZYKA pro děti i dospělé.  
S použitím nejefektivnější  

vyučovací metody. Tel.: 774 182 131

 ● Doučování  
ANGLICKÉHO JAZYKA.  

Tel.: 601 130 661

 ● DARUJI JEDNOHROB V KUKLENÁCH, 
PÍSKOVC. OBRUBA, I PRO URNY, UDRŽO-

VANÝ. 732 190 788

 ● PROD. MASÁŽ. VIBRAČ. STROJ 
OLPRAN 9731MS. PŮVOD. CENA 3000 

KČ ZA 1000 KČ. 604186543
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Plošná inzerce | 601 330 804 | radvanovsky@regvyd.cz
Řádková inzerce | 733 720 744 radkova @regvyd.cz
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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. 

SBĚRNÉ MÍSTO:  INFOCENTRUM, Eliščino nábřeží 626, 500 03 Hradec Králové, po – pá 9:00–18:00 hod.  
   Cestovní agentura Kamila, Švehlova 463/4, 500 02 Hradec Králové, po – pá 9:00–13:00 hod., 14:00–17:30 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 zpracování svůj výslovný souhlas, který je možné vzít kdykoli zpět zasláním takového požadavku na email gdpr@regvyd.cz.

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

příplatek 200 Kč bez DPH za inzerát

INFOCENTRUM
v HRADCI KRÁLOVÉ

SBĚRNÉ MÍSTO 
  ŘÁDKOVÉ INZERCE Infocentrum Hradec Králové

Adresa  Eliščino nábřeží 626
   Hradec Králové
   500 03
Telefon  +420 495 453 270
   +420 495 433 052
Mobil   +420 727 827 947
E-mail     info@hkinfo.cz
Otevřeno pondělí až pátek 
   od 9 do 18 hodin
   víkendy a svátky 
   od 9 do 16 hodin
Web  www.hkinfo.cz
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 Nábřeží sochařů potřinácté
Na náměstí Svobody a přilehlém 

Tylově nábřeží se i letos objeví nová 
expozice soudobých plastik vytvoře-
ných při mezinárodním sochařském 
sympoziu v Hořicích. Nová díla se 
na labském nábřeží objeví v sobotu 
28. července odpoledne. Vernisáž 
13. ročníku Nábřeží sochařů s hu-
debními vystoupeními a dalším bo-
hatým doprovodným programem se 
zde uskuteční v neděli 29. července. 
Začne před 21. hodinou, potrvá půl 
hodiny a vyvrcholí ohňostrojem. 

Poznejte hmyzí svět 
Vycházku za hmyzem do přírodní-

ho parku Na Plachtě pořádá Muzeum 
východních Čech 25. července od 9 
hodin. Sraz zájemců, kteří chtějí po-
znat bohatou rozmanitost hmyzího 
světa, bude na hrázi vodní nádrže 
Plachta. Bezplatná akce je vhodná 
pro děti i dospělé. 

Rostliny pod mikroskopem
Nahlédnout do tajemného světa 

rostlin za pomoci mikroskopů bu-
dou moci děti od osmi let i dospělí 7. 
a 9. srpna od 9 do 13 hodin v budově 
odborných pracovišť muzea v Gaye-
rových kasárnách. Objednávky na 
e-mailu: info@muzeumhk.cz, tel. 
702 292 321.

Bajkazyl poradí rodičům
Alternativní klub Bajkazyl v Gaye-

rových kasárnách hned u ulice 
Československé armády zve rodi-
če s dětmi do mateřského kruhu na 
setkání s odbornou rodičovskou po-
radkyní Kateřinou Faltovou. Koná se 
ve středu 25. července od 10 hodin. 
Vstupné je dobrovolné.

Setkání s folklorem se blíží
Tradiční mezinárodní folklorní 

festival Setkání s folklorem bude 
Hradec hostit 17. a 18. srpna. První 
den se zúčastněné soubory předsta-
ví v hlavním festivalovém programu 
v Jiráskových sadech, druhý den 
bude program pokračovat na nádvoří 
zámku Hrádek u Nechanic. Festival 
zakončí folklorní večer v Médiu v ulici 
Jana Masaryka. Více na www.fskvi-
tek.cz.

Nábřeží uvidí keramiku i sklo
Na Nábřeží keramiky a skla, pro-

dejní výstavu s ukázkami výroby 

keramických a sklářských produktů 
doplněnou kulturním programem, 
se veřejnost může těšit 18. srpna. 
Od 10 do 18 hodin se na Tylově ná-
břeží kromě keramiky a skla před-
staví kapely Klapeto, Art Jazz Band, 
dechový orchestr města a další. 

Muzeum ukazuje čelisti žraloka
Až do 23. září pořádá Muzeum vý-

chodních Čech v Galerii moderního 
umění na Velkém náměstí výstavu 
Pod mořskou hladinou. Návštěvníci 
zde vidí různorodé živočichy žijí-
cí pod hladinou a na pobřeží moří. 
Především mušle měkkýšů, ukázky 
korálů, chobotnic, sépií a krabů, je-
jichž preparáty nebyly většinou do-
sud vystavovány. K vidění jsou i če-
listi žraloka, ušní kůstky vorvaně, 
„pila“ pilouna i zkameněliny živo-
čichů z druhohorního moře. Komen-
tovaná prohlídka výstavy s jejím 
kurátorem, zoologem Bohuslavem 
Mockem, se bude konat 8. srpna od 
16 hodin.

V sobotu na farmářské trhy
Další z řady farmářských trhů v uli-

ci Letců a obchodního centra Atrium 
se uskuteční v sobotu 21. července 
od osmi do 12 hodin. Pořadatelé 
z Hradecké kulturní a vzdělávací 
společnosti slibují účast několika de-
sítek výrobců a prodejců s nabídkou 
čerstvého ovoce, zeleniny, masa, 
uzenin, ryb, sýrů, pečiva a podobně. 

Pohlednice na statku
Pohlednice z celého světa růz-

ných tvarů, třeba tulipánu, čtyřlíst-
ku, ryby, mušle či ostrova, i růz-
ných materiálů (papíru, dřeva, 
textilu, korku, plastu i gumy) jsou 
do 31. srpna k vidění v roubence 
Šrámkova statku v Pileticích. Nej-
větší zde vystavovaná pohledni-
ce je dlouhá 50 centimetrů. Na 14 
panelech je 845 pohlednic z více 
než dvou set zemí. Nechybějí zde 
ani dobové pohlednice věnované 
100. výročí vzniku Československa. 
Expozice je přístupná v pátek od 15 

do 19 hodin a v sobotu a v neděli od 
10 do 18 hodin. 

V létě hurá do školy
ClubCafé Pessoa otevírá v ter-

mínu 20. až 24. srpna od 16 do 19 
hodin letní školu angličtiny pro do-
spělé, mírně pokročilé i začátečníky. 
Zároveň otevírá letní školu španěl-
štiny pro mírně pokročilé dospělé 
od 30. července do 3. srpna vždy od 
17 do 19 hodin. Zpestřit konec léta 
si budou moci ti, kteří se přihlásí do 
druhého ročníku letní školy enkausti-
ky od 27. do 29. srpna od 17 do 20 
hodin. Přihlášky na www.ops.cz.

Vydejte se na trasu proměn 

Na dvou desítkách míst po Hrad-
ci je možné zabrousit do historie je-
jich pojmenování. Univerzita vytyčila 
v rámci cyklu Univerzitní osmičky 
v centru města trasu s informačními 
cedulemi dokumentujícími změny 
názvů ulic a náměstí ve 20. stole-
tí. V turistické sezoně navíc nabízí 
i možnost komentovaných prohlídek. 
Více o trase na www.uhk.cz/univer-
zitniosmicky, videopozvánka na fa-
cebooku města. 

Prázdninová jóga na střeše

Letní kurz jógy pro všechny na 
střeše knihovny probíhá každý čtvr-
tek od 17 hodin. Je vhodný pro za-
čátečníky i pokročilé každého věku. 
Rezervace není nutná. Vstupné 
80 Kč. Každé pondělí od 17 hodin 
se na střeše knihovny koná kurz jógy 
pro zdravou sebelásku, pro začáteč-
níky i pokročilé. Rezervace není nut-
ná, vstupné 70 Kč. Na oba kurzy ka-
rimatky. Při nepřízni počasí náhradní 
prostor.

Pro milovníky jazzu
Knihovna města nabízí čtenářům 

novou poslechovou databázi Naxos 
Music Library Jazz: http://naxos.
knihovnahk.cz/jazz/. K poslechu zde 
najdete více než 185 tisíc skladeb 
všech jazzových stylů. Více na www.
knihovnahk.cz/pro-verejnost/databa-
ze/hudba. (red)
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UDĚLEJTE SI ČAS

 Střezina učí i virtuální realitou 

 Kulturní centrum Petrof Gallery bude v srpnu poprvé hostit hudební festi-
val klasické hudby Petrof Fest, kde se ve dvou týdnech setkají profesoři 
hudby se studenty z celého světa a absolvují intenzivní lekce hry na piano, 
violoncello a housle. Během slavnostních večerů předvedou vycházející 
hvězdy své umění na koncertech pro veřejnost. Koncertní program zahájí 
12. srpna od 18 hodin recitálem hradecký rodák a vynikající pianista Maty-
áš Novák, další různé koncerty zde přijdou na řadu 15., 16., 17., 18., 21., 
22. a 23. srpna od 20 hodin. Program vyvrcholí 24. srpna galakoncertem 
v pražském Rudolfinu. Vstupenky je možné zakoupit v síti Ticketstream 
nebo přímo v recepci kulturního centra Petrof Gallery. Foto: Archiv Petrof 

 Petrof Fest ukáže hvězdičky

 Z Hradce k moři každý pátek  Kateřina Siniaková 
vyhrála i Wimbledon! 

 Hradecká tenistka Kateřina Sinia-
ková letos září. Po červnové výhře 
ve čtyřhře na French Open v Paříži 
teď s Barborou Krejčíkovou zvítězily 
dokonce i na nejslavnějším teniso-
vém turnaji na světě v londýnském 
Wimbledonu. (red) 

 Golfové soutěže 
i pro začátečníky

 Golf Club Hradec Králové zve zá-
jemce na Benjamin Tour patování, 
sérii golfových soutěží pro veřejnost 
a golfi sty, děti i doprovod. Míčky 
a hole každý hráč dostane k turnaji, 
takže nic nepotřebuje. Startovné činí 
50 korun. Nejbližší turnaj se v centru 
zábavy a sportu Fomei v Honkově 
ulici v Kuklenách koná 25. července 
od 16 do 18 hodin, další ve stejném 
čase 22. srpna a 19. září. (gc)

 Na Mountfi eld Cupu 
se ukáže také Davos

Hokejový Mount-
fi eld Cup, kterého 
se kromě hradec-
kého týmu zúčastní 
Sparta, Pardubice 
a švýcarský Davos, 

se bude v ČPP aréně hrát od 9. do 
12. srpna. Novinkou je účast jede-
natřicetinásobného mistra Švýcar-
ska a hostitele Spenglerova poháru, 
jehož dvou posledních ročníků se 
zúčastnil také hradecký klub. První 
den se střetnou Pardubice s Davo-
sem (15.00) a Mountfi eld se Spartou 
(19.00), v sobotu 11. srpna Sparta 
s Pardubicemi (14.00) a Mountfi eld 
s Davosem (18.00), v neděli 12. srp-
na Davos se Spartou (14.00) a Hra-
dec s Pardubicemi (18.00). (čer)

 Senioři, trénujte 
paměť s knihovnou

Knihovna města chystá tréninky 
paměti pro seniory i v ústřední budo-
vě ve Wonkově ulici. „Chcete, aby na 
vaši paměť bylo spolehnutí? Aby se 
vám Alzheimer vyhnul? Pomocí zá-
bavných cvičení můžete rozvíjet lo-
gické myšlení, jazykové dovednosti, 
posilovat paměť i koncentraci,“ zve 
Soňa Neubauerová z knihovny s tím, 
že kurzy na Novém Hradci a v Kukle-
nách budou pokračovat. První tré-
nování paměti v ústřední budově je 
plánováno na 7. září od 10 hodin a je 
nutná rezervace místa na e-mailu: 
propagace@knihovnahk.cz, nebo na 
tel. 737 657 678. (km)

 Až do konce srpna bude jezdit do chorvatského Splitu na pobřeží Jaderského moře pravidelná letní autobusová linka 
z Hradce, kterou provozuje Dopravní podnik města Hradce Králové. Autobus do Chorvatska vyjíždí každý pátek v 18.30 
hodin ze stanoviště F3 na terminálu hromadné dopravy, přičemž dále zastavuje v Pardubicích a ve Svitavách. Zpět do vý-
chodočeské metropole linka odjíždí z autobusového nádraží ve Splitu každou sobotu ve 20.30 hodin. Rezervace a platba 
je možná přes internet pomocí systému IDOS, možná je i platba v hotovosti či kartou, ale bez rezervace. Jednosměrná 
jízdenka stojí 69 eur (1699 korun), při nákupu minimálně čtyř obousměrných jízdenek platí zvýhodněná cena 59 eur 
(1499 korun). Více na www.dpmhk.cz. Foto: Luděk Mimra, DPmHK

 Darujte obuv charitě
 Oblastní charita shání pánskou 

i dámskou obuv pro doplnění soci-
álního šatníku. Obuv mohou dárci 
přinášet do sociálního šatníku na 
Benešově třídě 570 každé úterý 
a čtvrtek mezi 13. a 17. hodinou, 
kdykoliv do Domu Matky Terezy 
na Pouchově či do hospodářské-
ho střediska oblastní charity v Ko-
menského ulici 266 mezi 8. a 15. 
hodinou. Kontakty: jiri.janecek@
charitahk.cz, tel. 774 836 277. (pz)

 Tipy z Pardubic
V rámci spolupráce 
měst Hradce Králové 
a Pardubic přinášíme 
tipy na akce konané 
v sousedním kraj-
ském městě. #hk-pce

Friends fest
– festival plný Ameriky
11. 8.  závodiště Pardubice

Unikátní multižánrový zážitkový 
open-air festival pro všechny, kteří 
obdivují americké automobily a mo-
tocykly, kteří si čas od času dopře-
jí typicky americké pochutiny jako 
hamburgery či steaky, zajímají se 
o vojenskou historii a techniku, neda-
jí dopustit na blues, country či rock’n 
roll v podání českých kapel či milují 
svět westernu a indiánů. Návštěvníci 
uvidí vojenské kempy a techniku, za-
žijí atmosféru rodeové arény, inspiru-
jí se stylovými módními přehlídkami, 
pobaví se různými soutěžemi. Těšit 
se lze na vystoupení legendární sku-
piny Slade i českou kapelu Citron. 
Více na: friendsfest.cz/cs, www.face-
book.com/friendsfest.cz. 

Sportovní park Pardubice
11. 8. – 19. 8. park Na Špici

Devět dnů plných sportu – to je 
Sportovní park Pardubice 2018, 
který se koná od 11. do 19. srpna 
v parku Na Špici. Na sportovištích 
na vodě i na souši se představí více 
než 60 sportovních klubů z Pardubic 
a okolí. 

První sportovní víkend nabídne 
kromě sportu také Friends Fest – 
festival plný Ameriky, druhý víkend 
pak Festival vůní, chutí a řemesel. 
Každý všední den se v parku před-
staví lokální kapely v rámci koncer-
tů Happy Season. Návštěvníci se 
v době konání akce mohou těšit na 
projížďku ulicemi města s názvem 
Pardubice na bruslích a na dva 
masové běhy – Gladiator City Run 
a Barvám neutečeš. V nabídce je 
kvalifi kační dostih na Velkou pardu-
bickou na závodišti, autogramiády 
a exhibice. Díky hrací kartě mohou 
malí i velcí sbírat záznamy o zdolá-
ní sportovních disciplín – za zdolání 
dvanácti obdrží diplom za zvládnutí 
šestnácti disciplín medaili. (pce)



Výhradně senioři stále čelí ná-
jezdům podomních prodejců, kteří 
je v lepším případě jen obtěžují. 
S tím, že nařízení města tento způ-
sob prodeje zakazuje, si obchod-
níci hlavu nelámou. Naopak, jejich 
činnost znovu nabírá na obrát-
kách.

„V poslední době jsme přijali větší 
počet stížností na podomní prodejce 
energií. Obcházejí hradecké domác-
nosti a nabízejí lidem levnější tarify,“ 
potvrdila mluvčí hradecké městské 
policie Eva Kněžourová. Obchod-
níci se snaží občany přesvědčit ke 
změně dodavatele energií, přestože 
riskují vysokou pokutu. „Městská po-
licie událost předává k řešení správ-
nímu orgánu magistrátu, kde výše 
pokuty může dosáhnout až několika 
set tisíc korun. Od začátku roku jsme 
řešili 17 takových událostí, z toho 
osm skončilo u správního orgánu,“ 
přibližuje postup.

Mladí a dobře oblečení lidé se do 
uzamčených domů dostávají napří-
klad pod záminkou vrácení přeplatků 
za odběr elektrické energie, optima-

lizace nákladů nebo nabídky výhod-
nějších tarifů. Nechávají si předložit 
vyúčtování, o kterém pak tvrdí, že je 
nevýhodné a snaží se lidi přesvědčit, 
že právě jejich podmínky jsou ty nej-
lepší. 

Městská policie přitom eviduje růz-
né uvěřitelné i neuvěřitelné příběhy. 
Například, když jedna prodejkyně 
před časem nabízela lidem „zázrač-
né“ deky údajně vyvinuté NASA, 
které mají zlepšovat zdravotní stav 
a umějí regulovat teplotu těla. Uká-
zalo se však, že šlo o nejlevnější 
deky na trhu... 

Díky osvětě však stále větší počet 
obyvatel na triky podomních prodej-
ců neskočí a o události okamžitě in-
formují městskou policii. Strážníci tak 
mohou hned činnost těchto obchod-
níků řešit. Prodejci mají připravenou 
stále stejnou báchorku. Tvrdí napří-
klad, že oslovují pouze své stávající 

zákazníky, dělají průzkum, kontrolují 
elektroměry a žádné služby nenabí-
zejí. Jejich výmluvy však často hned 
na místě vyvracejí oslovení lidé. 

Obchodníci však v poslední době 
zkoušejí nový fígl, kvůli kterému je 
nelze postihovat za podomní prodej. 
Dohodnou si telefonicky schůzku do-
předu a slibují modré z nebe, takže 
volaný se schůzkou souhlasí. 

Strážníci seniorům doporučují nic 
hned nepodepisovat, dát si čas na 
rozmyšlenou a probrat to s rodinou 
a přáteli. Pokud je nabídka zaujme, 
není nic snazšího, než se obrátit pří-
mo na energetickou společnost. 

Za pracovníky energetických spo-
lečností se vydávají také různí pod-
vodníci a zloději. Policie například 
řešila podvod na dvou pětaosmde-
sátiletých seniorkách spáchaný 24le-
tým mužem. Zavolal jim, představil 
se jako zaměstnanec energetické 

společnosti a řekl, že se u nich staví 
pro nedoplatky za odebranou ener-
gii. Po jedné chtěl dva a po druhé tři 
tisíce korun. Policie zjistila, že okra-
dl ještě další dvě seniorky a obvinila 
ho z podvodu, za což mu hrozí dva 
roky vězení. Podobný případ se stal 
v dubnu. Jedenadevadesátiletá žena 
domů vpustila muže a ženu pod zá-
minkou vrácení přeplatku za ener-
gie. Měli však jen bankovku vysoké 
hodnoty. Když zjistili, odkud seniorka 
peníze na vrácení vzala, zbytek jí 
ukradli. Důchodkyně přišla o 16 tisíc 
korun. 

Policie ČR upozorňuje, že žád-
ná firma neposílá své zaměstnance 
k zákazníkům, aby vybírali nedoplat-
ky nebo donášeli přeplatky. Městská 
policie lidem doporučuje, aby do bytu 
pouštěli jen lidi, kteří svou návštěvu 
oznámili předem a oni s ní souhlasí.

Martin Černý

Každý páteční večer 
ožije statek hudbou

Letní páteční večery si zájemci 
mohou zpříjemnit návštěvou pravi-
delných koncertů na Šrámkově stat-
ku v Pileticích spojených s možností 
ochutnání grilovaných specialit. Po-
slední červencový pátek zde vystou-
pí Honza Brož s Devítkou, 3. srpna 
zahraje Nadoraz, desátý srpnový den 
skupina Marien, 17. srpna Kantoři, 
o týden později Lokálka a 31.  srpna 
Country dohoda. Koncerty začínají 
v 19 hodin, vstupné 100 korun. (pš) 

Za dobrou muzikou 
do parku na soutoku 

Letní promenádní koncerty v Ji-
ráskových sadech, které se konají 
každou neděli od 16 hodin, mohou 
zájemci zdarma navštěvovat i letos. 
Nejbližším bude 22. července vy-
stoupení Podzvičinky, 29. červen-
ce zahraje Dechová hudba VČE. 
Srpnové koncerty odstartuje pátý 
den tohoto měsíce nizozemská 
Ad hoc Orchestra, 12. srpna Skaut-
ská kapela, o týden později Javorka 
a 26. srpna JH Big Band. (pš)

Hradeckému Jitru 
tleskali v Austrálii

Zlatou plaketu přivezl z meziná-
rodního hudebního festivalu v aus-
tralském Sydney Královéhradecký 
dětský sbor Jitro. V soutěžní části 
programu získal nejvíce bodů ze 
všech, zažil bouřlivý aplaus vestoje 
před dvoutisícovým sálem a jako je-
diný byl vybrán k účinkování na zá-
věrečném galavečeru. (pka)

Smetanovo nábřeží 
uvidí Jazzovou pouť

Nábřežní jazzová pouť slaví jubi-
leum. Už podesáté zpříjemní první 
srpnovou sobotu obyvatelům i ná-
vštěvníkům města muzikanti, kteří 
upsali svou duši jazzu. Uskuteční 
se v sobotu 4. srpna na Smetano-
vě nábřeží a v jeho nejbližším okolí. 
Už podesáté nabídne promená-
du mezi pódii po labském nábřeží 
za hudbou, která již druhé století 
okouzluje nejen muzikanty, ale hlav-
ně posluchače. V areálu dětské že-
leznice na náměstí 5. května vystou-
pí od 16 hodin kapela Natsto, o dvě 
hodiny později zahraje Vilém Spilka 
Quartet a od 20 hodin Steamboat 
Stompers. V baru Náplavka se od 
17 hodin představí Fanfán Tulipán 
a od 19 hodin americký kytarista 
a zpěvák John Vaughan s němec-
kým jazzovým hudebníkem Joem 
Kučerou. Více na www.jazznabrezi.
estranky.cz. (sy)

Středa 25. července 

Golf turnaj patování pro začátečníky
(16.00 – 18.00, centrum zábavy a sportu Fomei Honkova ulice Kukleny)

Neděle 29. července
Fotbal FNL: FC Hradec Králové – 1. SC Znojmo (18.00, stadion Malšovice) 

Čtvrtek 9. srpna
Lední hokej Mountfield Cup: Mountfield HK – Sparta Praha (19.00, ČPP aréna) 

Sobota 11. srpna
Lední hokej Mountfield Cup: Mountfield HK – HC Davos (Švýcarsko, 18.00, ČPP aréna) 

Neděle 12. srpna 
Lední hokej Mountfield Cup: Mountfield HK – Dynamo Pardubice (18.00, ČPP aréna)

Fotbal FNL: FC Hradec Králové – Vítkovice (18.00, stadion Malšovice)

Úterý 21. srpna 
Lední hokej přátelské utkání: Mountfield HK – Znojmo (čas bude upřesněn, ČPP aréna)

Středa 22. srpna 
Golf turnaj v patování pro začátečníky

(16.00 – 18.00, centrum zábavy a sportu Fomei Honkova ulice Kukleny) 

Pátek 24. srpna 
Lední hokej přátelské utkání: Mountfield HK – Saryarka Karaganda

(Kazachstán, čas bude upřesněn, ČPP aréna)

Pátek 31. srpna 
Lední hokej Liga mistrů: Mountfield HK – Nürnberg Ice Tigers (Německo, 17.00, ČPP aréna)

Neděle 2. září
Lední hokej Liga mistrů: Mountfield HK – Dragons de Rouen (Francie, 17.30)

Fotbal FNL: FC Hradec Králové – Vlašim (17.00, stadion Malšovice)

VÝSTAVY

KAM ZA KULTUROU

Útok fotbalistů FC Hradec Králové měl posílit dvaadvacetiletý Brazilec Wesley da Silva, který do východočeské metro-
pole přišel z Liberce, opačným směrem naopak zamířil střelec Jan Pázler. Všechno je však nakonec jinak! Brazilec v 
Hradci začal trénovat a hradecký klub byl na přestupu domluven s Libercem i hráčem, který chtěl v Hradci hrát. Jeho 
agent a strýc však přišli s nereálnými požadavky, takže z Brazilcova působení sešlo... Boje o body ve druhé lize od-
startují v neděli 22. července, kdy se Hradečtí představí v Táboře proti domácímu Táborsku. O týden později, v neděli 
29. července, si na své přijdou i fanoušci v Hradci Králové, kam přijede Znojmo (18.00). Foto: FC HK 

KAM ZA SPORTEM

Galerie Koruna – Léto v galerii Ko-
runa, do 1. 9. 
Galerie Na Hradě – Východočeský 
výtvarný salon, do 2. 9.
Galerie Barbara – Obrazy v odívání 
– autorské šaty, Alena Ciková, Zuza-
na Štěpánková, do 31. 8.
Galerie Na mostě – Kořeny a inspi-
race – keramika Hany Böhmové, do 
31. 8.
Knihovna města, Wonkova ul. – Ja-
roslav Dršata – S kolem kolem Arara-
tu, do 31. 7.
– Umění jako lék pro duši, do 28. 8.
Infocentrum HK – Auduro.cz – Umě-
ní Tanzánie, do 31. 7.
Galerie moderního umění – Pod 
mořskou hladinou, do 23. 9. (lm)

Pázler je pryč, Brazilec taky

Prodejci otravují stále. Pozor na ně!

Uzávěrka tohoto čísla byla 12. 7. 2018. Zve-
řejněné informace jsou platné k tomuto datu. 
Uzávěrka dalšího čísla je 23. 8. 2018. 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.
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Falko, evid. č. 118/2018, labrador, 
pohlaví: pes, bar-
va: písková, věk: 
5 let, kohoutko-
vá výška 50 cm, 
hmotnost 28 kg. 
Klidný, čistotný, 
hodný, poslušný 

psí sympaťák, který hledá nový do-
mov s hodnými páníčky. Je vhodný 
k rodinnému domu.

Bořek, evid. č. 115/2018, kříženec; 
pohlaví: pes, bar-
va: černá, věk: 
1 rok, kohoutko-
vá výška 60 cm, 
hmotnost 36 kg. 
Mladý kříženec 
většího vzrůstu 

potřebuje zahradu, kde by se vydo-
váděl, a páníčka, který s ním zajde 
na procházku.

Kvído, evid. č. 114/2018, kříženec; 
pohlaví: pes, bar-
va: černá, věk: 
5 let, kohoutko-
vá výška 28 cm, 
hmotnost 14 kg. 
Čistotný pes ma-
lého vzrůstu, za-

tím trochu nedůvěřivý. Trpěliví, hodní 
lidé v něm budou mít skvělého psího 
kamaráda a hlídače. Vhodný do bytu 
i k rodinnému domu.

Ivan a Luboš, ev. č. 44, 45/2018, 

kočka evropská, barva: černá, mou-
rovato-bílá, pohlaví: kocour, věk: 
6 a 8 týdnů. Obě koťata jsou kon-
taktní a mazlivá, očkovaná a odčer-
vená. (ah)

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

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

HLEDAJÍ NOVÝ DOMOV


