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U nás v kraji
Vážení a milí spoluobčané, 

na Pivovarském náměstí se 
bude tančit. Proč a jak ptáte 
se? Už 8. května se na Den 
osvobození České republiky 
uskuteční Den kraje. Letos 
se ponese v duchu první 
republiky a především tance. 
Zlatým hřebem programu 
bude od pěti odpoledne 
na Pivovarském náměstí 
tančírna. K tanci bude hrát 
kapela Golden Big Band 
Prague. A jelikož naše oslava 
kraje bude mít příchuť histo-
rie, uvítám, když návštěvníci 
přijdou v dobovém oblečení. 
Během slavnostního cere-
moniálu, který se uskuteční 
dopoledne, ocením Zásluž-
nou medailí Královéhra-
deckého kraje členy složek 
Integrovaného záchranného 
systému Královéhradeckého 
kraje. 
Vybraným osobnostem 
udělím také pamětní medaili 
hejtmana. S návrhy jste 
mi pomohli vy, obyvatelé 
Královéhradeckého kraje, 
a celkem se sešlo 72 nomi-
nací. Toto číslo mě nesmírně 
těší, zapojení veřejnosti 
byl dobrý nápad a je vidět, 
že mezi námi žije spousta 
lidí, díky nimž můžeme být 
na náš kraj hrdí.
Vážení spoluobčané, těším 
se na vás 8. května a přeji 
vám krásný květen.

Jiří Štěpán
hejtman Královéhradeckého kraje

Začala dostavba náchodské nemocnice
 Nemocniční areál v Náchodě 
se 27. března stal dějištěm podpi-
su smlouvy na první etapu mo-
dernizace Oblastní nemocnice 
Náchod za 1,344 miliardy korun. 
Slavnostního aktu se zúčastnili 
jak zástupci Královéhradeckého 
kraje a vedení nemocnice, tak 
i zástupci stavebních společností, 
které zde v dubnu zahájily sta-
vební práce. Ty budou probíhat 
za plného provozu nemocnice. 
Pro pacienty i zaměstnance 
znamená zahájení prací přede-
vším omezení pohybu v areálu 
a parkování. 
 „Když jsme předchozí tendr 
rušili, tak jsme řekli, že na jaře 
2018 chceme stavět a termín 
držíme. Dnešek je dnem, kdy 
zaměstnanci a v důsledku i paci-
enti dostávají jistotu na zlepšení 

fungování náchodské nemocnice 
a jejích možností, jak co nejlépe 
pomáhat lidem,“ řekl při podpisu 
smlouvy hejtman Královéhra-
deckého kraje Jiří Štěpán. 
 Radní pro oblast investic 
Václav Řehoř popisuje, co je 
předmětem modernizace ná-
chodské nemocnice: „Základem 
modernizace je výstavba dvou 
nových nemocničních objektů 
J a K, které jsou na sebe napo-
jeny. Dále vznikne objekt O, kde 
budou uloženy zdroje medici-
nálních plynů, bude vystavěn 
nadzemní koridor mezi budova-
mi A a K. Zároveň se mimo jiné 
počítá s vybudováním chodníků 
a přístupových komunikací. 
Cílem celé modernizace je pak 
sestěhování horního areálu 
nemocnice a sjednocení všech 

provozů do dolního areálu. 
V konečné fázi by měli být 
převedeni i všichni pracovníci 
nemocnice, čímž dojde také 
ke snížení nákladů na logistiku 
a transport v rámci areálu.“
Oblastní nemocnice Náchod 
zajišťuje zdravotní péči pro 
spádovou oblast s více než 200 
tisíci obyvateli. 
 „Tato nemocnice je největ-
ším zdravotnickým zařízením 
Královéhradeckého kraje a její 
modernizace je nezbytná. Ať 
už kvůli provozu, tak i kvůli 
personálnímu obsazení. Věřím, 
že moderní pracoviště přiláká 
nové lékaře i další zdravotnic-
ký personál, které zde nutně 
potřebujeme,“ dodal náměstek 
hejtmana pro oblast zdravotnic-
tví Aleš Cabicar.

Okolí Hospitálu Kuks změní 
tvář              
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Kraj počítá s rekordní investicí 
do silnic               
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Expozice o hornictví lákají 
na novinky
Měděný důl Bohumír v Jívce při-
chystal na novou sezonu návštěv-
nické novinky. Přímo v podzemí 
je možné zhlédnout autentické 
filmy ukazující hornickou dřinu 
a poslechnout si důlní zvuky, které 
horníky provázely při práci. Na děti 
čeká hravý interaktivní program 
„Tajemství podzemí“. Ani v hor-
nickém skanzenu v Žacléři není 
o novinky nouze. Tou první je štola 
Jitřenka, ve které bude mimo jiné 
k zhlédnutí i opravdivá uhelná sloj. 
Druhou je úpravna uhlí, která se 
otevře návštěvníkům jako jediná 
a unikátní v České republice, kde se 
mohou dozvědět vše o zpracování 
a úpravě uhlí. Pro více informací 
sledujte www.djs-ops.cz.

Kraj obdržel od města 
pozemky pro dostavbu 
Domova U Biřičky
Královéhradecký kraj obdržel 
od města Hradce Králové potřebné 
pozemky pro dostavbu domova pro 
seniory U Biřičky. Na konci května 
bude dokončená studie, na kterou 
budou navazovat další potřebné 
kroky před samotným zahájením 
avizované dostavby. Dostavba 
domova pro seniory U Biřičky 
bude spočívat ve vybudování nové 
třípodlažní budovy pro ubyto-
vání klientů tamního sociálního 
zařízení, rekonstrukce kuchyně či 
rozšíření parkovacích ploch a zdej-
šího parku. Díky této dostavbě 
vznikne přibližně 120 lůžek. Přesný 
počet je závislý na konečné podobě 
připravovaného projektu.

Vodácká sezona začala 
čištěním Orlice
Klub dětí a mládeže v Hradci 
Králové pořádal o víkendu 21. a 22. 
dubna 2018 už 11. ročník čištění ko-
ryta, břehů i slepých ramen Divoké 
a Tiché Orlice. V Přírodním parku 
Orlice se během víkendu čistila 
koryta řek z Doudleb nad Orlicí 
do Hradce Králové (Divoká Orlice) 
a z Čermné nad Orlicí do Albrechtic 
nad Orlicí (Tichá Orlice) v délce 
okolo 70 kilometrů. Královéhra-
decký kraj tuto aktivitu podpořil 
částkou 150 tisíc korun.

Do práce na kole.
Květen patří tradiční 
cyklistické akci 
Během května se koná 8. ročník 
soutěže „Do práce na kole“. Této 
celorepublikové akce se účastní 
i Královéhradecký kraj. Soutěží 
družstva čítající 2 - 5 členů, přičemž 
z jedné firmy či instituce může být 
zapojeno neomezené množství 
týmů. Zapojit se může i jednotlivec. 
Do loňského ročníku se přihlásilo 
téměř 12 800 účastníků z 1 958 
firem a institucí.

Krátce z kraje Memorandum stvrdilo proměnu Hospitálu 
Kuks a záchranu Braunova Betléma
Podpis Memoranda o spo-
lupráci na záchraně Brau-
nova Betléma u Hospitálu 
Kuksu, ke kterému došlo 
na konci března, se stal 
prvním krokem v postupné 
proměně okolí barokní perly 
východních Čech. Kolem 
soch Braunova Betléma by 
se v budoucnu nemělo těžit 
dřevo a bývalé lomy se změní 
na odpočinková místa.

  „Naším společným cílem je 
zachovat atmosféru lesního zátiší 
a změnit areál ve vycházkové úze-
mí. Navrhujeme u soch zcela vylou-
čit provoz těžké techniky a těžbu 
dřeva, která by na vnímání místa 
měla katastrofický dopad. Počítáme 
i s ochranou proti vlhkosti, která 
památku ničí,” shrnul architekt 
Radek Pavlačka.
 „Chceme zachovat Braunův 
Betlém dalším generacím. Zároveň 
je potřeba současným i budoucím 
návštěvníkům nabídnout důstojné 
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zázemí a prostředí odpovídající 
významnosti Hospitálu Kuks, této 
barokní perly východních Čech. Jde 
nám společně o záchranu unikát-
ního sochařského díla a zachování 
atmosféry celého areálu včetně 
návaznosti na okolí, tedy kompo-
novanou barokní krajinu tak, jak 
ji stvořili hrabě Špork a Matyáš 
Braun. Udělám vše pro to, aby se 
toto dílo podařilo,“ uvedl hejtman 
Jiří Štěpán.

 Branou areálu se stane 
minimalistická budova návštěv-
nického centra s toaletami, 
infocentrem a malým projekčním 
sálem. Těžká lesní technika bude 
památku objíždět po nové cestě. 
Bývalé lomy se změní na odpo-
činková místa respektující lesní 
prostředí památky s pískovcový-
mi balvany místo laviček. V areá-
lu nebudou žádná hřiště ani jiné 
rušivé prvky.

Okolí Kuksu postupně změní tvář

Záchranáři dostali nové simulátory
Zdravotnická záchranná služ-
ba Královéhradeckého kraje 
získala nové výukové mo-
dely pro nácvik ošetřování 
pacientů, které budou sloužit 
k výuce profesionálních zá-
chranářů a lékařů záchranné 
služby. Figuríny mrkají, chr-
čí, instruktoři na nich mohou 
simulovat i záchvaty.

  „Čím lepší naši záchranáři 
budou, tím více lidských životů 
mohou zachránit. Díky techno-
logickému pokroku jim můžeme 
poskytnout velmi sofistikované 
trenažery, aby se jejich výcvik co 

nejvíce přiblížil skutečnému pří-
padu. Zvolili jsme model zhruba 
ročního batolete, pětiletého 
dítěte a dospělého, aby byly 
pokryty ty věkové kategorie, se 
kterými se záchranáři nejčastěji 
potkávají v praxi,“ uvedl náměs-

tek pro oblast zdravotnictví Aleš 
Cabicar.
 Královéhradecký kraj pořídil 
11 nových modelů za 7,5 milionu 
korun, přičemž 85 % bude z Ev-
ropského fondu pro regionální 
rozvoj, 5 % ze státního rozpočtu 
a zbytek uhradí krajská pokladna.
 Simulátor může například ote-
vírat a zavírat oči, hýbat hlavou, 
chrčet a modrat v obličeji, čímž 
simuluje zástavu dýchání. Model 
může dostat záchvat a začne 
se třást. Vše ovládá instruktor 
přes tablet a pomocí mikrofonu 
v hrdle modelu může se záchra-
nářem i komunikovat, jakoby šlo 
o skutečného pacienta.

Kraj rozdělil dotace ve výši 16 milionů korun
  Kraj schválil rozdělení peněz 
v rámci dotačních programů pro 
letošní rok v oblasti regionálního 
rozvoje, cestovního ruchu, životní-
ho prostředí, zemědělství a preven-
ce rizikového chování za více jak 16 
milionů korun.
 Nejvíce peněz putuje do oblasti 
regionálního rozvoje. Částka 7,1 
milionu korun pokrývá čtyři do-
tační programy: Podpora hasičské 
techniky pro obce s JPO, Podpora 
svazků obcí, Podpora pořízení 
územních plánů zpracovaných 
v souladu s metodikou MINIS, Zvý-

šení akceschopnosti jednotek JPO 
II a JPO III.
 „Jsem rád, že se podařilo rozdělit 
takto vysokou částku na regionální 
rozvoj a vyhovět tak 66 žadatelům. 
Podpořili jsme mimo jiné i dob-
rovolné hasiče, kteří si to z mého 
pohledu jistě zaslouží. Jejich práce 
je obdivuhodná a potřebná, když si 
uvědomíme, že tuto práci mají jen 
jako koníčka. Je potřeba obnovovat 
a modernizovat jejich techniku,“ 
řekl radní odpovědný za oblast 
regionálního rozvoje a cestovního 
ruchu Pavel Hečko.

 Ve čtyřech dotačních progra-
mech z oblasti životního prostředí 
a zemědělství se rozdělilo 3,6 
milionu korun. Vyhovělo se tak 38 
žadatelům.
 Na prevenci rizikového chování 
šlo 1,1 milionu. Intervenci ve školách 
za ně bude poskytovat 13 subjektů.
 Na podporu cestovního ruchu 
kraj poskytnul 54 žadatelům 
částku 4,8 milionu. Peníze podpoří 
úpravu lyžařských běžeckých tras, 
činnost turistických informačních 
center a destinačního managemen-
tu a také propagaci cyklobusů.
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Broumovská nemocnice nabízí jako 
jediná v kraji dlouhodobou 
intenzivní ošetřovatelskou péči
 Oblastní nemocnici Náchod 
se podařilo jako jediné v Králo-
véhradeckém kraji nasmlouvat 
speciální lůžka pro dlouhodobou 
intenzivní ošetřovatelskou péči, 
tzv. DIOP. Budou sloužit paci-
entům, kteří prodělali kritické 
onemocnění či úraz a potřebují 
nadále péči o základní životní 
funkce a postupnou rehabilitaci 
ke své rekonvalescenci. Pět lůžek 
bude umístěno ve zrekonstruova-
ných prostorech broumovské ne-
mocnice. Ta se tak stává jediným 
zařízením v kraji, kde bude tato 
služba poskytována. 

 „Za tímto účelem jsme v loň-
ském roce zmodernizovali prostory 
části interního oddělení. Vznikly 
zde čtyři nové pokoje – dva pro od-
dělení NIP a dva pro oddělení DIOP. 
Královéhradecký kraj na všechny 
stavební úpravy vynaložil přes 23 
milionů korun,“ řekl náměstek 
hejtmana Aleš Cabicar odpovědný 
za krajské zdravotnictví. 
 Zatím v Broumově v nových 
prostorách fungovala pouze lůžka 
následné intenzivní péče (NIP), která 
bezprostředně navazují na oddělení 
multidisciplinární JIP. Jsou určena 
pacientům vyžadujícím nadále 

 Rada Královéhradeckého kraje 
jmenovala 13 ředitelů škol a škol-
ských zařízení, kteří vzešli z první 
vlny konkursů. Mezi nimi je i 9 
ředitelů splynutých či sloučených 
škol, které byly do první vlny 
zařazeny s ohledem na dostatek 
času na přípravu všech kroků 
nezbytných k nastartování jejich 
bezproblémového fungování.
 „Konkurz na ředitele Země-
dělské akademie Hořice byl však 
poznamenán negativní mediální 
kampaní. Představitelé některých 
dotčených škol a měst se doposud 
nesmířili s výslednou podobou 
optimalizace, a snaží se proto 
zpochybnit nejen toto konkursní 
řízení nejrůznějšími domněnkami 
a smyšlenými spekulacemi, čímž 
znehodnocují jak práci konkurs-
ních komisí, tak odboru školství. 
Tvrzení, která se nedávno objevila 
v médiích, se nezakládají na prav-
dě. Všichni uchazeči, kteří byli 

konkursními komisemi dopo-
ručeni, prokázali vhodné schop-
nosti a doložili veškeré podklady 
prokazující splnění předpokladů 
pro výkon činnosti ředitele školy,“ 
řekla náměstkyně hejtmana Marti-
na Berdychová.
 Konečné rozhodnutí o tom, kdo 
bude jmenován ředitelem školy, 
náleží do kompetence krajských 
radních.
 Další vlny konkursů budou pro-
bíhat až do poloviny června, cel-
kem jich proběhne padesát, včetně 
těch již uskutečněných. „Neuměli 
jsme vyhodnotit, čí práce je dobrá 
a čí je horší tak, aby podmínky 
byly rovné, protože dosud chyběl 
kvalitní systém hodnocení ředitelů 
škol. Proto jsme se rozhodli k vy-
psání plošných konkursů. Věřím, 
že další konkursy již proběhnou 
bez problémů a nebudou zpochyb-
ňovány ničím nepodloženými spe-
kulacemi,“ uzavřela náměstkyně.

Konkursy na ředitele škol jsou férové

 Rekordní částku hodlá Králo-
véhradecký kraj letos investovat 
do svých silnic a mostů. V plánu 
oprav na rok 2018 jsou stavby 
v hodnotě přes 1,354 miliardy ko-
run včetně DPH. Celkem je pro rok 
2018 připraveno k rekonstrukci 
přes 98 km silnic a 15 mostů. Části 
staveb, které budou přecházet 
do roku 2019 nebo 2020 má hod-
notu dalších 675 milionů korun.
 „Dal jsem si za cíl zdvojnáso-
bit objem finančních prostředků, 
které dáváme na rekonstrukce 
krajských silnic, a především plá-
novat stavby koncepčně s ohledem 
na stav a důležitost jednotlivých 
komunikací. V nastaveném tempu 
oprav musíme pokračovat, protože 
v havarijním stavu je stále téměř 

Kraj letos počítá s rekordní investicí 
do svých silnic

intenzivní péči a např. i plicní venti-
laci, ale již nejsou akutními případy. 
 „Rozšířením o tato lůžka se naše 
nemocnice v rámci celého holdin-
gu stávají komplexnějšími, naši 
zdravotníci se dokáží o pacienta 
postarat od první chvíle – například 
těžkého traumatu, přes akutní péči, 
až po péči následnou. To vše s cílem 
co možná nejlépe a nejdříve navrá-
tit pacienta zpět k jeho běžnému 

životu. Do budoucna bychom chtěli 
tuto službu rozšířit i do jiných loka-
lit,“ dodal Aleš Cabicar. 
 Do Broumova totiž jsou a budou 
převáženi pacienti vyžadující tento 
typ péče ze všech nemocnic Králo-
véhradeckého kraje, ale i z Fakultní 
nemocnice Hradec Králové, což 
může být z hlediska vzdálenosti 
komplikované především pro jejich 
rodinu a blízké.

polovina všech silnic II. a III. třídy 
v našem kraji. To se musí změnit,“ 
říká první náměstek hejtmana 
Martin Červíček, který je odpověd-
ný za oblast dopravy a silničního 
hospodářství.
 Více než půl miliardy korun má 
pro letošek poskytnout Integrova-
ný regionální operační program. 
Dalšími zdroji jsou Státní fond 
dopravní infrastruktury, program 
Interreg Česko-Polsko, Fond roz-
voje a reprodukce Královéhradec-
kého kraje a prostředky na rozvoj 
průmyslové zóny Solnice-Kvasiny.
 V loňském roce se do silnic 
investovalo 900 milionů korun 
včetně DPH, což bylo nejvíce 
v historii kraje. Opravilo se tak 112 
kilometrů silnic a 11 mostů.

číslo silnice název akce termín zahájení
termín

ukončení prací

III/3025 Broumov - Božanov 3.4.2018 28.5.2018

III/3082 3082-1 most Svinary 9.4.2018 18.11.2018

III/2861 Valdice - Studeňany - Dřevěnice 9.4.2018 13.5.2018

II/320 Voděrady - Lično SO103, SO104 9.4.2018 10.6.2018

III/30315, 30317 Bezděkov nad Metují-Machov-Machovská Lhota-hranice 16.4.2018 9.9.2018

II/298 Ledce - Opočno, II. Etapa 16.4.2018 26.8.2018

III/3109 +31010 Říčky v Orlických horách, 1. etapa 16.4.2018 28.10.2018

II/298 hranice PA kraje - křiž. se sil. I/11 - I. etapa 16.4.2018 30.6.2018

III/27930 Pomníky - Libošovice 7.5.2018 1.7.2018

II/303 Pěkov, průtah 9.5.2018 30.5.2018

III/28520,II/308,
III/28521

 Vrchoviny - Krčín 9.5.2018 15.8.2018

III/28010 Staňkova Lhota - Rakov - Sedliště 14.5.2018 4.11.2018

II/302 Starostín - Broumov-hranice PR-ČR (Starostín-Broumov) 28.5.2018 16.6.2019

III/3089 Smiřice,průtah 4.6.2018 30.6.2019

III/28522 N.Město most 28522-1 a rekonstrukce 4.6.2018 28.10.2018

III/30421 Velká Jesenice - Říkov 4.6.2018 24.6.2018

32722-1 most Pamětník 18.6.2018 30.9.2018

32722-2 most Pamětník 18.6.2018 30.9.2018

28434-1 Most Šárovcova Lhota 25.6.2018 28.10.2018

III/28526 Borová - Česká Čermná 2.7.2018 5.8.2018

II/324 II/324 Dolní Přím - Stěžery 2.7.2018 21.10.2018

II/303 Police nad Metují, Ostašská ul. 2.7.2018 26.8.2018

II/305 II/305 Borohrádek - hranice okr. RK - PA 2.7.2018 9.9.2018

III/27932 Markvartice - Rakov -Střevač 2.7.2018 21.10.2018

III/32736 Chlumec nad Cidlinou, ul.Palackého 9.7.2018 23.9.2018

II/299+II/300 Dvůr Králové n. L. malá okružní křižovatka s II/299 a II/300 9.7.2018 28.10.2018

II/325 Velký Vřešťov - Hostinné - II. etapa úseky 1,2,3,7 9.7.2018 28.10.2018

II/325
Chlum - Velký Vřešťov - Mostek - část III Průtah Bílou 
Třemešnou

9.7.2018 12.10.2018

III/3049 Žernov - Červená Hora vjezdové brány 9.7.2018 29.7.2018

III/3008 Zábřezí - Třebihošť 16.7.2018 21.10.2018

II/320 II/320 Třebešov - Libel 16.7.2018 7.10.2018

III/28440 Tetín - Vřesník - kř.s III/28442 + III/28441 Bukovina 27.8.2018 4.11.2018

III/30014 Křiž. I/37 Kohoutov - Kladruby 13.8.2018 4.11.2018

III/2813 Mladějov - kř. s I/16 27.8.2018 4.11.2018

II/303 Bukovice u Berku 27.8.2018 21.10.2018

III/32336 Lodín, II. etapa 27.8.2018 18.11.2018

II/295 Š.Mlýn - skalní svah „U garáží“ 9/2018 2019

II/295 Š.Mlýn - skalní svah „U přehrady Labská“ 9/2018 2019

II/299 hranice PA kraje - křiž. se sil. I/11 - II. etapa 3.9.2018 2.11.2018

III/3167; 
III/3169

Černá Skála - Potštejn 3.9.2018 16.6.2019

II/325
Chlum - Velký Vřešťov - Mostek, stavba II/325 Máslojedy - 
hranice okresu HK, I. část Hořiněves a Žíželeves

3.9.2018 18.11.2018

III/3045 Hořičky - Chvalkovice 3.9.2018 21.10.2018

III/3086 Černilov - Újezd 3.9.2018 4.11.2018

II/286 Jičín, Robousy - Valdice - přeložka (realizace 2018) 10.9.2018 28.10.2018

Rozsah akcí pro realizaci se upřesní dle výsledků výběrových řízení a výše dotace. Termíny jsou uvedeny předpokládané, upřesní se 
dle Smluv o dílo.
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Ministr Robert Plaga s  vládním zmocněncem pro sport Milanem 
Hniličkou a  členem Rady Královéhradeckého kraje Rudolfem Co-
ganem si zahráli basketbal při návštěvě TJ Sokol v Hradci Králové.

Na konci března byl slavnostně otevřen ojedinělý most ze svářkové 
oceli v Kuksu. Opravy stály téměř šest milionů korun, z nichž 90% 
hradil Královéhradecký kraj. Most nyní udrží i cisterny hasičů.

Krajský úřad se 2. dubna rozsvítil modře. Kraj se tak symbolicky 
připojil do kampaně „Česko svítí modře“, jejímž cílem je zvýšit po-
vědomí veřejnosti o problematice poruch autistického spektra ne-
boli autismu.

U příležitosti vládní návštěvy Královéhradeckého kraje předal hejt-
man Jiří Štěpán premiérovi Andreji Babišovi Knihu přání a stížností.

Sobota 14. dubna byla v  Hradci Králové ve  znamení cyklistiky. 
V  krajské metropoli se uskutečnil první závod letošního ročníku 
Nova Cup 2018.

První náměstek hejtmana Martin Červíček jednal s ministrem do-
pravy Danem Ťokem o dostavbě dálnic, výstavbě obchvatů, moder-
nizaci železničních tratí i navýšení rychlíkových spojů.
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modernějších showroomů s piany 
ve střední Evropě, hudební kavár-
nu i multifunkční halu.
 V sobou 19. května začne 
muzejní noc i v pevnosti Dobro-
šov, a to od 18:30 do 21:00. Pro 
návštěvníky si pořadatelé připravili 
prohlídky setmělého podzemí i ne-
čekané zvuky. Děti budou hledat 
ztracené bojové indicie, které je 
dovedou k ukrytému pokladu.
 Kompletní seznam tematic-
kých akcí v Královéhradeckém 
kraji naleznete na adrese: www.
cz-museums.cz/prihlasky/festival_
muzejnich_noci/kralovehradecky-
-kraj 

 Od 18. května do 9. června bude 
v muzeích a galeriích po celé re-
publice probíhat Festival muzejních 
nocí. Národní zahájení už XIV. roč-
níku festivalu pod záštitou hejtma-
na Královéhradeckého kraje Jiřího 
Štěpána a primátora Statutárního 
města Hradec Králové Zdeňka Finka 
se uskuteční v pátek 18. května 
v Galerii moderního umění v Hradci 
Králové. Krátce na to vypukne od 18 
hodin do půlnoci i královéhradecká 
Muzejní noc.
 Pro zájemce se v Hradci otevře 
sedm institucí. Mezi nimi napří-
klad Muzejní expozice sdělovací 
a zabezpečovací techniky, která 

ve venkovní a vnitřní části soustře-
ďuje techniku od počátků železnice 
po současnost. 
 V Galerii moderního umění si 
děti mohou ve výtvarném ateliéru 
zkusit světelnou malbu, za pomo-
cí papíru, nůžek a lepicí pásky tu 
vznikne velkoplošný papírový reliéf 
inspirovaný královéhradeckými 
budovami a jejich střechami.
Otevřené bude i Muzeum parních 
strojů, které kolemjdoucí jen tak ne-
přehlédnou. Přímo před domem je 
totiž umístěn deset a půl tuny vážící 
parní stroj z cukrovaru Syrovátka. 
 Mimořádně pouze pro Muzejní 
noc bude v Českém farmaceu-

tickém muzeu Kuks připravena 
rozšířená komentovaná prohlídka 
stálé expozice „KOUZLO APATY-
KY“ s ukázkou práce lékárníka.
 Připojí se i Muzeum války 1866 
na Chlumu. Návštěvníky čeká boha-
tý program s ukázkou boje pruského 
a rakouského vojáka, promítáním 
filmu a hrou pro děti. Muzejní 
autobusová linka odjíždí v 18 hodin 
od Muzea východních Čech.
 18. května bude přístupná 
i malá vodní elektrárna na Labi 
„Hučák“ a Informační centrum 
Obnovitelných zdrojů.
 V muzeu Petrof bude možné 
spatřit jeden z největších a nej-

Muzejní noc vypukne 18. května

Hradecká zdravotnická škola 
uklízela Česko
 „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ 
je celorepubliková dobrovolnická 
úklidová akce, jejímž cílem je ukli-
dit nepořádek a nelegálně vzniklé 
černé skládky. Vyšší odborná škola 
zdravotnická a Střední zdravotnic-
ká škola v Hradci Králové se zapoji-
la 5. dubna již potřetí. Žáci školy 
letos uklízeli nejen prostor kolem 
budovy, ale vydali se i podél Orlice. 
Žáci ubytovaní na domově mláde-
že uklidili zahradu včetně úpravy 
záhonů, dvorky, chodníky a travna-
té porosty v bezprostředním okolí. 
Do akce se zapojil rekordní počet 
účastníků – 101 žáků a 7 pedagogů. 
Všem patří velké poděkování.

Mgr. Hana Kujalová

Olympiáda v programování

 V pátek 23. března 2018 proběh-
lo na Obchodní akademii T. G. Ma-
saryka v Kostelci nad Orlicí okresní 
kolo olympiády v programování 
a tvorbě webu za účasti studentů 
kostelecké obchodní akademie, 
rychnovského gymnázia a střední 
průmyslové školy v Dobrušce.
 Letošní soutěže se za obchodní 
akademii, za studijní obor infor-
mační technologie, zúčastnili Petr 
Kubíček, Michal Koleš, Erik Novot-
ný, Daniel Schmid, Michal Kořínek, 
Dominik Lohniský a Jakub Dani-
elka. Zadání soutěžícím tradičně 
připravil bývalý vítěz celostátního 
kola a dnes už stálý člen rozhod-
čí komise Milan Šulc spolu s IT 
profesionálem Vítem Rozsívalem, 
kterým patří velký dík za pomoc 
při soutěži. Všichni soutěžící 
podali v časovém limitu čtyř hodin 

naprosto obdivuhodné výkony. 
O vítězství v kategorii programo-
vání nakonec rozhodla pouhá tři 
procenta ve prospěch Petra Kubíč-
ka, který tak porazil Jiřího Netíka 
z Gymnázia F. M. Pelcla v Rychnově 
nad Kněžnou. Třetí místo obsadil 
Daniel Schmid a Eriku Novotnému 
patří 3. místo v kategorii Tvorba 
webu. Jsme opravdu velmi pyšní 
na výkony a výsledky, kterých 
v letošním roce naši studenti na IT 
soutěžích po celé republice dosa-
hují, a přejeme všem postupujícím 
do krajského kola hodně štěstí.
 Dík patří obchodní akademii 
za poskytnutí zázemí soutěže, 
Bc. Petře Jedlinské, koordinátorce 
okresních kol soutěží, za opět skvě-
le připravenou soutěž a Honzovi 
Jiráčkovi za fotodokumentaci.

Mgr. Jaroslav Kudr, OA TGM

Kraj připravuje rekonstrukci 
interny v Trutnově
 Krajská rada schválila zakázku 
na vypracování projektové doku-
mentace rekonstrukce pavilonu in-
terny Oblastní nemocnice Trutnov. 

Projekt, na který kraj vyčlenil 9,5 
milionu korun, čítá rekonstrukci 
oddělení interny, neurologie a re-
habilitace.

 „V pavilonu interny trutnovské 
nemocnice se nachází oddělení 
neurologie, jehož součástí je ik-
tové centrum umožňující časnou 
diagnózu pro pacienty s mozko-
vou příhodou. Toto centrum slou-
ží pro oblast s více jak 160 tisíci 
obyvateli. I to je důvod moderni-
zace celého objektu,“ zdůvodnil 
investici náměstek hejtmana Aleš 
Cabicar odpovědný za oblast zdra-
votnictví.
 Stavební práce budou zahrno-
vat úpravy prostor rehabilitace, 

interny a neurologie. Kraj hodlá 
rekonstruovat cvičební místnosti, 
šatny a sociální zařízení včetně 
prostorů pro personál interny či 
jednotky intenzivní péče. Stavební 
úpravy se dotknou většiny z šesti 
nadzemních podlaží a kraj na ně 
vyčlenil 9,5 milionu korun. Ob-
lastní nemocnice Trutnov ročně 
hospitalizuje zhruba 13 tisíc paci-
entů a provádí více jak čtyři tisíce 
operací. Nemocnice disponuje 300 
akutními lůžky a zaměstnává 620 
zaměstnanců, z toho 91 lékařů.
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 Letos je tomu již 20 let, co je flor-
bal součástí hořické sportovní scény. 
Nejprve na přelomu tisíciletí jen 
jako malý sportovní oddíl TJ Jiskra 
Hořice. Jeho počátky v Hořicích jsou 
neodmyslitelně spojeny se jménem 
Jung. Milan Jung starší a mladší 
se stali na dlouhá léta jedinými 
trenéry, vedoucími oddílu a funkcio-
náři. Zasloužili se o to, že se hořický 
oddíl probojoval od dětských přes 
mládežnické kategorie až na repub-
likovou úroveň v kategorii juniorů. 
Florbal se stával stále populárnějším 
a zájem o něj rostl. V současné době 
je FBK Hořice samostatným klubem 
s organizační strukturou pokrývající 
téměř všechny dětské a mládežnické 
kategorie. Řadíme se zatím ještě spí-
še mezi menší kluby, nicméně se 158 
aktuálními členy rozhodně nejsme 
bezvýznamnou sportovní organi-
zací. Cílem všech, kteří jsou do její 
činnosti zapojeni, je především to, 
aby mládež získala lásku k pohybu 

a poznala, co je fair play a dobrá 
parta. 
 Přijďte si s námi v sobotu  
12. 5. 2018 připomenout od 10 do 14 
hodin kulatiny hořického florbalu. 
Významné výročí oslavíme ve Spor-
tovní hale Gymnázia (Šalounova 
ul.) sérií přátelských utkání všech 
současných dětských a mládežnic-
kých kategorií. Souběžně s kláními 
bude pro veřejnost venku na při-
lehlém sportovišti připraven od 10 
do 14 hodin doprovodný program. 
Všechny věkové kategorie budou mít 
možnost vyzkoušet si florbal a také 
změřit rychlost svojí střely. Připrave-
ny budou i sportovní soutěže s od-
měnou, fyzičku si zájemci mohou 
prověřit na stanovišti Rebels a pro 
nejmenší bude k dispozici skákací 
hrad a řada dalších atrakcí. 
 Těšíme se na Vás a Vaše děti, jak 
v hale při fandění, tak venku při 
aktivním sportování. Přijďte s námi 
slavit!                                FBK Hořice

Hořický florbal slaví 20 let

 „Grab the Reader“, volně 
přeloženo „Zaujmi čtenáře“, je 
celostátní soutěž pro základní 
a střední školy, jejímž cílem je 
podpořit školy při založení nebo 
rozšíření knihovny se zjednodu-
šenou anglickou četbou. Do le-
tošního, již sedmého ročníku, se 
přihlásilo téměř 70 škol z celé 
České republiky. Jsme proto ne-
smírně potěšeni, že se nám v tak 
veliké konkurenci podařilo uspět 
a jsme jednou ze tří škol, které 
byly letos vybrány.
 Projekt „Grab the Reader“ 
vznikl za spolupráce Nadačního 
fondu Prague Post s nakladatel-
stvím Macmillan Education v roce 
2011 a klade si za cíl pozvednout 
výuku angličtiny na školách. 
Aby se škola mohla do projektu 
zapojit, jsou nezbytné dva kroky 
– vyplnit žádost a zpracovat plán 
jedné vyučovací hodiny s využi-
tím anglické četby. V žádosti škola 
prezentuje své stávající aktivity 
a nabídku na poli anglického ja-

zyka a představí svou vizi, jak tyto 
bude dále v budoucnu rozšiřovat 
a zlepšovat. Nedílnou součástí je 
také popsání představy, jak bude 
škola získanou anglickou knihov-
nu v budoucnu využívat, aby 
přispěla k zatraktivnění a dalšímu 
zkvalitnění výuky angličtiny. 
 Pro naši školu a hlavně pro 
naše studenty znamená vítěz-
ství v této soutěži rozšíření 
naší stávající anglické knihovny 
o dalších 70 titulů napříč všemi 
úrovněmi. Začít číst v angličtině 
tak můžou studenti už v primě, 
tj. 6. třídě. 
 Největším úspěchem je po-
stup studenta tercie do celostát-
ního kola Olympiády v anglickém 
jazyce. Gratulujeme a přejeme 
jemu i všem ostatním studentům 
radost a nadšení do další cesty 
za vzděláním a také mnoho hez-
kých chvil s knihou.

Mgr. Julie Němečková, 
Gymnázium Jaroslava Žáka, 

Jaroměř

Grab the Reader! 
Na Gymnáziu Jaroslava Žáka 
v Jaroměři se to daří

 Gymnázium Boženy Němcové  
již po několik let spolupracuje s Aso-
ciací rozvoje invencí a duševního 
vlastnictví o. s. (AriD) při rozšiřování 
obzoru svých studentů nad rámec 
standardních studijních plánů. Tím 
nadstandardem je oblast „duševního 
vlastnictví“ – tedy bližší seznámení 
s autorským právem a jeho prak-
tickými aspekty a s průmyslovým 
právem s jeho aktivním i pasivním 
využitím v běžné praxi. Ve školním 
roce 2017/18 došlo ve vzájemné spo-
lupráci k zásadnímu pokroku, když 
se skupina studentů a studentek 
z předposledního ročníku rozhodlo 
přihlásit do programu AriDu nazva-
ného „Metodický vynálezce“.
 Program Metodický vynálezce 
pracuje na základě metodiky, podle 
které by správně měla pracovat 
vědecká, výzkumná i vývojová 
pracoviště. Základem je postup, kdy 
po definování problému, který má 
být řešen, je provedena odpovídající 

rešerše v relevantních databázích 
národních či nadnárodních paten-
tových a známkových úřadů. Tak je 
zjištěn světově nejnovější stav v da-
ném oboru, případně i právní stav 
předmětného dokumentu. Na této 
bázi pak student sám vlastním tvůr-
čím postupem hledá vylepšení této 
úrovně. 
 Z Gymnázia Boženy Němcové 
v programu Metodický vynálezce 
pracuje šest studentů. Nejlepší 
z těchto prací budou reprezentovat 
naši republiku již ve dnech 20. až 
22. června tohoto roku na meziná-
rodním veletrhu vynálezů INVENT 
aréna, případně i na dalších meziná-
rodních akcích.   
 Za všechny Východočechy jim 
přejeme hodně zdaru a plný úspěch 
při mezinárodní reprezentaci svého 
gymnázia, statutárního města 
Hradce Králové i Královéhradeckého 
kraje – a dokonce i České republiky!   

Ing. Josef Zima, Mgr. Otto Urban

Gymnázium Boženy Němcové bude 
reprezentovat Českou republiku

 Ve středu 21. března 2018 jsme 
s paní vychovatelkou Svíbovou 
navštívili „PROTIDROGOVÝ VLAK“, 
který byl přistaven na hlavním 
nádraží v Hradci Králové. Celá tato 
prohlídka byla zajímavá a líbila se 
mi. Nebyla to jen nudná přednáška, 
kde bychom seděli a poslouchali, 
co smíme, nesmíme a co bychom 
neměli. Celá myšlenka nám byla po-
dána velmi originálním způsobem 
– vagóny byly přestavěné do podo-
by různých místností, třeba baru, 

vězení, drogového doupěte – tyto 
místnosti odpovídaly místnostem 
ve filmu, na který jsme se dívali. Náš 
průvodce byl velmi ochotný a i díky 
němu jsme se dokázali lépe vžít 
do příběhu. V každém vagónu bylo 
něco zajímavého a na rozdíl od oby-
čejných přednášek jsem se po po-
bytu zde nad problematikou braní 
drog opravdu zamyslela. Návštěvu 
vlaku bych určitě všem doporučila.

 Natálie Podaná, 
1. ročník SOŠ veterinární, HK

Protidrogový vlak – místo, kde 
si člověk mnoho uvědomí
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Individuální dotace
 Slovo „do-
tace“ rozhodně 
nepatří k mým 
oblíbeným 
slovům. Dotace 
se bohužel staly 
koloritem sou-
časnosti. Názory 
na jejich význam 
a prospěšnost se často velmi liší. 
Výběr projektů, které se následně 
podpoří, probíhá v souladu s pod-
mínkami vyhlášeného dotačního 
programu.
 Pokud žádost o dotaci není 
předmětem dotačního programu, 
může zájemce požádat o individu-
ální dotaci z rozpočtu kraje. Termín 
„individuální“ ve spojení s přidě-
lováním peněz zní velmi zajímavě 
a lákavě, ale o jasných pravidlech 
se v tomto případě příliš mluvit 
nedá.
 Jistě, najdou se projekty, které 
si finanční podporu z prostředků 
vyčleněných na tzv. individuální 
dotace zaslouží. Nelze je zařadit 
do předem stanovených progra-
mů.  Jedná se o nepředvídatelné 
akce a ty podporuji! To je v po-
řádku.
 Na březnovém zasedání zastu-
pitelstva Královéhradeckého kraje 

jsem si však při projednávání 
bodu přidělování individuálních 
dotací připadal jako na „porcování 
medvěda“ v dobách minulých, kdy 
obce a organizace žádaly v posla-
necké sněmovně o individuální 
dotace na kde co. Stačilo jediné. 
Mít dobré kontakty na ty správné 
„porcovače“.
 Proč o tom píši teď? Ke všem 
žádostem se mají vyjadřovat 
výbory zastupitelstva - například 
výbor pro sport, vzdělání nebo 
bezpečnost. Výbory zmíněné pro-
jekty doporučí či nikoliv. Tento-
krát to ale fungovalo jinak. Rada 
kraje u některých žádostí vůbec 
nerespektovala doporučení výborů 
a rozhodla po svém. Na individuál-
ní dotace předložila zastupitelstvu 
kraje ke schválení částku okolo 23 
milionů. Pokud by rada respekto-
vala doporučení výborů, rozdělila 
by o 10 milionů méně, což je téměř 
polovina schválené částky.  V ně-
kterých případech mě to připadalo 
jako skrytá podpora vlastních zá-
jmů před blížícími se komunálními 
a senátními volbami z veřejných 
prostředků kraje. Zbývá jen konsta-
tovat: „Buď svou práci vykonávají 
špatně výbory, nebo rada kraje.“

Petr Koleta (ANO 2011)

Články na této stránce vyjadřují názory zastupitelů, 
případné reakce adresujte přímo autorům.

Program návštěvy měl smysl
 Možnos-
ti ovlivnit 
program pro 
ministra život-
ního prostředí 
a ministra 
zemědělství při 
návštěvě kraje 
jsme využili 
vrchovatě k soustředěnému 
jednání nad problematikou vody 
v krajině a vodního hospodář-
ství, která je v jejich gescích. 
Byla možnost probrat jednotlivá 
témata a plynule navazovat mezi 
resorty zemědělství a životní-
ho prostředí. Výrazným bodem 
byla debata o podkladech pro 
rozhodnutí vlády k vodnímu dílu 
Pěčín. Shoda všech tří stran byla, 
že dosavadní předprojektová 
příprava ukazuje, že v regionu 
není akutní požadavek na vodá-
renskou kapacitu takového díla. 
Ukončení přípravy a ponechání 
rozhodnutí budoucím generacím 
je tak očekávatelným závěrem. 
Kraj však má zájem, aby se prů-
běžně pokračovalo v ověřování 
kapacit zdrojů vody v území.

 Financování kanalizací a vo-
dovodů po ukončení evropského 
financování zase tíží mnoho 
menších obcí. I pro tuto oblast se 
musí zajistit stabilní financová-
ní z národních zdrojů. Shoda je 
i na nutnosti upřesnit podmínky 
pro individuální čistění odpad-
ních vod tam, kde hromadné 
čistírny jsou ekonomicky nereál-
né. Kraj požádal i o větší aktivitu 
při hledání řešení k odstranění 
nánosů z vodních děl, přede-
vším Rozkoše. V této souvislosti 
byla diskutována i problematika 
intenzifikace čistění odpadních 
vod, odstraňování kalů a mnoho 
dalších praktických témat.
 Na závěr se uskutečnilo 
setkání s hospodáři z Broumov-
ska, kteří mohli bezprostředně 
vysvětlit soužití chovatelů ovcí 
a chráněných vlků v jednom 
teritoriu. Jejich vztah k přírodě 
je poctivý a zaslouží si, aby byli 
bráni vážně.

Bc. Karel Klíma, 
radní pro vodní hospodářství, 

životní prostředí a zemědělství 
(Koalice pro KHK)

Inkluze
 Před nedáv-
nem probíhal 
v královéhradec-
ké Střelnici sjezd 
ČSSD. V televiz-
ním záznamu 
bylo možné zare-
gistrovat i vy-
stoupení jedné 
delegátky proti inkluzi. Kamera při 
tom zabrala i tvář bývalé ministry-
ně školství K. Valachové. Ta se při 
těchto slovech tvářila dost odmíta-
vě. Ale jaká je skutečnost? Už při 
projednávání návrhu zákona se 
vyjádřil pan prezident M. Zeman, 
že některá (a to bylo v projevu 
zdůrazněno) zdravotní postižení 
do normální základní školy nepa-
tří. A dnes se tato skutečnost uka-
zuje v plné nahotě. Již v mateřské 
škole se u některých dětí ukazují 
problémy, ale dítě musí nastoupit 
do první třídy. Zde se většinou 
trápí paní učitelka i žáček a s ním 
i rodiče. Ti by chtěli dát svou ra-
tolest do základní školy speciální 
(ZŠS), ale nemohou. Musejí počkat 
na dvě vyšetření pedagogicko-psy-
chologické poradny (PPP) nebo 
speciálního pedagogického centra 

(SPC), přestože pracovnicím PPP je 
od prvního vyšetření jasné, že dítě 
potřebuje pomoc ZŠS. Jenomže 
druhé vyšetření proběhne někdy 
v květnu, v červnu a k přesunu 
žáčka dojde až v září příštího 
školního roku. Ptáte se, proč to tak 
dlouho trvá? MŠMT nepřipouští 
pouze jedno vyšetření. Dobrá, dítě 
se konečně dostane do ZŠS a podle 
postižení má nárok na asistent-
ku. Jenomže krajské ZŠS ji státu 
nesmějí vykazovat, přestože sou-
kromé ZŠS a neziskové organizace 
je mají hrazené státem v plné 
výši! A tak nastupuje kraj a řeší 
mzdy asistentů z vlastních zdrojů. 
Výsledkem výše uvedeného je 
skutečnost, že v ZŠS je málo dětí 
a do jedné třídy pak spojují i ně-
kolik ročníků. Tak si to představte. 
Děti různého postižení, různého 
věku a k tomu i několik asistentů. 
Zvládli byste to? Klobouk dolů 
před učitelkami, učiteli a zaměst-
nanci ZŠ speciálních. Není to 
námět do diskuze na jednání aso-
ciace krajů? A co vlastní inkluze, 
paní a páni poslanci? Nemělo by 
se o ní znovu jednat?

PaedDr. Josef Lukášek (KSČM)

Dálnice a obchvaty jsou naprostou 
prioritou
 Dopravní 
prioritou Králo-
véhradeckého 
kraje je urych-
lení dostavby 
dálnic D11 a D35 
a dopravní infra-
struktury v okolí 
průmyslové 
zóny Solnice-Kvasiny. Při nedáv-
né vládní návštěvě našeho kraje 
jsem se na tom shodl s ministrem 
dopravy Danem Ťokem. V součas-
nosti probíhá archeologický prů-
zkum, je vytyčená trasa budoucí 
dálnice a probíhají přípravné 
práce před zahájením stavby. Stát 
již vykoupil všechny potřebné 
pozemky, podepsal smlouvy se 
zhotovitelem a získal dvě stavební 
povolení z potřebných tří. Podle 
slov ministra má být stavba za-
hájena 15. května mezi Smiřicemi 
a Jaroměří. 
 S ministrem Ťokem jsme se 
shodli na urychlení dostavby 
i u druhé dálnice. V tomto roce 
ŘSD začíná oslovovat vlastníky 
pozemků na trase budoucí D35 
z Hradce Králové do Jičína. Ná-
sledně zažádá o územní povolení. 
Ke zlepšení dopravy mezi Hradcem 
a Libercem významně přispívá 
i Královéhradecký kraj. V oblasti 

městské části Robousy připravu-
jeme další obchvat Jičína za 250 
milionů korun, které budeme 
čerpat z evropských fondů. Tato 
stavba vyvede ven z města zbylou 
tranzitní dopravu.
 Nehodláme se smířit ani s do-
pravní situací na Rychnovsku, kde 
jsou občané zatěžování nadměrnou 
dopravou do průmyslové zóny. 
Situaci vyřeší výstavba obchvatů, 
která na některých místech začne 
již letos.
 Kromě silnic byl dalším bodem 
jednání i rozvoj železniční infra-
struktury. Zmíněna byla připravo-
vaná modernizace tratí na trase 
Velký Osek – Hradec Králové 
– Týniště nad Orlicí a na trase Par-
dubice – HK – Jaroměř – Trutnov. 
Otevřel jsem také téma financová-
ní a budoucí zajištění rychlíkové 
dopravy na linkách Praha – Hradec 
Králové – Trutnov a Pardubice – 
Liberec. Ministrovi jsem připomněl 
naši žádost o navýšení rychlíkové-
ho spojení mezi Prahou a Hradcem 
s pokračováním do dalších míst 
kraje a v budoucnu i do polské 
Wroclawi.

Mgr. Martin Červíček, 
první náměstek hejtmana 

odpovědný za dopravu a silniční 
hospodářství (ODS)
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Soutěžní křížovka

KALENDÁŘ AKCÍ NA KVĚTEN

5. 5. od 14 hodin
Rytířský turnaj

Zámek Dětenice

8. 5. od 10 hodin
Den kraje

Pivovarské nám., HK

9. 5. od 14 hodin
Hradecký Slavík

Adalbertinum, HK

11. 5. – 12. 5.
Helicoptershow

Letiště Hradec Králové

12. 5. od 7 hodin
Turistický pochod 

Po stopách rytíře Zbyhoně
Úhlejov

12. 5. 
TANEC, TANEC…

Městské divadlo, Jaroměř

12. 5.
Farmářsko-potravinářské 

trhy
Letců, HK

Do 12. 5.
Podoby české moderny
Galerie moderního umění, HK

13. 5.
Den rodiny

Jiráskovy sady, HK

13. 5.
Farmářské trhy

Zámek Doudleby

19. 5.
Vojákem císařského 

vojska
Muzeum války 1866, Chlum

19. 5.
Den s kamenem

Městské muzeum Nová Paka

19. 5.
Muzejní noc v Dobrošově

Pevnost Dobrošov

20. 5.
Koncert rodin ZUŠ

Zámek Kvasiny

25. 5.
Královéhradecká

muzejní noc
Muzeum východních Čech, HK

25. 5.
Dobrušská pouť

Nám. F. L. Věka, Dobruška

25. 5.
Noc kostelů

25. 5. – 26. 5.
Na jednom břehu

Letní kino Širák, HK

26. 5.
Farmářsko-potravinářské 

trhy
Letců, HK

26. 5. od 9.30
Jičínská „50“
Žižkovo nám., Jičín

26. 5.
Strašidelný

pohádkový les
Adršpach

27. 5. od 10 hodin
Běloveské kilo 

(překážkový běh)
Areál ZŠ Plhov, Náchod


