
Investorem této akce je Ře-
ditelství silnic a dálnic, které 
plánuje zahájit práce 24. květ-
na. „Hluk z projíždějících 
vozidel na Rašínově třídě byl 
v posledních letech již ne- 
únosný, jelikož počty aut, kte-
rá tudy projíždějí, každoročně 
rostou. Za den tudy projede 
několik desítek tisíc aut, a to 
jak osobních, tak nákladních. 
Protihlukové stěny by tak ko-
nečně měly ulevit místním od 
nadměrného hluku,“ říká ná-
městek primátora pro oblast 
rozvoje města Jiří Bláha. Bu-
dování protihlukových stěn 
by mělo probíhat do druhé 
poloviny listopadu. 
V posledních týdnech byly 

zahájeny přípravné práce, 
během kterých došlo k od-
stranění stromů a náletových 
dřevin, které výstavbě bráni-
ly. „Během stavby bude muset 
být omezen provoz na Raší-
nově třídě tak, že dojde k uza-
vření jednoho jízdního pruhu 
ve směru na Pardubice. To 
se částečně dotkne také Stře-
lecké a Sokolské ulice, kde se 
vozidla již budou muset začít 
řadit do jednoho jízdního pru-
hu,“ říká za Ředitelství silnic 
a dálnic ředitel Správy Hra-
dec Králové Marek Novotný. 
Stavbu protihlukových stěn 
provede firma EUROVIA CS 
za cenu přibližně 49 milionů 
korun s DPH. // kaš

Celková hodnota záměru vy-
myšleného v roce 2009 nej-
lepším českým carillonérem, 
tedy zvonohráčem, Radkem 
Rejškem, který při tom spo-
lupracoval s někdejším hra-
deckým biskupem Církve 
československé husitské Ště-
pánem Kláskem a zvonařem 
Petrem Rudolfem Manouš-
kem, má činit 5,3 milionu 
korun. Kromě dotací z města 
a kraje tvoří převážnou část 
příspěvky dárců, jednotlivců 

i firem, na transparentní účet 
číslo 4862517001/5500, varia-
bilní symbol 329. „Všem patří 
velký dík,“ uvedl za organizá-
tory královéhradecký biskup 
Církve československé husit-
ské Pavel Pechanec a dodal, 
že přispívat je možné stále. 
„Zbývající částka ve výši dva 
miliony 150 tisíc korun bude 
zapotřebí na automatický 
hrací systém, elektronické za-
bezpečení zvonohry, kabinu 
carillonéra s elektroinstalací, 

hrací stůl a mechaniku zvo-
nohry. Věříme, že zvonohra 
nebude jen lokální záležitostí, 
a přispěje k ozvláštnění naše-

ho města. Těšíme se z toho, že 
parametry koncertní zvono- 
hry budou vybízet k festi-
valům mezinárodní úrovně 
a Hradec Králové navštíví 
i špičkoví zahraniční hudeb-
níci tohoto oboru. Mezi nimi 
jistě nebude chybět jeden 
z nejlepších světových carillo-
nérů Boudewijn Zwart, jenž 
zvonohře věnoval nejedno 
benefiční vystoupení,“ dodal. 
Zvonohra, byť ještě není do-
končena, nezahálí. „Pravidel-
ně jsme ve Sboru kněze Am-
brože dvakrát ročně pořádali 
varhanní koncerty s doprovo-
dem Radka Rejška na proza-
timní minizvonohru, která 
je umístěna v přízemí lodi. 
Přijďte si zahrát a seznámit se 
s našim projektem osobně,“ 
vyzývá Pavel Pechanec. 
První zvon byl odlit v roce 
2009 a většina z padesáti zvo-
nů nese jména historických 
osobností. Najdete zde na-
příklad Mistra Jana Husa, 
Anežku Českou, Jiřího z Po-

děbrad, Josefa Dobrovského, 
poslední pětici chronologicky 
seřazených postav tvoří Karel 
Farský – I. patriarcha Církve 
československé husitské, Jan 
Opletal, Milada Horáková, 
Přemysl Pitter a Jan Palach. 
První zvon však nese jméno 
Hradec Králové. Formy zvonů 
připravil zvonař Petr Rudolf 
Manoušek ve spolupráci s ni-

zozemskou firmou Koninklij-
ke Eijsbouts B. V., v jejíž zvo-
nárně zvony odléval. 
Hradecká koncertní zvono-
hra by měla být po dokončení 
druhou v Česku. Zatím jediná, 
kterou tvoří 27 zvonů, je umís-
těna v pražské Loretě. Více in-
formací o hradecké zvonohře 
na www.zvonohrahradeckra-
love.cz. // Martin Černý

na Rašínově třídě ZAČÍNÁ stavba protihlukových stěn

BudováNí Unikátní Zvonohry jE UŽ vE DruhÉ polovině
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Vybudování protihlukových stěn na Rašínově třídě, které 
připravuje Ředitelství silnic a dálnic, byl jeden z požadavků 
města a komise místní samosprávy. Na jaře byly zahájeny 
přípravné práce, samotné vybudování stěn bude probíhat 
od 24. května do listopadu letošního roku. Během stavebních 
prací bude doprava na „Hradubické“ omezena.

S výstavbou protihlukových stěn na Rašínově třídě začne Ředitelství silnic a dálnic 24. května. Stěny sníží hlukovou zátěž, kterou denně způ-
sobuje více než 30 tisíc projíždějících aut. // Vizualizace: ŘSD

Pro unikátní zvonohru je už ulito padesát zvonů a zvonků i jejich srdcí, část je umístěna v přízemí 
Sboru kněze Ambrože. // Foto: Archiv CČSH

Většina zvonů nese jména historických osobností, ale první je pojme-
novaný po našem městě. // Foto: Archiv CČSH

Projekt vybudování koncertní zvonohry ve věži Sboru kněze 
Ambrože postaveného v roce 1929 je podle výše už proinves-
tovaných nákladů ve druhé polovině. Odlito je všech padesát 
zvonů i zvonků a jejich srdcí, v přízemí věže je připravena 
k postavení kovová konstrukce, na níž budou zvony zavěšeny, 
ale dalších prací je stále ještě dost. Z celkové částky 5,3 milio-
nu korun zbývá provést práce za 2,15 milionu korun.

Statutární město Hradec Králové vyhlašuje výběrová 
řízení na pozice:

REFERENT/KA – VODOPRÁVNÍ ÚŘAD
odbor životního prostředí
Informace /
Martina Červinková, tel. 495 707 640, 731 131 146,
Petr Zumr, tel. 495 707 651.
Přihlášky lze podávat do 21. 5. 2021.

REFERENT/KA – VOLNOČASOVÉ 
AKTIVITY
odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže
Informace / Zbyněk Bárta, tel. 495 707 700.
Přihlášky lze podávat do 24. 5. 2021.

Co vám můžeme nabídnout / zajímavou a různorodou 
práci • stabilní zázemí velké organizace • propracovaný 
systém rozvoje a vzdělávání zaměstnanců • pružnou 
pracovní dobu • čtyři dny placeného zdravotního volna 
• pět týdnů dovolené • zajímavý program benefitů 
(možnost stravování/stravenkové karty, volitelné 
čerpání benefitů z osobního účtu zaměstnance) • 
příjemné pracovní prostředí. 

Další podstatné informace, zejmé-
na náležitosti přihlášky do výbě-
rového řízení, naleznete na www.
hradeckralove.org – Kariéra.

volná pracovní místa



Stavba odlehčovací služby v Honkově ulici pokračuje

Do škol se vrátily děti, Městská Hromadná doprava obnovila běžný provoz

KDE SE v Hradci OpravujE KanalizacE a VODOVOD?

„Práce na stavbě budovy od-
lehčovací služby Honkova 
zatím pokračují podle sta-
noveného harmonogramu. 
Než bude stavba dokončena, 
snažíme se zajistit vše potřeb-
né kolem. Nyní čekáme na 
dodávku závěsného systému 
pro přesun imobilních klien-
tů. Zároveň máme vypsané 
výběrové řízení na nákup pe-
čovatelských lůžek, speciál-
ních matrací, nočních stolků 
a evakuačních podložek. Další 
výběrová řízení nás budou ješ-
tě čekat během léta,“ říká pri-
mátor města Alexandr Hrabá-
lek. Město se v následujících 
měsících chystá zajistit také 
dodávku vybavení společných 
vnitřních prostor a také tech-
niky a vybavení kuchyně. 
Město má již od února také 
zajištěného provozovatele 
odlehčovací služby, kterým 
bude nová organizace Sociální 
služby města Hradec Králové. 
„Správní rada tohoto ústavu již 
zahájila svoji činnost, napří-
klad se podílela na zadání pro 
výběrová řízení na speciální 

vybavení vnitřních prostor,“ 
dodává primátor. Odlehčovací 
služba zahájí svou činnost za-
čátkem příštího roku. 
Samotná stavba, která byla 
zahájena v květnu v loňském 
roce, zatím pokračuje podle 
plánu. Město zde už proin-
vestovalo více než 41 milio-
nů korun. „V současné době 
ukončujeme práce na osaze-
ní venkovních výplní otvorů 
a byly zahájeny práce na ven-
kovních fasádách. V rámci 
vnitřních prací jsou téměř do-
končeny zděné příčky. Již jsou 
hotovy také páteřní rozvody 
elektroinstalace, vzducho-
techniky, vody a topení. Nyní 
se připravujeme na realizaci 
betonových podlah, provádí-
me vnitřní omítky a brzy za-
hájíme práce na areálových 
komunikacích,“ říká Aleš Fi-
šer, technický vedoucí oblasti 
za společnost STRABAG, která 
je zhotovitelem stavby.
Budova nabídne plně bezba-
riérové prostory uzpůsobené 
nejen vozíčkářům, ale i trvale 
ležícím klientům. // kaš

„Život ve společnosti se začíná 
postupně vracet k normálu. 
Od pondělí se do hradeckých 
základních škol vrátili všich-
ni žáci, protože byla rotační 
výuka zrušena. Testování na 
koronavirus ve školách nově 
probíhá už jen jednou za tý-
den,“ říká primátor města 
Alexandr Hrabálek. Bez ome-
zení fungují školní družiny 

i jídelny. Školy již nadále ne-
musejí dodržovat povinnost 
homogenních tříd a skupin. 
„Obecně je ale doporučeno 
tento stav zachovat i nadále 
a zajistit, aby se žáci z růz-
ných tříd setkávali mezi sebou 
omezeně. V Hradci Králové 
je tato kompetence v rukách 
ředitelů škol, kteří mají naši 
plnou důvěru a s obnovením 

Infoservis o probíhajících a plánovaných opravách kanalizace 
a vodovodu a o připravovaných investičních akcích 
společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Výstavba retenční stoky v ul. Za Škodovkou I. etapa 
Termín / 1. 3. 2021 – 30. 6. 2022
Lokalita / křižovatka Pražské třídy a Pálenecké ulice po křižovatku 
ulic Za Škodovkou a Křížkovského, délka nového vodovodního řadu 
je 530 metrů. 
Součástí stavby je i přeložka vodovodního řadu a provizorní úpravy 
nadzemního trolejového vedení městské hromadné dopravy. Bě-
hem stavby bude zásobování pitnou vodou zajištěno pomocí pro-
vizorního vodovodního řadu. Náklady na stavbu jsou 50 milionů 
korun, zhotovitelem je Stavoka Hradec Králové.

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Bezručově a Hybešově ul. 
Termín / 1. 3. – 31. 7. 2021.
Lokalita / Kanalizace – křižovatka ulic Bezručovy, Kuklenské a Na 
Rybárně až do křižovatky s ulicí Hybešovou, kde je v revizní kana-
lizační šachtě před domem čp. 519 ukončena. Délka rekonstruova-
ného úseku je 215 metrů.
Vodovod – křižovatka Hybešovy a Bezručovy ulice až po křižovatku 
se Sokolovskou ulicí. 
Součástí stavby je přepojení všech stávajících vodovodních přípo-
jek k jednotlivým nemovitostem a odbočných vodovodních řadů. 
Během stavby budou přilehlé nemovitosti zásobeny vodou provi-
zorním vodovodním řadem. Délka rekonstruovaného úseku je 106 
metrů. Náklady na stavbu jsou 11 milionů korun, zhotovitelem je 
Matex HK.
Aktuální informace / https://www.vakhk.cz/Probihajici-stavby.html
Informace o plánovaných výlukách dodávek vody a aktuálních havá-
riích: www.khp.cz/aktuality/aktualni-havarie; www.khp.cz/aktuality/
planovane-vyluky/
O plánovaných výlukách a haváriích mohou být obyvatelé zdarma in-
formováni pomocí služby SMS info. Stačí se zaregistrovat na zákaznické 
lince 841 11 12 13 nebo osobně v zákaznickém centru (Královéhradecká 
provozní, Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové). // pst

provozu si jistě poradí,“ dopl-
ňuje primátor.
Od 17. května byl také ob-
noven běžný provoz MHD. 
Pro jízdní řády v pracovních 

dnech opět platí první slou-
pec nazvaný „Pracovní den“. 
Kromě školních linek č. 5Š, 
10Š, 12Š, 16Š, 23Š, 25Š, které 
jsou již v provozu od 12. dub-

na, byl obnoven také provoz 
nočních linek č. 51, 52, 53, 54. 
I nadále platí povinnost nosit 
ochranu dýchacích cest ve 
všech prostředcích MHD, na 

nástupištích, v přístřešku i če-
kárně MHD, v terminálu hro-
madné dopravy nebo v sídle 
Dopravního podniku města 
Hradce Králové. // red

Před rokem byla v Honkově ulici zahájena stavba odlehčovací 
služby, za kterou město zaplatí více než 96 milionů korun bez 
DPH. Samotné stavbě ještě předcházely demoliční práce na 
starém objektu, který se zde nacházel. Nyní je již hotová hru-
bá stavba a pracuje se na vnitřních rozvodech elektroinstala-
cí, vody, topení a vzduchotechniky a byly zahájeny práce na 
vnitřních i venkovních omítkách. Dokončení stavby se očeká-
vá podle plánu na podzim letošního roku, odlehčovací služba 
by pak měla zahájit svůj provoz začátkem příštího roku. 

V rámci postupného rozvolňování protiepidemických opatře-
ní se od pondělí 17. května vrátily do hradeckých základních 
škol všechny děti, rotační výuka se zrušila. Změny nastaly i ve 
frekvenci testování žáků na koronavirus. K běžnému provozu 
se od pondělí kromě škol vrátily také hradecké linky MHD. 
Opět jezdí noční spoje a v jízdním řádu platí první sloupec na-
zvaný „Pracovní den“. 

Stavba odlehčovací služby v Honkově ulici, která byla zahájena v květnu loňského roku, zatím pokračuje 
podle plánu. Aktuálně stavbaři ukončují práce na osazení venkovních výplní otvorů a zahájili práce na 
venkovních fasádách.  // Foto: Archiv MMHK, Pavel Struha

Až šest metrů hluboké výkopy byly potřeba na stavbě kanalizace 
v ulici Za Škodovkou. // Foto: pHmedia Czech Republic

Kvalita vody na Stříbrném rybníku
V úterý dne 11. 5. 2021 proběhlo zkušební potápění, 
kdy jsem se v odpoledních hodinách potopil do vod 
Stříbrného rybníka. Úkolem bylo zjistit množství usa-
zeného sedimentu a rostlin na dně a dle výsledku ře-
šit ve spolupráci s ředitelem Městských lesů, panem 
Zerzánem, zlepšování kvality vody. Jsou možné cca 
3 varianty: 1. změnit osádku ryb živících se rostlina-
mi, 2. odsát sediment ze dna, tato drahá varianta však 
není nutná, protože byl zjištěn minimální sediment. 
3. použití bakterií. Asi před 12 lety zde proběhl prvotní 
projekt, kde během jednoho roku došlo k výraznému 
zlepšení viditelnosti ve vodě.
Voda se zdá být znečištěna, je to však optický klam. 
Přítok vody je z lesa a právě výluh z jehličí, listí a kůry, 
způsobuje zbarvení. Tmavá barva však neznamená 
zhoršenou kvalitu vody. Monitoring v podobě potápění 
se bude několikrát za rok opakovat.
S přáním krásného dne 
// Jiří Kos, zvolen za ANO 2011
13. května 2021

KomEntář zastupitElE

OpravA vozovky u Futura 
přinEsE změny v dopravě 

KLICPEROVO DIVADLO 
chystá otEvřEní 

Z důvodu rekonstrukce povr-
chu části vozovky v Brněnské 
ulici, bude ve dvou víkendo-
vých etapách – 22.–23. května 
a 29.–30. května – uzavřena 
část křižovatky u obchodní-
ho centra Futurum. V obou 
etapách nebude umožněn 
příčný přejezd z ulice Jana 
Masaryka do Mrštíkovy ulice 
(i v opačném směru – týká se 
linek MHD č. 9 a 25) a nebude 
možné odbočení z ulice Jana 
Masaryka doleva do Brněnské 
ulice (týká se linek č. 18 a 27).
Z tohoto důvodu budou linky 
č. 9, 18, 25, 27 a 52 vedeny po 
objízdné trase. Časy odjezdů 
spojů se nemění, spoje však 
mohou nabrat mírné zpoždění. 
Více na www.dpmhk.cz. // dp

Klicperovo divadlo znovu ote-
vírá 1. června. V tuto chvíli 
už je na webových stránkách 
divadla  zveřejněný červnový 
program. V pondělí 17. května 
byl zahájen prodej vstupenek, 
otevřen kamenný předpro-
dej na Gočárově třídě v plné 
otevírací době od 10 do 17.30 
hodin a od 1. června začíná di-
vadlo hrát! Vstupenky v před-
prodeji a online jsou k dostání 
se slevou 10 %. Více na www.
klicperovodivadlo.cz a na fa-
cebooku. // kd



ZJIŠŤOVÁNÍ POTŘEB V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Mapování potřeb a zjišťování informovanosti obyvatel o sociálních službách v Hradci Králové

Na dopravním hřišti v Třebši už to zase žije. Každý všední den od 8 do 15 hodin tu probíhá cílená výuka 
pro děti, studenty a seniory pod vedením lektorů prevence kriminality Městské policie Hradec Králové. 
V odpoledních hodinách a o víkendu je hřiště otevřeno pro veřejnost.
Otevírací doba • duben až červen a září až říjen od pondělí do čtvrtka 15–19 hodin, od pátku do neděle 
14–19 hodin; červenec až srpen od pondělí do neděle 14–20 hodin. // Foto: Archiv městské policie

Dopravní hřiště v Třebši otevřeno i pro veřejnost

Město podpoří nadané a nEmajEtné studEnty

Základní umělecká škola Habrmanova v květnu opět přijímá přihláš-
ky na příští školní rok. Distanční výuka ji inspirovala a připravuje 
několik novinek – fotografie a animace, počítačová grafika s 3D tis-
kárnou a rozšíření výuky textilního designu. „Můžete se naučit mo-
delovat v 3D programech, navrhnout a ušít vlastní oblečení, natočit 
si film! Nabídka výuky na hudební nástroje je opět pestrá a taneční 
obor je připraven na výuku moderního a klasického tance,“ láká ZUŠ 
Habrmanova.  // ur, ilustrace ZUŠ Habrmanova

Charitativní 
bazárek u Ambrože

Jarní procházka 
za ptačím zpěvem ZUŠ Habrmanova 

připravila 
novinky

Piko, aneb Život 
s drogou

Šatník pomůže 
samoživitelům 

Příměstský kemp 
stolního tenisu

V Ambrožově ulici 729, tedy 
v areálu Sboru kněze Ambro-
že, se v sobotu 22. května od 10 
do 16 hodin uskuteční charita-
tivní bazárek jarního a letního 
oblečení, který pořádá spolek 
Motýlek – pomoc rodinám v tí-
živé situaci. Prodávat se bude 
dětské jarní a letní oblečení 
pro miminka i školáky, hračky, 
knihy a další potřeby pro děti. 
Výtěžek organizátoři použijí 
na podporu předčasně naro-
zených nebo nemocných dětí 
a jejich rodičů. Více na www.
motylek.info. // še

Česká společnost ornitolo-
gická a východočeská STUŽ 
(Společnost pro trvale udrži-
telný život) pořádá v sobotu 
22. května Procházku za pta-
čím zpěvem, jejímž cílem bu-
dou zajímavé biotopy v okolí 
novohradeckých rybníků. Sraz 
je u zastávky MHD U Rybníka 
(na hrázi rybníka Roudnička) 
v 7.45 hodin. Délka nenáročné 
trasy je čtyři kilometry. Od-
borný ornitologický doprovod 
jest zajištěn. Pořadatelé vyzý-
vají účastníky k dodržování 
aktuálních protiepidemických 
opatření.  // mp

V průběhu měsíce května 2021 
provádí výzkumná agentura 
Sociotrendy ve spolupráci se 
statutárním městem Hradec 
Králové a Královéhradeckým 
krajem výzkum zaměřený na 
mapování potřeb a sociálních 
problémů obyvatel Hradce 
Králové ve vztahu k sociálním 
službám, ale také k otázkám 
bydlení apod. Cílem je zjistit 
nejen aktuální stav potřeb-

nosti a spokojenosti obyvatel, 
ale i oblasti, ve kterých by 
potřebovali lepší podmínky 
nebo podporu, které by po-
mohly zlepšit jejich životní 
sociální situaci. Odkaz na 
průzkum je k dispozici zde: 

https:// bit.ly/sdeleni
Informace z výzkumu budou 
podkladem pro stanovení pri-
orit v rámci služeb pro občany 
a další rozvoj v oblasti sociál-
ních služeb v následujících le-
tech v Hradci Králové. // jk

Příspěvek pro nadané studen-
ty je určen: studentům, kteří 
se umístili na předním místě 
v různých soutěžích počínaje 
krajskou úrovní, kterými se 
prokazuje úroveň znalostí, 
a to jinde, než ve vlastní ško-
le. Dále studentům, kteří stu-
dují na zahraniční škole, a to 
po dobu nejvýše tří let, na 
úhradu dopravy do sídla ško-
ly veřejným dopravním pro-
středkem tam i zpět, a jako 
jednorázové ocenění student-
ské vědecké práce prokazatel-

ně vysoké úrovně nebo jako 
jednorázové ocenění student-
ské práce, která se zabývá te-
matikou přínosnou pro město 
Hradec Králové.
Příspěvek pro studenty z ro-
din s nízkým příjmem mohou 
získat: studenti žijící v rodině, 
jejíž celkový příjem nepře-
sáhne 2,7násobek životního 
minima, studenti živící se sa-
mostatně a studenti, kteří se 

ne vlastní vinou dostali do ne-
příznivé životní situace.
Žádosti mohou podávat stu-
denti do 26 let s trvalým by-
dlištěm v Hradci Králové do 
31. května. Formuláře jsou 
k dispozici na webu města 
a na magistrátním odboru 
školství a volnočasových akti-
vit dětí a mládeže v kanceláři 
č. 131.
O způsobu rozdělení a přizná-
ní příspěvku rozhodne správní 
rada nadačního fondu, koneč-
né schválení náleží zřizovateli, 
v tomto případě zastoupeném 
radou města. // red

ClubCafé Pessoa zve 26. 
května od 18 hodin do Fil-
mového klubu na snímek 
Piko, který byl natočen pod-
le skutečnosti a zpracová-
vá osudy trojice mužů, je-
jichž život různými způsoby 
ovlivnila droga. Konktrétně 
pervitin, zvaný piko. Chcete 
se dozvědět více o drogové 
politice a vývoji drog v ČR? 
Stačí se připojit na Youtube 
kanál ClubCafé Pessoa. Po 
zhlédnutí snímku bude pro-
bíhat diskuze v rámci strea- 
mované besedy. // zh

Rodičům nebo pěstounům, 
kteří jsou na výchovu dětí 
sami a ocitli se v tíživé situaci, 
může pomoci Šatník Hradec, 
projekt na podporu samoživi-
telů. Jedná se o sbírku mate-
riální pomoci – oblečení, hra-
ček, sportovních a školních 
potřeb, drogerie a podobně, 
která probíhá v Bully restau-
rantu na zimním stadionu do 
4. června. Dvakrát týdně pro-
bíhá příjem věcí a jejich třídě-
ní, vždy v pátek pak od 14 do 
18 výdej věcí zdarma. Ten je 
možný pouze po předchozí re-
gistraci na e-mailu: satnikhra-
dec@seznam.cz. Příjemce po-
moci musí doložit, že se jedná 
o samoživitele a pomoc nebu-
de zneužita. Více na stránkách 
projektu www.facebook.com/
satnikhradec. // he

Pro začátečníky i pokročilé je 
určen příměstský kemp se za-
měřením na stolní tenis, kte-
rý se bude od 12. do 16. čer-
vence konat v herně stolního 
tenisu DTJ v lokalitě U Labe 
427. Kemp je určen pro hrá-
če od 8 do 17 let. Bližší infor-
mace a přihlášky na e-mailu: 
silhanova.m@seznam.cz. // zr

Organizátoři tady kromě ji-
ného plánují workshopy a vý-
tvarné dílny pro děti od tří 
let, žáky a studenty na téma 
Svoboda, láska, naděje a různé 
doprovodné programy. Napří-
klad na Mezinárodní den dětí, 
tedy 1. června, bude výtvarný 
program doplněn o tanec, di-
vadlo, relaxační a odpočinko-
vé aktivity, rozšířený program 
nabídnou pořadatelé i 4. červ-
na. „V pátek 4. června bude náš 

hlavní den plný zábavy a umě-
ní, další workshopy a dílny, vý-
stava celotýdenního plenéru, 
koloběžky, divadlo a tanec, 
kapely, občerstvení. Na místě 
bude zabezpečena dostateč-
ná hygiena a počet účastníků 
workshopů bude omezen,“ 
uvedla koordinátorka Nábřeží 
umělců Jana Vincencová. 
Více na www.kk3.eu, rezerva-
ce na e-mailu: janavincenco-
va@email.cz. // jv

Přihlášky ke studiu do základních uměleckých škol (ZUŠ) zři-
zovaných městem Hradcem Králové lze podávat do 30. května, 
a to pouze elektronicky z webových stránek každé školy, pří-
padně telefonicky na uvedená telefonní čísla škol.

ZUŠ Střezina nabízí studium v oboru hudebním, výtvarném, ta-
nečním a literárně-dramatickém. Více na www.strezina.cz, tel. 
495 279 600.
ZUŠ Habrmanova nabízí vyučování v oboru hudebním, výtvar-
ném a tanečním. Informace na www.zus-habrmanova.cz, tel. 495 
533 420.
Na základě přihlášky budou uchazeči o studium písemně pozváni 
k talentové zkoušce nebo přijímacímu pohovoru (předpoklad je 
v průběhu června). Studium v ZUŠ je organizováno podle věku 
žáků jako: přípravné studium (5–6 let); základní studium I. stup-
ně (7–13 let); základní studium II. stupně (14–17 let) a studium 
pro dospělé (od 18 let). // red

Nábřeží nabídne umění i zábavu

Zápisy do Základních umělEckých 
škol jsou možné do koncE května

Na náplavce před Gymnáziem J. K. Tyla na Tylově nábřeží se 
od 1. do 5. června vždy od 9.30 hodin uskuteční další ročník 
Nábřeží umělců.

O finanční příspěvek k pokrytí potřeb souvisejících se studiem 
a mimoškolními aktivitami mohou i letos žádat studenti nada-
ní a ti z rodin s nízkým příjmem, a to díky Nadačnímu fondu na 
podporu středoškolských studentů, který zřizuje město.

Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí 
Královéhradeckého kraje II
reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0011870
http://socialnisluzby.kr-kralovehradecky.cz

 24. 5. Husova u čp. 1622-1613, 1612-1597, 1591-1623, od 
Brněnské po Prof. Smotlachy, Lesní  25. 5. U Myslivny 
od Přemyslovy po Lesní a od Přemyslovy po čp. 1769, 
Svatováclavské nám., Brněnská mezi Husovou a Prašin-
gerovou – obě strany  26. 5. K Hvězdárně od čp. 1499-
1506 + odbočka k čp. 704, před čp. 1470-1477, 1478-1485, 
1486-1491, Na Dřevěnce, Prašingerova, Bendlova  27. 5. 
Boleslavova, Nár. mučedníků hlavní od K Biřičce po Par-
tyzánskou, + boční od Svatováclavského nám. po hlavní, 
Přemyslova  28. 5. Luční, Třebechovická. // ts

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ
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V kroužku juda Domu dětí a mládeže Hradec Králové si najde 
svůj styl a způsob boje každé dítě. Navíc zde rozvíjí své schop-
nosti a dovednosti nejen sportovní, ale i taktické. Ti, kteří mají 
zájem, si mohou své pokroky vyzkoušet v soutěžích a turnajích. 
Ve střeleckém kroužku se žáci připravují na sportovní střelbu 
z krátkých i dlouhých zbraní. Každého nadšence husitského ob-
dobí jistě zaujme kroužek historický šerm, kde se děti zabýva-
jí základy boje středověkými zbraněmi. Pro starší DDM nabízí 
kroužek sebeobrany. Pokud vás zajímají i jiné kroužky, sleduj-
te další díly seriálu Kroužkoviny. Najdete je také na Facebooku 
Domu dětí a mládeže. Informace o možnostech přihlášek na 
www.barak.cz. // ja 

HokEjový Klub MountfiEld HK lovil posily TakÉ v cizině

Český volejbal připravuje 
v roce 2021 oslavu sta let své 
existence. Volejbal je jedním 
z nejrozšířenějších a také 
nejoblíbenějších sportů. Po-
dívejme se na kurty či do tě-
locvičen a uvidíme děti už od 
šesti let, jak se s chutí perou 
se základy barevného mini-
volejbalu. Tento sport je ale 
oblíbený mezi všemi gene-
racemi. Volejbalový svaz po-
řádá soutěže pro děti a mlá-
dež, dospělé a veterány třeba 
i důchodového věku. Může si 
vybrat každý. Zajímavé jsou 
i soutěže smíšených druž-
stev, v poslední době je veli-
ce populární beachvolejbal. 
Významným způsobem se 
do oslav zapojí rovněž kraj 
a hradecké kluby. „I přes 
nejasnou situaci chystá-
me v areálu Slavia v pátek 

25. června turnaj minivo-
lejbalu, podvečerní zápasy 
krajských výběrů mužů a žen 
s partnerským Valbřichem. 
Završením prvního dne 
bude večerní vyhodnoce-
ní volejbalových osobností 

a sportovců desetiletí. O ví-
kendu 26. a 27. června pro-
běhnou v areálu Slavia na 
antukových kurtech turnaje 
mládeže i dospělých,“ uvedl 
předseda TJ Slavia Hradec 
Králové Jakub Lejsek. // zr

 Královské (věnné) město 
Polička od středověku do no-
vověku – premiéra 24. květ-

na od 17 hodin na facebooku 
a YouTube knihovny.
V současné době nevelké měs-
to Polička udivuje svou histo-
rií. Když vstoupíte na náměstí, 
s překvapením shledáte jeho 
nevelký půdorys. Avšak když 
se zadíváte na barokní radnici, 
ihned vám dojde, že v poličské 
historii muselo dojít k velkým 
změnám. Přednášet bude Jana 
Vojtíšková z Univerzity HK.

 Klimatická změna: příčiny 
a řešení? – 27. května od 17 
hodin.
Proč bychom se měli začít 
zajímat o změnu klimatu? 
A proč je to jiný problém než 
ochrana přírody? Před sou-
časnou neudržitelnou ekono-
mikou varuje mnoho expertů 
i politiků, jaký svět nabízejí? 
Nad těmito i dalšími otázkami 
spojenými se změnou klima-

tu se zamyslí Martin Madej, 
analytik Asociace pro mezi-
národní otázky. Debata zahájí 
Evropský týden udržitelnosti, 
který se koná od 30. května do 
5. června. 
Pro více informací sledujte 
Facebook a webové stránky 
Knihovny města Hradce Krá-
lové. Spolupořádá Europe Di-
rect Kroměříž, Knihovna Kro-
měřížska. // km

Nové trenérské trio Tomáš 
Martinec, Ladislav Čihák 
a Petr Svoboda bude v bran-
kovišti v příští sezoně spolé-
hat na osvědčeného Štěpána 
Lukeše, talentovaného Tomá-
še Sajdla a čerstvou finskou 
akvizici ze slovenských No-
vých Zámků Henriho Kivia-
ha. Sedmadvacetiletý bran-
kář podepsal roční smlouvu 
s možností uplatnění opčního 
práva. „Henriho jsme dlouho-
době sledovali, byli jsme se 
na něho i několikrát podívat 
a navíc jsme dostali skvělé 
reference od skautů i trenérů 
působících ve slovenské ex-
tralize. Máme to předběžně 
nastavené tak, že bude chytat 
gólman s aktuálně nejlepší 
formou,“ uvedl generální ma-
nažer Aleš Kmoníček.
Také obránce lovili Lvi na Slo-

vensku. Třicetiletý Kanaďan 
Graeme McCormack posbí-
ral za tři sezony v dresech 
Nitry, Trenčína a Michalovců 
121 kanadských bodů, nyní 
se upsal Hradci na jeden rok 
s možnou roční opcí. Dru-
hým novicem v obranných 
řadách bude třiadvacetiletý 
Petr Kalina, mládežnický re-
prezentant, který hokejově 
vyrostl ve Spartě. Ten v Hrad-
ci uzavřel dvouletou smlouvu 
s opcí.
Útok doplní šestadvacetiletý 
Christophe Lalancette – ka-
nadský centr, který uplynulé 
dva roky působil v Micha-
lovcích na Slovensku. Ve 105 
utkáních zaznamenal 30 bra-
nek a 61 asistencí. Ofenzívu 
posílí ještě další zámořský 
hráč, Colton Hargrove z USA. 
„Colton je typologicky hráč, 
kterého jsme již delší dobu 
sháněli, protože potřebujeme 
zvýšit důraz v osobních sou-
bojích v útočné fázi. Je silově 
výborně vybavený, hraje vel-
mi důrazně, navíc je použitel-
ný na přesilovky i oslabení,“ 

vyjmenovává jeho přednosti 
Aleš Kmoníček. Podobný po-
hled má i hlavní trenér To-
máš Martinec. „Colton je hráč 

v nejlepším hokejovém věku, 
kterého jsme dlouhodobě sle-
dovali. Jako útočník je silný 
v osobních soubojích, hlavně 

v předbrankovém prostoru. 
Věřím, že pro náš tým bude 
posilou,“ doufá. 
Nový ročník hokejové ex-

traligy začne 10. září, kdy se 
Hradečtí představí na ledě 
finalisty nedávno skončené 
sezony, Liberce. // čer

Oslavy volejbalu budou i v Hradci

Léto hradeckých dětí nabídnE 
sport, zábavu i soutěžE

onlinE přEdnÁšky o Věnném městě PoličcE a O klimatické změně

Senioři chystají 
pohár v pétanque 
Nejen pro své členy se spolek 
Senioři Hradec Králové roz-
hodl zorganizovat nultý roč-
ník seniorského poháru v pé-
tanque. „Podobnou soutěž 
mají v Praze a Brně, tak proč 
ne i v našem městě! O vítěz-
ství tolik nepůjde, hlavně si 
zpestříme stáří a poznáme 
nové, podobně naladěné vrs-
tevníky,“ uvedl organizátor 
Václav Slezák. Pro připravo-
vaný nultý ročník je možné 
přihlásit družstvo s minimál-
ně třemi hráči, kde bude po-
volen jeden chlapec či děvče 
do deseti let. Ostatní muse-
jí být narozeni nejpozději 
v roce 1956. Podle představ 
organizátorů by se mohlo za-
čít hrát v červnu. Více infor-
mací formou SMS s textem 
pétanque na tel. 777 221 596 
nebo na e-mail: vslezak@se-
znam.cz. // vs

Již pošesté se od 23. do 27. srpna v areálu TJ Slavia uskuteční 
sportovní Léto královéhradeckých dětí. Náplní bude volejbal, 
házená, fotbal, bezkontaktní ragby, beachvolejbal, vodní pólo 
na Stříbrňáku, alternativní sporty a další hry. Děti se mohou 
těšit na akci s kynology, výlet do přírody, možnost účasti na 
zábavném odpoledni s opékáním a turnajem s rodiči. Letos se 
budou věnovat i vzdělávací činnosti formou soutěží a zábav-
ných kvízů. Přihlášky do 30. června, informace na webu www.
volejbal-slaviahk.cz, na e-mailu: leto-hk@seznam.cz či na tel. 
732 857 154. // lej

Knihovna města Hradce Krá-
lové zve na online přednášky, 
které se uskuteční v závěru 
května.

Hokejový klub Mountfield HK oznámil příchod pěti posil. 
Jsou jimi finský brankář Henri Kiviaho, obránci Petr Kalina 
s Kanaďanem Graemem McCormackem a útočníci Christophe 
Lalancette z Kanady a Colton Hargrove z USA.

KROUŽKOVINY DDM (15. díl) 
sport

Kola v příroděFC Hradec Králové 
hledá fotbalistky

Tradiční vyjížďka na kolech 
do hradeckých lesů pro rodi-
ny s malými dětmi i ostatní 
zájemce nazvaná Kola v pří-
rodě aneb Putování za krteč-
kem se uskuteční 23. května. 
Start bude mezi půl desátou 
a 11. hodinou u Zděné boudy 
v Malšovicích. Na trase budou 
účastníky čekat různé úkoly, 
po jejichž splnění se všichni 
sejdou na rytířském hradišti. 
Více na e-mailu: z.horcicko-
va@seznam.cz, tel. 605 211 
891. // čer 

Fotbalový klub FC Hradec 
Králové pořádá do ženského 
týmu nábor děvčat od pěti 
let, která baví fotbal. Nábor 
probíhá během tréninků na 
hřišti na Novém Hradci Krá-
lové vždy ve středu a v pátek 
od 16.30 do 18 hodin. „Máme 
všechny věkové kategorie od 
přípravek po dospělé,“ lákají 
zájemkyně pořadatelé. Více 
informací na telefonních čís-
lech: 604 206 048 nebo 606 
644 760. // hr

Hokejový klub Mountfield HK už oznámil příchod pěti posil, které 
mají v příštím extraligovém ročníku zvýšit kvalitu i produktivitu 
hry. Diváci by se tak mohli dočkat většího počtu podobných radost-
ných okamžiků, jako na snímku. Hradečtí se tady radují z vyrovná-
vací branky, která v lednovém zápase s Českými Budějovicemi padla 
v poslední vteřině utkání!!!
 // Ilustrační foto: Mountfield HK/Stanislav Souček

Hradečtí hokejisté budou chtít hrát v příští sezoně hokej, který se bude 
divákům líbit. Věří, že od září, kdy nový ročník extraligy startuje, 
bude moci do ochozů aspoň část diváků. Hradecký stadion byl plný 
naposledy v sezoně 2019–2020, ta nedávno skončená se kvůli pande-
mii musela téměř celá odehrát bez přítomnosti diváků…
 // Ilustrační foto: Mountfield HK/Stanislav Souček 


