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BABIŠ vs. ANTIBABIŠ
V hradecké ODS se vyřizují účty

HRADEČÁCI O HRADCI 

Tenhle díl začnu hádankou. Víte, 
co má společného Hradec, Aldis 
a lokomotivy? Našeho dnešního 
hosta, Lukáše Tanečka. A proč? 
Protože je Hradečák, jeho rukopis 
nesou interiéry nového kongreso-
vého hotelu EA Aldis a ovlivňuje 
i podobu lokomotiv vyráběných 
ve společnosti CZ LOKO. Lukáš 
Taneček se po ukončení Mistrov-
ské školy uměleckého designu 
v Praze, kde studoval v letech 
1992–1996, věnuje produktovému 
a grafi ckému designu. Vedle CZ 
LOKO spolupracuje v produkto-
vém designu také s výrobci au-
tomobilů, nábytku nebo nápojů. 
Nepřekvapí, že má rád historická 
vozidla, klasiky, youngtimery a vů-
bec historii automobilismu a mo-
torsportu. 
Lukáši, když se zaměříme na hra-
decký region, je nějaká lokální 
značka, která vás vizuálně zau-
jala?

Když lokální, tak mě hned napada-
jí HRADECKÉ DELIKATESY. Je to 
malá, ale rychle se rozvíjející značka, 
která vyrábí potraviny z ovoce a zele-
niny rostoucí v našem okolí.

A líbí se mi i vizuální styl Univerzity 
Hradec Králové.

Vytváříte identity pro fi rmy, ale 
třeba spolupracujete i na podobě 
lokomotiv. Jak moc jsou to odliš-
né disciplíny?

Podobné je to v tom, že v obou 
případech se jedná o práci s vizuální 
estetikou. Musí to být pěkné na po-
hled a proporčně vyvážené. U průmy-
slového designu je odlišnost přede-
vším v časové náročnosti. Například 
na lokomotivách, nebo nákladních 
autech se pracuje v řádu měsíců až 
let. A tím pádem je zde také větší zod-
povědnost, protože vývoj těchto pro-
jektů stojí velké peníze a pracuje na 
něm spousta lidí. U grafi ckých identit 
je to mnohem rychlejší a levnější pro-
ces. 

Váš bratr je fotograf, jak často se 
vaše cesty pracovně protnou? 

Velmi často. Pracovali jsme spolu 

jednateli společnosti Ing. Petrovi Kul-
dovi za možnost se na tomto hradec-
kém projektu podílet.  
V závěru musím položit klasic-
ké otázky, které jsou pro každou 
osobnost stejné:
Hradec nebo Pardubice? 

Obě města mám moc rád. 
Sport nebo kultura? 

Kultura. 
Jaké místo v Hradci byste dopo-
ručil přátelům, kteří přijíždějí po-
prvé do našeho města?

Prohlédnout si unikátní meziváleč-
nou architekturu v ulicích okolo Ulri-
chova náměstí a projít se po náplav-
kách u Labe.
Pokud byste mohl v Hradci něco 
změnit, co by to bylo?

Parkování, ale to je problém asi 
všech větších měst. A na druhou stra-
nu se mi nelíbí, že tak pěkné Velké 
náměstí v historickém jádru města 
slouží jako obrovské parkoviště. 

Děkuji za příjemné povídání a přeji 
Vám hodně zajímavých projektů. 

Eliška H.

na několika publikacích, on jako fo-
tograf, já jako grafi k. Slavnostní ote-
vření kongresového hotelu Aldis také 
zdokumentoval David. 

Nedávno jsem byla na slavnost-
ním otevření nového kongreso-
vého hotelu Aldis, interiéry jsou 
nádherné, jak dlouho uběhlo od 
prvotní myšlenky až k fi nální re-
alizaci?

Děkuji, zatím jsou na design a ar-
chitekturu hotelu velmi dobré ohlasy. 
Byly to více jak dva roky poměrně in-
tenzivní, ale krásné práce. Investorem 
a generálním dodavatelem stavby je 
společnost STAKO, a tak bych rád 
touto cestou ještě jednou poděkoval 

Jméno a příjmení: Lukáš Taneček

Věk: 46 let

Zaměstnání: Designer na volné noze

Vážení čtenáři, 
opět nám měsíc utekl jako voda a další číslo Hradečáku máte ve 

svých schránkách. A co v něm najdete? Zamyšlení nad opatovickou 
spalovnou od hradeckého ekologa Lukáše Řádka, představení grafi-
ka Lukáše Tanečka v sekci Hradečáci o Hradci nebo pozvánku na Ví-
kend Elegance, který bude první červnový víkend na Stříbrňáku. A kdo 
dojde až na poslední stranu, dozví se i jak je to s poslaneckými 
chlebíčky. 

Přeji Vám příjemné čtení.                                                           Eliška H.

Jde o mimořádně závažné téma 
a již v minulosti město Hradec Krá-
lové poměrně konzistentně vystupo-
valo proti realizaci spalovny. Je nyní 
situace natolik jiná, že by mělo město 
tento dlouholetý postoj opustit a začít 
konstruktivně jednat ve prospěch spa-
lovny? 

Myslím, že poměrně jednoduchou 
odpověď nám dávají oznámené para-
metry spalovny. Obří kapacita (ZEVO) 
mnohonásobně převyšuje potřebu 
obou regionů, mezi kterými by měl 
objekt stát na půli cesty. Oznamovatel 
navíc dost absurdně předpokládá ná-
růst souhrnné produkce všech komu-
nálních odpadů v roce 2035 o 10,1 %
oproti stavu v roce 2018.

To vše v době, kdy je jasným tren-
dem maximální možná recyklace 
v rámci nového akčního plánu pro 
oběhové hospodářství vydaného po-
čátkem roku 2020 Evropskou komisí. 
Tento plán obsahuje kroky přispívající 
k výraznému snížení celkové produk-

ce odpadů, za cíl si klade i snížit do 
roku 2030 množství zbytkového (ne-
recyklovaného) komunálního odpadu 
o polovinu.

Zařízení, které by spalovalo 150 000 
tun odpadu ročně, skutečně ani zda-
leka „nenasytí“ produkce Hradecko-
-pardubické aglomerace. Odpad by 
musel být dovážen z řady krajů České 
republiky a nelze vyloučit ani dovoz ze 
zahraničí. V případě realizace takto 
kapacitního zařízení se lze oprávně-
ně obávat revize současné odpadové 
politiky, která je nyní vedena snahou 
o minimalizaci objemu zbytkového ko-
munálního odpadu.

Záměr také příliš nepočítá s dalšími 
environmentálními riziky. Vzhledem k do
očí bijící naddimenzovanosti může být 
hlavním problémem dopravní přetíže-
ní.  Souvislosti případného logistického 
systému zajišťujícího provoz spalovny 
ZEVO Opatovice budou citelné. Lze 
předpokládat zatížení dalších složek 
životního prostředí, zejména pak úze-

Cílem oznamovatele záměru je novostavba zařízení na ener-
getické využívání odpadů (ZEVO) ve stávajícím areálu Elek-
trárny Opatovice, a.s. Kapacita zařízení má být 480 tun denně, 
ročně pak 150 000 tun.

Potřebujeme spalovnu odpadu 
v Opatovicích?

Na podzim 2018 zněl v boji před 
komunálními volbami obzvlášť hlasitě 
střet tradičně pravicové ODS s popu-
listickým hnutím ANO tehdejšího pre-
miéra Andreje Babiše. Jakmile však 
byly sečteny hlasy, v Hradci Králové 
se tato animozita překvapivě rychle 
přetavila v koaliční spojenectví obou 
rivalů, z něhož vzešla (ještě s přispě-
ním Změny pro Hradec-Zelených) ko-
alice, která, jak se později mělo uká-
zat, uvrhla město do čtyřletého období 
stagnace, permanentních zmatků 
a nestability. Magistrát se začal utápět 
ve zmatečném stavu neřízení, chaos 
se stal synonymem každodenního 
fungování a Hradečáci kromě vize 
dalšího rozvoje svého města ztratili 
i chuť sledovat komunální politiku.

Kdo by čekal, že tato bolestná 
zkušenost bude pro občanské de-
mokraty v Hradci Králové poučením, 
přepočítal by se. Nestačí ani to, že se 
koalici SPOLU, vedené ODS, poved-
lo zvítězit v parlamentních volbách 
a odsunout hnutí ANO do opozice. 
Jakkoliv je to nepochopitelné, zdá 
se, že na podzim se hradecká ODS 
chystá podruhé vstoupit do téže řeky, 
v níž se teď čtyři roky topila. A nepo-
hodlní tomuto záměru musí ustoupit, 
nahradit je pak patrně mají poslušní 
spolustraníci. Nejen to lze číst mezi 
řádky zveřejněné kompletní kandi-
dátní listiny. Lídrem ODS se stal ře-
ditel městských strážníků Miroslav 
Hloušek. Zdá se však, že šlo o volbu 
kandidáta, který co nejmenšímu po-
čtu lidí bude vadit - ač je dlouholetým 
členem ODS, nepatří mezi její výraz-
né tváře a pro širokou veřejnost je 
spíše neznámým jménem. Podobně 
rozporuplně působí i další jména na 
čelních místech kandidátky. Dosavad-
ní primátor Hrabálek a jeho náměstek 
Bláha byli odsunuti na 5., respektive 

7. místo, což je patrně vysvědčením 
jejich spolustraníků za práci v končí-
cím období. Hůř pochopitelné je ov-
šem umístění těch, kteří na nedostatky 
ve fungování města i samotného ma-
gistrátu poukazovali. Předseda zastu-
pitelského klubu ODS a hlasitý kritik 
svých stranických kolegů ve volených 
funkcích Martin Soukup byl vymístěn 
na 17. příčku. Ještě hůř dopadl mi-
nulý lídr ODS, radní Michal Moravec, 
který před čtyřmi lety odmítl primátor-
ský řetěz v koalici s hnutím ANO - za 
trest na něj teď zbylo jen poslední, 
37. místo. Není tajemstvím, že Sou-
kup i Moravec patřili od počátku k od-
půrcům spojení ODS s hnutím ANO 
a naopak prosazovali vstup do koalice 
demokratických stran, a to jak hned 
po minulých volbách, tak i během vo-
lebního období, kdy se koalice ANO, 
ODS a Zelených otřásala v základech 
a následně se i rozpadla. Také řada 
dalších výrazných tváří se ocitla na 
těžko pochopitelných místech, aby je 
na viditelných příčkách nahradila ne-
známá jména. Tito členové hradecké 
ODS se tak mohou spolehnout pou-
ze na preferenční hlasy voličů, které 
však s celkovým pořadím kandidátů 
a zejména s tím, kteří z nich se stanou 
nově zvolenými zastupiteli, mohou vý-
znamně zahýbat. V komunálních vol-
bách, kde volič může rozdělovat pre-
ferenční hlasy napříč kandidátkami 
nebo z vybrané kandidátky podpořit 
pouze některá jména, je efekt prefe-
renčních hlasů obzvlášť silný.

Jediné, co z kandidátní listiny hra-
deckých občanských demokratů vy-
číst nelze, je informace o tom, kdo 
umetání cestičky pro případnou další 
koalici s hnutím ANO režíruje. Do ko-
munálních voleb však zbývá ještě té-
měř půl roku, a tak je možné, že i to se 
občané dozvědí.                           red.

mí města Hradec Králové jako význam-
ného dopravního uzlu pro přepravu od-
padů do zařízení ZEVO. Opomenout 
nelze ani zatížení opačným směrem, 
neboť i ZEVO bude produkovat další 
odpad, který musí být uložen na sklád-
ku určenou pro tento typ odpadu.

V Česku a především v západní 
a severní v Evropě jsou samozřejmě 
v provozu podobná zařízení se špič-
kovými environmentálními standardy 
s funkčním energetickým využitím 
(elektřina, teplo). Důležité však je, aby 
sekundární problém nevytvořila potře-
ba dovozu extrémního objemu odpa-
du z velkých vzdáleností. Rizikem je 
také snížení potřeby recyklace v okolí 
velké spalovny.

V případě, že by ZEVO Opatovice 
výrazně snížilo kapacitu a zároveň 
jasně, transparentně a objektivně do-
ložilo účinný vliv tohoto zdroje energie 
na stabilizaci ceny tepla pro obyvatele 
Hradce Králové, má korektní diskuze 
o spalovně smysl. K ničemu takové-
mu však zatím nedošlo.

Ing. Lukáš Řádek, 
předseda RO TOP 09 HK 

ZEVO Chotíkovice



Kam zmizeli Hradečané?
Smlouva o dílo – část 2. 
– na co si dát pozor a co     raději napsat do smlouvy?

V minulém díle jsme si vysvětlili, jaký je rozdíl mezi kup-
ní smlouvou a smlouvou o dílo a co musí smlouva o dílo 
nutně obsahovat. Takovou smlouvu je vhodné sepsat na 
papír, kde bude zároveň dílo podrobně popsáno – přede-
jde se tak do budoucna nejasnostem a sporům. Na co je 
však nutné dále při sepsání smlouvy a následném provádění díla dohlédnout 
a co upravuje zákon?

Objednatel musí ze zákona poskytnout součinnost s provedením díla – na-
příklad umožnit dělníkům vstup do domu, kde mají vymalovat pokoje anebo do-
dat materiál nebo určitou věc. Pokud tuto součinnost neposkytneme v potřebné 
době, může zhotovitel od smlouvy o dílo i odstoupit.  

Zhotovitel postupuje zásadně samostatně (je to ostatně odborník, který by 
měl vědět, co dělá), nikde však není stanoveno, že ho při provádění práce 
nemůžeme kontrolovat. Pokud při kontrole zjistíme, že zhotovitel postupuje ne-
vhodným způsobem (například kachličky ve Vaší koupelně pokládá nakřivo), 
můžeme ho na to upozornit a požadovat okamžitou náhradu. Pokud odmítne, 
je možné odstoupit od smlouvy.
Často zhotoviteli k provedení díla zajistíme vlastní materiál anebo mu sdě-

líme vlastní preferovaný postup – pokud však takový materiál nebo postup 
jsou nevhodné, musí nás na to zhotovitel upozornit. Pokud však přesto trváme 
na použití námi dodaného materiálu nebo postupu, nenese zhotovitel odpo-
vědnost za to, když kvůli tomu výsledné dílo neodpovídá našim představám. 
Nemůžeme tedy u zhotovitele namítat špatné přilepení kachliček v koupelně 
v případě, kdy nás zhotovitel výslovně upozornil na nedostatečnou kvalitu námi 
dodaného lepidla. 

JUDr. Jan Holásek, 
advokát, zastupitel města a senátor za Hradecko

Exklusivní auta, zábava pro děti i dospělé nebo koncert kapel Poletíme a Jam and Bazar 
přivítá v prvním červnovém víkendu kemp Stříbrný rybník. Od 3. – 5.6. se zde bude konat akce 
s příznačným názvem Víkend Elegance.

VÍKEND ELEGANCE POPRVÉ NA STŘÍBRŇÁKU

Chceme vybudovat na Stříbrňáku novou tradici

Téměř 3 desítky exklusivních aut 
a motocyklů, bohatý doprovodný 
program pro děti, dámský koutek 
Mary Kay i módní přehlídka pro 
ženy. Pánové kromě vystavených 
exponátů zcela jistě ocení možnost 
nechat se oholit od profíka nebo 
návrat do dětských let s RC modely 
aut. Máte rádi Abbu, Beatles, Bee 
Gees a další kapely sedmdesátých 
a osmdesátých let? Pak si nenechte 
ujít páteční koncert známe vrchlab-
ské kapely Jam and Bazar, hudeb-
ním vrcholem soboty bude živý kon-
cert Poletíme?. „Akci připravujeme 
dlouho a už se moc těšíme na její 
začátek. Účast nám slíbil například 

i herec Petr Čtvrtníček, který kromě 
svého Mercedesu přiveze i stánek 
s uzenářskými lahůdkami, které bude 

Park Na větvi, projekt návratu lyžování na Rozárku a teď Víkend 
Elegance, to je výčet jen pár projektů, které vymyslel hradecký 
patriot a podnikatel Petr Smola. A protože se rychle blíží zmiňovaný 
první ročník Víkendu Elegance, požádali jsme ho o krátký rozhovor.   

Jaguar XK SS Lynx – rok výroby: 1956
Jaguar XK SS byla cestovní verze úspěšného závodního modelu 
D-type. Kvůli požáru montážní haly v Coventry v únoru 1957 bylo 
vyrobeno pouhých 16 exemplářů. Podnět k vzniku modelu XKSS vzešel 
z potřeby automobilky Jaguar využít přebývající šasi a povrchové 
panely z modelu D-type. Tyto součásti zbyly v továrně poté, co se fi rma 
Jaguar ofi ciálně stáhla ze závodů na konci sezóny roku 1955. Proto 
bylo rozhodnuto o vývoji vysoce výkonného sportovního automobilu, 
který by uspokojil poptávku zejména ve Spojených státech. Od typu 
D se odlišoval druhými dveřmi na straně spolujezdce, předním sklem 
v celé šíři vozu a druhým sedadlem. Nutné bylo odstranit „ploutev“ za 
sedadlem spolujezdce a také přepážku mezi řidičem a spolujezdcem. 
Jedním z vlastníků byl i slavný americký herec Steve McQueen.

Zedel – rok výroby: 1912
Společnost Zedel sídlila ve Švýcarsku a v le-
tech 1897 až 1907 a vyráběla motocyklové mo-
tory. V roce 1902 založili kvůli francouzským 
vysokým clům pobočku ve Francii v městě 
Pontarlier, kde byl roku 1906 postaven první 
automobil značky Zedel. Od roku 1907 společ-
nost vlastnil Samuel Graf. Po válce, roku 1919, 
automobilku Zedel koupila společnost Donnet 
a vozy, vyráběné od roku 1924 dostaly značku 
Donnet-Zedel. Od roku 1926 se vozy jmenova-
ly už jen Donnet. V roce 1935 ukončil Donnet 
svou činnost a továrnu zakoupila fi rma Simca.

sám i prodávat. Bude to velká show, 
jejíž součástí bude i spanilá jízda ex-
ponátů do centra Hradce Králové. Vě-

říme, že počasí nám bude 
přát a že program, který 
jsme připravili, přitáhne celé 
rodiny,“ představil program 
Martin Sýkora, manažer Ví-
kendu Elegance.

Pokud nejste ještě roz-
hodnutí, podívejte se na ex-
ponáty i program na webu 
www.vikendelegance.cz. 
Kdo si koupí lístek online, 
vyhne se čekání u vchodu.

Naše měs-
to nevzkvétá. 
Ano, to je bo-
hužel pravdivé 
tvrzení, které 
se vztahuje 
k řadě témat. 
V tomto textu 
bych se ale 
ráda pozasta-
vila především 
u problemati-

ky demografi cké stagnace Hradce 
Králové, která může mít dalekosáhlé 
důsledky a zároveň má také své pří-
činy.

Hradec Králové v roce 1987 poko-
řil hranici 100 tisíc obyvatel a svého 
populačního maxima dosáhl koncem 
roku 1990, kdy zde žilo přes 101 ti-
síc obyvatel. Poté však nastal propad 
související s poklesem počtu naroze-
ných dětí v 90. letech. Tento celore-
publikový trend v porodnosti se začal 
pomalu obracet až s nástupem nové-
ho milénia. 

Negativní roli v úbytku obyvatel 
Hradce Králové sehrával taktéž proces 
suburbanizace, tedy stěhování oby-
vatel z jádrového města do zázemí. 
Snižování počtu obyvatel se v 90. le-
tech týkalo všech velkých měst, nic-
méně tento trend většina měst doká-
zala po roce 2000 zvrátit a nastarto-
vat opět populační růst. To se však 

netýkalo našeho města. V roce 1997 
počet obyvatel Hradce Králové klesl 
pod statisícovou hranici, propad po-
kračoval a v současné době zde žije 
92,6 tis. obyvatel. Částečně pozitivní 
informací je, že se tento pokles v po-
sledních letech stabilizoval.

V tento moment je třeba se zamys-
let především nad tím, jaký je důvod 
přetrvávající demografi cké stagnace 
našeho města, a především pokraču-
jícího trendu suburbanizace. Proč stá-
le více rodin volí dobrovolný odchod 
z města, které je dlouhodobě v mno-
ha aspektech hodnoceno jako velmi 
kvalitní místo pro život? V suburbani-
začním procesu hrají svou roli faktory, 
které lidi vytlačují z měst. Typicky to 
bývá špatná dopravní situace, kvalita 
ovzduší nebo průmyslové znečištění. 
Zároveň také existují faktory přitahu-
jící lidi do příměstských oblastí, mezi 
něž můžeme řadit především ceny 
pozemků, kvalitu životního prostředí 
nebo bezpečnost.

Je zřejmé, že i v případě Hradce 
Králové působí v různé míře tyto fak-
tory. Z hlediska budoucího vývoje se 
město musí soustředit především na 
takové pozitivní činitele, které dokáží 
motivovat lidi zůstávat ve městě a/
nebo se do Hradec rovnou stěhovat. 
Zásadní tedy bude, zda dokážeme 
lidem nabídnout zajímavé pracovní 
příležitosti s vysokou přidanou hod-

notou. Proto budeme potřebovat 
rozsáhlý prostor pro inovativní fi rmy, 
podnikatelské inkubátory a budeme 
se muset soustředit na chytrý rozvoj 
průmyslových zón. 

Dalším z klíčových ukazatelů je 
v případě Hradce Králové otázka ne/
dostupnosti bydlení. V tomto ohledu 
je čtvrtým nejhorším městem v Čes-
ku. Pokud tedy chceme zastavit tento 
negativní trend, musíme bezodkladně 
a se vší vážností začít řešit proble-
matiku dostupného bydlení. Je třeba 
transparentním způsobem přitahovat 
investory do města, vytvářet optimál-
ní podmínky pro rozvoj a zejména 
hledat nové formy výstavby a posky-
tování cenově dostupného bydlení. 
V Česku se již rozvinula řada obdob-
ných projektů založených především 
na družstevním modelu bydlení, kte-
rý je významně zaměřen na středně 
příjmové skupiny obyvatel, jež mají 
problémy dosáhnout na vlastnické 
bydlení. Dostupné družstevní bydlení 
vychází z myšlenky spolupráce měs-
ta, soukromých investorů a družstev, 
což umožňuje nižší cenu výstavby 
a levnější bydlení. 

Přesně takový recept potřebuje 
i naše město. Pak si budeme moci 
říct, ano, naše město zase vzkvétá.

Mgr. et. Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D. 
Předsedkyně Hradeckého 

demokratického klubu

Pane Smolo, doba pro vytváření 
nových tradic a obecně pořádání 
akcí nenahrává. Neodrazovalo 
Vás to od pořádání? Přeci jen to 
je akce, na kterou by měly dorazit 
tisíce návštěvníků.

Máte pravdu, doba je složitá, ná-
klady na pořádání obrovské a těžko 
se odhaduje, kolik lidí přijde. A při-
tom je to klíčové, protože návrat-
nost fi nancí do pořádání této akce je 
z velké části závislá na příjmech ze 
vstupného. Ale my už máme něco 
za sebou a věříme, že vše přichys-
táme tak, aby návštěvníci dorazili, 
a především odcházeli spokojení.

Stříbrňák se za poslední dobu 
velmi proměnil, je to i důvod, proč 
jste se rozhodli umístit tuto akci 
právě sem?

Samozřejmě, že ta proměna hraje 
svoji roli, nicméně i my se ji aktivně 
účastníme. V loňském roce jsme kro-
mě zvelebování restauračních zaří-
zení postavili také velkoplošnou obra-
zovku a podium, kde jsme realizovali 
během letní sezóny letní kino. A pro-
tože spolupráce s Městskými lesy 
funguje dobře, rozhodli jsme se uspo-
řádat Víkend Elegance v místě, které 
je dostupné nejen autem, ale i MHD, 
pěšky nebo na kole. Za nás je to na-
prosto ideální letní prostor u vody.

Letní kino zní skvěle, budete i le-
tos promítat?

Máme to v plánu, v tuto chvíli jed-
náme o jednotlivých fi lmech, tvoří se 
dramaturgie celé letní sezóny a vyjed-
návají  práva. Věřím, že vše dopadne 
a navážeme na loňský úspěšný rok. 
Ale ani tím v kultuře nekončíme,  na 
naší scéně 3. 7. vystoupí Miroslav Do-
nutil se svou one man show a na září 
chystáme představení kultovního di-
vadla Husa na provázku.

Pojďme zpět k Víkendu Elegan-
ce, máte nějaký konkrétní exponát, 
který Vám udělal radost?

Radost mi jako velkému fandovi dě-
lají všechny! Dnes jsem také nadše-
ný z toho, že se nám začínají ozývat 
různí lidé, kteří chtějí buď jen pomoct, 
přijet, nebo i přivézt nějaký exponát. 
Budeme mít velmi zajímavé kolekce 
předválečných i poválečných veterá-
nů, samostatnou sekci supersportů 
i motocykly. Myslím, že všechna auta 
na Víkendu Elegance jsou zajímavá 
nejenom tím, že budou k zhlednutí 
poprvé v tomto regionu, ale i v rámci 
celé republiky.

Budeme mít kolekci Jaguárů, 
z nichž bych mohl vypíchnout Jaguár 
XK SS Lynxs, kterých se celosvětově 
vyrobilo pouze 16 kusů a jehož je-
den exemplář vlastnil i americký he-

rec Steve McQueen. Velmi zajíma-
vým a zároveň nejstarším exponátem 
bude Zedel z roku 1912, se kterým 
přijede po vlastní ose jeho majitel až 
ze Slovenska. 

Cílíte na celou rodinu, tatínci 
a kluci budou nadšení, co máte na-
chystáno pro maminky?

Program je připraven tak, aby si 
v něm našli svoje děti i jejich rodiče. 
Pro děti budou v areálu nafukovací 
atrakce, malování na obličej, ale třeba 
i RC modely aut na ovládání a laser 
game. Na velkoplošné obrazovce po-
běží nejen hudba, ale i dětské progra-
my.

A co ty maminky?
Na ty jsme samozřejmě nezapo-

mněli (smích). Pro ně speciálně bu-
deme mít dámský koutek Mary Kay 
a módní přehlídku, kterou připravuje-
me ve spolupráci s hradeckými znač-
kami Topstyl a Nikol Fashion. A pak 
samozřejmě vynikající jídlo a pití. 
Snažíme se být komplexní a mít pro-
gram pro celou rodinu, tak jako máme 
v Parku Na Větvi.

Hodně tedy využíváte hradecké 
fi rmy a produkty?

Ano je to tak, nejen v rámci této 
akce, ale třeba i u nás v Parku Na 
Větvi se snažíme maximálně zapo-
jovat lokální dodavatele. Ať už je to 
pivovar Hradecký Klenot, nebo třeba 
restauraci Pivovarské domy, část ob-
čerstvení nám dodá hradecký Chilli 
táta, kvalitní kávu zase lokální pražír-

na. Snažíme se navazovat dlouhodo-
bá partnerství a logicky podporovat 
hradecké značky.

Na vašem webu jsem se dočetl, 
že přijede i Petr Čtvrtníček, o zába-
vu bude tedy postaráno?

S Petrem je to zajímavá historie. 
Zná se s ním náš kolega Martin Sýko-
ra, který ho oslovil, protože věděl, že 
má rád veterány. A on se hned chytil, 
že by přijel. Tak za ním Martin zajel 
a nakonec to dopadlo tak, že Petr 
Čtvrtníček přijede a přiveze s sebou 
nejen jeden exponát, ale ještě pojízd-
né uzenářství, se kterým jezdil v době 
covidu, kdy byla divadla zavřená. Tak-
že si návštěvníci u něj budou moci 
koupit domácí grilované klobásy. Mys-
lím, že to bude velká zábava. Zároveň 
nám slíbil, že by pomohl moderátorovi 
představovat auta při startu spanilé 
jízdy, takže uvidíme, jestli třeba neo-
žije Karel Čížek z Autobazaru Monte 
Carlo (smích).

Poslední otázka na závěr. Který 
den byste doporučil návštěvní-
kům jako nejzajímavější?

Doporučil bych každému přijít 
a užít si celý víkend. Jak jsem zmí-
nil dříve, je to akce pro celou rodi-
nu a tomu jsme koncipovali i cenu 
vstupného. Cenově nejzajímavější je 
tedy rodinné vstupné, které vyjde na 
450,- Kč pro celou rodinu na celý ví-
kend. Vstupenky se dají koupit online 
a tím pádem odpadá čekání u vcho-
du. V pátek večer bude zahájení a za-
hraje kapela Jam and bazar, v jejímž 
repertoáru jsou hity Abby, Bee Gees, 
Beatles nebo Boney M. Takže to bude 
trošku retro večer a start do víkendu 
plného zábavy. Naopak sobota bude 
plná nejen aut, ale doprovodného 
programu, který vyvrcholí večerním 
koncertem kapely Poletíme?. Tady 
jsme zase zvolili chytlavou melodic-
kou hudbu, která se bude líbit zcela 
jistě všem.   





Přijmeme pracovníka/ci – na výdej
obědů, pracovní doba 8:00 − 15:30 hod,
SO + NE volné, HM 24. 000 Kč, firemní
benefity. Informace na tel. 606 414
742.

Přijmeme pracovníka/ci – na poklad−
nu a výdej obědů, pracovní doba 10:00
− 15:30 hod, SO + NE volné, HM
24. 000 Kč, firemní benefity. Informace
na tel. 606 414 742.

Přijmeme pracovníka/ci – na pomoc−
né práce krájení masa, naklepávání,
pracovní doba 6:00 − 14:30 hod, SO +
NE volné, HM 28.000 Kč, firemní bene−
fity. Informace na tel. 606 414 742.

Do skladu léčiv v HK přijmeme
skladové manipulanty/ky. Dvou−
směnný provoz, mzda až 23.000 Kč,
stravenkový paušál 55 Kč/den,
5 týdnů dovolené. Náborový příspě−
vek 15 000 Kč. Životopisy zasílejte
na email vosvrdova.dominika@
pharmos.cz.

Hledáme zaměstnance na pozici ostra−
ha objektu /pob. HK/ Požadujeme: zod−
povědnost, spolehlivost, uvítáme před−
chozí praxi. Náplň práce: zamykání jed−
notlivých částí objektu, kódování budovy.
Pracovní doba: 2 týdny + 2 soboty v měsí−
ci, po − pá 17:00 − 21:00 h, so 7:30 −
14:00 h. Nabízíme: dohodu o provedení
práce a 115 Kč/h. V případě zájmu za−
šlete životopis na: bittnerova @farene.cz
nebo volejte na t.č. 602 765 012.

Brigáda pro důchodkyně (starobní
i invalidni). Úklidy domácnosti. 100 Kč/h
čistého. Auto výhodou. Tel.: 608
318 151. E−mail: kontakt@hodinove−
−manzelky.cz.

Přijmu kadeřnici na ŽL do zavede−
ného kadeřnického salonu ve středu
města HK. Tel.: 604 275 834.

FAJN PŮJČKA od 4.000 Kč do
50.000 Kč. Do 24 hod. Tel.: 734 258
224.

Prodám hnědé pianino PETROF za
30.000 Kč. Málo hrané. tel.: 702 759
901.

Kvalitní FROTÉ PROSTĚRADLA české
výroby dobře nakoupíte v prodejně Tex−
til LOUDA v Habrmanově ul 295. VELKÝ
VÝBĚR – TĚŠÍME SE NA VAŠI
NÁVŠTĚVU. Tel.: 495 260 604.

PRODEJNA TEXTILU v Habrmanově
ulici 295, po dobu rekonstrukce
domu PRODEJ NEPŘERUŠEN. Tel.:
495 260 604.

Koupíme za rozumnou cenu banánové
krabice. Prosím nabídněte na tel.: 724
595 500.

KOUPÍM HOUSLE, VIOLU, VIOLON−
CELLO, KONTRABAS V JAKÉMKOLIV
STAVU. TEL.: 735 004 665.

PŮJČKA – PENÍZE NA RUKU NEBO
ÚČET. VOLEJTE 607 747 959.

Prodám sedací soupravu, červená,
broušený semiš, používaná 800 Kč,
dále balkonové dveře + okno L, P,
dřevěná, použité – plně funkční,  1.500
Kč/kus, akrylátová vana použitá, ale ve
velmi zachovalém stavu 170 cm za
1.500 Kč. Tel.: 775 265 561.

Prodáme použité plechové šatní
skříňky. Volejte na tel.: 724 595 500
nebo e−mail: tomas@garamon.cz.

Koupím vzduchovku nebo flobertku.
Tel.: 731 659 386.

PEDIKÚRA – MANIKÚRA, JAPON−
SKÁ MANIKÚRA, P−SHINE, MODELÁŽ
NEHTŮ. TEL.: 777 107 967.

Výstavba všech druhů plotů a poklád−
ka zámkové dlažby. Tel.:607 936 272

ČISTÍRNA PEŘÍ – nabízíme čištění
peří, šití dek, polštářů. POLŠTÁŘE – na
počkání, DEKY – do druhého dne. Kydli−
novská ul. 156, HK. Tel.: 495 213 628,
724 996 937.

MINI STĚHOVÁNÍ, HRADEC A OKO−
LÍ. Tel.: 604 614 845.

CHCETE PŘESTAT KOUŘIT
A NEVÍTE JAK A KDE???
Antinikotinové centrum

v Hradci Králové
www.antinikotinovecentrum.cz,

tel.: 777 002 948.
S NÁMI TO DOKÁŽETE!!!!!!!!

STĚHOVÁNÍ, VYKLIZENÍ, ROZVOZ
ZAKOUPENÉHO ZBOŽÍ Z OBCHODU.
p. Spálenský. Tel.: 602 437 172.

Elektroinstalace, voda, topení a plyn.
Novostavby i rekonstrukce, opravy.
Tel.: 736 215 552.

Provádím veškeré stavební práce, obkla−
dy, dlažby, jádra aj. tel.: 702 897 412.

VYUČUJI ANGLICKÝ JAZYK. PRE−
ZENČNĚ I ON−LINE. PRAXE 30 let vč.
zahraničí – status rodilý mluvčí. Info na
tel.: 721 468 373. 

MICHAL POSPÍŠIL ÚKLIDOVÉ PRÁCE.
Pravidelný i jednorázový úklid. Rychle
a spolehlivě. Tel.: 722 285 427.

Koupím byt 2+1 a větší – HK, PA, Ho−
lice, ev. do 10 km. Tel.: 608 478 481.

Sháním ke koupi byt 2+1 nebo větší
v Hradci Králové. Může být i před rekon−
strukcí. Cena do 3 mil. V případě zájmu
o prodej mě kontaktujte na tel: 739 693
250.

KOUPÍME 2+1, 3+1 V HK. I PŮVOD.,
KVĚTEN, ČERVEN 2022. RK – NE.
DĚKUJEME. TEL.: 601 344 678.

KOUPÍME BYT V HK DO 50 m2, NE
PŘÍZEMÍ. RK – NE. DĚKUJEME. TEL.:
776 624 582.

ZDARMA vám sdělíme cenu vašeho
bytu nebo domu. RK – LORD. Tel.: 776
761 391.

MÁTE VOLNÝ BYT ??? Pomůžeme
Vám do něj najít vhodného nájemníka.
Tel.: 777 192 016, www.bytyhradec.cz.

HLEDÁŠ PRONÁJEM? CHCEŠ PRO−
NAJMOUT? INZERCE ZDARMA –
www.pronajemhradec.cz.

ŽALUZIE, ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ, MAR−
KÝZY, ROLETY, LAMELOVÉ DVEŘE,
DOPLŇKY VELUX, SÍTĚ. INTERIÉRY
ANDRLE, VZORK. KANCELÁŘ, HABR−
MANNOVA 1699, HK. www.interiery−
−andrle.cz. TEL.: 495 214 860, 602 128
216.

MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE
vč. úklidu, vyklizení a mytí pro−
sklených výtahů. Fa ABACA. Tel.: 603
467 540.

LEVNÉ STĚHOVÁNÍ – VYKLIZENÍ –
PŘIVEZU – ODVEZU – COKOLIV –
KAMKOLIV. Volejte p. Lánský. TEL.:
774 020 988, www.stehovani−lan−
sky.cz.

DIGITÁLNÍ PŘÍJEM TELEVIZE !!! Anté−
ny – satelity, montáž a opravy. Pracov−
ní doba: Po − Ne. Volejte na tel.: 728
259 790.

!!! LEVNÉ STĚHOVÁNÍ A VYKLÍZENÍ !!! 
pozůstalostí, bytů, domů a zahrad.

! ! !  Z D  A R M  A ! ! !
přijedeme a naceníme

tel.: 777 922 223
www.vyklizeni−hk.cz.

VODOINSTALATÉRSTVÍ STRNAD s.r.o.
– OPRAVY – VÝMĚNY WC – BATERIE –
ROZVODY VODY, KANALIZACE, TOPENÍ
A PLYNU. Tel.: 737 741 424.

NEJRYCHLEJŠÍ ELEKTRO OPRAVY –
CD – TV – SAT – VIDEO – VĚŽE – ANTÉ−
NY – DIGITÁLNÍ PŘÍJEM, POZEMNÍ
I SATELITNÍ – ELEKTROINSTALACE.
PŘIJEDEME K VÁM. PO – NE. Tel.: 728
259 790.

MARTIN NEJL – ČIŠTĚNÍ KOBER−
CŮ, ČALOUNĚNÍ AUTOINTERIÉRŮ.
TELEFON: 603 467 761.

David Široký – ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ,
čalouněného nábytku, autointeriérů.
KVALITA A SPOLEHLIVOST! Tel.: 603
876 225.

DOPRAVA KONTEJNEROVOU AVIÍ.
TEL.: 723 737 008.

Nabídka pečovatelských služeb pro se−
niory a imobilní občany. Pečovatelky s pra−
xí zajistí částečnou i celodenní péči v při−
rozeném domácím prostředí, 7 dní v týdnu.
Tel.: 775 204 736, 731 417 018.

TRUHLÁŘSTVÍ – ZAKÁZKOVÁ VÝROBA,
OPRAVY DŘEVĚNÝCH OKEN A DVEŘÍ
VČETNĚ NÁTĚRŮ, MONTÁŽ NÁBYTKU.
TEL.: 603 806 997. 

VYKUPUJEME BYTY V HK! NEJVYŠŠÍ
CENA, PLATBA IHNED. RK – LORD. TEL.:
776 761 391.

Koupím RD, byt, zahradu v HK na
Sl. Předměstí, i ve špatném stavu.
Platím hotově, nejsem RK. Kontakt:
lip449@seznam.cz, tel.: 608 224
818.

Koupím byt nebo dům v HK Malšo−
vicích. Tel.: 604 131 196 nejsem RK.

Vypracuji TRŽNÍ OCENĚNÍ nemovi−
tostí pro DĚDICKÉ ŘÍZENÍ. Ing. Lenka
Bečvářová, tel. 777 152 452. 

INVESTIČNÍ SPOLEČNOST KOUPÍ PO−
ZEMKY URČENÉ K BUDOUCÍ ZÁSTAVBĚ
MIN. VÝMĚRA 3.500 m2. VAŠÍ CENU
RESPEKTUJEME. SOLIDNÍ JEDNÁNÍ. TEL:
602 618 405.

KOUPÍME BYT 2+kk, 2+1 HRADEC
KRÁLOVÉ, PARDUBICE. TEL.: 731 232
728.

KOUPÍM RODINNÝ DŮM V HRADCI
KRÁLOVÉ A OKOLÍ DO 15 km. TEL.: 602
618 405.

MLADÝ PÁR SHÁNÍ MALÝ BYT PRO
SVÉ PRVNÍ SAMOSTATNÉ BYDLENÍ.
HRADEC, PARDUBICE. FINANCOVÁNÍ ZA−
JIŠTĚNO. TEL.: 736 463 145. 

KOUPÍME RODINNÝ DŮM V UDRŽO−
VANÉM STAVU DO 30 min. AUTEM DO
HRADCE KRÁLOVÉ. TEL.: 774 118 852.

KOUPÍME CHALUPU, MENŠÍ PENZION
V PODHŮŘÍ ORLICKÝCH HOR. TEL.: 777
150 437.

KOUPÍME RD – CHALUPU VELKÝ
VŘEŠŤOV, KUKS SMĚR DVŮR KRÁLOVÉ.
TEL.: 601 338 835.

KOUPÍM CHATU K REKREACI. TEL.:
774 742 111.

Koupím byt 2+1 s výtahem v Hradci
Králové a okolí, mohu vyměnit za větší
rodinný dům se pozemkem 840 m2,
9 km od Hradce Králové. Prohlídka
a další informace na tel.: 776 832 260.

Pronajmu prodejnu 80 m2 na frekven−
tované ulici S. K. Neumanna blízko
OC Atrium a 200 m2 v centru města.
Prohlídka a podrobnosti na tel.: 776 832
263. 

Prodám řadový rodinný dům ve Svo−
bodných Dvorech nebo vyměním za byt v
Hradci Králové a doplatek. Podrobnosti
na tel.: 602 832 260.

Prodáme rodinný dům v Hradci
Králové, byt 4+kk, 125 m2 s velkou tera−
sou, velká půda vhodná k vestavbě
a další prostor 110 m2, pro komerční
účely, po přestavbě vhodné k bydlení.
Podrobnosti a prohlídka na tel.: 602 832
260. 

Máte volný byt v Hradci Králové? Přive−
deme solidního nájemníka, provizi nepla−
títe. Podrobnosti na tel.: 776 832 263.

STAVEBNÍ FIRMA PŘIJME ZEDNÍKY
IHNED. TEL.: 603 449 230.

Do zavedeného kadeřnického sa−
lonu v centru města Hradec Králové
přijmu kadeřnici a kosmetičku na ŽL.
Tel.: 604 275 834.

Přijmeme pracovníka/ci – na pomoc−
né práce v kuchyni, pracovní doba 6:00
− 14:30 hod, SO + NE volné, HM
25. 000 Kč, firemní benefity. Informace
na tel. 606 414 742.

NABÍZÍM BRIGÁDU NA STAVBĚ V HK
TEL.: 774 198 064.

PŮJČUJI BANÁNOVKY. V HK DOVOZ
ZDARMA. www.bananovekrabice.com.
Tel.: 602 223 211.  

ŽALUZIE, ROLETY, SÍTĚ, PLASTOVÁ
OKNA – výrazná sleva až 25 %. Kancelář:
CINOGROUP, s.r.o., P. Jilemnického 28,
Plotiště n. L. Tel.: 602 327 102.

OPRAVY TELEVIZE, VIDEA, SATELITY
A ANTÉNY. ROČEK Tel.: 604 367 575.
PŘIJEDU I K VÁM.

Zahradní služby: střih i kácení stromů,
úprava živých plotů, sekání trávy, práce
na zahradě, odvoz. Tel: 737 235 056. 

REKONSTRUKCE BYTŮ NA KLÍČ! Za−
jišťujeme kompletní rekonstrukce bytů
a domů na klíč * bourací a zednické
práce * instalatérské práce * elektřina *
sádrokartony * obkládání * podlahy *
malování. Tel.: 733 191 594, email:
rekonstrukce@r−reko.cz.

FRÉZOVÁNÍ PAŘEZŮ, ŠTĚPKOVÁNÍ
VĚTVÍ. Tel.: 602 216 516.

KOMPLETNÍ MALÍŘSKÉ A NATĚRAČ−
SKÉ PRÁCE! Zajišťujeme kompletní
malířské a natěračské práce vč. oprav *
byty * rodinné domy * společné prostory
bytových domů. Tel.: 733 191 594,
email: rekonstrukce@r−reko.cz.

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
MONTÁŽ NÁBYTKU

TEL.: 739 516 666.

Stavební a zednické práce, rekon−
strukce a opravy, zateplování, zemní
práce minibagrem, bytová jádra, obkla−
dy a dlažby včetně venkovních, doprava
kontejnerem 2 t, pronájem lešení. Tel.:
602 167 268.

Vyklizení bytů z pozůstalostí. Tel.:
605 270 062, www.vyklizeni24.cz.

Oprava poškozených taškových, eter−
nitových i lepenkových střech, výměna
komínových lávek, natírání a plecho−
vání střech. Tel.: 602 892 006.

Vyklizení z pozůstalosti domů, by−
tů. Tel.: 604 614 845.

www.vyklizení24.cz. rychlé vyklizení,
mini stěhování, odvoz zboží z ob−
chodu. Odvoz všeho nepotřebného.
HK a okolí – cena již od 500 Kč. Tel.:
604 593 505, 605 270 062.

ŘEŠÍTE POZŮSTALOST? Notář vás
vyzval k doložení stanovení ceny
nemovitosti? ZAVOLEJTE, VYHOTO−
VÍME VÁM JE! TEL.: 777 192 016.

.......... ŘÁDKOVÁ INZERCE ..........
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V Hradci Králové se 
před dvěma lety začala 
formovat skupina politic-
kých nadšenců, kteří se 
rozhodli, že budou pod 
vlajkou STAN usilovat 
o hlasy hradeckých vo-
ličů v komunálních vol-
bách v září 2022. 

Tým okolo předsedy 
místní organizace Pav-
la Bartoše je sestaven 
z lidí, kteří chtějí bojovat 
za lepší a moderní Hra-
dec. „Naší snahou bylo 
a je dostat do hradecké 
politiky nové tváře, které 
přinesou své  profesio-
nální zkušenosti. Hradec 
potřebuje jasné strate-
gické plány pro investory. 
Vedení obce tu nesmí 
být pro své kamarády, 
ale pro občany a jejich 
potřeby. Naším snem je, 
že se budou do Hrad-
ce stěhovat lidé z Prahy 
a širokého okolí, protože 
nabízí prvotřídní moderní 
vzdělávání a kvalitní byd-
lení,” zamýšlí se předse-
da Bartoš. 

Aktuální, ale i předcho-
zí vedení radnice města, 
se před volbami předhá-
nělo ve slibech. Každý 
Hradečák ví, kde a s jakým úspěchem 
sliby plnilo. Vzpomeňme Benešovu 
třídu, křižovatku Mileta, Velké náměs-
tí, MHD zdarma a další. „Hnutí STAN 
neslibuje, že z Hradce Králové za jed-
no volební období udělá Salon repub-
liky a postaví vše, co je projektováno. 
Ono to totiž z principu nejde. Hnutí 
STAN může slíbit to, že bude pro 
město pracovat srdcem a rozumem,“ 

Pod hlavičkou Starostů a nezávislých 
se formuje nová politická síla v Hradci Králové. 

Čeká je volební úspěch 
v podzimních komunálních volbách? 

říká kandidát na lídra Luboš Hoker.
„Komunikace radnice s občany je 

v současné době minimální, přitom 
právě informovanost o aktivitách ve-
dení města může zcela změnit atmo-
sféru v komunitě obce. Připravujeme 
proto koncepci Hradce jako smart-
-city, díky čemuž bude naše město 
fungovat efektivněji a udržitelně.“ říká 
Lucie Hofmanová. 

K sociální oblasti se vyjadřuje Da-
niela Pazourková: „Město tu musí být 
i pro občany, kteří potřebují naši po-
moc a podporu. Prioritou by pro měs-
to mělo být sociální bydlení a s ním 
spojené důstojné podmínky pro život. 
Dále je v Hradci mnoho skvěle fungu-
jících sociálních služeb, jejichž koordi-
nací a podporou jsme schopni dosáh-
nout lepší péče o lidi v tíživé životní 

Na politickou scénu 
Hradce Králové vstupuje STAN

Mýtus o chlebíčkách, 
překvapení ze sněmovny 
aneb půl roku Vaším poslancem

Dolní komora v novém složení funguje už více než šest měsíců. Pro mě 
jako nováčka v poslanecké lavici to byl půlrok turbulentní. A ne všechna 
překvapení byla příjemná. První věcí, která mě zaskočila, je spletitost sně-
movních budov. Jde o labyrint takového střihu, že čekám v každé zatáčce 
Minotaura. Nebudu lhát, když řeknu, že naučit se cestu od své kanceláře 
k jednacímu sálu mi trvalo 14 dní. A je to ta nejdůležitější trasa – poslanci 
totiž během jednání sněmovny nemusí sedět přímo v sále, ale často jsou ve 
svých kancelářích, kde se věnují další práci. Připravují zákony, setkávají se 
s veřejností a řeší další agendu, u toho ale bokem sledují přenos z jednání. 
Když se blíží hlasování, poslanci se do sálu přesouvají. Člověk si ve sněmov-
ně i zasportuje, občas jsou to sprinty. 

Pověst praví, že ve sněmovní kantýně koupíte chlebíček za 5 korun nebo 
oběd za 30. Věřte nevěřte, není to tak. Ceny jsou srovnatelné s těmi „venku“. 
Další překvapení už tak malicherné není. Synonymem tohoto volebního ob-
dobí se staly obstrukce opozice. Je samozřejmě zcela v pořádku, že opozice 
dostává prostor vyjádřit v diskuzi svoje připomínky k projednávaným návr-
hům, jenže to, čeho jsme svědky, je naprostá paralýza fungování sněmovny. 
Nekonečná noční jednání jsou bohužel běžná, ale jsou neplodná. Nic z toho. 
Za tohle jsme placeni? Navíc se často zapomíná na to, že ve sněmovně ne-
sedí pouze poslanci, ale také celá řada zaměstnanců, jejichž pracovní doba 
se odvíjí podle toho, jak dlouhý je Okamurův nebo Babišův projev na plénu. 
To mě taky trápí. Současný chod sněmovny bych tak nazval jakkoli, jen ne 
jako produktivní. Podtrženo sečteno, rozumné obstrukce jsou nástrojem opo-
zice, jak si získat prostor pro detailní vyslovení názoru. Jenomže opozice teď 
obstruuje téměř všechno, smysl ani vtip už v tom není. Ach jo.

Naopak velmi mile mě překvapilo, jak dobrý kolektiv se v našem posla-
neckém klubu sešel. Mám kolem sebe poslance, kteří jsou odborníky na své 
gesce, od bezpečnosti přes zemědělství, rozpočet, školství až po kulturu, 
vědu a sociální otázky. Každý máme k sobě tým asistentů, což jsou chytří, 
nejčastěji mladí a šmrncovní lidé. Zvládnou toho hodně. Ze svých zkušeností 
vím, jak důležitá je atmosféra na pracovišti a jak dokáže ovlivňovat chod věcí. 
V našem klubu má každý svůj příběh. Dokážeme fungovat velmi dobře jak na 
té pracovní, tak i lidské úrovni. Já jsem z toho nadšený. 

Jako poslanec se také mnohem víc můžu setkávat s odborníky na školství 
a ptát se jich na všechno. A věřte mi, že i (zatím ještě) jako ředitel školy mám 
fakt hodně otázek. Z toho se pak rodí plány, které se tady chystáme uskuteč-
nit. Nejvíc poslanecké práce není moc vidět, je to zejména připomínkování 
a projednávání návrhů zákonů na výborech, sbírání podnětů v regionu a je-
jich transfer na Malou Stranu, konzultace s odborníky.

A pro odlehčení. Možná si pamatujete moji předvolební výzvu, kdy jsem 
si předsevzal shodit pár kilo. Podařilo se, pak zas moc ne, teď na tom ma-
kám znovu! Oblíbil jsem si ranní běhání podél Vltavy, po prázdném Karlově 
mostě, na Kampě, v parku na Petříně. Praha je po ránu, věřte mi, krásná 
a bez lidí. Díky ranní dávce endorfi nů bývá mnohem snazší zvládnout dlouhá 
jednání, schůzky, analýzy, projekce, mediální výstupy a tak všechno. Třeba 
to taky znáte. 

Nikdo mi netvrdil, že to bude snadné, ale je to důležité a často i zábavné. 
Stále se učím. Jsem tu za všechny Hradečáky.       

                Matěj Havel, 
Váš poslanec za Hradec Králové

situaci, a to bez výrazného zvyšování 
nákladů.”

Hradecké hnutí Starostů a nezá-
vislých si naplánovalo „primárky“ na 
11. května. Poté budeme znát kan-
didáty usilující o vaše hlasy. Už teď 

můžeme ze sociálních sítí dedukovat, 
že o školství a vzdělávání se zajímá 
Tereza Nyklíčková, aktivní a známá 
tvář je Martin Dvořák, který hovoří 
o mezinárodní politice. Počkejme si 
na další.                           Luboš Hoker
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