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HRADECKO
KRAJANKY ZVÍTĚZILY NA KURTECH V HRADCI
MISS ČESKÉ REPUBLIKY
2016 Andrea Bezděková (na
snímku vpravo) s tenisovou
partnerkou Ivanou Hantschovou získala 1. místo na tenisovém turnaji Krupička CUP
2016. Obě hráčky pocházejí z
Královéhradeckého kraje a o
to víc je těší vítězství na domácí půdě. „Se svoji tenisovou partnerkou Ivanou jsem
se viděla poprvé. Hned jsme
si porozuměly nejen po sportovní stránce, obě máme rády
také zvířata. Ivana je dokonce
i léčí, navíc je „držák“ jak po
fyzické, tak hlavně psychické
stránce.,“ říká Andrea Bezděková. „Lepší tenisovou partnerku jsem si nemohla přát.
Andrea má výbornou kondici,
pevnou vůli a hlavně pozitivní
mysl, což je pro hru velmi
důležité,“ řekla Hantschová.

plínách jako je fyzika, matematika nebo informatika,
oba oktaváni ovládli a přivezli dvě zlaté a jednu
bronzovou medaili. „Je to
moje nejúspěšnější konference,“ svěřil se student Jan
Zelený. Na soutěži ICYS totiž
patří mezi „staré známé“. „O
ICYS jsem se dozvěděl v roce 2011. Byl jsem tehdy stu-

dentem druhého ročníku
šestiletého gymnázia a účast
na něčem podobném jsem
považoval za utopii. Nicméně neuplynul ani rok a balil
jsem kufry na svoji první
konferenci do Nizozemska.
Byl to pro mě nevídaný zážitek,“ vzpomíná.. Na další
konferenci ho gymnázium
vyslalo o tři roky později,

tentokrát do tureckého
Izmiru, odkud přivezl stříbro. „Tým Prvního soukromého jazykového gymnázia
se velmi úspěšně zúčastnil
již sedmi ročníků, a přestože
byl letos jedním z nejméně
početných týmů, stal se zároveň týmem nejúspěšnějším,“ doplnila pedagožka
Martina Teislerová. (red)
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VEDOUCÍHO KUCHAŘE/KUCHAŘKU
Požadavky: vyučení v oboru, praxe ve stravování - nejlépe školním,
schopnost řídit kolektiv, znalost práce na PC
Životopisy zasílejte do 15. 6. 2016 na adresu:
SOŠ a SOU, HK, Vocelova 1338, PSČ 500 02

Kontakt: 495 212 569 p. Blehová, p. Skala
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Platové zařazení: v souladu s NV č. 564/2006 Sb.
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SUPER CENA SUPER CENA
Nescafé
Classic
Crema 200g
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NATÁČENÍ - KOMPARS
ŽENY - MUŽI
Z HRADCE KRÁLOVÉ A OKOLÍ!
Do filmu „ODPLATA“ které bude probíhat v Hradci a okolí
od 14. 6. do 23. 6. 2016
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hledáme ŽENY - MUŽE
ve věku 16 - 85 let
Kostýmní zkoušky budou probíhat
od 13. 6. do 17. 6. 2016
na adrese Tylovo nábřeží 690/16, Hradec Králové
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Cena za 1kg/1l: 119,00

Bližší informace na www.procast.cz – sekce
„aktuálně“, nebo www.jobs.cz sekce „brigády“.
Kdo nemá možnost internetu volejte:
774 443 377, 776 699728

Bambini šunka
výběrová Váhala 100g
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Cena za 1kg/1l: 499,50

NEPŘEHLÉDNĚTE NEPŘEHLÉDNĚTE
É
Ě

Předejte, prosím, tuto informaci svým kamarádům
a známým.

Váš honorář 800 Kč/natáčecí den.
Děkujeme Procast s.r.o.

Základní umělecká škola Střezina,
Hradec Králové, Luční 838
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přijme od 1. 9. 2016

KVALIFIKOVANÉHO UČITELE
VÝTVARNÉHO OBORU
PRO VÝUKU

ZÁKLADNÍCH VÝTVARNÝCH TECHNIK
• aktivní výtvarník • kreativita • nadšení a vztah k dětem
• chuť se vzdělávat • práce v týmu
Pracovní smlouva na plný i částečný úvazek.
Nabídky s životopisem zasílejte do 10. 6. 2016.
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Cena za 1kg/1l: 66,00

Mléčná rýže Natural
150g
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Cena za 1kg/1l: 61,80

90
Perla 500g
+ další vybrané druhy
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od 1. června ukončí svou
činnost sběrné místo východočeských Deníků v
ulici Letců v sousedství
obchodního domu Atrium,
kde jste byli dosud zvyklí
podávat řádkovou inzerci,
uzavírat předplatné či
odevzdávat kupóny do naší
sportovní soutěže Tipliga.
Nadále bude možné na
tomto místě vhazovat své
podněty či řádkovou inzerci do připravené
schránky. Fyzicky bude pro
tyto účely sloužit recepce
v budově vydavatelství
Deníků východní Čechy,
kterou naleznete v ulici
Kladská 17/44a. Ta bude
otevřena ve všední dny od
7.30 do 16 hodin. Děkujeme za pochopení a těšíme
se na další spolupráci.

POŽADAVKY ZE ČTVRTÍ
Požadavky na změny v jízdním řádu dopravní podnik
shromažďuje už od počátku
letošního roku. „Při zařazování změn jsme zapracovávali také připomínky dopravně připojených obcí. V
úvahu byly brány i nejdůležitější a nejčastější připomínky a náměty cestujících
získané z různých zdrojů
včetně sociálních sítí od
poslední větší změny jízdního řádu 29. srpna loňského roku,“ říká vedoucí marketingu hradeckého dopravního podniku František
Meduna s tím, že další poznatky přinášeli přímo z terénu i řidiči, dispečeři MHD
a pracovnice zákaznických
center. „Zdrojem pro úpravu
jízdního řádu jsou také výsledky anket a průzkumů,
které si dopravní podnik
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Vážení čtenáři,

SOŠ a SOU, Hradec Králové, Vocelova 1338
přijme od 15. 8. 2016
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Hradec Králové – Až 57 tisíc letniček více než 42 odrůd mnoha barev zkrášlí letos záhony v krajském
městě. Od bílých přes oranžové a červené až po modré.
Na rozdíl od předchozích let
nepřevládají afrikány ale
voskovky lidově nazývané
ledovky. V letošním roce se
na městských záhonech
objeví například nové barevné variety šalvěje nebo
úplná novinka v městských
výsadbách kopretinovec. „U
šalvěje se mohou obyvatelé
města těšit na barvy od růžové až po modrou indigo,“
popsala Daniela Maternová
z technických služeb města.
Moderní úprava výsadby
se objeví na Masarykově
náměstí. Kromě toho zde
došlo i ke kompletní výměně růží. (red)

zajišťuje a to jak interně,
tak externě. Informace, které vyplývají z našeho tradičního ročního průzkumu
spokojenosti se službami
MHD, jsou vždy velmi cenné,“ dodává Meduna.
Pro zjištění odezvy veřejnosti, zveřejňuje dopravní
podnik návrh budoucího
jízdního řádu v elektronické
podobě na titulní straně
svých webových stránek.
Údaje nového jízdního řádu
zájemci zjistí po vložení
konkrétního data po 1.
srpnu letošního roku. „Zásadní podněty, které očekáváme nejpozději do 20.
června, pak do nového jízdního řádu ještě případně
zapracujeme,“ vyzývá Meduna.
Novinkou v jízdním řádu
je například to, že se změny
v tom stávajícím, kdy od
května některé spoje linky
číslo 12 začaly obsluhovat
zastávku BŘEZHRAD WLC a
to, že je linkou č. 9 obsluhována nová zastávka na
znamení TŘEBEŠ ODBOČKA,
dostaly do oficiálního řádu.
Další změnou v řádu je potom lednové posílení linky
číslo 8. (red)

INZERCE

Víme o tom
V Hradci vysadí
tisíce letniček

V Hradci začne od srpna
platit nový jízdní řád MHD
Hradec Králové – Hradečané si budou muset od
srpna zvykat na nový jízdní
řád. Podle hradeckého dopravního podniku ale nepůjde o žádné zásadní změny, k jeho finální podobě se
navíc cestující mohou ještě
vyjádřit.

Nevídaný zážitek, říká o vědecké soutěži student
Hradec Králové – Student
Prvního soukromého gymnázia v Hradci Králové Jan
Zelený zazářil společně se
svou spolužačkou Natálií
Živnou na nedávné Mezinárodní konferenci mladých
vědců (ICYS) v rumunské
Kluži. Soutěž, ve které měří
středoškoláci z celého světa
síly v pěti vědeckých disci-

Neušlo nám

