
Nový územní plán počítá s názory veřejnosti

Konec týdne bude patřit zápisům do školKRÁTCE Z HRADCE
O soše Ulricha se 
povedou další jednání

Shodu na potřebě řešit v širším
spektru problematiku spojenou se
sochou Františka Ulricha spolu s ve-
řejností i s autory protestní petice vy-
jádřila na svém úterním jednání rada
města. Otázkou těchto jednání by byl
i případný přesun sochy či stejně tak
hledání nového důstojného místa. Je
nutné také zvážit, zda je dílo správně
vyhotovené. V případě shody by bylo
možné sochu přemístit koncem srp-
na u příležitosti konání sochařského
sympozia. Pro její přemístění by tak
mohla být využita i těžká technika po-
třebná pro tuto akci. 

Pozvání na zasedání
zastupitelstva

Nejbližší zasedání zastupitelstva
města se uskuteční 25. ledna od
13 hodin ve velkém sále Adalbertina.
Jednání je veřejné, prostor pro disku-
si občanů je tradičně stanoven na
16. hodinu. Program zasedání najde-
te na www.hradeckralove.org/hra-
dec-kralove/program-zastupitelstva.

S plastovou permanentkou 
do městských lázní
ještě do konce června

Ačkoliv platnost permanentek
v podobě plastové karty do měst-
ských lázní byla ukončena k 31. 12.
2010, bylo vzhledem k velkému
množství nedočerpaných perma-
nentek (přibližně 20 tisíc kusů) ra-
dou města schváleno prodloužení
platnosti ještě do konce června to-
hoto roku. Po tomto datu nebude již
možné permanentky použít a nebu-
de možno zůstatek nevyčerpaných
minut jakkoliv kompenzovat. 

Převod zůstatku z plastové per-
manentky na čipové hodinky není
možný z důvodu nekompatibility no-
vého systému a systému přepočtu.
Vstupenkový software neumožňuje
zcela přesně zpětně zjistit, v jakém
cenovém/časovém pásmu (5, 10,
15, 20, 25 hodin) byla služba za-
koupena, a proto nelze přepočítat
evidovaný zůstatek nevyčerpaných
minut z permanentky na peníze. (R)

Pořizovatelem nového územního plánu je odbor hlavního architekta
Magistrátu města Hradec Králové, který je pověřen výkonem činností
příslušného úřadu územního plánování.

Projektantem nového územního plánu je Autorské sdružení Tomáš Vy-
metálek Architects s.r.o. a doc. Ing. arch. Patrik Kotas, které je autorem
vítězného návrhu mezinárodní ideové urbanistické soutěže. Návrh je vy-
staven na chodbě ve II. patře levého křídla budovy magistrátu města.

Veřejnost je ze zákona o projednání příslušné fáze informována pro-
střednictvím oznámení či veřejné vyhlášky na úřední desce magistrátu
města, která je přístupná také elektronicky. Kromě toho budou průběž-
né informace o postupu prací publikovány v informačním zpravodaji
RADNICE a na webových stránkách města na www.hradeckralove.org. 
Za účelem seznámení široké veřejnosti s jednotlivými fázemi územního
plánu plánují projektanti také několik veřejných setkání a přednášek
s občany přímo v jednotlivých sektorech města, a to např. prostřednic-
tvím příslušných komisí místních samospráv.

Využívání území města, jeho rozvoj, umísťování staveb, systém do-
pravní a technické infrastruktury, ochrana kulturních, přírodních a kra-
jinných hodnot - to vše a ještě mnohem víc bude řešit na období násle-
dujících 10-15 let nový územní plán města. Ten bude vycházet z vítěz-
ného návrhu mezinárodní soutěže, která se uskutečnila v loňském roce,
a jeho dokončení je naplánováno na rok 2015. Ačkoliv je tvorba plánu
především úkolem odborníků, počítá se hned od počátku také s podně-
ty občanů a jejich aktivní účastí při projednávání jednotlivých fází. 

K vytvoření nového územního plá-
nu přistoupilo město ze dvou důvodů.
Současný Územní plán města Hra-
dec Králové byl schválený v lednu
roku 2000 a byl koncipován na obdo-
bí cca deseti let. Navíc dnes stavební
zákon omezuje platnost územních
plánů schválených před rokem 2007
pouze do konce roku 2015. Na tvorbě
nového územního plánu se podílí
prakticky celé oddělení územního
plánování na odboru hlavního archi-
tekta magistrátu města. Vlastního
projednání územního plánu se pak
účastní příslušné dotčené orgány,
krajský úřad, sousední obce a samo-
zřejmě také veřejnost - občané, vlast-

níci pozemků a staveb, ostatní spolu-
působící subjekty a organizace. Při
vyhodnocování výsledků projednání
pořizovatel spolupracuje s tzv. urče-
ným zastupitelem, kterého jmenuje
zastupitelstvo města.

Odbor hlavního architekta by již
nyní rád navázal komunikaci a spolu-
práci s občany, kteří mají možnost
předat své náměty a podněty do no-
vého územního plánu. Pro zjednodu-
šení komunikace a přehlednost byl
vytvořen formulář, který lze získat
buď osobně přímo na odboru hlavní-
ho architekta, nebo ho lze stáhnout
na webové adrese www.hradeckralo-
ve.org/folder/137/ nebo www.hradec-

kralove.org/urad/formulare. Odkaz na
něj povede i ze stránky odboru hlav-
ního architekta, týkající se nového
územního plánu - www.hradeckralo-
ve.org/urad/novy-uzemni-plan-hrad-
ce-kralove. Podněty k územnímu plá-
nu je možné uplatňovat až do konce
března letošního roku. Podobu nové-
ho územního plánu budou moci obča-

né dále ovlivnit po celou dobu proce-
su svojí aktivní účastí při projednání
jednotlivých fází územního plánu dle
stavebního zákona.

S aktivitou občanů počítá i projek-
tant nového územního plánu, který se
pokusí skloubit případné zajímavé

Tento pátek zahájí sedmnáct základních škol zřizovaných statutárním městem zápisy do prvních tříd, přičemž
ZŠ a MŠ Jiráskovo náměstí bude zapisovat nejen do běžných prvních tříd, ale opět také do první oční třídy pro
děti s vadami zraku. Zápisy do prvních tříd základní školy praktické a základní školy speciální, která je určena
pro děti s různým stupněm mentálního postižení, s kombinovanými vadami a s autismem, se uskuteční 1. úno-
ra. Do mateřských škol zřizovaných městem se zápis uskuteční ve dnech 8. a 9. dubna. 

Loni bylo do městských škol zapsá-
no 829 dětí s trvalým bydlištěm v Hrad-
ci Králové a 93 mimohradeckých dětí.
Podobný počet prvňáčků se očekává
i v roce letošním. „Každá základní ško-
la má svou spádovou oblast, to zna-
mená, že rodiče budoucího žáka mají
jistotu, že jejich prvňáček bude do zá-
kladní školy přijat,“  řekla Alena Syn-
ková, vedoucí magistrátního odboru
školství a volnočasových aktivit dětí
a mládeže. O odklad povinné školní
docházky požádalo 149 rodičů budou-
cích prvňáčků. Srovnatelný počet je
možné čekat i v roce letošním.

Oční třídy 
Speciálně pro děti s vadami zraku

jsou určeny oční třídy při Základní
a mateřské škole Jiráskovo náměstí.
Výuka v těchto třídách je vedena v ma-
lém třídním kolektivu v prostředí, které
je přizpůsobeno speciálním požadav-
kům žáků. Obsah a rozsah vzdělávání
se shoduje s obsahem a rozsahem

učiva běžných tříd, odlišnosti jsou
v metodách a formách práce daných
specifičností zrakového vnímání. Jed-
na hodina tyflopedické nápravy navíc
oproti běžnému učebnímu plánu po-
máhá rozvoji smyslového vnímání,
myšlení, paměti a soustředění. Děti
z očních tříd jsou pod nadstandardní
kontrolou oční lékařky, pravidelnou re-
habilitaci zraku zajišťuje odborná ort-
optická sestra s pomocí nejmoderněj-
ších přístrojů a odborných pomůcek
přímo ve škole. Podrobné informace
na: www.zsjirasek.cz.

Zápisy se budou konat v pátek
21. ledna od 13 do 17 hodin a v so-
botu 22. ledna od 9 do 12 hodin.
U zápisu zákonný zástupce dítěte
předloží občanský průkaz, rodný list
a zdravotní průkaz dítěte.

Mateřská škola, Speciální základ-
ní škola a Praktická škola, Hra-
decká 1231

Zápis dětí se koná v úterý 1. úno-

ra od 8 do 14 hod. Škola je státní a je
určena pro děti s různým stupněm
mentálního postižení, s kombinova-
nými vadami a s autismem. Výuka
a aktivity školy jsou bezplatné.

K zápisu je třeba občanský průkaz
rodičů, rodný list a zdravotní průkaz
dítěte, event. zpráva o psychologic-
kém vyšetření či jiném důležitém
zdravotním vyšetření. Rodiče se mo-
hou informovat i telefonicky na čísle
495 514 814. 

Škola je nadstandardně vybavena,
s bezbariérovým přístupem výuka je
přizpůsobena individuálním možnos-
tem žáků při výuce je v případě po-
třeby využívána pomoc pedagogické-
ho asistenta a osobního asistenta, kte-
rého si rodič nehradí K dispozici je
bezplatná školní družina a možnost
stravování ve školní jídelně škola
zdarma nabízí různé terapie (drama-
terapie, canisterapie, snoezelen aj.)
a velké množství kroužků a volnočaso-
vých aktivit.                                      (R)

podněty občanů se základní rozvojo-
vou vizí Hradce Králové a se základ-
ními body zadání. 

Podrobné informace o pořizová-
ní a vizi nového územního plánu
v otázkách a odpovědích najdete
na www.hradeckralove.org.  (oha)

Nástrahy města 
po oblevě

První letošní obleva si políčila na
uživatele chodníků i silnic a nutí je
k vyšší pozornosti a nepříjemnému
kličkování. Zatímco na silnicích se
jako pasti objevily výtluky, chodci
mohou být lapeni do nevábných
pozůstatků po čtyřnohých přáte-
lích, jejichž majitelům je stále za-
těžko se za svým psem ohnout.

Stav silnic i chodníků monitorují
a v této době intenzivně upravují Tech-
nické služby města. Díry v komunika-
cích zacelují studenou balenou směsí
již od prosince. „Vzhledem k příznivým
teplotám v lednu byla na pár dní uve-
dena do provozu i jedna z obaloven
vyrábějící teplou živičnou směs,“ říká
Tomáš Pospíšil ze střediska místních
komunikací Technických služeb. Výtlu-
ky jsou opravovány zaříznutím a po-
kládkou živice do výtluku nebo pou-
hým položením živičné směsi a zhut-
něním vibračním zařízením. Opravy se
provedly a provádějí např. v těchto uli-
cích: Gočárova, M. Horákové, Čajkov-
ského, Emy Destinové, Mrštíkova, Šte-
fánikova, Šimkova, Divišova, Karla IV.,
Habrmnanova, Dykova, Pardubická,
Vlčkovická, Puškinova, Dukelská,
K Sokolovně, Pod Kopcem, Na Kotli aj.

„Občané nám pomohou, když zjiš-
těné komunikační závady nahlásí
a řidiči přizpůsobí své chování stavu
a povaze komunikací,“ dodává Pospí-
šil. Informace o rozbitých silnicích je
možné hlásit na tel. 495 402 657.

Sledovat, upozorňovat a případně
i pokutovat nepořádné pejskaře patří
do činnosti městské policie. V posled-
ní době strážníci tuto aktivitu zinten-
zivnili, včetně kontrol platnosti psích
známek či vedení zvířat na vodítku
v místech daných vyhláškou. 

Minulý týden byly provedeny dvě
akce kontrolující majitele psů. Cel-
kem bylo zkontrolováno 109 pejsků,
hlídky dvakrát řešily pokousání psem
a sedmkrát volné pobíhání. Bylo
zkontrolováno i sedm štěňat mlad-
ších tří měsíců, která zatím nepodlé-
hají registraci.

K dnešnímu dni je ve městě evidová-
no 7 128 psů. Za loňský rok bylo stráž-
níky odchyceno a převezeno do útulku
462 zvířat a zkontrolováno 2 594 psů.
Bylo zjištěno 260 nedostatků týkajících
se neodklizených exkrementů a 350
volně pobíhajících psů.                    (R)

Loď Čechie zřejmě opustí po čtrnácti letech Hradec 
Počínaje čtvrtkem 20. ledna hodlá její majitel postupně Čechii
rozebírat a cca v průběhu třiceti dní by měl vrak zmizet zcela.
Likvidace plavidla proběhne v místě stávajícího kotvení. S jejím
přemístěním v rámci vodního toku nesouhlasila Státní plavební
správa, z důvodu absence potřebných lodních dokladů a nezbyt-
né technické prohlídky, která by potvrdila vyhovující stav plavidla
k pohybu na vodní cestě. V dobách své největší slávy sloužila
Čechie jako restaurační zařízení a hotel pro 60 nocležníků.

Zápisy prvňáčků se týkají i očních tříd 
na Základní škole Jiráskovo náměstí.



Vážení Hrade-
čáci, dovolte mi,
abych vás touto
cestou pozdravil
v novém roce a po-
přál pevné zdraví,
hodně sil a úspě-
chů. Pro mnohé
z vás jsem novou
tváří města. 

Narodil jsem se v Hradci Králové, kde
žiji se svou rodinou. Jsem ženatý, mám tři
děti, dvě dcery a syna. V politice se po-
hybuji od listopadu 1989. Mnohé zkuše-
nosti jsem získal jako asistent senátora
a v nedávné době i ministra zdravotnictví.
Jako člen komisí a pracovních skupin
jsem se podílel na tvorbě strategických
plánů rozvoje města a kraje, řešil jsem
i stovky podnětů občanů v oblasti urba-
nismu, staveb a dopravy. Větší část osob-
ního i politického úsilí jsem v minulosti
soustředil na sociální a školskou oblast.
Rád bych ve své nynější pozici dosavad-
ní zkušenosti zúročil a navázal na ně. 

Rozvoj města by měl být komplexní
a systematický. Neměl by se omezovat
pouze na diskuzi o tom, kde bude stát
jaké obchodní centrum. Čeká nás pří-
prava nového územního plánu města.
Zasadím se o to, aby byl podrobně dis-
kutován nejen s odbornou veřejností,
ale i s občany města. Dalším důležitým
úkolem bude dokončení realizace pro-
jektů v Integrovaném plánu rozvoje
města, které jsou spolufinancované
z evropských zdrojů. 

Budu usilovat o to, aby se město v bu-
doucnu více věnovalo problematice stár-
nutí naší populace a aby bylo na tuto
skutečnost pamatováno při tvorbě nové-
ho územního plánu. Měly by vzniknout
další lokality, kam by byly směřovány
projekty ze sociální oblasti. Rozhodně
by se nemělo zapomínat na osoby se
zdravotním postižením. 

12. 1. O pomoc požádal strážní-
ka městské policie včera večer
muž, který měl strach o svoji matku.
Sám za ní nemohl, protože byl na
služební cestě mimo město. Žena
v dopoledních hodinách nedorazila
na smluvenou schůzku a nereago-
vala ani na telefonické volání. Pro-
tože je nemocná a užívá léky, obá-
vá se o její život. Po příjezdu do
místa bydliště hlídka zjistila, že
v pokojích jsou rozsvícená světla.
Nikdo však na zvonění a bouchání
nereagoval. Od syna strážníci do-
stali kontakt na rodinného známé-
ho, který měl u sebe náhradní klíče
od bytu a mohl se dostavit na mís-
to. Po otevření bytu byla bezvládná
žena nalezena v posteli, ale nedaři-
lo se ji probudit. Po kontaktování
RZS byla ženě poskytnuta první po-
moc včetně masáže srdce. Ta po-
kračovala až do příjezdu lékaře. Ve
stabilizovaném stavu byla pětapa-
desátiletá žena převezena do fa-
kultní nemocnice.

17. 1. Ve tři hodiny ráno si hlídka
městské policie všimla nastartova-
ného vozidla, které stálo se zapnu-
tým pravým blinkrem, prázdným
předním kolem a nabouranou před-
ní částí vozu na parkovišti u termi-
nálu HD. Na sedadle spolujezdce
ležel muž. Protože se strážníci obá-
vali o jeho zdraví, otevřeli nezamče-
né dveře. Ve vozidle byl cítit alkohol
a muž evidentně spal. Po probuzení
uvedl, že ho na místo přivezla oso-
ba blízká a on zde pouze přespává.
Hlídka muže poučila, aby zůstal na
parkovišti a s vozidlem nikam nejez-
dil. Ten však neposlechl a deset mi-
nut po odjezdu hlídky vyjel z parko-
viště směrem do centra města. Ne-
osvětleného vozidla si všimli okolo
projíždějící strážníci. Šestatřicetile-
tého řidiče z Pardubic zastavili
a vyzvali ho k orientační dechové
zkoušce. Ta prokázala 3,53 promile
alkoholu v dechu. Na místo byla při-
volána Policie ČR, která si událost
převzala k došetření.                 (eč)
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Vzkaz zastupitelů hradecké veřejnosti 
V několika příštích vydáních zpravodaje Radnice si budete moci přečíst postupně vzkaz všech 37 zastupitelů města napříč politic−
kým spektrem. Na prostoru dvaceti řádků strojopisu mohou naformulovat libovolným stylem to, co chtějí vyslat směrem k občanům
města. Pro toto vydání jsme oslovili náměstky primátora, pokračovat budou radní města a v abecedním pořádku další zastupitelé. 

Startovací byty − šance pro mladé je ve finále

Ruseku a okrajové části Pouchova už kanalizace nechybí 

Centrum pro zdravotně 
postižené na nové adrese

Od září loňského roku poskytuje
Centrum pro zdravotně postižené
svoje služby pro osoby se zdravot-
ním postižením z celého Královéhra-
deckého kraje v budově bývalé II. in-
terní kliniky na Slezském Předměstí.

Jde především o odborné sociální
poradenství v oblasti sociálních slu-
žeb, invalidních důchodů, průkazek
ZTP a ZTP/P, příspěvku na péči a růz-
ných dalších příspěvků. Samozřej-
mostí je i sepsání odvolání či námitek,
pokud nebyl požadovaný příspěvek
přiznán. Každé pondělí od 13 do 16
hodin je v centru právník, který je
schopen poradit i v dalších oblastech
života. Nedílnou součástí poradenství
je i půjčovna rehabilitačních a kom-
penzačních pomůcek, kde lze zapůj-
čit na dobu nezbytně nutnou invalidní
vozíky, klozetová křesla, chodítka, se-
dačky do vany, elektrický vozík, scho-
dolez a nově i tři polohovací postele. 

Další službou jsou sociálně aktivi-
zační služby. Je to především provo-
zování Centra péče o duševní zdraví,
které je určeno pro občany s dušev-
ním onemocněním. V provozu je od
pondělí do pátku od 8 do 20 hodin.
Zde se klienti mohou vzdělávat na po-
čítačích, v anglickém jazyce, cvičit
v posilovně a tělocvičně, učit se růz-
ným dovednostem v rámci arteterapie
a podobně.

Druhou částí této služby je pořádá-
ní psychorehabilitačních pobytů pro
děti, mládež a dospělé osoby se zdra-
votním postižením. U dětí a mládeže
je to především zimní a letní tábor, ví-
kendové pobyty a výlety. U dospělých
jsou to rekondiční pobyty a sportovně
rehabilitační víkendy.

Mimo tyto služby je zde možno zís-
kat kompenzační pomůcky pro obča-
ny se sluchovým postižením, v pro-
deji jsou baterie do naslouchacích
aparátů, pryžové nástavce na fran-
couzské hole a další. V nabídce ne-
chybí též služby finanční poradny,
psychologa, poradenství v oblasti
odstraňování architektonických a ko-
munikačních bariér. Veškeré služby,
kromě pobytových akcí a půjčovny re-
habilitačních a kompenzačních pomů-
cek, jsou zdarma. 

Bližší informace je možno získat
na www.czphk.cz.

Sídlo: Centrum pro zdravotně po-
stižené KH kraje, Pospíšilova 365/9.
Telefon 495 538 867, 604 839 979,
e-mail: czphk@czphk.cz.             (jm)

Půjčovna pomůcek
pro osoby se
sluchovým postižením

Svaz neslyšících a nedoslýchavých
v ČR - Hradecký spolek neslyšících
otevírá od ledna půjčovnu pomůcek
pro osoby se sluchovým postižením.
Půjčovna vznikla v rámci projektu
SNN v ČR „Vybavení půjčoven po-
můckami pro osoby se sluchovým po-
stižením“, který je spolufinancován
Evropskou unií z Evropského fondu
pro regionální rozvoj. 

Půjčovna nabízí dočasné a bezplat-
né zapůjčení pomůcek pro individuální
poslech a porozumění řeči pro osoby
nedoslýchavé, např. FM systémy, in-
dukční smyčky, ale i signalizační po-
můcky, jako je vibrační budík vhodný
pro neslyšící. Adresa: Milady Horáko-
vé 504. Tel./fax/SMS: 495 533 138.

Otevírací doba: pondělí - středa
8.30 - 16.00, čtvrtek 8.30 - 14.00 hod.

(R)

Ačkoliv jsem se
v Hradci Králové
nenarodil, po čty-
řiceti letech, co
tady žiji, se pova-
žuji za Hradečá-
ka. Prožil jsem
tady všechny ty
vzrušující změny,
kterými tohle měs-

to procházelo od roku 1971. Pama-
tuji Hradec Králové jako „rudou
garnisonu“, smutnou a nevlídnou
městskou aglomeraci s rudými
hvězdami na ulicích, které si cizinci
pletli s červenou na semaforu. Pa-
matuji Hradec Králové po sametové
revoluci, jak se ze všech sil snažil
probrat z normalizační letargie. Pa-
matuji prvního demokraticky zvole-
ného primátora, první bezbariérové
přechody, první ročník festivalu Di-
vadlo evropských regionů, první po-
revoluční vítězství hradeckých fot-
balistů a hokejistů. 

Pamatuji, jak jsem objevoval
krásnou, nenapodobitelnou Gočá-
rovu architekturu, která se oblékala
do nových kabátů, a žasnul jsem,
že mi unikala, ačkoliv jsem se mezi
ní pohyboval předchozích dvacet
neveselých roků. Pamatuji, jak lidé
postupně plnili přibývající hospody
na starém městě, což bylo neklam-
ným znamením, že město začíná
žít, jak se patří. 

Tohle všechno pamatuji a záro-
veň vím, že se to vše neudálo samo
o sobě. Na tom, že Hradec Králové
rozkvetl a každé jaro jakoby mu při-
bývá květů, mají zásluhu přede-
vším lidé, „Hradečáci“, kteří si v ta-
kovémhle městě přejí žít a záleží
jim na něm. Patřím mezi ně a udě-
lám pro své město, co bude v mých
silách. 

Doma je hlavně
pocit, a pokud se
tak máme v Hradci
Králové jako jeho
obyvatelé cítit, mu-
sí nám město na-
bízet vše, co k to-
mu potřebujeme.
Kombinace oborů,
které mi byly svě-

řeny - školství, sociální oblast a život-
ní prostředí - k tomu přímo vybízí.
Člověk by se měl narodit do podmí-
nek, které zajistí jeho zdravý růst, vý-
voj osobnosti a vše, co k tomu náleží.
Město může pomoci s bydlením mla-
dých rodin, zřizuje jesle, mateřské
a základní školy, přispívá na aktivity
pro trávení volného času, ať volně na
hřištích a sportovištích, nebo organi-
zovaně v kroužcích či dětských klu-
bech. Na druhou stranu by mělo umět
pomáhat zmírnit dopad některých ne-
příznivých skutečností na chod rodiny
nebo osud každého z nás a podpořit
ty, kteří mají snahu se ze svých pří-
padných trablů vymanit a systém
podpory nezneužívají. To platí i pro
seniory. Bylo by smutné si myslet, že
k jejich pokojnému stáří stačí jen peč-
livě ustlaná postel a pravidelné jídlo.
I oni chtějí prožívat svoje dny aktivně,
chtějí brouzdat nejen parky, ale i po
internetu, mít kde se kulturně, spole-
čensky a sportovně vyžít. Brzy se ve
městě setkáme s podobným hřištěm,
jako se staví pro děti, ale „řádit“ na
něm budou senioři na speciálně
upravených atrakcích, které jim po-
mohou tužit si těla podle toho, jak je-
jich síly a vůle dovolí. Chci žít ve
městě, které tohle vše nabízí. A já
jsem tady proto, abych z těchto plá-
nů, s pomocí vás všech a pro nás
všechny, realizoval pokud možno co
nejvíce. 

V komunální po-
litice nejsem no-
váčkem - náměst-
kem primátora jsem
již od roku 2002.
Po stejnou dobu
jsem členem za-
stupitelstva i rady
města. Se svojí
osmiletou zkuše-

ností jsem tedy v novém vedení nej-
déle sloužící. Po této době jsem změ-
nil svěřenou gesci, kterou je teď sprá-
va městského majetku a městských
organizací. Zároveň jsem statutárním
zástupcem primátora.

V předchozím volebním období jsem
měl na starost školství, kulturu, cestov-
ní ruch, sport, sociální věci a zdravot-
nictví. K majetku města i tato gesce
měla velmi blízko. Budu se tedy starat
ještě více o to, aby byl městský maje-
tek lépe spravován a využíván. Hodně
se toho již udělalo, ale vzhledem
k stovkám budov, pozemků a dalšího
nemovitého i movitého majetku je před
námi ještě dlouhá cesta. Je hotov pa-
sport zeleně, víme, kde jaký strom ros-
te, jaké podmínky mu musíme vytvořit
a kde můžeme nové sázet, známe ma-
jetkové poměry v komunikacích, kdo,
kde a co vlastní, ale chybí nám kom-
pletní plán správy a údržby našich bu-
dov. Nemůžeme přece jen stavět, ale
musíme mít také finanční prostředky
na údržbu. A to je právě ten problém.
Dá se říci, že dnes město vlastní tolik
majetku, že není schopno se o něj
v plné míře starat.  A v tom vidím na
dlouhou dobu smysl mé nové práce.
Stejně tak, jako v minulosti, chci, aby
se v našem městě dobře žilo a praco-
valo. Spokojenost občanů pro mě byla
a zůstává prioritou i nadále. Jsem otev-
řený komunikaci s občany a kdykoliv
se na mě kdokoliv může obrátit. 

Martin Soukup
náměstek pro správu majetku
a městské organizace 

Jindřich Vedlich
náměstek pro rozvoj,
investice a dotace

Josef Krofta
náměstek pro oblast kultury,
sportu a cestovního ruchu

Leoš Kučera
náměstek pro oblast školství, 
sociálních věcí a zdravotnictví
a životního prostředí 

Zhruba rok trvala stavba splaškové kanalizace téměř pro šest stovek
obyvatel místních částí Rusek a okrajové části Pouchova, v ul. Rusecká
a Na Dubech. Tyto dvě lokality totiž dosud nebyly napojeny na čistírnu
odpadních vod a odpadní vody zde byly vypouštěny v mnoha případech
po nevyhovujícím předčištění do Piletického potoka. Kolaudační sou-
hlas byl vydán ke konci roku 2010 a od této chvíle se mohou lidé po-
stupně napojovat na nově vybudovanou kanalizaci.
Kanalizační přípojky se budou budo-

vat v roce 2011 s tím, že nejzazší ter-
mín je konec roku, kdy vyprší povolení.
Po tomto termínu již nebude možné
vypouštět odpadní vody stávajícím
způsobem do Piletického potoka. 

Investorem stavby byla společnost
Vodovody a kanalizace Hradec Králo-
vé, a. s. Šlo o výstavbu 4 134 m gra-
vitačního potrubí, 2 880 m tlakového
potrubí a čtyři kanalizační čerpací sta-
nice, jejichž provoz bude automatický
a s dálkovým přenosem dat na cent-
rální vodárenský dispečink.

„První týdny fungování kanalizace

jsme nezaznamenali na dispečinku
žádné problémy. Kapacita třebešské
čistírny odpadních vod je plně posta-
čující pro to, aby bez problému vyčisti-
la splašky z nově napojených nemovi-
tostí,“ vysvětlil technicko-provozní ná-
městek společnosti Vodovody a ka-
nalizace Hradec Králové Pavel Loskot. 

Celkové náklady na stavbu činily
48,2 mil. Kč, z nichž 35 % bylo použi-
to z dotace Ministerstva zemědělství,
45 % bylo uhrazeno z komerčního
úvěru se státem dotovaným úrokem,
10 % z dotace Královéhradeckého
kraje. Zbytek finančních prostředků

poskytlo statutární město Hradec Krá-
lové, které rovněž zaplatilo kompletní
rekonstrukci místních komunikací do-
tčených stavbou v částce 4,5 mil. Kč.

Připojením těchto lokalit na čistírnu
odpadních vod, která po rozsáhlé re-
konstrukci ukončené rovněž v roce
2010 splňuje nejpřísnější požadavky na
čištění, přispěla tato stavba k výrazné-
mu zlepšení životního prostředí města.

Nová kanalizace začala od prosince
loňského roku sloužit také v Malšově
Lhotě v osadě Stříbrný potok. Podob-
nou budoucnost má před sebou i ulice
Pouchovská v městské části Pouchov.
Zde se s napojením počítá v roce
2012. Současně s tím by měla probí-
hat rekonstrukce chodníků a komuni-
kace za spoluúčasti Královéhradecké-
ho kraje a statutárního města Hradec
Králové. Předpokládaná investice do
nové kanalizace dosáhne výše okolo
30 milionů korun.                           (R)

Na dveře 77 nových bytových jednotek z programu startovacího byd-
lení budou moci v únoru připevnit své jmenovky první nájemci. Ti vze-
jdou z veřejného losování 1. února v královéhradeckém Adalbertinu.
Město nabídlo ve výběrovém řízení 19 bytů s dispozicí 1 + kk a 58 bytů
2 + kk a zájem projevilo celkem 373 uchazečů. Startovací byty jsou ur-
čeny občanům Hradce Králové na začátku jejich ekonomické kariéry,
především pak mladým rodinám. 

Z celkového počtu 77 bytů je 72
v ulici Ve Stromovce, čtyři byty v ulici
Rybova a jeden byt ve Svatojánské
ulici. O byty 1 + kk požádalo celkem
45 žadatelů, o byty 2 + kk 328 žada-
telů. Nájemné je stanoveno ve výši
21 Kč/m2 měsíčně, dále bude hrazen
poplatek za služby spojené s užívá-
ním bytu.

„Úplnost přijatých žádostí posoudila
17. ledna komise jmenovaná pro ten-
to účel Radou města Hradec Králové.
Žadatelům, kteří splnili formální nále-
žitosti, začal odbor správy majetku
města o den později odesílat pozván-
ky k losování, které budou obsahovat
i číslo, pod kterým je žadatel do loso-
vání zařazen. Neúspěšní uchazeči
budou rovněž obesláni dopisem s dů-
vodem jejich vyřazení z losování,“ vy-
světlil Ondřej Votroubek, vedoucí od-
boru správy majetku města.

V úterý 1. února 2011 proběhne od
10 hod. veřejné losování ve velkém
sále Adalbertina za účasti notářky.
Vylosovaným žadatelům pak bude

umožněna prohlídka vylosovaného
bytu a v případě jejich zájmu bude
uzavřena nájemní smlouva na byt
v souladu s příslušnou směrnicí rady
města.

Startovací byty jsou určeny pro ža-
datele na začátku jejich ekonomické
kariéry, především pak pro mladé ro-
diny. Jde tak o další ze vstřícných kro-
ků podporující zvolené téma tohoto
roku, kterým je v Hradci Králové ro-
dina.                                            (R)

Školení žadatelů 
o finanční příspěvky
na obnovu památek

Odbor památkové péče magistrátu
měst a upozorňuje vlastníky nemovi-
tostí v památkové rezervaci a památ-
kové zóně, že mohou podávat žádos-
ti o finanční podporu z grantu města
na zachování a podporu památkové-
ho fondu. Příspěvky se poskytují ze-
jména na obnovu a restaurování ne-
movitostí, restaurování movitých věcí,
publikační, vzdělávací a osvětovou
činnost vztahující se k architektuře
a k památkám města a na zpracová-
ní stavebně-historických průzkumů.
Granty se vztahují i na výměny oken. 

Školení žadatelů o tyto finanční
příspěvky se uskuteční ve středu
26. ledna od 16 hod. v zasedací míst-
nosti č. 94 v 2. patře levé části budo-
vy Magistrátu města Hradec Králové.
Doporučujeme se předem seznámit
s podmínkami poskytování příspěvků
a s formuláři žádostí, které spolu s po-
drobnějšími informacemi naleznete
na www.hradeckralove.org.            (R)
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Uzávěrka tohoto čísla byla 14. 1. 2011. Zve−
řejněné informace jsou platné k tomuto datu.
Uzávěrka dalšího čísla bude 21. 1. 2011. 

Redakce si vyhrazuje právo nevyžádané přís−
pěvky upravit či neotisknout. Statutární měs−
to Hradec Králové nenese jakoukoliv odpo−
vědnost za případně vložené propagační tis−
koviny jakéhokoliv charakteru. Se stížnostmi
v tomto smyslu se, prosíme, obracejte na
svého poštovního doručovatele.

RADNICE − Čtyřikrát měsíčně vydává Ma−
gistrát města Hradce Králové Evidenční
číslo MK ČR E 13867 Redaktorka Pavlína
Pospíšilová. Magistrát města HK, Českoslo−
venské armády 408, 502 00 Hradec Králové,
tel. 495 707 431, fax: 495 707 103. E−mail: re−
dakce.radnice@mmhk.cz. Adresa internet:
www.hradeckralove.org.

Inzerce Garamon s.r.o., tel.: 603 234 459
Tiskne Garamon s.r.o. Hradec Králové 

Distribuci zajišťuje Česká pošta, s.p., tel. 495
054 125.

KAM ZA SPORTEM

AKTIVITY PRO DĚTI
Parkohraní v zimním hávu

Zimní parkohraní - veselou zimní
vycházku do Šimkových sadů - pro
děti z mateřských škol a žáčky 1. - 2.
tříd připravil turistický oddíl mládeže
Pěšinky a Ostříži. Děti mohou přijít
v doprovodu rodičů v sobotu 22. led-
na nejlépe cestou od stanice MHD
u magistrátu. Jednotlivé skupiny zá-
jemců budou odcházet na trasu
mezi 14. a 15. hodinou. Předpoklá-
daná doba trvání programu je asi
dvě hodiny. Bližší info: V. Hušková,
tel. 776 627 336.   

Šance pro nové zpěváčky
Královéhradecký dětský sbor

JITRO a Základní umělecká škola
JITRO Hradec Králové otevírají od
1. února několik nových tříd. Zápi-
sy nových zpěváčků se uskuteční ve
dnech 27. - 28. ledna a 31. ledna -
3. února, vždy od 15 do 17 hod. v bu-
dově sboru v Gayerových kasár-
nách, tř. ČSA 335. Děti si k zápisu
připraví jednu oblíbenou píseň. Více
informací získáte na www.jitro.cz.

Jarní prázdniny na horách 
Základní škola Pouchov a obecně

prospěšná společnost Ambrozia při-
pravily pro všechny děti z Hradce
Králové možnost strávit jarní prázd-
niny (13. - 19. 2. 2011) na chatě
v Orlických horách.

Pro děti je připraveno několik pro-
gramových náplní - od napínavé hry
„Po stopách Yettiho“ (pro mladší), až
po zábavu na lyžích a snowboardu
(pro starší) a možnost zahrát si ve
filmu a naučit se pracovat s kame-
rou. Akci zajišťují zkušení pedago-
gové. Pro více informací a přihláš-
ku kontaktujte hlavního vedoucí-
ho L. Kobrleho, tel. 606 452 912. (R)

Velký dětský karneval 
v Adalbertinu 

Velký dětský karneval je připraven
na 23. ledna od 15 hod. ve velkém
sále Adalbertina. Soutěže, hádanky
a kvízy zařídí Zuzana a Aleš Zema-
novi se svým Dřevěným divadlem
z Brna a možná přijde i kouzelník.
Při závěrečném defilé masek budou
vybrány a odměněny ty nejhezčí.
Vstupenky lze zakoupit v Informač-
ním centru HK na Gočárově třídě,
nebo zarezervovat na www.hkpo-
int.cz.

Pouta Ondřeje Malého

Češi a Slováci pošesté v jednom kole

Regiontour přivítal arcibiskupa Dominika Duku

Kantiléna v partnerském městě

VÝSTAVY

PLESY

KAM ZA KULTUROU
Sobota 22. 1.       

Galerie MU 9.00 Příběh králíka - pro
děti
Adalbertinum 9.00 Pejsek a kočička
Nová Akropolis 10.00 a 13.00 Ba-
chova květová terapie proti úzkosti,
stresu a depresi
Hvězdárna HK 14.00 Pozorování
Slunce, 15.00 Program pro děti,
17.00 Expedice StarChile 2010 -
Martin Lehký, 19.00 Večerní pro-
gram, 20.30 Večerní pozorování
Kino Centrál 15.30 Gulliverovy cesty
3D, 18.45 Carmen - opera
Divadlo Drak 16.00 Všechno lítá, co
peří má
ČRo HK 17.10 Radioklub - křest kni-
hy Zdeňka Pojmana: Skotský deník

Neděle 23. 1.
Kino Centrál 10.00 Element česky,
11.45 Element English, 15.30 Gullive-
rovy cesty 3D, 18.00 Nevinnost,
20.00 Jíst, meditovat, milovat
Aldis 13.00 Dance floor attack 2011
KD Střelnice 14.00 Nedělní taneční
odpoledne
Adalbertinum 15.00 Dětský karneval
ČRo HK 17.10 Návštěva - Zdena
Vaškovová - pěvkyně, režisérka a ře-
ditelka hořické ZUŠ

Pondělí 24. 1.
Církev československá husitská
9.00 Narativní analýza Janova evan-
gelia
Klicperovo divadlo 10.00 Ještěři
ZUŠ Habrmanova 17.00 Koncert žáků
Kino Centrál 17.30 Jíst, meditovat,
milovat, 20.15 Další rok
Adalbertinum 18.00 Švýcarsko -
Martin Loew
Filharmonie HK 19.00 Abonentní
koncert řady opereta-muzikál
Divadlo Jesličky 19.30 Za oponou
ČRo HK 20.10 Hudba ze zapadlých
vesnic - Souad Massi: alžírské písně
na folkový způsob

Úterý 25. 1.
Aldis 16.30 Postavení neziskových
organizací ve společnosti
SVK HK 17.00 Casablanca, filmový
klub
ČRo HK 17.10 Rozhlasové pexeso -
soutěž
Kino Centrál 17.30 Občanský prů-
kaz, 20.15 Erotikon
ZUŠ Střezina 18.00 Kytarová dílna

Středa 26. 1.
Kino Centrál 9.30 Jíst, meditovat,
milovat, 17.30 Další rok, 20.00 Dobré
srdce
ČRo HK 11.10 Radioporadna - Ra-
dek Šejvl - finanční poradenství
Muzeum VČ 18.00 Zatmění Slunce
na Velikonočním ostrově - M. Navrátil
SVK HK 18.00 Skotsko - Libor Turek
ZUŠ Střezina 18.00 Dobrý večer Na
Střezině
Klicperovo divadlo 19.00 Ještěři
Hvězdárna HK 19.00 Večerní pro-
gram, 20.30 Večerní pozorování

Čtvrtek 27. 1.
ZUŠ Střezina 18.00 Koncert žáků
Kino Centrál 18.00 Druhá strana
mince, 20.00 Velká láska + Všechno
nejlepší
Klicperovo divadlo 19.00 Náměstí
Bratří Mašínů
Divadlo Drak 19.00 Všechno lítá, co
peří má + Nocturno
Adalbertinum 19.00 Monology vagíny
ČRo HK 19.10 Životopisy - cyklus na
vlnách Českého rozhlasu Hradec
Králové
Divadlo Jesličky 19.30 Kraťasy

Pátek 28. 1. 
Galerie MU 9.30 Mami, tati, pojď si
hrát
ČRo HK 17.10 Auto-moto - servis
a rady pro východočeské motoristy
Kino Centrál 18.00 Rodinka, 20.00
Neúplatní
Klicperovo divadlo 19.00 Každý
šťastný den
Studio Beseda 19.00 Noc oživlých
mrtvol
Hvězdárna HK 19.00 Večerní pro-
gram, 20.30 Večerní pozorování
Filharmonie HK 19.30 Koncert na
zakončení dirigentských kurzů

Sobota 22. 1. 
Adalbertinum 20.00 Tyflo ples

Čtvrtek 27. 1.
Aldis 19.30 Maturitní ples Gymnázia
J. K. Tyla

Pátek 28. 1.
Aldis 19.00 Maturitní a reprezentační
ples SOŠ veterinární

Hledají nový domov
Myška, evid.č. 10/2011; kříženec,

pohlaví: fena, věk:
13 týdnů, barva:
černošedá, odha-
dovaná velikost
v kohoutku v do-
spělosti:  45 cm.

Štěňátko nale-
zeno strážníky 10. 1. ve věku dvanáct
týdnů. Je vyrovnané kamarádské po-
vahy. Jeho dosavadní hmotnost čtyři
kilogramy se, než dosáhne období
dospělosti, ještě ztrojnásobí.

Oliver, evid. č. 502/2010; bígl, po-
hlaví: pes, věk:
5 let, barva: bíloh-
nědá, velikost v ko-
houtku: 42 cm.

Oliver je ušle-
chtilý pes, povaho-
vě vyrovnaný, přá-
telský. Přesto, že

jsme dohledali adresu jeho majitele
(pes je čipovaný), majitel na naši vý-
zvu nereaguje. 

Dyna, evid.č. 3/2011; německý ov-
čák, pohlaví: fena,
věk: 10 let, barva:
černá se znaky,
velikost v kohout-
ku: 63 cm.

Starší fena ně-
meckého ovčáka
klidné, přátelské

a oddané povahy. Při vstupní veteri-
nární přejímce zjištěna střevní viróza.
V současné době je fena doléčena,
zdravá a vhodná k osvojení.          (ll)

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

SVK HK 4. podlaží - Krajiny Františ-
ka Hrubína, do 30. 1.
Galerie Na Hradě - Tapisérie a objek-
ty, R. a V. Vodákovi, do 14. 2.
Ateliér Labyrint - Mladej na Novym,
Martin Zemanský, do 28. 2.

VÝSTAVY
Galerie Koruna - Secese - obrazy,
plakáty, grafika, do 22. 1.
Galerie Automat - Immersions, Lucie
Krejcarová a Renata Pavlíková, do 28.1.
Galerie Na Mostě - Autogramy sou-
časných výtvarných umělců, Jaroslav
Míchal, 28. 1.

FC Hradec Králové pořádá 22. - 23.
ledna mezinárodní halový, fotbalový
turnaj pro kategorii U-11 - VEOLIA
CUP. Jedná se o velký turnaj, který
proběhne v halách Háječek a Před-
měřice. Turnaje se zúčastní celkem
20 týmů, jako např. FK Baumit Jablo-
nec, FK Mladá Boleslav, FC Viktoria
Žižkov, ŠK Slovan Bratislava, MŠK Ži-
lina, FK Povážská Bystrica, FK Dukla
Bánská Bystrica. Barvy Hradce Králo-
vé budou reprezentovat dva týmy
E- žáků FC Hradec Králové. Turnajo-
vý program začíná po oba dva dny
v 8 hodin a finálové zápasy jsou na
pořadu po 15. hod. 

22. ledna se koná v 50m bazénu
městských lázní 1. finálový turnaj I. ligy
dorostenců ve vodním pólu od 9 do 16
hodin za účasti Fezka Strakonice, Ko-
mety Brno, KPV Přerov a Slavie HK,
v jehož rámci se uskuteční semifinále
st. žáků Slavia HK - Fezko Strakonice
v 10 a 14 hodin.                             (R)

Začátek roku 2011 oslavil Dívčí sbor Kantiléna hned dvěma koncerty
v partnerském městě Walbrzychu. Kantiléna zamířila na novoroční setká-
ní klubu seniorů „Zlatý podzim“ z domu kultury, s nímž již pět let udržuje
přátelský vztah Klub důchodců VOP 064 pod vedením Evy Vohralíkové. 

Druhý koncert se konal v nádher-
ném kostele Na Podzámčí „Sanktuari-
um Kříže svatého“ za účasti dalších tří
polských sborů. V kostele zaplněným
do posledního místa, zněly písně fran-
couzské, německé, polské i české.
Bouřlivý potlesk více než 700 poslu-
chačů sklidila i Kantiléna, která ze zú-
častněných pěveckých sborů byla po-
četně nejmenší, ale i nejmladší, a je
stále miláčkem valbřišského publika.
Vzácnými hosty koncertu byl i diecézní

biskup svidnický Ignacy Dce, kněz pro-
bošt Andzrej a přítel sboru kněz Lukáš. 

Oba koncerty proběhly za účasti
a zájmu valbřišského tisku, rozhlasu
i televize. Eva Vohralíková předala
všem zúčastněným pozdravy z města
Hradce Králové s přáním všeho nej-
lepšího do nového roku a další spolu-
práce. Setkání v partnerském městě
se uskutěčňují díky finanční podpoře
statutárního města Hradce Králové.   

(ev, mr)

Česko-slovenský bál jako oslava přátelství mezi oběma národy se už
pošesté uskuteční v sobotu 29. ledna od 19.30 hod. v prostorách králo-
véhradeckého Adalbertina pod záštitou a za osobní účasti primátora
města Hradce Králové Zdeňka Finka a Petra Gogoly, primátora partner-
ského města Banská Bystrica. 

Regionálna Obec Slovákov ve spo-
lupráci s Hradeckou kulturní a vzdělá-
vací společností připravila pro ná-
vštěvníky bálu pestrou kulturní nabíd-
ku v podání slovenských a českých
hudebních skupin a sólistů. Nový pri-
mátor partnerského města  Banské
Bystrice přiveze krajanům kousek do-
mova v podobě Ľudové hudby GYP-
SY MUSIC Alexandra Daška.

Setkání krajanů určitě potěší i hu-
dební skupina Butterfly ze slovenské-
ho Trenčína, která se bude střídat
s královéhradeckou skupinou Galileo
band. V programu vystoupí i finalisté
soutěže Česko Slovensko má Talent
a to Taneční skupina Křečkovi muži
a zpěvačka Ľubica Smítková. Odze-

mok - lidový sólový mužský tanec ve
zrychlujícím se tempu, s podřepy
a výskoky předvede herec divadla
Drak Filip Huml.

Na šestém Česko-slovenském bále
nebude chybět ani bohatá tombola
a půlnoční pravá slovenská kapustnice. 

O tom, že se jedná o mimořádnou
společenskou událost v novém roce,
svědčí  nejen velký Bál byl zařazen
mezi prestižní společenské a kulturní
akce v programu Calendarium Regina
statutárního města Hradec Králové. 

Vstupenky je možno rezervovat
v Centru mladých tel. 495 270 623.
Podrobnější informace královéhra-
decké Obci Slováků najdete na
www.slovaci-hk.cz.                       (jš)

Ve čtvrtek se otevřely návštěvníkům brány brněnského výstaviště
každoročních veletrhů GO a Regiontour. Ve znamení projektu Rok rodi-
ny se zde prezentuje i město Hradec Králové. V polovině března se
v Hradci Králové uskuteční konference Vojenské památky v cestovním
ruchu, proto si letošní veletrh vzal za své hlavní téma pevnostní systé-
my pro hlavní expozici Královéhradecka. Do expozice Královéhradecka
zavítal arcibiskup Dominik Duka, který tím potvrdil, že má stále k naše-
mu městu a kraji i přes své náročné angažmá v Praze blízký vztah.

Arcibiskup pražský a primas český
Dominik Duka se setkal přímo v králo-
véhradecké expozici s primátorem
města Zdeňkem Finkem a s předsta-
viteli kraje.

„Výsledek jednání přinese budouc-
nost. Cílem setkání bylo pohovořit
k těm, kteří se zabývají turistikou, pro-
tože poutě jsou součástí turistiky a to je
zcela jistě náš společný zájem,“ doplnil
k dnešnímu setkání Dominik Duka.

Poprvé zde byla představena bro-
žura „Hradec Králové pro děti a jejich
rodiče“, jež odhaluje zajímavá zákou-
tí města a jeho atrakce.

„V rámci veletrhu si mohou vyměnit
města a regiony své názory a navzá-
jem se inspirovat náměty a nápady na
vylepšení. Výstavní plocha věnovaná
prezentaci našeho města je možná ve
srovnání s některými jinými vystavo-
vateli menší a úspornější a náklady

na čtyřdenní prezentaci jsou opravdu
minimální. Poměr cena výkon je však
výhodný. V případě významného vý-
ročí města by bylo samozřejmě mož-
né expozici upravit či zvětšit a použít
ji i pro další obdobné významné vele-
trhy,“ řekl primátor města Zdeněk
Fink.

V první polovině roku se město dále
představí na třech významných vele-
trzích cestovního ruchu, Vacances
v Bruselu (3. - 7. 2.), Holiday World
v Praze (10. - 13. 2.) a Infotour
a cykloturistika v Hradci Králové
(18. - 19. 3.).

V roce 2010 se veletrhu Regiontou-
ru a GO účastnilo 1105 firem z 21
zemí. A po celou dobu veletrhu byla
zaznamenána návštěvnost až 33 000
návštěvníků.                                (R)

Fantastického úspěchu dosáhl hradecký herec Ondřej Malý při histo-
ricky prvním udílením Cen české filmové kritiky 13. ledna 2011. Tuzemští
filmoví novináři a publicisté touto soutěží chtěli vyzdvihnout to nej-
lepší, co v domácí kinematografii vzniklo za minulý rok, a vytvořit tak
adekvátní konkurenci Českému lvu na podobné paralele, jako fungují
soutěže o Zlaté glóby a Oscary. 

Absolutním vítězem prvního roční-
ku se stal pěti cenami ověnčený film
Radima Špačka a Ondřeje Štindla
POUTA. Ondřej Malý si pro ocenění
vystoupal rovnou dvakrát, když zís-
kal za svého malého-velkého psy-
chopatického estébáka Antonína
Rusnáka nejen titul nejlepšího herce
v hlavní roli, ale také cenu Objev
roku, což je o to půvabnější, že pár
dní na to oslavil své pětačtyřicáté
narozeniny. Pro pravidelné návštěv-
níky Klicperova divadla, ovšem Ond-
řej Malý jistě žádným novým obje-
vem není, protože je našemu divadlu
věrný už téměř čtrnáct let. V sou-
časné době ho můžete vidět v Ler-
montovově Maškarádě, kde ztvárnil
hlavní roli nebezpečného knížete
Arbenina, v Hadriánovi z Římsů, kde
je neodolatelně vlezlým Lepohlavem

nebo v Sherlocku Holmesovi, kde
vás zcela jistě překvapí svou módní
kreací, a samozřejmě také v nové
premiéře Světáků, kde ztvárnil fa-
sádníka Gustu Prouzu na cestě do
velkého světa.    

kd, foto archiv Klicperova divadla

Ondřej Malý na prknech Klicperova
divadla v Lermontovově Maškarádě. 


