
Blížící se Památka zesnulých 
rozšíří provozní dobu městských 
pohřebišť i kanceláře na kuklen-
ském hřbitově. Dopravní podnik 
posílí v nadcházejících dnech do 
míst s největšími hřbitovy, tedy 
Kuklen a Malšovic, dopravu.

Největšímu náporu pozůstalých 
hřbitovy čelí o víkendu před Dušička-
mi, což vychází na nadcházející so-
botu a neděli 28. a 29. října, a potom 
přímo v den svátku, tedy 2. listopadu. 
„Od pátku 27. října do pátku 3. listo-
padu budou všechny hřbitovy v naší 
správě otevřeny od 7 do 20 hodin,“ 
sdělila vedoucí správy městských po-
hřebišť Technických služeb Hradec 
Králové Naďa Štěrbová. Dodala, že 
jinak jsou v tomto období otevřeny od 
8 do 17 hodin. Kancelář správy po-
hřebišť v areálu kuklenského hřbito-
va bude 30. října a navazující první 
dva listopadové dny otevřena od 8 
do 16.30 hodin s hodinovou polední 
přestávkou. V ojedinělých případech, 
například u lidí z daleka, nabídne 
kancelář možnost návštěvy i v ji-
ném termínu, a to po objednání na 
e-mailu: sterbova@tshk.cz, nebo na 
telefonním čísle: 725 761 528. Kvůli 
očekávané vyšší návštěvnosti tech-
nické služby umístily na malšovickém 
lesním hřbitově mobilní WC. Ty zde 
stojí od pondělí 23. října a na místě 
vydrží až do 5. listopadu. 

Návštěvníky by při vzpomínání 
na zesnulé blízké nemělo nic rušit, 
protože s ohledem na pietu platí na 
hradeckých hřbitovech sedm dní 
před Dušičkami zákaz kamenických, 
stavebních a podobných hlučných 
prací. Problémy by návštěvníkům 
mohli způsobit jen zloději, byť jejich 
výskyt se na hřbitovech snížil. „Dopo-
ručujeme lidem, aby si proto na své 
věci dávali pozor i tady,“ uvedl Dani-

el Jeřábek, který je pověřen řízením 
technických služeb. Hřbitovy budou 
uklizené a ten kuklenský navíc s no-
vou asfaltovou cestou a zrekonstruo-
vaným centrálním křížem, jehož ob-
nova město přišla na zhruba 110 tisíc 
korun. Po skončení návštěvnického 
vrcholu v období Památky zesnulých 
se všechny městské hřbitovy budou 
pomalu připravovat na zimní režim. 

Jedním z prvních zimních omezení 
bude vypnutí vody, které potrvá až do 
jara. Důvodem je ochrana rozvodů 
vody před zamrznutím a následným 
možným poškozením. „Veřejnost by 
měla rovněž počítat s tím, že v zim-
ním období se nebudou kvůli klimatic-
kým podmínkám ukládat urny do hro-
bů,“ připomněla další zimní omezení 
Naďa Štěrbová. 

Dostat se na největší hradec-
ké hřbitovy městskou hromadnou 
dopravou bude v období Dušiček 
snazší než jindy, dopravní podnik 
k nim totiž posílí dopravu, a to čet-
nějšími spoji a větší kapacitou au-
tobusů a trolejbusů. V sobotu 28., 
v neděli 29. října a ve čtvrtek 2. lis-
topadu budou všechny spoje linky 
číslo 9 do Malšovic s odjezdem od 
8 do 16 hodin z terminálu hromad-
né dopravy zajíždět až na konečnou 
zastávku Lesní hřbitov. V této době 
tak nebude obsluhována zastávka 
Malšovice – U Střelnice. Ve všech 
uvedených dnech dopravní podnik 
navíc počítá na lince 9 s nasazením 
velkokapacitních autobusů, na tro-
lejbusovou linku 3 do Kuklen pošle 
velkokapacitní vozidla o víkendu 28. 
a 29. října. Martin Černý

O vyjmutí vybraných úseků 
dálnic ze systému zpoplatnění 
usiluje společně Královéhradec-
ký kraj a město Hradec Králové. 
Automobily jedoucí od Náchoda, 
Jičína nebo z Trutnova směrem 
dál na Pardubice a obráceně, 
se dnes mohou vyhnout prů-
jezdu Hradcem Králové, pokud 
využijí úseku dálnice D11 a D35 
propojující křižovatky u ČKD na 
severozápadě města a u Opato-
vic. Jejich počet by se ještě zvý-
šil, pokud by tyto úseky dálnic 
nebyly zpoplatněny.

Na návrh Královéhradeckého kra-
je vyjmout úsek dokončené dálnice 
D11 Osičky – Hradec Králové a úsek 
dálnice D35 Sedlice – Opatovice nad 
Labem ze systému zpoplatnění Mi-
nisterstvo dopravy ČR zatím odpo-
vědělo negativně. Město a kraj však 
chtějí v iniciativě provozovat úseky 
dálnic bez poplatku pokračovat. 

V srpnu Královéhradecký kraj za-
slal na Ministerstvo dopravy ČR po-

žadavek vyjmout úseky dálnic kolem 
Hradce Králové ze systému zpoplat-
něných silnic. „Významně by se ulevi-
lo tranzitu Hradcem Králové. Bohužel 
vyjádření ministerstva bylo negativní 
s odůvodněním, že návrh neměl do-
statečnou politickou podporu. Přitom 
v takovýchto případech nejde o poli-
tiku,“ řekl náměstek hejtmana Martin 
Červíček zodpovědný za oblast do-
pravy, který bude vést v této záleži-
tosti další jednání.

„Mezi krajem a městem jsme ne-
měli problém najít shodu. Věřím pro-
to, že ve společném tlaku na minis-
terstvo nám hodně pomohou i nově 
zvolení poslanci a současní senáto-
ři,“ uvedl hejtman Královéhradeckého 
kraje Jiří Štěpán.

Z pohledu města Hradec Králové 
se takový záměr přímo nabízí. „Je 
zcela na místě umožnit využívání 
tranzitní komunikace i řidičům, kteří 
na svých cestách krajem nepotřebují 
zajíždět do Hradce Králové a nechtě-
jí si kupovat dálniční známku na celý 

rok. Dálnice vedoucí kolem krajského 
města a její propojení na hradubickou 
silnici tvoří přirozený obchvat města 
při cestách od Pardubic směrem na 
Jičín, Trutnov nebo Náchod a opač-
ně. Jde o logický požadavek, který 
by nebyl v rámci republiky ničím vý-
jimečným,“ řekl primátor Hradce Krá-
lové Zdeněk Fink.

Dalším krokem by tak mělo být vy-
tvoření společného prohlášení Králo-
véhradeckého kraje a města Hradce 
Králové, které podepíše hejtman Jiří 
Štěpán spolu s primátorem Zdeňkem 
Finkem. To bude posléze odesláno 
na Ministerstvo dopravy ČR.

Na koordinaci dalšího postupu 
ve věci vyjmutí úseků dálnic kolem 
Hradce Králové ze seznamu zpoplat-
něných komunikací se dohodli měst-
ští a krajští radní na svém společném 
jednání, kde projednali své záměry 
a projekty nejen z oblasti dopravy, ale 
i sociálních věcí, ochrany životního 
prostředí nebo regionálního rozvoje.  
 Martina Götzová
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Pozvání na zastupitelstvo • Nejbližší zasedání zastupitel-
stva města se uskuteční 31. října od 13 hodin v Adalbertinu. 
Zastupitelé mimo jiné projednají nabídky stavebních prací pro 
obnovu ZUŠ Střezina, zabývat se budou zařazením finančních 
prostředků na modernizaci infrastruktury základních škol a na 
přípravu projektů ITI. Jednání je možné sledovat i on-line či ze 
záznamu na stránkách města www.hradeckralove.org. (red)

Bude dálnice u Hradce bez poplatku?

KRÁTCE Z HRADCE
Město oslaví státní svátek

Letošní oslavy Dne vzniku samo-
statného československého státu 
se uskuteční 28. října na Masary-
kově náměstí. Slavnostní akt u Ma-
sarykova pomníku je připraven na 
10. hodinu. Kulturní program potrvá 
od 9 do 15 hodin a nabídne řadu 
různých vystoupení. Od 9 do 9.50 
hodin zahraje Brys Band, od 9.50 
do 10 hodin se představí mažoretky 
a od 11.15 bude hodinu hrát Decho-
vý orchestr města Hradce Králové. 
Čas od 12.30 do 13.45 hodin bude 
patřit skupině Nadoraz a od 14 do 
15 hodin je připraveno vystoupení 
žáků a lektorů Ambrozie. Na Masa-
rykově náměstí nebude chybět ani 
trh lidové tvorby a řemesel či občer-
stvení. (red)

Tipy Hradecké internetové televize
• Den lesní techniky přilákal stovky návštěvníků
• Jazz Goes to Town
• Hradecký půlmaraton přilákal tisíce běžců
• Knihovna otevřela opravenou pobočku na Slezském Předměstí
• MŠ Třebechovická oslavila 50 let existence

Statutární město Hradec Králové 
vyhlašuje výběrová řízení na pozice:

REFERENT/KA – 
ŽIVNOSTENSKÁ 

OPRÁVNĚNÍ
Živnostenský úřad

Informace:
Jiří Bláha, tel. 495 707 510,

Petr Lámus, tel. 495 707 520
Přihlášky lze podávat do 31. 10. 

REFERENT/KA – 
OCHRANA ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ
odbor životního prostředí

Informace:
Iva Šedivá, tel. 495 707 640,
Libor Rak, tel. 495 707 655.

Přihlášky lze podávat do 31. 10.

REFERENT/KA – 
MAJETKOVÁ SPRÁVA
odbor správy majetku města

Informace:
Milan Brokeš, tel. 495 707 560,

Jan Slavík, tel. 495 707 570. 
 Přihlášky lze podávat do 7. 11.

ENERGETICKÝ/Á 
MANAŽER/KA

odbor strategického plánování 
a projektového řízení

Informace:
Karel Vít, tel. 495 707 590,

Tomáš Jeřábek, tel. 495 707 438.
Přihlášky lze podávat do 8. 11. 

 Co vám můžeme nabídnout: zají-
mavou a různorodou práci • stabilní 
zázemí velké organizace • pracovní 
poměr na dobu neurčitou • propra-
covaný systém rozvoje a vzdělává-
ní zaměstnanců • pružnou pracovní 
dobu • tři dny placeného zdravot-
ního volna • pět týdnů dovolené • 
zajímavý program benefitů (mož-
nost stravování/stravenky, volitelné 
čerpání benefitů z osobního účtu 
zaměstnance) • příjemné pracovní 
prostředí.

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

MĚSTO HLEDÁ

Technické služby města připravily hřbitovy na dušičkový čas. Kromě tradiční údržby a úklidu dostal kuklenský hřbitov 
i novou asfaltovou cestu, návštěvníkům lesního hřbitova budou k dispozici mobilní toalety. Foto: Martin Černý

Dušičky otevřou brány hřbitovů dokořán

Žádejte o dotace 
na volný čas mládeže

Zájemci o dotaci z Fondu na pod-
poru veřejně prospěšným projek-
tům v oblasti volnočasových aktivit 
dětí a mládeže mohou písemné 
žádosti pro 1. kolo roku 2018, tedy 
akce konané od 1. ledna do 30. 
června 2018, podávat do 31. října. 
Aktualizované formuláře a více in-
formací naleznete na webu města 
www.hradeckralove.org – odbor 
školství a volnočasových aktivit 
dětí a mládeže. (red)



17. 10. Šestadvacet lidí vměst-
naných do třímístné dodávky ob-
jevili policisté při běžné silniční 
kontrole ráno ve Zborovské ulici. 
Na předních sedadlech seděli tři 
lidé a za nimi se tlačilo na přiděla-
ných šesti sedadlech 15 osob. Po 
otevření zadních dveří z dodávky 
ještě vystoupilo dalších osm lidí. 
Pět osob nemělo žádné doklady. 
Někteří z pasažérů dostali kvůli 
nepředložení dokladů nebo jejich 
poškození pokuty, stejně jako ři-
dič. Ten musel za překročení sta-
noveného počtu osob a nepovole-
nou vestavbu sedadel zaplatit dva 
tisíce korun.

•
17. 10. Až s desetitisícovou po-

kutou může počítat mladý řidič, kte-
rý zaparkoval své luxusní auto na 
parkovišti vyhrazeném pro osoby 
se zdravotním postižením. Členům 
hlídky městské policie, která s ním 
přestupek řešila, tykal, urážel je, 
vykřikoval, ať ho nezdržují, túroval 
motor, troubil a vyhrožoval slovy, 
Víš, kdo já jsem? Muž s přestup-
kem nesouhlasil a hlídku slovně 
napadal. Podle databáze přestup-
ků strážníci zjistili, že řidič opako-
vaně parkuje v rozporu s pravidly 
silničního provozu. Případem se 
bude zabývat správní orgán. (red)

30. 10. Severní – od hlavní vozovky 
po čp. 971, Pouchovská před čp. 746-
748 a 787, Blahoslavova mezi SNP 
a Bří Štefanů • 31. 10. Požární, Již-
ní – velké parkoviště mezi Slezskou 
a Bratří Štefanů • 1. 11. Škroupova 
od třídy Karla IV. po Průmyslovou, 
U Kavalíru od třídy ČSA po Nezvalo-
vu, Klumparova – slepá část • 2. 11. 
Smetanovo nábř. u čp. 1182–1190, 
u parku 5. května, K. H. Máchy • 
3. 11. Šafaříkova od ul. V Lipkách po 
Gočárovu třídu, třída SNP před čp. 
850-855, Nerudova – V Lipkách mezi 
Šafaříkovou a Jeronýmovou. (ts)

Městská policie varuje občany 
před podvodníky, kteří v ulicích 
města od důvěřivých lidí vybírají 
peníze na různé charitativní účely, 
třeba stavbu centra pro neslyšící 
a podobně. Peníze si však nechá-
vají pro sebe. Při odmítnutí jsou 
mnohdy agresivní. 

A není to nijak ojedinělý jev. Hra-
decká městská policie letos vyjížděla 
prověřovat už více než dvě desítky 
takových oznámení a další přibývají. 
„Podvodníci se nejčastěji vyskytují 
na parkovištích u obchodních cen-
ter nebo ve středu města. Požadují 
jakýkoliv finanční obnos převážně 
jako pomoc pro hluchoněmé,“ uvedla 
Simona Pacltová z Městské policie 
Hradec Králové s tím, že lidé by ne-
měli dávat šanci podvodníkům, kteří 
se snaží obohatit na dobré myšlence 
a sociálním cítění lidí a kazí přitom 
snahu skutečných dobročinných akcí. 
„Pokud si nejste jisti, zda vás oslovil 
pracovník v rámci řádně schválené 
sbírky, obraťte se na městskou po-
licii. Ta je podobně jako Policie ČR 
oprávněna provést kontrolu výběr-
čích,“ dodala. 

Zkušenost s podvodníky má neje-
den z občanů. „Když jsem procházel 
podchodem na třídě Karla IV., tak 
u východu stály dvě ženy s jakým-
si archem s podpisy a mladá paní, 
která jim dávala peníze. Jelikož jsem 
z novin věděl o tom, že se ve měs-
tě pohybují podvodní výběrčí, zeptal 
jsem se žen, zda mají nějaké povole-
ní. Dělaly, že neslyší, ale když jsem 
vyslovil anglické slovo Police, sluch 
se jim jako zázrakem vrátil a snaži-
ly se z místa co nejrychleji zmizet. 
S policií nechtěly mít očividně nic 
společného. Vydal jsem se proto za 
nimi, zavolal na linku městské poli-
cie 156 a uvedl číslo svého telefonu 
s tím, že podezřelou dvojici proná-
sleduji a mohu je navigovat. Hlídce 
strážníků, která na mnou uvedené 
místo pohybu cizinek přijela, jsem 

ženy ukázal,“ přiblížil nám událost 
jeden z občanů, který se s podvodni-
cemi nedávno setkal.

Jeden z posledních podobných 
případů strážníci řešili ve druhém říj-
novém týdnu. Městská policie přijala 
od občanů hned několik oznámení na 
cizince vydávající se za hluchoněmé 
a požadující peníze jako charitativní 
příspěvek. Podezřelý muž se přivola-
né hlídce strážníků přiznal, že žádné 
povolení nemá a peníze si nechává. 
Dostal proto pokutu. „Pokud se oso-
ba přizná a je jí prokázáno podvodné 
jednání, řešíme to na místě pokutou 
do výše deseti tisíc korun. V opač-
ném případě si podezřelé přebírá 
k dořešení Policie ČR a cizinecká 
policie,“ přiblížila způsob řešení tako-
vých případů Simona Pacltová. 

Martin Černý

Bono publico se otvírá po  
první etapě rekonstrukce

Schodiště Bono publico má za se-
bou první etapu celkové rekonstruk-
ce, při níž byla stavební konstrukce 
zbavená nadměrné vlhkosti a škodli-
vých solí. Přestože tuto kulturní pa-
mátku čeká ještě jedna fáze obnovy, 
rozhodlo se město toto frekventova-
né místo veřejnosti během techno-
logické pauzy zprůchodnit, a to od 
pátku 27. října. Ve druhé navazující 
fázi, inspirované stavem z doby vzni-
ku zastřešeného schodiště v první 
polovině 19. století, dojde k sanaci 
spodní stavby, opravám omítek, ob-
nově dřevěného schodiště, výměně 
krytu střechy, výměně oken a souvi-
sejícím technickým opatřením. Sou-
částí opravy bude i nové osvětlení 
a bezpečnostní kamerový systém. 
Zahájení druhé stavební fáze je na-
plánováno na příští rok. (red)

Dušičkové rozjímání 
na labské náplavce

Oblastní charita zve na 4. dušičko-
vé rozjímání, které se uskuteční ve 
středu 1. listopadu od 16.30 hodin na 
náplavce u Pražského mostu. Přijďte 
a zavzpomínejte na blízké, můžete 
zapálit svíčku a symbolicky poslat 
balonek „do nebe“. Vystoupí herci 
Klicperova divadla Jan Sklenář a Mi-
roslav Zavičár. Těší se na vás tým 
Poradny pro lidi v tísni. V místě bude 
horký čaj a drobné občerstvení. Více 
na www.charitahk.cz. (pz)

Žádejte o příspěvky 
na obnovu památek

Město Hradec Králové oznamuje 
vlastníkům nemovitostí, které jsou 
kulturními památkami a leží na území 
městské památkové rezervace nebo 
městské památkové zóny, že termín 
pro podání žádosti o zařazení akce 
obnovy kulturní památky do Programu 
regenerace MPR a MPZ pro rok 2018 
končí 1. listopadu. Dotace jsou urče-
ny na zvýšené náklady spojené se 
zachováním a obnovou autentických 
prvků a konstrukcí kulturní památky. 
Zásady programu jsou na stránkách 
Ministerstva kultury ČR www.mkcr.cz. 
Další informace na odboru památko-
vé péče magistrátu. (red)
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Město chystá první parkourové hřiště

Poslanecké volby táhly, přišlo více lidí

Pozor na podvodné výběrčí.
Nic jim nedávejte, varují strážníci

HRADECKÝ
PITAVAL

Vítězem voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se v Hradci Králové stalo hnutí ANO, které dostalo 14 810 
hlasů, což je 29,93 procenta. Na druhé pozici skončila Česká pirátská strana s 12,36 procenta, třetí ODS získala 
12,10 %, Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) 8,42 %, TOP 09 8,22 %, KSČM 6,59 %, ČSSD 6,16 % 
a KDU–ČSL 5,79 %. V seznamech voličů v krajském městě bylo zaneseno 74 309 osob, v 85 volebních místnostech 
zde voliči odevzdali 49 468 platných hlasů. Volební účast v Hradci Králové dosáhla 67,02 procenta, což je výrazně více 
než v loňských volbách (krajských). Zvoleni byli Ivan Adamec (ODS), Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL), Jan Birke (ČSSD), 
Klára Dostálová (ANO), Jiří Hlavatý (ANO), Martin Jiránek (Piráti), Jiří Mašek (ANO), Zdeněk Ondráček (KSČM), Pavel 
Plzák (ANO), Zdeněk Podal (SPD) a Petr Sadovský (ANO). Zdroj: volby.cz, foto: Martin Černý

Hřiště pro parkour a workout se v těchto dnech rodí v Labské Kotlině. Prvky 
pro workoutové aktivity budou na území města teprve ve druhé lokalitě, pro-
stor pro parkour Hradec dosud neměl vůbec. Cílem workoutu je rozvíjet fyzic-
kou kondici, spojuje gymnastiku, rychlost a silový trénink, parkour se zaměřuje 
na trénink účinných pohybů a rozvoj těla a mysli, aby se člověk ve všech si-
tuacích – především kritických – uměl pohybovat klidně a sebejistě. Hřiště za 
bezmála tři miliony korun, jehož investorem je město, bude dokončeno v půlce 
listopadu. Foto: Pavlína Pospíšilová

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ

Nemocnice upozorní 
na problematiku 
proleženin

Fakultní nemocnice Hradec Králové připravuje na 31. října preventivně-
-vzdělávací akci zaměřenou na problematiku dekubitů (proleženin). Zájem-
ci, laická veřejnost, budou mít od 8 do 11 hodin v hale pavilonu interních 
oborů (budova č. 10) šanci získat více informací o možné prevenci a nut-
nosti včasné léčby. Fakultní nemocnice akci pořádá u příležitosti světového 
dne Stop dekubitům, který letos připadá na 16. listopad.

Odborníci poskytnou zájemcům informace o problematice vzniku deku-
bitů, k vidění budou i speciální pomůcky, které v boji proti proleženinám 
pomáhají, například matrace do postelí, podložní kostky či patičky a mnohé 
další. Lidé se dozvědí i to, že mezi základní pravidla prevence patří po-
lohování pacientů, sledování rizikových míst, péče o pokožku a vyvážená 
strava.

Proleženiny přes veškerou dostupnou péči vznikají nejen v domácím pro-
středí, ale u zhruba tří až pěti procent pacientů také v nemocnicích. „Vzhle-
dem k tomu, že následná léčba je velmi finančně i časově náročná a ně-
kdy neúspěšná, je třeba o prevenci a moderních postupech léčby dekubitů 
vzdělávat i laickou veřejnost,“ říká náměstkyně pro ošetřovatelskou péči 
fakultní nemocnice Dana Vaňková. Problematice dekubitů bude věnován 
také odpolední seminář STOP dekubitům, který je určený pro zdravotnické 
profesionály nejen z fakultní nemocnice, ale také pro zájemce z okolních 
zdravotnických zařízení. (jas)

Pomozte charitě 
s potravinovou 
sbírkou

Oblastní charita hledá dobro-
volníky pro pomoc s organizací 
5. ročníku Národní potravinové 
sbírky, konané 11. listopadu. Jídlo 
dostanou organizace pomáhající 
seniorům, samoživitelkám, pěs-
tounským rodinám, dětem z dět-
ských domovů a lidem v nouzi. 
Registrace na e-mailu: dobro@
charitahk.cz s uvedením telefonu 
a rozsahu pomoci (8–12 hod., 12–
16 hod., nebo 16–20 hod.) Úseky 
je možné spojit. Dále uveďte, zda 
chcete rozdávat v prodejně letáč-
ky, nebo pomáhat při přebírce da-
rovaného jídla. Sbírka se ve měs-
tě koná v obchodech Kaufland, 
Tesco Březhrad, Tesco Futurum, 
Tesco centrum, Lidl Slezské Před-
městí, Billa Aupark. Více na www. 
charitahk.cz. (pz)



Na rozhlasových vlnách
V sobotu 28. října bude hostem 

ve studiu Českého rozhlasu Hradec 
Králové v 8.35 člen Filharmonie Hra-
dec Králové Milan Zajíček, který se 
nedávno vrátil ze zahraničního tur-
né s dirigentem Ennio Morriconem. 
V pondělí 30. října pořad Regionální 
scéna představí po 18. hodině zá-
zračného mladého kytaristu Jiřího 
Rambouska.

V pátek 3. listopadu bude Radio-
kavárna Českého rozhlasu v Hav- 
líčkově ulici hostit televizního re-
portéra Ladislava Hrušku, známého 
také jako propagátora pokrmů zho-
tovených z levných surovin. Po 11. 
hodině z Radiokavárny odstartuje 
radioporadna Hany Horákové, která 
zájemcům ukáže netradiční podzim-
ní marmelády.

Michal Viewegh a pohádky
Z Nových pohádek pro unavené 

rodiče bude číst spisovatel Michal 
Viewegh 13. listopadu od 17 hodin 
v knihovně města ve Wonkově ulici. 
Vstup je volný. 

Eliška Balzerová v Artičoku
Hostem Ilony Dvořákové v pořadu 

Večery pod Bílou věží bude v úterý 
31. října v Galerii a kavárně Artičok 

na třídě Karla IV. držitelka Českého 
lva herečka Eliška Balzerová. Začá-
tek bude v 19.19 hodin.

Putování po „Malé“ Evropě 
Cestovatel Tibor Schwarz bude 

31. října od 18 hodin v ClubCafé 
Pessoa vyprávět o tajemství a pří-
rodních krásách země, kterou na-
zývá Malou Evropou. Pro zúčastně-
né bude společnou hádankou, kde 
se toto místo nachází. Připravena 
je i ochutnávka místního jídla. Více 
a rezervace na tel. 736 472 678 nebo 
e-mailu: vzdelavani@ops.cz.

Sousedská pohádka 
Dobré divadlo pořádá v neděli 29. 

října od 16 hodin v tanečním studiu 
Strop (Severka) na Slezském Před-
městí Sousedskou pohádku. Před-
stavení o bláznivém soužití sousedů 
zahraje spolek MIM. Více na www.
dobredivadlo.cz.

Kukleňáček pro předškoláky
V ZŠ Kukleny začíná 2. listopadu 

v 16 hodin tradiční setkávání před-
školáků s Kukleňáčkem. V šesti se-
tkáních od listopadu do dubna se bu-
dou scházet děti s rodiči a učitelky. 
Kluci a holky si tak vyzkoušejí formou 
her, jak to bude vypadat ve škole. 
První setkání bude s pohádkou O ve-
liké řepě, kde budoucí školáci ukáží 
šikovnost při kreslení, vystřihování 

a lepení. Budou si hrát se slovy, po-
čítat, stavět ze stavebnice a prokáží 
i obratnost v tělocvičně. Naučí se 
i několik nových písniček. 

Přednáška o rakovině prsu
V rodinném centru Žirafa se ve 

středu 1. listopadu od 17 hodin bude 
konat přednáška věnovaná prevenci 
rakoviny prsu. Organizace Mamma 
Help přítomné seznámí s možnostmi 
prevence, nároky žen na preventivní 
vyšetření, naučí rozpoznat tělesné 
změny při pravidelné kontrole, vy-
světlí postupy při samovyšetřování 
a podobně. Nutné objednání na tel. 
605 453 632 nebo e-mailu: zirafa-
hk@seznam.cz. 

Vietnam v AC klubu
Obrázky z putování do Vietnamu 

a Kambodži představí hradecký dob-
rodruh a cestovatel Zdeněk Vrága 
zájemcům v AC klubu v Heyrovské-
ho ulici. Pořad nazvaný Vietnam a na 
skok v Kambodži je na programu 
30. října od 19 hodin.

O neúspěších v Centralu
Druhá hradecká FuckUp Night 

se koná 30. října od 19 hodin v Biu 
Central. Akci pořádá Technologické 
centrum HK ve spolupráci s FuckUp 
Nights Prague. O své zážitky se po-
dělí šéf basketbalového klubu a ma-
nažer projektu Olympijského parku 

v Pardubicích Pavel Stara, Vítězslav 
Zach ze společnosti Garra Relax, fo-
tograf Petr Kleiner a Jaromír Štejnar 
a Michal Široký s projektem The Wrr. 
FuckUp Nights je série setkání, bě-
hem kterých známé osobnosti mluví 
o věcech, co se moc nepovedly. Cí-
lem je poučit se z neúspěchu. 

Halloween u vláčku v parku
Halloween aneb Přijďte s námi 

opět rozsvítit park, tak se nazývá 
akce, kterou pro veřejnost připravila 
dětská železnice v parku na náměstí 
5. května. V neděli 29. října potrvá od 
15.30 zhruba tři hodiny a návštěvníci 
kromě jízdy vláčkem řízeným kostý-
movaným mašinfírou čeká zážitek 
z pohledu na park plný světýlek. 
Každý návštěvník by si totiž měl při-
nést malou svíčku, kterou zde zapálí 
a rozmístí v parku. 

Kalifornský sen na kraji Prahy
Studijní a vědecká knihovna zve 

2. listopadu od 17 hodin na přednáš-
ku Ladislava Zikmunda-Lendera s ná-
zvem Kalifornský sen na kraji Prahy. 
Dozvíte se, jak se návštěva Václava 
M. Havla v Kalifornii v roce 1924 odra-
zila ve výstavbě Barrandova. 

Klavírní podvečer 
Hudební katedra Pedagogické fa-

kulty UHK pořádá v pondělí 6. listo-
padu další klavírní koncert hostů z Ja-

náčkovy akademie múzických umění 
v Brně. Viktor Vojnovič a Dominik Gál 
přednesou skladby Schuberta, Ja-
náčka a Skrjabina. Koncert se koná 
od 17 hodin v Ebenově síni v budově 
Katedry výtvarné výchovy a textilní 
tvorby na Pivovarském náměstí v are-
álu Regiocentra. Více na www.uhk.cz. 

Knihovna města zve k návštěvě

Knihovna města Hradce Králové 
zve na výstavu Mísy, misky, mistič-
ky, která bude přístupná ve foyeru 
přízemí od 1. listopadu do 21. prosin-
ce. Na prodejní výstavě keramičky 
Blanky Habrové bude k vidění drob-
ná a užitková keramika vytvářená 
technikami modelování a točení na 
kruhu. Vernisáž k výstavě se koná 
1. listopadu od 17 hodin.

Pětiletá Omega
Mottem letošní výstavy fotoklu-

bu Omega, která se uskuteční od 
2. listopadu do 22. prosince v galerii 
knihovny města, je páté výročí jeho 
vzniku. Členové jako každoročně vy-
staví svoje výtvory za poslední rok 
a návštěvník může posoudit jejich 
úroveň oproti minulým letům. Ver-
nisáž k žánrově bohaté výstavě se 
koná 2. listopadu od 17 hodin. (red)
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Zajímá-li vás historie hradecké 
městské knihovny a jejích pobo-
ček, tak je vám určen seriál, který 
pro Radnici připravuje knihovna 
města podle publikace Kulturní 
Hradec Králové. Dnes si můžete 
přečíst pětatřicátý díl. 

Josef Francek (1863-?) působil 
dlouhá léta jako učitel ve škole ve 
Svobodných Dvorech a také svědo-
mitě vedl zdejší obecní knihovnu. 
V září roku 1883 nastoupil na místní 
čtyřtřídní školu, kde začal vyučovat 
první třídu. Postupně se stal správ-
cem školy a nakonec řídícím učite-

lem. Jako učitel strávil na této škole 
43 let a z jeho tříd vyšlo mnoho vy-
nikajících osobností, mezi nimi i poz-
dější ministr školství a národní osvěty 
dr. Otakar Srdínko. Josef Francek se 
čile zapojoval do zdejšího veřejného 
života. Stal se předsedou a jednate-
lem Hospodářsko občanské besedy, 
na jejíchž schůzích míval každoroč-
ně poučné přednášky. Staral se také 
o sbírky ve prospěch ústřední Matice 
školské, která ho za to vyznamenala 
čestným diplomem. Od roku 1906 pů-
sobil v obecním výboru. Byl členem 
místního Sokola již od jeho založe-
ní. Při zakládání místního spořitel-
ního a záložního spolku byl zvolen 
jeho pokladníkem a poté předsedou 
dozorčí rady. V roce 1928 obdržel 
od Ústřední jednoty hospodářských 

družstev v Praze čestný diplom za 25 
let nepřetržité činnosti v místní kam-
peličce. Během první světové války 
se angažoval ve všech vyživovacích, 
polévkových, nadílkových a jiných 
komisích. Když v roce 1926 odchá-
zel do penze, slíbil, že bude i nadále 
„činný a že bude pomáhati ve pro-
spěch a blaho všemu občanstvu“. Až 
do roku 1932 pokračoval ve vedení 
obecní knihovny. Jeho současníci ho 
charakterizovali jako srdečného člo-
věka, který toho pro Svobodné Dvory 
mnoho vykonal.

Životopisem Josefa Francka uza-
víráme kapitolu o knihovnických 
osobnostech. Pokud by vás zajímaly 
osudy dalších knihovníků, najdete je 
v knize Kulturní Hradec Králové, kte-
rou knihovna vydala v roce 2013.

Pro úplnost ještě uvádím chronolo-
gický přehled vedoucích knihovníků, 
později ředitelů městské knihovny:

Karel Paul od 4. 10. 1896
V. Valášek od 1908
J. Pavlík od 1916
F. Teršl od 1917
František Tichý od 1922
František Hejl od 1. 12. 1939
Jiří Vaněk od 1. 7. 1941
Blažena Levínská od 1. 7. 1960
Václav Duda od 1. 7. 1978
František Vích od 1980
Jan Pěta od 1. 12. 1992
Lenka Václavíková Antošová
 od 1. 2. 2008
Barbora Čižinská od 1. 5. 2012. 

Iva Košťálová

První kolo okresního přeboru v modrém minivolejbalu se uskutečnilo 17. října 
na Pouchově. Zúčastnila se ho čtyři družstva – hráčky TJ Sokol Pouchov vy-
bojovaly 1. místo, TJ Slavia „A“ 2. místo, 3. místo obsadilo družstvo TJ Stěžery 
a TJ Slavia „B“ skončila na 4. místě. Turnaj se odehrál v pouchovské sokolovně, 
která byla vybudována v roce 1949 a zdejší sportovci dlouhodobě usilují o zbu-
dování sokolovny nové. Okresní přebor v modrém minivolejbalu se koná každý 
měsíc na předem určených sportovištích. Mládežnický volejbal se na Pouchově 
hraje od roku 1997, minivolejbal od roku 2009. V současné době má TJ Sokol 
Pouchov tři mládežnická volejbalová družstva. Přípravku a mladší žákyně se 
zaměřením na barevný minivolejbal trénuje Dagmar Čechová, starší žákyně 
a kadetky, hrají OP H-JKY-1, vede trenérka Kateřina Kabele, juniorky a ženy 
v OP H-Z-1 trénuje Martin Richter. Foto: Dagmar Čechová
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Josef Francek (zdroj Státní okresní 
archiv Hradec Králové)

UDĚLEJTE SI ČAS

Modrý minivolejbal na Pouchově

Hasiči z Třebše pomáhají 
dětskému centru Veská

Kam na střední? 
Veletrh pomůže

Na Prezentaci středních škol a za-
městnavatelů 2017 se opět před-
staví nejen střední školy, ale i za-
městnavatelé z regionu i sousedních 
krajů. Akce, která představí studijní 
a učební obory a nabídne i burzu 
pracovních příležitostí, se uskuteční 
3. listopadu od 9 do 18 hodin a 4. lis-
topadu od 8 do 12 hodin v Aldisu. 
Více na stránkách www.vybiram-
stredni.cz. (red)

Kurz šití pro začátečníky
Ambra – Středisko Husitské dia-

konie Církve československé hu-
sitské v Ambrožově ulici 728/3 zve 
na kurz základů šití pro začátečníky 
v termínech 30. října, 6., 13., 20. 
a 27. listopadu vždy od 16 do 18 
hodin. Zájemci se naučí šít na šicím 
stroji, overlocku, ručně a pracovat se 
střihy. Materiál na cvičné práce je 
v ceně kurzu. Přihlášky na: ds.am-
bra@ccshhk.cz, 732 911 332 po 16. 
hodině. (red)

Šansony zaznějí 
v kostele

Benefiční koncert pro domácí hos-
picovou péči pořádá Oblastní charita 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
na Velkém náměstí. Koncert v podání 
dua Nos Dames se koná 8. listopadu 
od 17 hodin. Vstupné dobrovolné. 
Více na www.charitahk.cz. (pz)

Lampionový průvod 
v Malšovicích

Přijďte společně prosvítit Malšo-
vice s Rodinným centrem Pohoda 
3. listopadu při lampionovém průvo-
du s pohádkovými bytostmi. Stánek 
s lampiony bude otevřen v Prostoru 
Pro v Čajkovského ulici od 16.30 ho-
din, v 17 hodin vypukne ohnivá show 
a v 17.30 hodin se vychází na krátký 
okruh Malšovicemi. (mr)

Na trhy do Polska
Dopravní podnik pořádá středeční 

a sobotní zájezdy na trhy do polské 
Kudowy Zdrój. Termíny: 28. října, 4., 
8., 15., 18., 22., 25. a 29. listopadu, 
2., 6., 9. a 13. prosince. Odjezd je v 8 
hodin od dopravního podniku a v 8.15 
hodin z  nástupiště F3 terminálu. Zá-
jezd se uskuteční při počtu alespoň 
25 osob, cena 155 Kč, rezervace na 
tel. 495 089 258 (8 – 14 hodin). (dp)

Dobrovolní hasiči z třebešské 
jednotky vyjeli 14. října do Dětské-
ho centra Veská u Sezemic, kde 
při tradiční akci pomáhali s údrž-
bou areálu, pomohli postavit sta-
ny na večerní pohádkový pochod, 
pokáceli uschlý strom, svezli dře-
vo a postarali se o zastřižení tújí. 
Součástí odpoledne byla také ukáz-
ka hašení, kterého se děti aktivně 
účastnily. Dětské centrum je zdra-
votnické zařízení pro děti a jejich 
rodiče a zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc. Jednotka sboru 
dobrovolných hasičů města Hradce 
Králové Třebeš s centrem navázala 
spolupráci v roce 2015. Od té doby 
její členové pomáhali například při 
čištění okapů s použitím lezecké 
techniky, kopání základů pro za-
hradní altán nebo zajšťovali odvoz 
železného šrotu. (kub)

Hasiči z Třebše pomáhají v Dětském 
centru Veská už od roku 2015.

Foto: Archiv SDH Třebeš



Sedm kolejišť uvidí návštěvníci tra-
diční výstavy modelů železnic, která 
se v budově hlavního nádraží bude 
konat od 10. do 19. listopadu.

Návštěvníci spatří nejen jedno 

z nejstarších kolejišť, klubové velikos-
ti TT, které zaujalo i na modelářském 
veletrhu v německém Lipsku, ale také 
některé lahůdky. K zajímavostem lze 
řadit třeba funkční kolejiště v hrnci 

nebo to s motivem amerických želez-
nic. Pořádající Juniorklub, železniční 
modeláři, ho vystavoval už v roz-
pracovaném stavu, takže pravidelní 
návštěvníci mohli vidět, jak se staví, 

a teď mají možnost vidět kolejiště už 
hotové. Pořadatelé tradičně vystaví 
ve vitrínách také ručně zhotovené 
modely vozidel, lokomotiv a doplň-
ků i modely tovární. Nejmenší si na 
výstavě budou moci pohrát s dřevě-
nou „vláčkodráhou“ a navíc dostanou 
malou pozornost. Expozice umístěná 
v suterénu nádražní budovy je pří-
stupná z prvního nástupiště a v pra-
covních dnech bude k vidění od 14 
do 18 hodin, o víkendech a ve státní 
svátek od 9 do 18 hodin. Na víkendy 
pořadatelé navíc plánují doprovodné 
akce. Mateřské školy mohou výstavu 
navštívit i v pracovních dnech dopole-
dne, musejí se ale předem objednat 
na telefonu 602 406 234. (red)

STRANA 4 RADNICE 35 / 25. 10. 2017

Ťapka, evid. č. 367/2017, křížená 
čivava; pohlaví: 
fena, barva: kré-
mová, věk: 7 let, 
kohoutková výška 
23 cm, hmotnost 
3 kg. Pěkná kří-
žená čivava, která 

delší čas přivyká novému prostředí, 
je bázlivější. Hledá klidný domov a tr-
pělivého majitele. 

Black, evid. č. 239/2017, kříženec; 
pohlaví: pes, bar-
va: černá, věk: 4,5 
roku, kohoutko-
vá výška 50 cm, 
hmotnost 23 kg. 
Kříženec plný 
radosti a tempe-

ramentu, který má velice rád lidi. Je 
vhodný na dvoreček s možností po-
bytu uvnitř domu v zimním období. 
K jiným psům není vhodný.

Muff, evid. č. 136/2015, shi-tzu; po-
hlaví: pes, barva: 
šedá, věk: 14 let, 
kohoutková výška 
28 cm, hmotnost 
6 kg. Stále velmi 
čiperný a komuni-
kativní a svéhlavý 

psík pro zkušené chovatele. Je vhod-
ný k domku se zahrádkou. 

Brick a Beily, evid. č. 392, 393/2017, 

kočka evropská; barva: mourovatá, 
pohlaví: kocour a kočka, věk: 2,5 mě-
síce. Brick a Beily jsou 2,5 měsíční 
koťátka narozená v depozitu, jsou již 
plně samostatná, čistotná.

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

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

Sobota 28. října
Fotbal I. liga dorostenek: FC Hradec Králové – Slavia Praha (11.00, hřiště Nový HK)

žákyně: FC Hradec Králové – Teplice (13.30 starší a 15.30 mladší, hřiště Nový HK)

Volejbal liga juniorů: Slavia HK – Prosek (11.00 a 15.00, sportovní hala TJ Slavia Orlická Kotlina) 

Hokejbal extraliga: HBC Hradec Králové 1988 – Kladno (11.00, hokejbalový stadion za DDM) 

Lední hokej 6. + 8. třída: Mountfield HK – Kolín (11.15, ČPP aréna – hala 2)

3. + 4. třída: Mountfield HK – Letňany (15.30, ČPP aréna – hala 2)

Badminton turnaj dospělých Hradecký lev (9.00, sportovní hala ZŠ Kukleny, odpoledne i hala TJ Montas Kukleny)

Neděle 29. října 

Fotbal juniorská liga: FC Hradec Králové – Bohemians Praha 1905 (12.00, Orlická Kotlina)

Volejbal liga juniorů: Slavia HK – Hronov (10.00 a 13.00, sportovní hala TJ Slavia Orlická Kotlina)

Lední hokej 5. + 7. třída: Mountfield HK – Jaroměř (11.15, ČPP aréna – hala 2)

Badminton turnaj dospělých Hradecký lev (9.00, sportovní hala ZŠ Kukleny)

Čtvrtek 2. listopadu
Lední hokej extraliga mladšího dorostu: Mountfield HK – Jihlava (15.00, ČPP aréna – hala 2) 

Pátek 3. listopadu 

Kuželky východočeský přebor: SKP kuželky HK B – Svitavy A (17.00, kuželna SKP Malšovice)

východočeská soutěž: SKP kuželky HK C – Třebechovice B (19.30, kuželna SKP Malšovice) 

KAM ZA KULTUROU

HLEDAJÍ NOVÝ DOMOV

Pochod po okolních lesích určený především pro děti a jejich rodiče uspořádala 15. října parta nadšenců z Roudničky. 
S organizací stanovišť pomohli lesní pedagogové z Lesů České republiky, díky nimž si děti mohly prohlédnout několik 
druhů paroží, naučit se rozpoznávat houby a ryby, či si vyzkoušet tvrdost různých druhů dřeva. V cíli na roudničském 
hřišti vybízeli k projížďkám koníci a pohladit si nebo vzít na ruku mohly děti raroha nebo výra. Především děvčata pak 
využívala i malou výtvarnou dílničku. Pro všechny děti, které zhruba čtyřkilometrový pochod ušly, byl připraven buřtík 
k opečení na ohýnku. „Celkem na trasu vyrazilo 124 lidí, něco přes polovinu to byly děti. Zúčastnili se nejen místní, ale 
přijeli návštěvníci ze všech částí Hradce a okolních obcí – nejvzdálenější byli z Nového Bydžova. Celá akce proběhla 
za podpory Komise místní samosprávy Roudnička,“ uvedl za organizátory Petr Matějíček.
 Foto: Marcel Kraus, Petr Matějíček, Lenka Forejtová

KAM ZA SPORTEM

PLAVÁNÍ

Uzávěrka tohoto čísla byla 19. 10. 2017. Zve-
řejněné informace jsou platné k tomuto datu. 
Uzávěrka dalšího čísla je 26. 10. 2017. Zájemci 
o zasílání barevné elektronické podoby zpra-
vodaje Radnice, která je také na www.hradec-
kralove.org, si o tuto službu mohou zažádat na 
http://mhk.cz/eradnice.

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

RADNICE – Periodický tisk územního samo-
správného celku. Vydává statutární město 
Hradec Králové, Československé armády 408, 
502 00 Hradec Králové, IČ 00268810, nákla-
dem 50 000 výtisků  Evidenční číslo MK ČR E 
13867  Redakce: Pavlína Pospíšilová, Martin 
Černý, Magistrát města HK, tel. 495 707 431, 
495 707 430 E-mail: redakce.radnice@mmhk.
cz. Internet: www.hradeckralove.org  Re-
dakční rada: Marie Juppová, Taťana Lankašo-
vá, Vlastimil Ondráček, Vladimír Lesák, Aleš 
Mokren, Marek Šimůnek, Pavel Marek, Lukáš 
Martinek, Petr Vinklář, Pavlína Pospíšilová.

Inzerce: tel. 725 731 603  Tiskne: Samab 
Press Group, a. s., grafická úprava: Marek 
Demela  Distribuce: tel. 545 240 237. 

Sobota 28. října
Masarykovo náměstí 9.00 Oslava 
dne vzniku samostatného českoslo-
venského státu
Bio Central 9.00 Návštěvníci ma-
ratón, 14.00 Filmoviště, 18.00 Oveč-
ka Shaun ve filmu, 20.00 Cesta do 
fantazie
Adalbertinum 10.00 Dušičková po-
hádka
Hvězdárna a planetárium 14.00 
Pozorování Slunce, 15.00 Ptačí os-
trov, 18.00 Kosmické srážky, 19.30 
Večerní program, 20.45 Pozorování
Divadlo Drak 16.00 Makový muží-
ček
Klicperovo divadlo 19.00 Osm žen

Neděle 29. října
Adalbertinum 10.00 Perníková cha-
loupka
Bio Central 13.30 Prague shorts, 
14.00 Šmejdění po kině, 15.00 Cesta 
do nemožna, cesta na Měsíc + živý 
hudební doprovod, 17.30 Kingsman: 
Zlatý kruh, 20.30 Po strništi bos
Sportovní klub Třebeš 15.00 
Halloween pro děti
AC Klub 20.00 Matou Noir

Pondělí 30. října
Bio Central 16.00 Čára, 19.00 Chla-
pi nepláčou, 19.00 FuckUp Night 
Hradec Králové Vol. II
Galerie Na Mostě 16.00 Vernisáž 
výstavy Jan Měřička: Knihy
Knihovna HK, Wonkova 17.00 Jo-
sef Štefánek – Více o psychice
Klicperovo divadlo 17.30 Osm žen
Adalbertinum 19.00 Michal Prokop 
& Framus Five
Studio Beseda 19.00 Spybox
AC Klub 19.00 Vietnam a na skok do 
Kambodži

Úterý 31. října
Strop 16.00 O písničce
SVK HK 17.00 Střední Asie – Divoká 
step, hory, kočovníci, jurty
Knihovna HK, Wonkova 17.00 Mi-
chel Faber: Pod kůži
Bio Central 17.30 Wind River, 19.00 
Earth: Den na zázračné planetě, 
20.00 Bio Central Naslepo
ClubCafé Pessoa 18.00 Putování 
po „Malé Evropě“
ZUŠ Habrmanova 18.00 Koncert 
žáků školy
Klicperovo divadlo 19.00 Čtyřlístek
Náplavka 19.00 Maok Live
AC Klub 19.00 Slam poetry
Divadlo Jesličky 19.30 Charleyova 
teta
Filharmonie 20.00 Festival Hudební 
fórum 2017

Středa 1. listopadu
Knihovna HK, Wonkova 15.00 Vý-
tvarná dílna – zvířátka na kolíčku, 
17.00 Na cestách po Evropě: Finsko
RC Žirafa 17.00 Prevence rakoviny 
prsu
Bio Central 17.30 Earth: Den na zá-
zračné planetě, 19.00 O těle a duši, 
20.00 H*Art On
Hvězdárna a planetárium 18.30 
Podvečerní program, 20.30 Pozoro-
vání
Klub Satchmo 19.00 Little Company
Studio Beseda 19.00 Nevěsta
Klicperovo divadlo 19.00 Netopýr

Čtvrtek 2. listopadu
Klicperovo divadlo 10.00 Figarova 
svatba
Knihovna HK, Wonkova 17.00 Ví-
deňský vztah se smrtí
SVK HK 17.00 Kalifornský sen na 
kraji Prahy
Adalbertinum 19.00 Tváře Petra 
Rychlého
Filharmonie 20.00 Festival hudební 
fórum 2017
Zimní stadion 20.00 Kabát – turné 
2017

Pátek 3. listopadu
Hvězdárna a planetárium 18.30 
Program, 20.30 Pozorování
Studio Beseda 19.00 Bez bab! aneb 
Kutloch

Výstavy
Galerie Barbara – Michal Halva: 
obrazy, Pavel Tasovský: umělecký 
kovář, do 31. 10.
Galerie Na Hradě – Jaroslava Se-
verová: Temné a Světlé, do 13. 11.
Galerie Na Mostě – Jan Měřička: 
Knihy, do 25. 11.
Galerie Stodvacettrojka – Moder-
na III, 8. 1. (lm)

Za přírodou do okolí Roudničky

Modely vláčků přijedou k prvnímu nástupišti

Den Plavecký bazén 50 m Aquacentrum Sauna Wellness studio Flošna
So 28. 10. 10.00–20.00 10.00–20.00 10.00–20.00 společná 10.00–23.00 (vstup s dětmi 

od 1 roku 10.00–13.00)

Ne 29. 10. 10.00–20.00 10.00–20.00 10.00–20.00 společná 10.00–21.00

Po 30. 10. 12.00–19.00 10.00–21.00
18.00 aquaaerobic

10.00–14.00 ženy 
14.00–21.00 společná

16.00–21.00 (vstup s dětmi 
od 1 roku celý den)

Út 31. 10. 6.00–21.00 10.00–21.00;
11.30 cvičení pro seniory

10.00–21.00 muži 10.00–21.00

St 1. 11. 6.00–19.00 10.00–21.00 10.00–21.00 společná 10.00 –19.00

Čt 2. 11. 6.00–21.00 10.00–21.00 10.00–21.00 ženy 10.00–21.00

Pá 3. 11. 6.00–18.00
20–21 nudistické plavání

10.00–21.00 10.00–21.00 společná 10.00–23.00

Aktuálně na www.snhk.cz


