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Hradec Králové, Trutnov, Náchod, Jičín, Rychnov nad Kněžnou

hradec.idnes.cz

Hradecký
Počasí v kraji více informací
pocasi.idnes.cz

JANSKÉ LÁZNĚ Poklid lázeňského
městečka se včera před dětskou lé-
čebnou Vesna změnil v pořádný cvr-
kot. Desítkymalých obyvatel zaříze-
ní v Janských Lázních si v areálu ob-
klopeném krkonošskou přírodou
užívaly Pohádkový den se zvířátky.
Plnily zábavné i poučné úkoly, se-
známily se s domácími i divokými ži-
vočichy a vyzkoušely si třeba i jízdu
na handbiku, tedy speciálně uprave-
ném kole na ruční pohon.
„Máme tady děti s nejrůznějším

postižením, takže na jednotlivých
stanovištích plní různé úkoly podle
svých možností, za které dostávají
dárečky. Všechno jsme připravili
právě s ohledem na to, aby si dneš-
ní den užily všechny,“ vysvětlila re-
ferentka volnočasových aktivit lé-
čebny Irena Korytářová.
Na jednom ze stanovišť si malí pa-

cienti mohli prohlédnout například

sovu ze Záchranné stanice a ekocen-
tra Pasíčka, na dalším si hladili králí-
ky a jinde zase pomocímagnetu lovi-
li dřevěné rybičky.
Právě rybolov zaujal i trojčata

manželů Hráčkových z Kunovic u
Uherského Hradiště.
„Chytání ryb je nejoblíbenější dis-

ciplína, to si holčičky opravdu užíva-
jí. Většinou vyrážíme do hor a dneš-
ní akce je zpestření, pomáhá jim to
vnímat svět. Mají primárně dětskou
mozkovou obrnu a další přidružená
postižení, všechny tří mají také pro-
blémy se sluchem. Narodily se před-
časně ve 24. týdnu, vážily okolo půl
kilogramu. Trvalo přes 8 měsíců,
než jsme se dostaly z nemocnice
domů. Každá z holčiček byla v ji-
ném neonatologickém centru, tak-
že jsem každý den jezdila mezi Ost-
ravou, Brnem a Zlínem, abych je
mohla nakojit,“ popsala maminka

pětiletých Žofie, Amálie a Viktorie
Hana Hráčková. Rodina je v Jan-
ských Lázních na rehabilitačnímpo-
bytu již po čtvrté.
„Máme výbornou zkušenost ze-

jména s fyzioterapeuty, kteří jsou
velmi kvalitní. Absolvujeme i dopro-
vodné procedury, které dcerám
hodně pomáhají. Vždy tu udělají po-
kroky. Máme to sice docela daleko,
ale líbí se nám tu,“ popsal otec děv-
čat Vít Hráček.
Mezi dětmi se včera procházel i

Krakonoš, který se smalými pacien-
ty fotil u vchodu do budovy léčeb-
ny. „Děti na mě reagují pozitivně,
pokud mě znají, jsou nadšené, a
když se některé bojí, mám pro ně
připravený obrázek a sladkost.
Vždy říkám, že děti se nemají strašit
Krakonošem, ale špatnými politi-
ky,“ smál se Lubomír Kočíb, před-
stavitel vládce hor z Vrchlabí, který
se objevuje třeba i na akcích lyžař-
ského areálu ve Špindlerově Mlýně.
Podle ředitele dětské léčebny Ves-

na Martina Voženílka děti do Jan-
ských Lázní zpravidla přijíždějí na
čtyři až pět týdnů a víkendové akce
jsou pro ně příjemným zpestřením i
možností si odpočinout od léčeb-
ných procedur. „Máme tady okolo
dvou set dětí ve věku od 6 měsíců
do 18 let a předpokládám, že se tu
všechny postupně prostřídají,“ při-
blížil Voženílek a dodal, že včerejší
dětský den se konal podruhé a pro
vedení zařízení znamenal i jednání
o další pomoci rodinám dětí: „Vy-
mýšlíme i další projekty na podpo-
ru našich pacientů. Naším partne-
rem je Nadace Agrofert a další firmy
amy se spolu s nimi snažíme vytipo-
vat rodiny, které potřebují pomoc.
Právě dnešní den je pro násmožnos-
tí se setkat a jednat o konkrétních
záměrech.“ (sd)

JIČÍN Před deseti lety byla Valdštejn-
ská lodžie na okraji Jičína souborem
zanedbaných staveb. Od té doby se
proměnila nejen díky opravám, ale
stala se pulsujícím centrem kulturní-
ho života. Radnice do oblíbené pa-
mátky chce investovat více než do-
sud, a proto vypsala veřejnou zakáz-
ku na provozovatele, kterým je do-
sud Valdštejnské imaginárum vede-
né kastelánem lodžie Jiřím Vydrou.
„Vypsání soutěže je nutné, protože

památkový areál bude brzy rozšířen,
což zvýší náklady z veřejného roz-
počtu města. Zejména jde o víceúče-
lový sál a stálou expozici,“ oznámil
před časem mluvčí jičínské radnice
Jan Jireš.
S Valdštejnským imagináriem má

město uzavřenou smlouvu o zajištění

provozu a každoročně poskytuje do-
taci ve výši jednoho milionu a 150 ti-
síc korun. Vítěz veřejné zakázky
bude památku provozovat od příští-
ho roku dalších 6 let a radnicemu po-
skytne podporu ve výši 2,2 milionu
korun ročně. Lhůta pro podání nabí-
dek vyprší dnes ve 13 hodin. „Veřej-
nou zakázku jsme nevypisovali kvůli
tomu, že bychom byli nespokojení se
současným provozovatelem, ale pro-
to, abychom vyhověli všem zákon-
ným předpisům. Je to dané i tím, jak
se zvětší prostory a tím i objem pro-
středků, který město lodžii poskytne.
Současní provozovatelé začínali s jed-
ním bytem a jednoumaloumístností,
teď bude opravena velká část celého
areálu,“ připomnělmístostarosta Jičí-
na Petr Hamáček (Sdružení pro Ji-
čín).
Do soutěže se přihlásil i současný

provozovatel. „Přijímám všechno,
co v životě přichází, takže respektu-
ji, že je nutné uspořádat soutěž. Je to

právnická záležitost. Na soutěž jsme
se připravili a chceme pozici uhájit.
Kdyby však někdo přišel s úplně no-
vou koncepcí, která by se městu zalí-
bila víc, nemohu se zlobit,“ konstato-
val Jiří Vydra.
Vypsání soutěže, očekávané dokon-

čení společenského sálu a vyšší pod-
pora města je předělem v dosavad-
ním životě lodžie. Uvědomuje si to i
její kastelán při vzpomínce na začát-
ky obnovy památky a její zvelebová-
ní: „Je to zajímavá situace. Jsem tady
jedenáctým rokem, začínalo se v úpl-
ném provizoriu, a od té doby se
lodžie zásadně proměnila nejen sta-
vebně, ale díky kulturnímu životu se

dostala do povědomí. Dříve jsme tvo-
řili kulturní projekty, aby sem vůbec
někdo přijel. Dnes se spíše snažíme
dělat akce tak, aby si udržely svoji
úroveň a kvalitu a naplňovaly očeká-
vání.“
Nový společenský sál s kompletním

zázemím, na který Jičín získal evrop-
skou dotaci v programu V-A ČR-Pol-
sko, nabídne stálou expozici barokní
architektury z doby Albrechta z Vald-
štejna. Kromě toho se tam několik dní
v měsíci budou konat další akce. Prv-
ní z nich má Valdštejnské imaginári-
um naplánované na podzim, ovšem
rekonstrukce má zpoždění. „Problém
máme s technologickým postupem.
Beton, na kterémbude dřevěná podla-
ha, musí mít před pokládkou určitou
vlhkost. Zatím jí však nedosahuje.
Město jako řádný hospodář zhotovite-
li v žádném případě nedovolí, aby
podlahu položil, dokud vlhkost nebu-
demít patřičnou hodnotu. V tuto chví-
li nikdo neví, jak dlouho to bude tr-
vat. Po konzultaci s poskytovatelem
dotace zhotovitel platí penále 2 tisíce
korun denně,“ vysvětlil Hamáček.
Barokní lodžii nechal v 17. století

postavit Albrecht z Valdštejna jako
svou reprezentativní vilu se zahra-
dou. Areál nebyl kvůli vévodově smr-
ti nikdy dokončen.

Duha nad hadicí Víkendovým tropickým vedremnebyl postižen jen hradec-
ký festival Rock for People, kde hasiči kropili vděčnémnohatisícové publi-
kum, ale i další akce na východěČech. Včerejších 33 stupňůCelsia v kraji
dnes vystřídá drobný pokles, vlídný déšť či bouřky. Teploty okolo třiceti
stupňů vydrží téměř celý týden. Foto:Martin Veselý, MAFRA

ČESKÁ SKALICE Policie obvinila
pětatřicetiletého muže z vraždy ro-
dičů v rodinnémdomě v obci u Čes-
ké Skalice na Náchodsku. Případ
dvojnásobné vraždy kriminalisté
vyšetřují od páteční noci. Muže za-
drželi na místě činu. „Soud v sobo-
tu odpoledne na podezřelého uva-
lil vazbu,“ řekla mluvčí policie Iva
Kormošová. Během minulého týd-
ne došlo v Královéhradeckém kraji
ke dvěma případům vícenásobné
vraždy. „Kriminalisté muži kladou
za vinu, že svým rodičům způsobil
několik bodnořezných ran, kterým
s vysokou pravděpodobností na
místě podlehli,“ řekla mluvčí. Přes-
nou příčinu smrti rodičů určí soud-
ní pitva. Motiv činu je předmětem
vyšetřování. Za dvojnásobnou vraž-
du hrozí 15 až 20 let vězení nebo vý-
jimečný trest. Mezi výjimečné tres-
ty patří i doživotní vězení.
V pondělí v Javornici na Rychnov-

sku jednatřicetiletý muž podle kri-
minalistů zastřelil o rok starší man-
želku, čtyřletého syna a pak sebe.
Motivem jeho činu byly zřejmě ro-
dinné problémy. (ČTK)

Stanislav Ďoubal
redaktor MF DNES
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U léčebny Nejoblíbenější disciplínou byl rybolov. Foto: Stanislav Ďoubal

Policie obvinila
muže z vraždy
rodičů

Před Vesnou bylo živo, malí
pacienti poznávali zvířátka

Valdštejnská lodžie
řadí vyšší rychlost

Pro posílení našeho úspěšného týmu hledáme:
kolegu / kolegyni na pozici

Sales Manager Hradec Králové
Vaším hlavním úkolem bude:
komunikace se stávajícími klienty
aktivní vyhledávání nových obchodních příležitostí
a rozšiřovat stávající portfolio, současně poskytování
mediálního poradenství

Místo výkonu práce: Nerudova, Hradec Králové

Očekáváme:
máte obchodní talent a zkušenosti v oboru
spolehlivost, tvůrčí myšlení a flexibilita
jste týmový hráč
cítíte touhu se nadále vzdělávat a stát se tím nejlepším z nás
PC berete jako nedílnou součást Vašeho života

Nabízíme: samostatnou a různorodou práci na
zaměstnanecký poměr, moderní pracovní prostředí
s výbornou dopravní dostupností, přátelský kolektiv,
fixní základní mzdu + pohyblivou složkou +provize
vč. kvartálních a ročních bonusů, propracovaný adaptační
proces, možnost karierního růstu, příležitost se podílet
na klíčových kampaních v regionu, 5 týdnů dovolené,
stravovací příspěvek, mobilní telefon, notebook a další.

Kontaktní osoba: Václav Veselý
+420 702 021 398
Vaclav.Vesely@mafra.cz

Pokud Vás naše nabídka oslovila, zašlete nám svůj strukturovaný životopis
s průvodním dopisem na uvedenou emailovou adresu.

MAFRA, a. s., personální útvar, Karla Engliše 519/11, 15000Praha 5 - Smíchov.
Název pozice, o kterou se ucházíte, uveďte prosím do předmětu e-mailu
Barbora.Vavrinova@mafra.cz.

Kdyby někdo přišel
s novou koncepcí,
která by se městu
zalíbila víc, nemohu
se zlobit.

MaláÚpa

Po pádu stromu
zemřeli tři lidé
Po pádu stromu na auto v Krkono-
ších včera odpoledne zemřeli tři
lidé. Jeden skončil v nemocnici. Ne-
hoda se stala na silnici II/252 do
Malé Úpy. Tři cestující zemřeli na
místě. „Jednoho člověka jsme vy-
prostili a předali do péče zdravot-
nické záchranné služby. Do nemoc-
nice ho transportoval vrtulník,“
uvedli hasiči. (ČTK)

Jičínská barokní památka
vstupuje do nové éry
soutěží o provozovatele.

Tropy, hasiči a muzika


