
Jak bude jezdit MHD na konci roku

Navrhněte Talent královéhradecké kultury

Lokalitu u Koruny obsadili stavbařiKRÁTCE Z HRADCE
Magistrát bude otevřen
i na Silvestra

Úřední hodiny magistrátu měs-
ta o vánočních svátcích a na Sil-
vestra:

– úterý 23. 12. beze změny
– úterý 30. 12. beze změny
– středa 31. 12. do 12 hodin

(včetně pokladny i podatelny). 

Pozvání na zastupitelstvo
Letošní poslední zasedání zastu-

pitelstva města se uskuteční ve stře-
du 16. prosince od 13 hodin v Adal-
bertinu. Na programu jednání bude
mimo jiné programové prohláše-
ní koaličních stran zastoupených
v Radě města Hradec Králové na vo-
lební období 2014 - 2018, stanovení
úkolů náměstkům primátora, návrh
na zřízení komisí rady města, výbo-
rů zastupitelstva města a pracovní
skupiny náměstkyně primátora. V 16
hodin mají prostor pro své dotazy
občané. Kompletní program jednání
stejně jako přímý přenos zasedání
zastupitelstva je možné najít na we-
bových stránkách města www.hra-
deckralove.org. Jednání je možné si
poslechnout i ze záznamu

První den spolu 
tentokrát trochu jinak

Společné vítání nového roku na
Velkém náměstí se v Hradci Králové
tradičně uskuteční 1. ledna. Akce
První den spolu bude poprvé oboha-
cena o atraktivní videomapping -
projekci ve volném prostoru na ob-
jekty. Pro tuto příležitost byla vybrá-
na právě dominanta města Bílá věž.
Tématem videomappingu bude 790.
výročí od první písemné zmínky
o městě Hradec Králové. Program
uzavře symbolický tříminutový oh-
ňostroj odpálený ze dvora domu
sousedícího s Bílou věží. 

První den spolu startuje už v 16
hodin projekcí Kinožurnálu 2014 na
velkoplošné plátno, ochutnávkou
čočkové polévky a teplých nápojů,
videomapping s ohňostrojem začne
v 18 hodin.                              (red)

Vánoční trhy pojedenácté Masarykovo
náměstí už pojedenácté zaplní prodejní stánky
při Vánočních trzích. V době od 13. do 21. pro-
since vždy od 9 do 18 hodin jich zde bude stát
zhruba 120 a nabídnou především výrobky li-
dové tvorby a uměleckých řemesel. Chybět ne-
budou ani různé dobroty.   

Developerská skupina HB Rea-
vis získala stavební povolení na
výstavbu obchodního centra Au-
park v Hradci Králové a minulý
týden s městem podepsala i po-
třebné smlouvy. Projekt v lokalitě
u Koruny na konci Gočárovy tří-
dy v centru města nabídne po
svém dokončení na podzim 2016
nejen obchody na celkové prona-
jímatelné ploše více než dvacet
tisíc m2 a téměř 1 200 parkova-
cích stání, ale rozšíří také spekt-
rum služeb, zábavy a volnočaso-
vých aktivit ve východočeské
metropoli. S realizací obchodní-
ho centra proběhne výstavba
okružní křižovatky Koruna, které
se ujme město. 
„Budoucí podoba Auparku chce na-

vázat na nejlepší tradice české archi-
tektury, které ve městě svými stavba-
mi položili Josef Gočár a Jan Kotěra.
Výrazná fasáda nové budovy, která je
svou výškou přizpůsobena požadav-
kům hlavního architekta města, vytvo-
ří přirozenou dominantu obchodní
tepny Hradce Králové, kterou denně
proudí tisíce lidí,“ přibližuje budoucí
tvář projektu ředitelka HB Reavis CZ
Olga Humlová. 

„Aupark nabídne svým návštěvní-
kům 140 obchodů a supermarket, ale
bude v něm i dostatek místa na pose-
zení, chybět nebude ani dětský kou-
tek nebo sportovní vyžití. Vznikne zde
i prostranství, kde se mohou konat
například kulturní akce nebo výstavy.
Vzhledem k tomu, že je oblast u Ko-
runy dopravním uzlem města, mysleli
jsme na komfort všech, a tak řidičům
nabídneme rozsáhlý parkovací dům,
který pojme téměř 1200 aut. Nabídne-
me tak více než dostatečnou náhradu
za „černé“ parkoviště, na které byli
řidiči u Koruny zvyklí. Nezapomněli
jsme ani na cyklisty, pro které vznikne
zastřešené parkovací stání,“ uvedla
mluvčí HB Reavis Magdaléna Drsová. 

Město Hradec Králové začne začát-
kem nového roku připravovat s pro-
jektem související realizační fázi

Město Hradec Králové vyhlašuje
II. ročník ankety Talent královéhra-
decké kultury.  

Návrhy s mimořádnými úspěchy,
umístěním v soutěži, počinem v ob-
lasti kultury hradeckých dětí a mláde-
že do osmnácti let za rok 2014 může-
te zasílat do 31. prosince na email:
kultura@mmhk.cz nebo písemně na
odbor kultury, sportu a cestovního
ruchu magistrátu města. Návrh musí
obsahovat jméno a adresu navrhova-
ného kandidáta - jednotlivce či kolek-
tivu, úspěch nebo počin, za který je
navrhován, krátké zdůvodnění návr-
hu, jméno, adresu a mailové nebo te-
lefonické spojení navrhovatele. Sou-

částí návrhu by měla být dokumenta-
ce úspěchu např. odkaz na interneto-
vé stránky, fotografie, novinové člán-
ky, záznam na CD/DVD apod.     (red)

Kdy vyjde Radnice
Vážení čtenáři,

držíte v rukou letošní poslední
vydání zpravodaje Radnice. První
číslo roku 2015 vyjde 14. ledna. Dě-
kujeme za Váš zájem a spolupráci
a s přáním samých dobrých zpráv
se těšíme v roce 2015.

Redakce Radnice

okružní křižovatky Koruna. Prvním
úkolem bude samotná příprava výbě-
ru zhotovitele stavby, přičemž samot-
né zahájení stavebních prací se při
bezproblémovém výběrovém řízení
plánuje na polovinu roku 2015. Sa-
motná stavba je rozdělena do více
etap tak, aby byl zachován průjezd
osobní dopravy a linek městské hro-
madné dopravy. Předpokládané ná-
klady stavby křižovatky se odhadují
na 85 milionů korun bez DPH.    (red)

Nové obchodní centrum Aupark nabídne kromě obchodní plochy o rozloze 20 tisíc metrů čtverečních i téměř 1200 par-
kovacích míst. Zdroj vizualizace: HB Reavis

Křižovatka Koruna bude architektonicky velmi atraktivní. Uprostřed ji doplní
vodní prvek.                                                           Vizualizace: archiv MMHK
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3. 12. Na kočárek s miminkem
stojící delší dobu venku na dešti
před jednou z heren upozornil
městskou policii všímavý občan.
Zatímco rodiče tvrdili, že v herně
jsou deset minut a hned odejdou,
personál i další lidé však uvedli, že
oba tady sedí dlouho a hrají na au-
tomatech. Městská policie o udá-
losti informovala oddělení sociálně-
právní ochrany dětí.    

4. 12. Torzo lidského těla našli
hasiči večer na místě shořelého pří-
střešku u železniční trati v Severní
ulici na Slezském Předměstí. Tělo
pravděpodobně patřilo bezdomov-
ci, který zde přebýval. 

4. 12. Auto řízené opilým řidičem
zastavili strážníci na Moravském
Předměstí poté, co zde jelo velkou
rychlostí a ve Štefánikově ulici si po
najetí na ostrůvek prorazilo obě
přední pneumatiky. Sedmadvaceti-
letý muž sedící za volantem měl
v dechu 2,60 promile alkoholu,
o pět let mladší spolujezdkyně, kte-
rá po chvíli tvrdila, že řídila ona,
více než dvě promile. 

5. 12. Značný nepořádek, včetně
převrácených nebo do vozovky po-
sunutých popelnic, za sebou ne-
chávala hlučná skupinka mládeže
při své večerní pouti Slezským
Předměstím. Přivolaná hlídka
strážníků opilou omladinu zastihla
v jedné z přilehlých ulic. Mládež ne-
pořádek po sobě uklidila.

5. 12. Třiatřicetiletého řidiče pod
vlivem drog zadržela městské poli-
cie na Moravském Předměstí. Při
čekání na přivolanou hlídku Policie
ČR řidič čichal k sáčku s toluenem,
choval se zmateně a hlasitě zpíval.
Test na drogy prokázal canabis
a amfetamin.                           (red)

Mikuláš za volantem a čertovské řádění

Školáci sportovali bez hranic

Z Hradce bude na hory opět jezdit skibus

Biřičku čeká oprava hráze

Skleněnka je hotová, 
na jaře se navíc zazelená

Sportování bez hranic. Tak se jme-
noval právě skončený česko-polský
projekt zahrnující výměnné pobyty
mezi školáky z Hradce Králové
a partnerského polského Valbřichu.
Většinu výdajů pokryla dotace z Ev-
ropské unie, konkrétně z fondu mik-
roprojektů Euroregionu Glacensis.
Do projektu se zapojily základní ško-
ly Štefcova, J. Gočára a Nový HK,

přičemž každá měla partnerskou ško-
lu ve Valbřichu. Výměnných pobytů
se zúčastnilo vždy dvacet českých
a 20 polských dětí od 12 do 15 let. Tři
třídenní výjezdy zaměřené přede-
vším na florbal, atletiku a kin-ball se
uskutečnily ve Valbřichu, tři v Hradci
Králové. Spolupráce mezi školami
by měla pokračovat i v dalších le-
tech.                                         (red)

Mateřská škola 
v Holubově ulici pořádá
mimořádný zápis

Základní škola a mateřská škola
Úprkova vyhlašuje mimořádný zá-
pis dětí k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2014/2015 pro Ma-
teřskou školu Holubova 792. Zápis
se uskuteční 9. ledna. 2015 od
11 do 17 hodin v budově MŠ Holu-
bova. Pravidla pro přijímání dětí
k předškolnímu vzdělávání jsou
uveřejněna na webových stránkách
http://zsuprkova.cz.                 (red)

v letošní zimní sezo-
ně bude o víkendech
a prázdninách přepra-
vovat lyžaře z Hradce
Králové do skiareálu
v Deštném skibus do-
pravního podniku. Po-

prvé skibus vyjede v sobotu 20. pro-
since a jeho provoz bude kopírovat
hlavní sezonu skicentra v Deštném
v Orlických horách, která končí v ne-
děli 15. března. Skibus bude v tomto
období vypravován každý víkend,
v rozšířeném režimu i v době vánoč-
ních prázdnin (20. - 23., 26. - 30. pro-
since a 2.- 4. ledna) a v termínu jar-
ních prázdnin v okresu Hradec Krá-
lové (9. - 13. 3. 2015). Shodně jako

v loňském roce pojedou skibusy
městem po dvou sběrných trasách.

Skibus jede do hor jako přímá linka
- vozidla mimo Hradec Králové nikde
nezastavují. Platba jízdného bude
možná jak v hotovosti, tak městskou
kartou. Jednosměrné jízdné přijde ho-
tově na 60 korun, úhrada městskou
kartou vyjde i letos výhodněji, a to na
40 korun. Lyže odveze autobus zdar-
ma. Na zpáteční cestu do Hradce vy-
razí skibus v 16.15 hodin. 

Skicentrum Deštné poskytne proti
předložení dokladu ze skibusu benefi-
ty ve formě 10% slevy z celodenní jíz-
denky (460 Kč) a čtyřhodinové jízden-
ky (360 Kč). 

Trasy skibusu v Hradci Králové:
Trasa 1 - skibus A: 7.30 Podzámčí
7.40 Benešova 7.45 Hotel Garni 

7.50 Adalbertinum 8.00 Alessandria
(v ulici Bří Štefanů - směr Stoletá).

Trasa 2 - skibus B: 7.40 Terminál
HD (nástupiště F3) 7.45 Ulrichovo
náměstí 7.50 Adalbertinum 8.00
Alessandria (ulice Bří Štefanů - směr
Stoletá)

Zastávky a autobusy jsou označe-
ny nápisem SKIBUS.

V případě neodpovídajících sněho-
vých podmínek bude provoz upraven
a konkrétní informace bude zveřejně-
na na www stránkách dopravního
podniku www.dpmhk.cz.               (pp)

Projekt Park "Skleněnka" je zařazen do Integrovaného plánu rozvoje města Hradec Králové "Cent-
rum města = pól růstu a rozvoje města", aktivita 2.1.4 Zkvalitnění klidových veřejných zón v centru
města. Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního
operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center.

Především odpočinek nabídne veřejnosti nedávno dokončený park Skleněnka,
který v průběhu šesti měsíců vyrostl ve vnitrobloku mezi ulicemi Dukelská a Hořic-
ká. Kromě laviček k posezení a dětského hřiště s pěti herními prvky zahrnuje také
hřiště na pétanque a věžičku z ocelové konstrukce, kterou časem ještě pokryjí po-
pínavé rostliny. Vybudování oploceného areálu přišlo na 5,2 miliony korun, přičemž
3,5 milionu korun pokryje dotace z evropských zdrojů.      Foto: Martin ČERNÝ  

Svozy odpadu 
o svátcích

Svozy odpadu v závěru roku
budou podle upraveného harmo-
nogramu. Od 24. 12. dopolední
svozy probíhají standardně, od-
polední budou o den posunuty.

24. 12. dopoledne - řádný svoz
24. 12. odpoledne - nesváží se 
25. 12. dopoledne - řádný svoz 
25. 12. odpoledne - svoz za odpo-

ledne 24. 12.
26. 12. dopoledne - řádný svoz 
26. 12. odpoledne - svoz za odpo-

ledne 25. 12. 
27. 12. dopoledne - svoz za odpo-

ledne 26. 12.
V začátku nového roku bude

odpad svážen: 
1. 1. 2015 - nesváží se 
2. 1. 2015 - náhradní svoz za 1. 1.
3. 1. 2015 - náhradní svoz za 2. 1.
Svoz vánočních stromků bude

v největší míře probíhat od 6. do
31. ledna. Podobně jako v minulých
letech budou sváženy stromky bez
ozdob, odložené u stanovišť svozu
komunálního nebo separovaného
odpadu. Stromečky poputují k dal-
šímu využití do kompostárny.  (red)

Dům U Špuláků 
se otevře veřejnosti

Dům U Špuláků se v novém roce
opět otevře veřejnosti. Zájemce o pro-
hlídku tu přivítají při dnech otevřených
dveří v pátek 23. ledna a v sobotu
24. ledna.                                  (red)

Zapište děti 
do základních škol

Zápis do 1. tříd základních škol
zřizovaných městem Hradec Králo-
vé se uskuteční v pátek 16. ledna
od 13 do 17 hodin a v sobotu
17. ledna od 9 do 12 hodin. U zápi-
su zákonný zástupce dítěte před-
loží občanský průkaz, rodný list
dítěte včetně zdravotního průkazu
dítěte.                                    (red)

Už téměř čtvrt století vypravuje 5. prosince královéhradecký dopravní podnik pro nejmenší cestující mikulášský trolejbus.
Hříchy dětem spočítala trojice čertů, ale jízdu zároveň i osladila dvojice Mikulášů a anděl. Jeden z Mikulášů kromě na-
dělování zajišťoval i řízení vozu, tak aby nevšední jízda neskončila v pekle.    Foto: Pavlína POSPÍŠILOVÁ

Přechod pro chodce 
je bezpečnější

Zdolání rušné čtyřproudové vozov-
ky v ulici Antonína Dvořáka poblíž
střední odborné školy ve Vocelově
ulici je díky intenzivnímu nasvícení
přechodu pro chodce bezpečnější.
Osvětlení tam bylo vybudováno v prů-
běhu října a listopadu v rámci projek-
tu Bezpečnost a ochrana dětí a mlá-
deže ve městě Hradec Králové, na
který získala radnice od Nadace ČEZ
příspěvek téměř 255 tisíc korun.  (red)

Advent bude 
i na statku

Piletický Šrámkův statek bude
v sobotu 13. prosince od 10 do 16
hodin hostit akci nazvanou Advent-
ní tradice v česko-polském příhrani-
čí s podtitulem Vánoční těšení
aneb Malý advent. Kromě prohlídky
areálu s národopisnou výstavkou
a ukázkami výroby vánočních de-
korací i připomenutí obyčejů a tra-
dic u nás i u polských sousedů je
připraveno pečení chleba a sirobo-
vých buchtiček, zpívání u jesliček
i stromečku či pohádková předsta-
vení. Vystoupí také folklorní soubor
Aperto z polského partnerského
města Valbřichu.                     (pš)  

S vypouštěním Biřičky lesníkům pomáhali dobrovolní hasiči, kteří museli vodu,
jenž by se z rybníka jinak nedostala, odčerpat.                      Foto: archiv SDH

Lesníci spolu s městskými dobrovolnými hasiči pracovali minulý týden na nou-
zovém vypuštění rybníka Biřička. Důvodem je havarijní stav výpusti, která na hrá-
zi rybníka slouží už od 30. let minulého století. „Předpokládáme, že stavební prá-
ce by se měly vejít do půl milionu korun a potrvají do jara. Žádáme návštěvníky
příměstských lesů, kteří se budou v té době pohybovat kolem rybníku Biřička, aby
dbali doporučení stavbařů. Ti by se měli stavebních prací ujmout během několika
týdnů,“ sděluje Milan Zerzán, ředitel společnosti Městské lesy Hradec Králové.
S vypouštěním vody, která by se odtud jinak nedostala, pomáhali lesníkům dob-
rovolní hasiči ze Svinar, Malšovy Lhoty a z Třebše. „Na místě pracovala speciál-
ní čerpací technika, kterou používáme při záplavách. Prověřili jsme tak připrave-
nost techniky, a posádky vozů si zkusily trochu jinou roli, než na jakou jsou zvyklé
při ostrých zásazích, kde jde o zdraví a životy,“ doplňuje velitel královéhradeckých
dobrovolných hasičů Jiří Kubec. Vylovené ryby putovaly do jiných rybníků. Větší
do Stříbrného rybníka a násada do vodních ploch v okolí.                            (red)

Z Hradce až na dno
Velkého kaňonu

Po Jižní Africe a americkém Ji-
hozápadu padly do hledáčku hra-
deckého lékaře, cestovatele a foto-
grafa Ladislava Hanouska národní
parky Středozápadu USA. Kniha,
která z návštěv této oblasti vznikla,
není jen klasickým cestopisem, ale
návodem a itinerářem pro všechny,
kdo chtějí vidět to nejhezčí z této
oblasti a mají na to omezenou dobu
i prostředky. Stránky bohaté na foto-
grafie, kde jeden fantastický zá-
běr střídá druhý, přibližují  Yelow-
stonský národní park, Rocky Moun-
tain, Little Bighorn, Salt Lake City

a mnoho dal-
ších atrak-
tivních míst.
Čtenář a po-
tenciální ces-
tovatel mů-
že doputo-
vat i na sa-
mé dno Grand
kaňonu... a
žasnout už
jen při sa-
motném lis-
tování. (red)
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Slávistická krev pro dobrou věc

UDĚLEJTE SI ČAS
Stromeček splněných přání

Charitativní akce Stromeček spl-
něných přání přinese i letos radost
obyvatelům domova pro matky
s dětmi. Dárky mohou lidé nosit od
17. do 20. prosince od 15 do 19 ho-
din do Atria.  

Queen Symphobnic  
Největší hity kapely Queen v po-

dání Filharmonie Hradec Králové
zazní 19. prosince od 20 hodin na
zimním stadionu v pořadu Queen
Symphonic. 

Swing v podání Blue Star  
S koncertem Modrá hvězda Vá-

noc vystoupí 18. prosince od 19 ho-
din v Adalbertinu Václav Marek
s originálním ansámblem Blue Star.

Kantoři zahrají v Třebši 
Vánoční zpívání se skupinou Kan-

toři pořádají komise místní samos-
právy Třebeš a Moravské Předměs-
tí sever. Uskuteční se ve sportovní
hale Třebeš 22. prosince od 18 ho-
din. Vstup je zdarma.

Koncert ZŠ Bezručova 
Velký sál Aldisu bude 15. prosince

hostit vánoční koncert žáků ZŠ Bez-
ručova. První tóny zazní v 18 hodin. 

O Latinské Americe 
Masarykova společnost pořádá

18. prosince od 17.30 hodin před-
nášku Pavlíny Springerové (R)evo-
luce a (Ne)demokracie v Latinské
Americe. Koná se v učebně B9 v bu-
dově Filozofické fakulty univerzity
na náměstí Svobody.  

Přijďte se naladit 
ZŠ a MŠ Jiráskovo náměstí zve

na prodejní vánoční trhy dětských
výrobků, které pořádá 17. prosince
od 16 hodin. V 17 hodin následuje
koncert na téma Retro Vánoce. 

Chcete být čilá babička
nebo děda? 

Centrum nových sportů na Bene-
šově třídě zve na cvičení pro senio-
ry Proti proudu 60+. Cvičí se v úterý
a čtvrtek od 10 do 11 hodin. Více na
www:fitness-hradec-kralove.cz. 

Koncerty Ave Maria
Adventní koncerty z cyklu Ave

Maria zazní na stříbrnou (14. 12.)
a zlatou (21. 12.) neděli v katedrále
sv. Ducha vždy od 18 hodin. Ke kla-
víru usedne Vladimír Župan, varha-
ny rozezní Václav Urban a zazpívá
operní pěvkyně Ema Hubáčková. 

Za zážitky s rozhlasem  
Český rozhlas Hradec Králové při-

pravil na 13. prosince od 14 do 15 ho-
din přímý přenos z krňovického skan-
zenu. V pátek 19. prosince budou
hosty PéHáčka od 10. hodiny zpěvá-
ci Kamila Nývltová a Martin Maxa. Po
11. hodině bude hostem Radioporad-
ny karikaturista Lubomír Lichý se
svými kreslenými vtipy.

Koncert v Kuklenách 
Základní škola Kukleny zve 18. pro-

since od 16 hodin na velký koncert do
sportovní haly. Na programu jsou ko-
ledy, scénka, tanec, zpěv i hra na růz-
né hudební nástroje. 

Vánoční slavnost pro děti  
Představení o pejsku Ťaflíkovi

a jeho kamarádech pořádá 14. pro-
since od 16 hodin v Adalbertinu Cent-
rum Sion. Vstupenky v prodeji na
místě. Více na tel. 777 253 334.

Vánoce v katedrále 
Koncert Vánoce v katedrále se

uskuteční 26. prosince v 17 hodin
v chrámu sv. Ducha. Účinkují Canto-
res Gradecenses a Harmonie výcho-
dočeských filharmoniků.

Do školy na zkoušku 
ZŠ Sion zve předškoláky 17. pro-

since od 8 do 16 hodin do „školy na
zkoušku“ v budově Mandysova.  

Jarmark v Prointepu 
Základní škola a Mateřská škola

Prointepo zve 19. prosince od 14 do
16 hodin do prostor v Hrubínové ulici
na vánoční jarmark a vánoční dílny.

Co bylo před Ježíškem? 
Archeopark Všestary pořádá 13.

a 14. prosince od 9 do 16 hodin akci
Co bylo před Ježíškem aneb Nábo-
ženství v pravěku.   

Běh rozzáří Hradec  
V sobotu 13. prosince bude po set-

mění centrum Hradce patřit běhu.
Christmas Night Run slibuje sport,
ale připraven je i večer plný zážitků.
Zázemí bude na náměstí Svobody,
pětikilometrová trať povede kolem
Labe, start je v 16.30 hodin. Součás-
tí je i charitativní běh na pomoc azy-
lovému domu. Více a přihlášky na
www.night-run.cz.

Vánoce ve skanzenu 
Prožít Vánoce ve skanzenu bude

možné 13. a 14. prosince od 10 do 17
hodin v Krňovicích. Součástí progra-
mu budou drobné dílny. 

Juračkův betlém ožívá 
Juračkův betlém ve sboru kněze

Ambrože je přístupný až do 6. ledna
od ponělí do pátku od 15 a 16.30 ho-
din a v neděli od 11 hodin. Pro ško-
ly dopoledne po domluvě. 

Zazpívá Větrník 
Vánoční koncert pěveckého sboru

Větrník při MŠ Sluníčko se uskuteč-
ní v sobotu 13. prosince od 17 hodin
v kostele sv. Antonína Poustevníka
na Novém Hradci Králové.

Jarmark? Ne, zimmark  
Předvánoční handmade minitrh

zimmark nabídne sousedskou atmo-
sféru, vůni punče a společné zpívá-
ní koled, ale především výrobky od
mladých tvůrců. Uskuteční se 17. pro-
since od 14 do 17 hodin pod objek-
tem studijní a vědecké knihovny. 

Aufori otevře dveře 
Den otevřených dveří spojený

s představením činnosti pořádá
16. prosince od 13 do 17 hodin
o. p. s. Aufori poskytující pomoc
a podporu rodinám v obtížné sociál-
ní situaci.  Uskuteční se v jejich pro-
storách v Heyrovského ulici 1178/4.  

Turnaj ve stolním tenise 
Herna DTJ bude 25. prosince

hostit tradiční Vánoční turnaj ve stol-
ním tenise Sokola a Spojů Slatina.
Prezence se bude konat od 8 do
8.30 hodin, zahájení je plánováno
na 9. hodinu. Hrát se bude na pěti
stolech bez omezení výkonnosti
a na dvě prohry.  

Setkání s anděly 
Výstava s programem pro děti

i veřejnost Setkání s anděly v Atelié-
ru Hudebního divadla dětem v Tom-
kově ulici, která nabízí setkání
s umělci i výtvarné tvoření, bude
pro veřejnost otevřena v neděli
14. a 21. prosince vždy od 14 do 17
hodin. V pracovních dnech dopoled-
ne je výstava s výtvarnou dílnou pří-
stupná pro školy. V sobotu 13. pro-
since se zde konají dva workshopy.
Více na www.atelierhdd.cz. 

Za skřítky do Média 
Mateřské centrum Žirafa pořádá

13. prosince v KS Médium Vánoční
den se skřítkem. Od 9.30 do 18.30
hodin poběží tvořivé akce, na které
lze přijít jednotlivě nebo na celý den.
Přihlášky a info na tel. 605 453 632,
mc.zirafa@unet.cz. Program doplní
i Vánoční jarmark skřítků od 9 do 11
a od 13 do 15 hodin, který nabídne
k prodeji ručně vyrobené věci.   (red)

KAM ZA KULTUROU KAM ZA KULTUROU
Sobota 13. prosince

Masarykovo nám. 9.00 Vánoční trhy
Šrámkův statek 10.00 Adventní tra-
dice v česko-polském příhraničí
Hvězdárna a planetárium 14.00 Po-
zorování Slunce, 15.00 Program pro
děti, 17.00 Portugalsko III, 19.00 Ve-
černí program, 20.30 Pozorování
Divadlo Drak 16.00 a 18.00 Hej, mistře
Klicperovo divadlo 19.00 Fligny,
koks a kutilové

Neděle 14. prosince
Aldis 7.00 Velké setkání sběratelů,
9.00 Aqua-Terra-Flora trhy
Muzeum VČ 9.00 a 13.00 Neděle an-
dělského zvonění
Masarykovo nám. 9.00 Vánoční trhy
Adalbertinum 10.00 O tom, co se
možná stalo
TIC Velké náměstí 15.00 Putování za
Ježíškem - nutná rezervace, 15.00
Putování vánočním Hradcem - nutná
rezervace
Městská hudební síň 16.00 Advent-
ní putování
Církev českobratrská evangelická
16.30 Adventní zpívání 2014
Katedrála sv. Ducha 18.00 Ave Maria
Filharmonie 19.00 Drahouškové
Klicperovo divadlo 19.30 Swingové
Vánoce

Pondělí 15. prosince
Masarykovo nám. 9.00 Vánoční trhy
ZUŠ Habrmanova 17.00 Koncert žáků
Knihovna HK, Wonkova 17.00 Kdo
zaplatí útratu
Sbor kněze Ambrože 18.30 Koncert
- Smíšený komorní sbor Orlice a dívčí
pěvecký sbor Mirtilli
Klicperovo divadlo 19.00 Fligny,
koks a kutilové
AC Klub 19.00 Island
Divadlo Jesličky 19.30 (Ne)všední
pondělí

Úterý 16. prosince
Masarykovo nám. 9.00 Vánoční trhy
Klicperovo divadlo 10.00 Labutí je-
zero, 19.00 Richard III.
SVK HK 17.00 Vztahy jako zdroj se-
bepoznání
ZUŠ Střezina 17.00 Koncert žáků
Adalbertinum 17.30 Vánoce se ZUŠkou
ZUŠ Habrmanova 18.00 Láska, úcta,
pokora, vánoční hudba srdce otvírá
Aldis 19.00 Marie Rottrová
Nová Akropolis 19.00 Elementové

Středa 17. prosince
Masarykovo nám. 9.00 Vánoční trhy
Knihovna HK, Wonkova 15.00 Vý-
tvarná dílna - vánoční přáníčka, 18.00
Vánoční fidlovačka ze Střeziny
ZŠ Jiráskovo nám. 15.30 Sluníčko -
klub předškoláka 
ZUŠ Habrmanova 17.00 Koncert
žáků, 18.00 Vánoce s tancem 2 -
18.00 Vánoční fidlovačka ze Střeziny
ZUŠ Střezina 18.00 Střezinské Vánoce
Hvězdárna a planetárium 19.00 Ve-
černí program, 20.30 Pozorování
AC Klub 20.00 Vánoční cimbálovka
s hosty

Čtvrtek 18. prosince
Masarykovo nám. 9.00 Vánoční trhy
Knihovna HK, Wonkova 15.00 Vá-
noční čajovna
Církev českobratrská evangelická
17.00 Vánoční kytarový koncert
ZUŠ Habrmanova 17.00 Koncert žáků
Klicperovo divadlo 17.30 Kytice
Studio Beseda 19.00 Bez bab! aneb
Kutloch
Adalbertinum 19.00 Modrá hvězda
Vánoc 2014, 19.00 Večery u cimbálu

Pátek 19. prosince
Masarykovo nám. 9.00 Vánoční trhy
Klicperovo divadlo 10.00 Kytice,
19.00 Romeo a Julie
ZUŠ Habrmanova 17.00 Koncert žáků
Hvězdárna a planetárium 19.00 Ve-
černí program, 20.30 Pozorování
Divadlo Jesličky 19.30 Pytlákova
schovanka, pytlákova dcera
Zimní stadion 20.00 Symphonic Queen

Sobota 20. prosince
Masarykovo nám. 9.00 Vánoční trhy
Adalbertinum 10.00 Sůl nad zlato
Hvězdárna a planetárium 14.00 Po-
zorování Slunce, 15.00 Program pro
děti, 19.00 Večerní program, 20.30
Večerní pozorování
Filharmonie HK 15.30 Vánoční kon-
cert se Slunovratem
Divadlo Drak 16.00 a 18.00 Štědrej
večer nastal, 17.00 a 19.00 Dračí bet-
lém
Klicperovo divadlo 19.00 Figarova
svatba
Restaurace U Jelena 19.00 Art Jazz
Band

Neděle 21. prosince
Masarykovo nám. 9.00 Vánoční trhy
Adalbertinum 10.00 Trampoty ště-
ňátka Gordona
TIC Velké náměstí 15.00 Putování za
Ježíškem - nutná rezervace, 15.00
Putování vánočním Hradcem - nutná
rezervace
Městská hudební síň 16.00 Advent-
ní putování
Církev českobratrská evangelická
16.30 Adventní zpívání 
Katedrála sv. Ducha 18.00 Ave Maria
Divadlo Jesličky 18.00 Vánoce v safari
Studio Beseda 19.00 Klicperův kapr

Pondělí 22. prosince
Divadlo Drak 16.00 a 18.00 Hej,
mistře, 17.00 a 19.00 Dračí betlém
Církev českobratrská evangelická
18.00 Česká vánoční mše J. J. Ryby
Studio Beseda 19.00 Bez bab! aneb
Kutloch

Středa 24. prosince
Církev českobratrská evangelická
16.00 Štědrovečerní bohoslužby

Čtvrtek 25. prosince
Městská hudební síň 15.00 a 17.00
Jaroslav Svěcený a Václav Uhlíř

Pátek 26. prosince
Katedrála sv. Ducha 17.00 Vánoce
v katedrále 2014
Hvězdárna a planetárium 15.00 Pro-
gram pro děti

Sobota 27. prosince
Klicperovo divadlo 19.00 Koule

Pondělí 29. prosince
Klicperovo divadlo 19.00 Velká moř-
ská víla

Úterý 30. prosince
Filharmonie HK 18.00 Malý Silvestr
Klicperovo divadlo 19.00 Richard III.

Středa 31. prosince
Filharmonie HK 15.00 Silvestrovský
koncert
Klicperovo divadlo 18.00 Fligny,
koks a kutilové                            (lm)

Uzávěrka tohoto čísla byla 5. 12. 2014. Zve−
řejněné informace jsou platné k tomuto datu.
Uzávěrka dalšího čísla bude 9. 1. 2015. 

Redakce si vyhrazuje právo nevyžádané přís−
pěvky upravit či neotisknout. Statutární měs−
to Hradec Králové nenese jakoukoliv odpo−
vědnost za skutečný průběh zde inzerova−
ných akcí. Nezodpovídá ani za případně
vložené propagační tiskoviny jakéhokoliv
charakteru, se stížnostmi v tomto smyslu se,
prosíme, obracejte na svého poštovního do−
ručovatele.
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HOKEJ
V neděli na derby

Už jen dvakrát v le-
tošním roce zamíří fa-
noušci na hokejovou
extraligu na hradecký
zimní stadion. V ne-
děli 14. prosince se

Mountfield utká s Pardubicemi
a 28. prosince s Litvínovem. Oba
zápasy začnou v 17.30 hodin, stej-
ně jako první dva v novém roce,
4. ledna s Mladou Boleslaví a 11.
ledna se Zlínem.                     (red)  

BASKETBAL
Na basketbal v sobotu

Hradecké lvice jsou po vítězství
73:60 nad pražskou Slavií v ženské
basketbalové lize druhé. Další do-
mácí utkání je v hale Sokola na
Eliščině nábřeží čeká v sobotu
13. prosince od 16 hodin, kdy se
střetnou s Karlovými Vary, a ná-
sledně 19. prosince od 17 hodin
proti VŠ Praha. První liga mužů se
bude hrát 19. prosince od 18 hodin
ve sportovní hale v Třebši, kde Krá-
lovští sokoli vyzvou Opavu.     (red)

Ragbisté z klubu RLC Slavia Hradec Králové chtějí podle svých slov „krvácet
na hřišti i mimo něj“. V zimní pauze tak lvi z pod Bílé věže odstartovali stejno-
jmenný projekt, kterým by rádi vytvořili v klubu tradici pravidelného darování
krve. Za asistence pracovnic transfuzního oddělení fakultní nemocnice odevz-
dal každý okolo půl litru své bojovné krve. „Nic to nebolí, je to pro dobrou věc
a my jsme na krev zvyklí,“ hodnotí své počínání jednohlasně.  Foto: archiv RLC

Vyjde kniha 
„Genius loci starého 
Hradce Králové“

Knihu připravily v posledním
předvánočním týdnu Ilona Dvořá-
ková a Helena Rezková. „Každé
město mívá svého „genia loci“
(v římské mytologii tak byl označo-
ván duch či bůžek ochraňující urči-
té místo). Výjimkou není ani Hra-
dec Králové, kde se genius loci
snoubí především s prostorem
mezi Bílou věží a katedrálou sv.
Ducha na Velkém náměstí,“ uvedla
vydavatelka Helena Rezková s tím,
že záměrem bylo vydat knihu, kte-
rá představí půvab starého Hradce
Králové. „Věřím, že texty zpracova-
né Ilonou Dvořákovou a spojené
s dosud nepublikovanými dobový-
mi a současnými fotografiemi po-
mohou čtenářům nahlédnout do
zajímavých míst starého města
zase z trochu jiné stránky,“ dodala
vydavatelka knihy.                   (red)

S nnadílkou ddo úútulku
Útulek pro opuštěná zvířata po-

řádá 13. a 14. prosince od 9 do 16
hodin víkend otevřených dveří s na-
dílkou. Návštěvníky čeká prohlídka
útulku, texty na kotcích 39 psů jim
přiblíží jednotlivé psí příběhy. Dárky
jsou tu vítanou pomocí. Vhodná
jsou granulovaná krmiva Brit, Fit-
min nebo K 9. Největším potěšením
jsou pro psy konzervy Grand,
Grand Carno, piškoty, psí salámy,
uzené uši či kapsičky.   

Provozní doba útulku o Vánocích
bude omezena jen na Štědrý den,
kdy se nevenčí a otevřeno je do
15 hodin. V dalších dnech je otev-
řeno standardně od 10 do 12 a od
13 do 17 hodin, kromě úterý, kdy je
sanitární den.                               (ll)


