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KRONIKA 
města Dvůr Králové nad Labem 

za rok 1994

Autorka kroniky: Hana Orálková

17. února: Co se musí umět. Hudebně výchovný pořad Pavla Nováka pro žáky II. Stupně základ-
ních škol
18. února: Ples firmy Elstar
28. února: Představení hry Don Quijote de la Ancha – svérázné zpracování osudů Dona Quijota 
pod režijním vedením Boleslava Polívky, účinkovali herci divadla Klauniky z Brna.
V březnu probíhal kurz předtaneční výchovy pro žáky 8. a 9. tříd jako příprava na kurzy tance 
a společenské výchovy.
9. března: Hra Viktora Dyka Krysař v podání herců Klicperova divadla Hradec Králové.
10. března: Sněhurka – dramatizace pohádky s tanečními prvky v podání žáků Základní umělec-
ké školy ve Dvoře Králové nad Labem.
15. března: Konkurs manekýnek.
22. března: V rámci Dnů R. A. Dvorského pořad Když Dvorský hrál swing. Vzpomínali A. 
Janoušková a J. Zíma, hrála vokální skupina Dobrý večer quintet a swingový orchestr Melan-
cholik band z Trutnova. Tohoto večer se zúčastnilo asi 250 lidí.
23. března: Hrál orchestr Ladislava Bareše, zpívala Yveta Simonová.
16. března: Na 245 koncertu KPH hrála Rožmberská kapela.
25. března: Ples firem Altec a Sinak.
26. března: Hra Ivo Fischera My se vlka nebojíme v podání ochotnického spolku při MěKS 
Jilemnice.
28. března: Akordeonový večer, na kterém účinkovali, žáci, absolventi a pedagogů ZUŠ ve 
Dvoře Králové nad Labem.
29. března: Módní přehlídku Jarní úsměv Mody Lisy moderovala Hana Švejnohová z kopreti-
nového rádia F1.
30. března: Jubilejní koncert dechové kapely s názvem 10 let brněnské Moravěnky.
13. – 24. března: Ve výstavní síni Staré radnice probíhala prodejní výstava výtvarnice Olgy Čer-
nohorské Textilní pračky a kapsáře.
5. dubna: Zábavný pořad imitátorů Zdeňka Izera a Marka Dobrotinského Ve den zataženo, 
v noci roztaženo.
7. – 8. dubna: Velikonoční prodejní výstava výrobků v duchu lidových tradic.
9. dubna: Herci divadla Příbram vystoupili s komedií Marea Camolettiho Létající snoubenky.
11. dubna: Koncert bluegrassové kapely Fragment.
12. dubna: Večer s flétnou u příležitosti padesátin Jaromíra Höniga.
18. – 28. dubna: Výstava ručně tkaných koberců, závěsů polštářů a jiných oděvních a bytových 
doplňků s názvem Slavonická textilní dílna. Exponáty byla pouze z přírodních materiálů.
19. dubna: Neznámo a záhady lidské duše – první z cyklu přednášek Stanislava Suchého.
25. dubna: Koncert folkové kapely Hop Trop.
27. dubna: 246. koncert KPH – harfa.
27. dubna: PhDr. Ivan Douga přednášel pro studenty středních škol a učilišť na téma drogy, 
drogová závislost, AIDS.
2. května: Koncert pedagogů a žáků dvorské ZUŠ.
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3. – 11. května: Výstava skleněný šperk.

4. května: Hudební slabikář Jiřího Žáčka pro děti.

4. května: Neznámo a záhady lidské duše – druhá přednáška Stanislava Suchého na téma Člo-
věk a jeho astrální tělo.

16. května: Velká módní přehlídka firmy Dragon.

17. května: Společenskou komedii Glenna Webstera Plukovník chce spát zahrál Oldřich Nový 
a herci Východočeského divadla v Pardubicích.

17. – 19. května: Akce Služba škole – prodejní výstava školních pomůcek a učebnic.

23. května: Jarní koncert smíšeného pěveckého sboru Záboj a Královédvorského dětského 
pěveckého sboru.

29. května – 3. června: Tradiční výstava dětských prací, letos na téma Dětský svět a čtvero roč-
ních období. Koná se ve spolupráci s Domem dětí a mládeže.

31. května: Koncert populární rockové skupiny BUTY, držitelky Českého lva a ceny Grammy 
za rok 1994.

3. června: Slavnostní koncert Filharmonie Hradec Králové uveden u příležitosti 725 let od první 
písemné zmínky o Dvoře Králové nad Labem.

4. června: Velká dětská show při příležitosti oslav Dne dětí, konala se před Hankovým 
domem.

5. června: Vernisáž Výstavy obrázků, soch a grafiky akademického sochaře Pavla Chrarouska, 
královédvorského rodáka, který v současné době žije a tvoří  v severomoravském Krnově. Výsta-
va patřila k tomu nejlepšímu, co se ve výstavní síni v poslední době představilo.

6. června: Koncert Dechové hudby mladých s vystoupením mažoretek.

14. června: Koncert svérázné plzeňské skupiny Burma Jones.

19. června – 24. června: Výstava 75 let skautské organizace ve Dvoře Králové nad Labem, 
kterou Hankův dům připravil spolu s místní organizací Junáka.

21. června: Vystoupení Východočeského divadla Pardubice s komediálně komorním muzikálem 
Neila Seimona Každý má svého leona.

22. června: Vystoupení tanečního oddělení ZUŠ ve Dvoře Králové nad Labem.

26. června – 7. července: Prodejní výstava keramiky z kohoutovského Keramického studia 
Jarmily Tyrnerové. Během léta se konala výstava prací mladých výtvarníků do 30 let, výstavě 
moderního umění se dostalo různého přijetí, spíše se líbila mladým.

2. září: Zahájení kurzů tance a společenské výchovy, kterým jako vždy předcházela burza šatů 
do tanečních.

6. – 27. září: Výstava Dvůr Králové nad Labem v pohlednicích Vlastimila Geislera. Tuto sbírku 
pan Geisler nashromáždil během 50 let. Výstava byla otevřena při příležitosti výročí města.

12. září: 248. koncertem KPH byl pěvecký koncert Alfréda Hampla a Radka Krejčího, spolu-
účinkovali smíšený pěvecký sbor Záboj a dětský pěvecký sbor. Tímto koncertem zahájil Klub 
přátel hudby svou 28. sezónu.

21. září: Divadelní představení hry Edwarda Albeeho Pobřeží.

24. září: Loutková scéna Klíček zahájila svou další sezónu.

27. – 28. září: Cesta do vesmíru – taneční revue vrchlabského studia Oliver pr školy.

28. září: Koncert Českobudějovické folkové skupiny Nezmaři, který uzavřel oslavy 725 let od 
první písemné zmínky o Dvoře Králové nad Labem o prázdninách.

30. září: Proběhlo II. Setkání smíšených pěveckých sborů Východních Čech, pěvecké odpoled-
ne uzavřel společenský večer s tancem. Byla založena nová tradice, přátelská setkávání sborů.
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2. října: na 249. koncertě KPH v kostele sv. Jana Křtitele vystoupil pardubický komorní sbor 
Cantus amici za spoluúčinkování Evangelického chrámového sboru z Weisenheimu am Berg ze 
SRN a Pardubického komorního orchestru.

4. října: Pořad pro děti v mateřských školách čarování s divadlem.

4. října: Koncert bratří Nedvědů.

6. – 17. října: Výstava kreseb a grafiky Vladimíra Komárka.

8. října: Herci Divadla Jiřího Grossmanna vystoupili ve hře Kovárna u Uršuly.

10. října: Hra Oldřicha Daňka Kulhavý mezek aneb Výbuch na jičínském zámku v podání herců 
Východočeského divadla Pardubice.

17. října: Koncert komorního orchestru ZUŠ Bedřicha Smetany z Nového Města nad Metují. 
Spoluúčinkoval Smíšený pěvecký sbor Záboj a Královédvorský dětský pěvecký sbor.

29. října: Marionetová pohádka Míček Flíček v podání členů loutkového souboru Klíček.

2. listopadu: Frederico García Lorca: Krvavá svatba – divadelní představení herců Klicperova 
divadla Pardubice.

8. listopadu: Beseda s ředitelem Státního okresního archívu panem Romanem Reilem o Anto-
nínu Schulzovi, významné osobnosti města. Beseda je součástí oslav 725 let od první písemné 
zmínky o Dvoře Králové nad Labem.

10. listopadu: Amerika, to je magnet – další vyprávění Jaroslava Kratěny o jeho putování Ame-
rikou s diapozitivy a hudbou populární skupiny Wostruha.

12. listopadu: Loutkový soubor Klíček připravil pásmo maňáskových pohádek s názvem Jak 
Kašpárek napálil draka.

14. – 25. listopadu: Výstava dřevěných hraček a grafiky.

15. listopadu: Koncert začínající folkové skupiny Devítka.

23. listopadu: IV. autorský večer Jiřího Beneše, projekce nejnovějších filmů tohoto amatérského 
filmaře.

28. listopadu: Koncert folkové skupiny Spirituál Kvintet uzavřel oslavy města.

28. listopadu – 9. prosince: Výstava obrazů Dany Horákové.

K nejaktivnějším souborům města patří bezesporu Loutkáři. Loutkářský soubor dříve pra-
coval v kulturním zařízení Teplárny, pak se přestěhoval do Hankova domu. Zde se uvažovalo 
o vytvoření loutkové scény, která by se skládala do orechstřiště. Moravská firma Gradior navrhla 
a vyrobila posuvnou rozkládací konstrukci, vlastní práce započaly v únoru. Pracovníci se museli 
také vypořádat s jámou v hloubce skoro půl metru, která se objevila pod podlahou jako nedo-
dělek z minulé opravy Hankova domu. Na práci se podíleli i loutkaři sami (sestavovali vozíkové 
dráhy, šili závěsy). Vznikla nová scéna s vlastní měnitelnou rampou, a je určena pro loutky i pro 
maňásky. Svou činnost v novém místě loutkáři zahájili v říjnu pohádkou Jaroslava Malíka Míček 
Flíček.

 
Městské muzeum

Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem:
Jednou z nejvzácnějších památek města je barokní areál Kohoutova dvora z 18. století, jehož 

část, hlavní budova, je od roku 1978 přístupná veřejnosti jako Městské muzeum. V současné 
době muzeu patří tři budovy: hlavní (výše zmiňovaná), depozitář ( v budově bývalé konírny) 
a špýchar.

V horním patře hlavní budovy je instalována stálá expozice zaměřena na historii města od 
jeho založení i knihovna muzea.
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Místnost v přízemí hlavní budovy je výstavním sálem, ve kterém během roku 1995 bylo insta-
lováno pět výstav. Kromě výstav přímo v muzeu bylo deset putovních výstav ve Střední průmys-
lové škole textilní na téma umění a národopis.

Chronologický přehled akcí Městského muzea za rok 1995:

9. ledna proběhla ustavující schůzka Vlastivědného kroužku (viz dále)

17. února se konala přednáška pana Jaroslava Brychty na téma „Historie obce Verdek“.

2. – 17. března probíhala v muzeu výstava s názvem „Tunis – historie a současnost“. Vernisáž 
výstavy s přednáškou pí Ing. Dagmar Krskové a s promítáním se konala 1. března.

6. března Městské muzeum pořádalo „Večer k poctě T. G. Masaryka“, na kterém promluvil 
p. Ing. František Haas a byl zde ustaven Klub T. G. M. (viz dále).

10. dubna kulturní vystoupení dělí ZŠ R. A. Dvorského zahájilo výstavu „Velikonoce v muzeu“. 
Tato výstava byla jednou z nejnavštěvovanějších, hlavně dětmi z mateřských škol a žáky základ-
ních a středních škol. Exponáty pocházely nejen ze sbírek dvorského muzea, ale i z muzea 
v Trutnově a ve Vrchlabí. Tradiční indická hudba z muzea zazněla 22. června na malém indic-
kém festivalu „Odkaz dávné Indie“. Návštěvníci se mohli seznámit s indickou literaturou, védskou 
filozofií anebo ochutnat exotická jídla.

V době školních prázdnin a dovolených byla v muzeu otevřena výstava „Dřevěné hračky“. Zno-
vuzrození dřevěných hraček  dnešní době dodalo této výstavě další rozměr, možnost porovnání 
a inspirace.

Od 15. – do 30. září muzeum připravilo „Výstavu z přírůstku sbírek“. Touto akcí muzeum při-
spělo k oslavám 725 let od první písemné zmínky o městě.

27. září pan Jan Tröster přednášel v muzeu na téma „Pečetě a pečetidla České šlechty“.

27. listopadu pan M. Hirsch vystoupil s přednáškou „Erby a znaky“.

Od 5. – do 29. prosince muzeum připravilo netradiční výstavu „Vánoční cestování“ s modely 
železnic všech měřítek i zemí původu.
Největší úspěch měla výstava  „Velikonoce v muzeu“, ale také výstava „Dřevěné hračky“ 
a „Vánoční cestování“.

V rámci Městského muzea pracoval také Vlastivědný kroužek a Klub T. G. M.

Vlastivědný kroužek
Vlastivědný kroužek: V roce 1995 se schůzky Vlastivědného kroužku konaly vždy každé dru-

hé pondělí v měsíci v muzeu. Vlastivědný kroužek zahájil svou činnost po tříleté odmlce, jeho 
ustavující schůzka se konala 9. ledna v Městském muzeu. Předsedou byl zvolen pan Jaroslav 
Brychta, kronikářem pan Vláďa Jiřička. Členů Vlastivědného kroužku bylo asi devět. Během 
roku 1995 se konalo asi pět schůzek  Vlastïvědného kroužku, jejichž náplň tvořily besedy, napří-
klad o pečetidlech, na téma heraldika, nebo o památkách Horní Branné. Vlastivědný kroužek 
pracoval prakticky sám pro sebe. Před jeho členy stojí otázka, jak kroužek přiblížil zájmu veřej-
nosti a školní mládeže. Podrobnější informace o činnosti Vlastivědného kroužku viz Kronika 
Vlastivědného kroužku.

Klub T. G. M.
Klub T. G. M. : Klub T. G. M. ve Dvoře Králové nad Labem byl ustanoven na „Večeru k poctě 

T. G. M.“ dne 6. března 1995. Programem klubu bylo šířit myšlenky prezidenta, univerzálního 
profesora a humanisty Tomáše Garrigua Masaryka formou přednášek pro školy i veřejnost. 
Tento spolek pracoval pod hlavičkou Městského muzea.

Masarykovo demokratické hnutí, Klub T. G. M. pak 3. dubna pořádal přednášku na téma 
„Československo v rozrušené Evropě (Dějiny ČSR 1918 - 1992)“, kterou připravil Ing. Franti-
šek Haas.
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Třetí klubový večer Klubu T. G. M. se konal 2. května, na pořadu byla přednáška s názvem 
„Vzpomínky účastníků na konec 2. světové války a odboj ve Dvoře Králové nad Labem“. Tento 
vzpomínkový večer s pamětníky se konal v rámci oslav osvobození.
Čtvrtý klubový večer proběhlo 5. června v aule gymnázia, tématem přednášky bylo „Gymná-

zium a akademický spolek Krakonoš“.

Městské muzeum je samostatná příspěvková organizace s právní subjektivitou, kterou získa-
lo 1. ledna 1991. Rozpočet muzea v roce 1995 zahrnoval 20 tisíc korun na akviziční činnost 
(nákup sbírek) a cca 100 tisíc korun na konzervování malovaného lidového nábytku, na které 
přispělo také Ministerstvo kultury částkou 50 tisíc korun. Jedním z klenotů Městského muzea je 
série obrazů „Křížová cesta“ od Jan Václava Bergla, královédvorského rodáka, barokního uměl-
ce doby Marie Terezie. Stav obrazů si vyžádal restaurování, jehož předběžná cena je cca 536 
tisíc korun. Restaurování obrazů bylo rozděleno do tří etap, během roku 1995 proběhla první 
etapa, restaurování obrazů v hodnotě 75 tisíc korun.

Během roku 1994 bylo vypsáno výběrové řízení na projekt na rekonstrukci další budovy are-
álu Kohoutova dvora, tzv. špýcharu. Tato budova v minulosti sloužila jako sýpka, později jako 
zásobárna obilí pro město. Budova špýcharu je z celého areálu nejstarší, pochází ze 17. století. 
Projekt rekonstrukce vypracoval Ing. arch. Alexandr Wagner, rekonstrukci prováděla firma Piš-
ta, s. r. o., vlastní stavební práce byly započaty v září 1994. Celkovou částku na rekonstrukci 
nelze vyčíslit, protože rekonstrukce dosud nebyla dokončena. Na opravu špýcharu přispělo drob-
nějšími příspěvky i několik dvorských občanů. V roce 1995 byl také dokončen projekt interiéru 
špýcharu. Prostory špýcharu mají klenuté stropy, v suterénu byla zachována původní kamenná 
dlažba. Špýchar bude po rekonstrukci využíván jako přednáškový a hudební sál, bude sloužit 
průběžným výstavám muzeálního rázu a bude zde otevřena stálá výstava sochařského umění. Již 
existuje dohoda o zapůjčení asi dvaceti bronzových plastik z Národní galerie v Praze. Na budoucí 
rok 1996 Městské muzeum plánuje pokračování restaurování „Křížové cesty“, konzervování 
dalších kusů malovaného nábytku a pokračování rekonstrukce budovy špýcharu.

Statistika za rok 1995:

Městské muzeum v tomto roce připravilo 5 výstav, které navštívilo 9. 078 návštěvníků.
Devět přednášek městského muzea si přišlo poslechnout 103 zájemců.
Studovnu muzea za celý rok navštívilo 41 badatelů.
Pod hlavičkou městského muzea pracoval Klub T. G. M. a Vlastivědný kroužek.

Podrobnější informace o činnosti městského muzea, Vlastivědného kroužku a Klubu T. G. M. 
viz Kronika Městského muzea a Kronika Vlastivědného kroužku.

Městská knihovna
Městská knihovna ve Dvoře Králové nad Labem:
Nová etapa dvorské knihovny začala v květnu roku 1994, kdy odchází dosavadní ředitelka 

paní Stanislava Ježková a na její místo nastupuje paní PhDr. Vladislava Lustigová z Trutnova. 
Zjišťuje neutěšený stav knihovny   nevyhovující budova, nesrovnalosti v odborné knihovnické 
práci a s tím souvisící nekvalitní služby čtenářům.

Během roku 1994 a následného roku 1995 pracovnice knihovny odstraňují nedostatky minu-
lých desetiletí. Dochází k přestěhování jednotlivých oddělení: je zrušena minimálně využívaná 
studovna, studijní fond je přesunut do oddělení pro dospělé a tím rozšířena příruční knihovna. 
Na místě bývalé studovny vzniká kancelář a zároveň i oddělení zpracování knihovního fondu 
a katalogizace. Vedlejší místnost bývalá čítárna, ustupuje novému, dětskému oddělení a sklad 
politické a dobově závadní literatury se mění  na sklad literatury dětské a místo pro technickou 
úpravu knih. Nová čítárna je v místnosti bývalého dětského oddělení pro dospělé zůstávají beze 
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změn, rovněž kancelář pracovnic. Bývalá ředitelka se mění na nově zřízené regionální odděle-
ní. 

Od prázdnin roku 1994 probíhá vyřazování zastaralé, politické, multiplicitní a velmi poškoze-
né literatury. Odepsáno bylo zhruba 12 tisíc knih. Po této obsahové prověrce a očištění fondu 
byla zahájena revize. Podle dosud platného knihovnického zákona z roku 1959 mají knihovny 
a velikosti fondu do 100 tisíc svazků povinnost prováděl revizi knihovního fondu jednou za pět 
let. Městská knihovna ve Dvoře Králové nad Labem obsahovala v roce 1994 asi 65 tisíc svaz-
ků. Poslední revize zde byla provedena v roce 1987 a nebyla dokončena. Proto revize ve zdejší 
knihovně není jednoduchou záležitostí na několik let.

Při úklidu skladu a místností na dvorku byly objeveny historické materiály čtenářského a lite-
rárního spolku Slavoj spolu se zakládající listinou ze 14. července roku 1881. Tyto materiály 
o činnosti spolku až do roku 1939 knihovna předala. Okresnímu archívu v Trutnově, kde jsou 
nyní uloženy.

Součástí městské knihovny jsou tři pobočky – Podharti, v Žirči a v Lipnici. Do roku 1994 
budovala městská knihovna doplňovací soubor pro vesnické knihovny z okolí, nad nimiž měla 
metodický dohled. V souvislosti s nedostatkem financí o osamostatňováním jednotlivých obcí 
městská knihovna od roku 1995 přímou řídící metodickou funkci nevykonává a doplňovací sou-
bor nedoplňuje. I nadále je tento soubor vesnickými knihovnami využíván.

Revize knihovního fondu probíhala v první polovině roku 1995 za plného provozu knihovny. 
Knihovna si začala budovat nové jméno a zkvalitňovat své služby čtenářům. Po ukončení revize 
rozšíří knihovna půjčovní dobu na celodenní provoz při zachování sobotních služeb. Přestože 
roční poplatky byly zvýšeny na 40 korun pro pracující a 20 korun pro děti, studenty, vojáky, 
ženy na mateřské dovolené a důchodce, zůstává dvorská knihovna stále nejlevnější na okrese. 
Své služby knihovna obohatila o „Novinky tohoto týdne“ ve čtvrtečním vysílání městské rozhlasu 
ve spolupráci s redaktorem vysílání panem Janem Schwarzem a o poskytování kopírovacích 
služeb. V průběhu roku 1995 byl patrný zvýšený čtenářský zájem hlavně v oddělení pro děti. 
Naopak literární besedy a knihovnické lekce se setkaly ze strany škol s minimálním ohlasem.

Schválený rozpočet knihovny na rok 1995 byl 1.228.000 korun, z toho 90.000 korun bylo 
určeno na nákup kopírky a suma 180.000 korun na nákup knih a časopisů. Tato částka na 
knihy a časopisy byla stejná jako v roce 1994, přestože cena papíru a v této souvislosti i cena 
knih vzrostla o 80 %. Knihovna nakupovala ve dvou místních knihkupectvích „U Veselých“ 
a „Artkvět“ v obou s 11 % ním rabatem. 

V roce 1994 bylo koupeno 1737 nových knih. Roční přírůstek knih v roce 1995 činí 144š 
knih.

V roce 1994 počet výpůjček dosáhl čísla 64 955 přestože knihovna byla několik měsíců 
zavřená z důvodu revize. V roce 1995 si čtenáři půjčili 69 524 knih a časopisů.

V roce 1994 knihovnu navštívilo celkem 15 882 návštěvníků, počet registrovaných čtenářů 
dosáhl čísla 2097, z toho 431 dětí. V roce 1995 knihovnu navštívilo celkem 20 046 návštěvní-
ků, počet registrovaných čtenářů dosáhl čísla 

2 052, z toho 422 dětí.
V rámci oslav 725 let od první písemné zmínky o Dvoře Králové na Labem byl v městské 

knihovně 21. července 1995 slavnostně otevřeno regionální oddělení a proběhla autogramiáda 
dvou dvorských autorů, pana Miroslava Vlka a Zdeňka Vinaře. V září v rámci Dne otevřených 
dveří kulturních organizací proběhla opět autogramiáda těchto již jmenovaných autorů spolu se 
zasloužilým mistrem sportu panem Karlem Paulusem u příležitosti vydání jeho knihy.

V roce 1994 byla plánována rekonstrukce historické verandy v zadním traktu budovy, knihov-
ny. Během stavebního řízení padlo rozhodnutí o celkové generální rekonstrukci budovy knihov-
ny. Projektovou dokumentaci zpracovala firma Trioprojekt s. r. o. a v srpnu 1995 započala 
stavební firma Pišta a spol. s. r. o. vlastní práce. Od prosince 1995 byla pro veřejnost knihovna 
uzavřena z důvodů vnitřní adaptace. Náhradní provoz zajišťovaly pobočky, zejména pobočka 
v Podharti.
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Plánovaný rozpočet knihovny na rok 1996 činí celkem asi 2 miliony korun. Tato částka zahr-
nuje 250 tisíc korun na nákup knih a časopisů a finance na nové vybavení čítárny a na nákup 
výpočetní techniky. Projekt automatizace městské knihovny je již rok zpracován. Mezi plány do 
budoucna patří i přeměna půdní vestavby ve společenskou místnost s galerií místních význam-
ných rodáků. Po otevření opravené budovy by knihovna ráda navázala na tradici literárního 
spolku a vrátila se k původnímu názvu Městská knihovna Slavoj.

Dům dětí a mládeže
Dům dětí a mládeže Jednička ve Dvoře Králové nad Labem:
Dům dětí a mládeže Jednička je rozpočtovou organizací s právní subjektivitou, která dostávala 

finanční prostředky z kapitoly školství. Jeho ředitelkou je paní Věra Karolová.
Ve školním roce 1994 – 1995 Dům dětí a mládeže uspořádal celkem 184 akcí, při kterých 

pracovníci Jedničky odpracovali 1.035 hodin přímé výchovné práce a kterých se zúčastnilo 
18.218 zájemců. Z toho 30 akcí bylo uspořádáno o víkendech, těchto akcí se zúčastnilo 2.110 
zájemců. Jednička dále uspořádala 9 okrskových kol soutěže s 1.320 účastníky, 3 okresní kola 
soutěže s 1.121 účastníky a 1 regionální kolo se 70 účastníky. Dům dětí a mládeže Jednička 
měla také celoročně pronajatý chatový tábor v Třebihošti.

Ve školním roce 1994 – 1995 pracovalo v DDM Jedničce 53 zájmových kroužků. Byly to 
kroužky sportovní (aerobik, atletika, gymnastika, jezdectví, odbíjená, plavání turistika, šachy 
a oddíl vodních záchranářů); jazykové (tři kroužky angličtiny a němčina); umělecké (loutkářský , 
výtvarný, zpěv s kytarou, country tance, společenský tanec a taneční kroužek). Pro velký zájem 
pracovalo 12 kroužků výpočetní techniky a dva zookroužky, což je specifické právě pro Dvůr 
Králové n. L. Kromě toho pracoval také kroužek amatérského vysílání, kaktusářů, leteckých 
modelářů, mineralogů, rybářů, brontosaurů, novinářů, videokroužek a vaření s klubem J pro 
dívky.

Výběrový přehled akcí pořádaných ve školním roce 1994 – 1995 Domem dětí a mládeže 
Jednička:

Září začalo Skokem se školní brašnou – soutěží Výchovy na dětském dopravním hřišti, která 
je součástí vyučování žáků čtvrtých tříd. Konala se také výstava mladých chovatelů, okrsková 
soutěž v malé kopané a výtvarná soutěž s tématem Vzpomínky na léto.

V říjnu pokračovala dopravní výchova, konala se výstava výtvarných prací s motivem Vzpo-
mínky na léto, soutěž v lukostřelbě, turnaj v nohejbalu, dračiáda,  zájezd na Lego výstavu do 
Hradce Králové a podzimní výlety na Janskou studánku a okolo Vrchlabí.

Během listopadu probíhaly procházky časem, což byly vycházky městem s povídáním o jeho 
historii a památkách. Konal se také turnaj školních družin ve hře Člověče, nezlob se, beseda 
o topografii, která doplňovala výuku zeměpisu, výtvarná soutěž s názvem Podzim a přírodověd-
ná a sportovní soutěž s názvem Podzimní biokros.

Prosinec otevřelo okresní finále v malé kopané, ve spolupráci s místními mineralogy, sběrateli 
a brusiči se konala výstava Krása kamene, promítali se filmy s vánočními náměty, konal se zájezd 
do Hradce Králové na výstavu betlémů a zábavná akce pro děti Vánoční překvapení.

Ne leden Dům dětí a mládeže připravil několik promítání, přednášek (např. Významné památ-
ky České republiky, Životní prostředí a urbanismus), konal se lyžařský výlet, soutěž šikovných 
dívek a dvě okrskové soutěže ve vybíjené dívek a chlapců.

Také únor probíhal ve znamení soutěží. Zahájila jej výtvarná soutěž na téma Zima, okrsková 
soutěž zájmové umělecké činnosti ve zpěvu a recitaci, konala se okresní soutěž v šachu a okrsko-
vá soutěž ve skoku přes švihadlo. O jarních prázdninách DDM Jednička pořádal výlet do Prahy. 
Nejvýznamnější únorovou akcí byl již 2. ročník celostátní soutěže filmových amatérů s názvem 
Junior film. Úspěšné snímky postoupily do mezinárodní soutěže Natoč video ve Finsku. Film 
Tomáše Nesnídala a Jakuba Kolára ze Střední průmyslové školy, spojové techniky v Praze „Čer-
vený míč“ zvítězil ve své v mezinárodní filmové přehlídce v Helsinkách.
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Březen zahájila první mineralogická burza, která měla značný úspěch. Konala se okrsková 
soutěž s tématem Jaro a proběhly dvě okrskové soutěže v košíkové dívek a chlapců.

Měsíc duben byl zahájen úspěšnou účastí na taneční soutěži Lomnické hudební jaro. Konala 
se výtvarná soutěž s dopravní tématikou Děti, pozor, červená, okresní finále v košíkové dívek, 
velikonoční výlety na Bradlo a na Sychrov a Výtvarná soutěž s názvem Velikonoční kuře. Při 
příležitosti Dne země (22. duben) a Mezinárodního dne památek a historických sídel (18. duben) 
uspořádalo oddělení přírodovědy DDM již tradiční akci Týden Země se uskutečnilo asi deset 
přednášek a videopořadů s ekologickými a přírodovědnými náměty. Program s pozvánkami 
obdržely všechny školy, základní i střední. Akce se setkala s naprostým nezájem všech středních 
škol, zúčastnilo se jí pouze 385 dětí ze základních škol. Nejúspěšnější akcí tohoto měsíce byl 
bezesporu lampiónový průvod o čarodějnicích.

Teplý měsíc květen přál opět procházkám časem, jarním výletům (Jarní ohýnek, Dálkový 
pochod Podzvičinskem  - s Klubem českých turistů, Pochod za pohádkovými postavami). Konala 
se i okrsková soutěž v atletice Pohár rozhlasu, soutěž o nejhezčího maňáska, vystoupení taneč-
ních kroužků a výstava výtvarných prací v sále Staré radnice s názvem Dětský svět. Byly zde 
vystaveny nejlepší výtvarné práce dětí za celý rok.

Poslední školní měsíc červen přinese úspěšnou oslavu Dne dětí, která proběhla před Hanko-
vým domem, pro děti byly připraveny různé atrakce, soutěže i diskotéka. Konalo se i okresní 
kolo dopravní soutěže, turnaj v ringu, maňáskové představení pro děti mateřských škol připravil 
kroužek loutkářů. Kromě toho se kreslila zvířata v zoologické zahradě, konal se výlet po stopách 
Matyáše Bernarda Brauna a zájezd do Svojšic na folkový Slunovrat.

Ve školním roce 1995 – 1996 pracovalo při Domu dětí a mládeže Jednička 58 zájmových 
kroužků. Největší zájem byl o kroužky výpočetní techniky a o jazykové kroužky, což je všeobecný 
trend od roku 1990. Velký zájem byl také o rybářské kroužek. Většina kroužků je stejná jako ve 
školním roce 1994 – 1995. Nově se letos objevil kroužek akvaristiky, kroužek s názvem Pěšinka 
(pro malé turisty ze druhých tříd), ze sportovních kroužků pak sportovní hry a rokenrol. Šikulky 
jsou novým kroužkem pro děvčata a novinkou jsou i tři kroužky s názvem Píšťalka, jejichž náplní 
je hra na zobcovou flétnu pro děti od pěti let s astmatickými potížemi. Během tohoto roku bude 
i nadále pracovat jezdecký oddíl v Žirči, která má k dispozici osm koní, a zookroužek, který bude 
mít opět své schůzky v ZOO.

Výběrový přehled akcí pořádaných ve školním roce 1995 – 1996 do konce kalendářního 
roku:

Již tradičně probíhala výuka dopravní výchovy na dětském hřišti pro žáky 4. tříd. Úspěšná 
byla i podzimní dračiáda a vlastivědné vycházky. Třetí ročník výtvarné soutěže Dětský svět měl 
podtitul Z pohádky do pohádky a do konce roku byla vyhlášena dvě témata: námět filmového 
plakátu s pohádkovou bytostí a téma Pohádkový čas Vánoc. Novou akcí byla literární soutěž 
pro žáky 2. stupně základních škol Zlatá tužka a nezapomnělo se ani na výlety do přírody, 
turnaj v nohejbalu a podzimní biokras. Velký úspěch mělo  promítání pásma pohádek pro děti 
mateřských škol a základních škol, výuka tkaní náramků pro dívky a lukostřelecká soutěž o cenu 
Robina Hood. Kalendářní rok uzavřely vánoční besídky pro děti.

Nedílnou součástí našeho života jsou počítače a počítačové sítě. Jednou z nich je Informační 
systém mládeže AD a M, což je zkratka automatizované databáze mládeže. Jedním z míst, kde 
je možné se na tuto síť napojit, je také královédvorský DDM Jednička. Automatizovaná databáze 
mládeže obsahuje informace zaměřené na mládež a děti, slouží tedy školám a institucím, které se 
výchovou dětí a mládeže zabývají. Zájemci o napojení se mohou obrátit právě na DDM Jednička, 
který tak přináší městu další bezplatnou službu.

Program regenerace městské památkové zóny
V červnu roku 1995 byl zpracován Program regenerace městské památkové zóny ve Dvoře 

Králové nad Labem.
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Stávající městská památková zóna zahrnuje 20 památek zapsaných v památkovém rejstříku 
České republiky, 11 objektů navržených k zápisu do tohoto rejstříku a 46 objektů s památkově 
chráněným zájmem. Program  regenerace městské památkové zóny navrhuje do roku 2005 
konkrétní akce: Dokončení rekonstrukce muzea (špýcharu) a jeho dotvoření, aby mohlo sloužit 
kulturním a společenským akcím. Program dále navrhuje rekonstrukci kostela Svatojánského 
sousoší a zbytků městských hradeb včetně oratoria – tato část městské památkové zóny je 
historicky nejstarší časté města a je zde nejzachovalejší část bývalého městského opevnění. 
Historické centrum náměstí T. G. M. včetně radnice a objektů čp. 85, 86 a 87 spolu s objek-
tem fary tvoří další body programu regenerace. Tato část města je z dopravního hlediska velmi 
exponovaná. Vlivem vysoké frekvence těžké dopravy dochází u těchto staveb k deformaci jejich 
podloží. Odklonem dopravy by se dalšími poškozování staveb zamezilo. Dalším bodem plánu je 
regenerace valové uličky se zbytky původního městského opevnění, která by měla být klidovou 
zónou v těsném sousedství centra města. K objektům vyžadujícím nepřetržitou údržbu patří také 
objekt bývalé historické celnice v Rooseweltově ulici, který byl sice nedávno rekonstruován, ale 
vzhledem k použitému materiálu, což je dřevo, bude muset být dále udržován. Plán regenerace 
počítá mimo oprav objektů také s obnovou a úpravami veřejných prostranství, což se prolíná 
s plány na dotvoření pěších zón a s vyloučením těžké dopravy z centra města. To souvisí s vytvo-
řením nových parkovišť v blízkosti městské památkové zóny. Součástí programu je také zeleň 
a ekologické problémy, počítá se s výsadbou zeleně v památkové zóně a s úpravou městského 
parku – Schulzových sadů. V současnosti době je patrný trend v úbytku počtu trvale bydlících 
obyvatel v městské památkové zóně. Tyto sociální problémy souvisí s rozsáhlými restitucemi 
v centru města, protože většina objektů byl v minulosti využívána bývalým OPBH. Bytový fond 
je špatný, byty jsou III. a IV. kategorii, navíc je v centru frekventovaný provoz. Kritickým místem 
tohoto výhledového programu budou zřejmě finanční prostředky. Problematické bude i změna 
dopravní situace v centru, nedostatek parkovišť. Tento program regenerace vytvořila pětičlenná 
skupina Městského úřadu: Ing. Milan Moravec, starosta města, Ing. Květoslav Sybr, zástupce 
odboru VÚP a Ing. arch. Martin Misík, architekt města. Plnění tohoto plánu budeme sledovat 
v příštích deseti letech.

Křížek v Podharti
Ke kulturně – historickým zajímavostem patří i objevení láhve se dvěma historickými doku-

menty. Listiny z roku 1864 a z počátku našeho století byly objeveny při opravě křížku v Pod-
harti v jeho základech. Dokumenty informují o sbírce na stavbu křížku, obsahují jmenný seznam 
dárců, zachycují pár střípků z tehdejší doby – velké sucho, které město postihlo a následnou 
stavbu vodovodu. Listiny se zmiňují také o skříňce, která by měla v křížku být. Ta zatím nalezena 
nebyla, rovněž její obsah je neznámý. Materiály budou prozkoumány a poté vráceny na místo 
nálezu.

Komitét pro udržování památek
Ne nezajímavá je rovněž práce Komitétu pro udržování památek z prusko–rakouské války 

(1886). Zasloužil se o to, že pomníky z prusko – rakouské války, které byly v padesátých letech 
sestěhovány na místní hřbitov, budou postupně vráceny na původní místa, tedy na ta místa, 
která by odpovídala historickým reáliím. Ministerstvo kultury s návrhem přemístění celého sou-
boru do blízkosti skutečných hrobů z války roku 1866 souhlasilo. Celý soubor pomníků bude 
tedy opraven a umístěn na starém hřbitově. Výjimkou je pouze centrální pomník, který byl 
přemístěn do parčíku před Střední průmyslovou školou textilní, kde byl tehdy postaven. Kromě 
vzpomínky na válku prusko-rakouskou na horní stěně jehlanu najdeme i jména občanů města, 
kteří padli v první světové válce doplněna. Dnes je to jediná vzpomínka tohoto druhu ve městě. 
V parku před Střední průmyslovou školou textilní byla již dříve pieta za oběti druhé světové vál-
ky. Umístěním pomníku z války prusko-rakouské a první světové vznikl soubor o nesmyslnosti 
válečného běsnění. Komitét pro udržování památek z prusko – rakouské války nechystal pouze 
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návrat pomníků na jejich původní místa. Společným úsilím tohoto Komitétu a Městského muzea 
byla v depozitáři muzea objevena mapa ze srpna 1866, pořízená během pruské okupace města 
poručíkem Augustem von Tschudim. Na této mapě byl označen dosud neznámý hrob pruského 
pionýra, asi 200 metrů pod kapličkou v Nové Podharti. Během terénního průzkumu byl hrob 
lokalizován a další mravenčí práce vedla až ke zjištění totožnosti padlého vojáka. Byl jím svobod-
ník Krammnholz, který byl 29. 6. 1866 smrtelně raněn při zachraňování raněných u Doleního 
mostu přes Labe, a téhož dne zranění podlehl. Komitét zde instaloval pomníček a díky práci 
všech zúčastěných byl doplněn další střípek do zrcadla historie.

Školství

Město Dvůr Králové nad Labem je také městem studentským. Žáci zdejších šesti základních 
škol mají možnost studovat v odborných učilištích, na Obchodní akademii, na Střední průmyslo-
vé škole textilní nebo na gymnáziu.

Gymnázium
Gymnázium ve Dvoře Králové nad Labem: Ve školním roce 1994 – 1995 mělo gymnázium 

290 žáků. Bylo otevřeno šest tříd čtyřletého studia, dvě třídy šestiletého studia a dále pokra-
čovaly dvě třídy (kvarta a kvinta) sedmiletého studia. Pedagogický sbor tvořilo 18 interních, 7 
externích učitelů a jedna americká lektorka angličtiny.

Pro další roky se počítá se souběžnou existencí čtyřletého studia se zúčastnilo 24 uchazečů 
přijato bylo 23 žáků. Do prvního ročníku šestiletého studia se přihlásilo 47 žáků, přijato bylo 32 
žáků. Maturitní zkoušky se uskutečnily v termínu od 22. – 25. května, maturovalo celkem 54 
žáků ze dvou maturitních tříd. Od školního roku 1993/94 je klasifikace z nematuritních předmě-
tů ukončena k 30. březnu a docházka na tyto hodiny s výjimkou tělesné výchovy je nepovinná. 
Naopak maturanti mohou navštěvovat hodiny vybraného předmětu v nižších ročních.

Z celkového počtu 53 absolventů gymnázia jich bylo na vysokou školu přijato 30, což je 
56,6 % na pomaturitní studium bylo přijato 9 absolventů a do praxe odešlo 14 žáků. Nejvíce 
absolventů se uplatnilo na VŠST v Liberci (6), na VSŽ v Praze (5), na VŠE v Praze (4) a na ČVUT 
v Praze (3). Veřejný život, ohlas událostí, významné dny a výročí, oslavy.

Již v lednu 1995 oslavila královédvorská organizace skauta 75 let svého trvání (od ledna roku 
1920). Viz dále v kapitole Kultura a školství.

Oslavy 1. máje nebyly nikterak výrazné, pouze na náměstí T. G. M. byla vztyčena májka.
Letos v květnu uplynulo již 50 let od konce druhé světové války (1945), vzpomínka je však stá-

le živá. V pátek 5. května zástupci města položili květiny k památníku u ZŠ 5. května a k památ-
níku na Wolkerově nábřeží. V neděli 7. května ráno evangelická církev připravila přednášku 
dr. Tomáše Růžičky na téma „Odsun Němců a současnost“. Také Městské muzeum a klub T. 
G. Masaryka připravili besedu k tomuto výročí (viz dále v kapitole Kultura a školství). Večerní 
lampiónový průvod vyšel z náměstí T. G. Masaryka přes nábřeží na stadión pod Hankovým 
domem, kde byl zapálen ohňostroj. Oheň se rozhořel i u podharťského rybníka. V pondělí 8. 
května ráno vystoupila pro milovníky dechovky Dechová hudba mladých a mažoretek. Odpo-
ledne na městském hřbitově u památníku padlých proběhl pietní akt. Věnce na hrob položili 
zástupci Komunistické strany Čech a Moravy, Sokola, Junáka a pamětníci. Projev pana starosty 
Milana Moravce byl přijat s velmi smíšenými reakcemi, dotkl se citlivých otázek a také vyzval 
přímé účastníky květnových dnů roku 1945, aby zachytili své vzpomínky a poskytli je městu. 
V souvislosti s odtajněním i informací se při vzpomínkách na konec 2. světové války hovořilo 
také o zemřelých  „na  druhé straně“. V krátké době mezi 8. a 10. květnem, kdy německé 
oddíly prchaly z města a Rudá armáda jistě nepřevzala správu, zde panovalo bezvládí. Někteří 
členové Národní gardy bez jakéhokoliv soudu či šetření pobíjeli a popravovali Němce, i civilis-
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ty, vinné i nevinné. Jejich těla byla pohřbena spolu s těly padlých německých vojáků a ostatky 
těch, kteří konec války vyřešili sebevraždou, na místním hřbitově. V minulosti toto místo nebylo 
označeno, letos byl upraven aspoň rov. Přesný počet a seznam padlých není možné sestavit, 
protože záznamy neexistují. V horní části hřbitova jsou hroby s ruskými jmény a hvězdami, ale 
objevují se názory, že zde nejsou pochováni sovětští vojáci, ale Vlasovci. Tyto otázky jsou velice 
citlivé a budoucnost snad přinese vysvětlení. Květiny byly také položeny k pomníku padlých 
sokolů u zimního stadiónu a tělocvičny, na poště a k pomníku na nádraží a v patře gymnázia na 
památku padlých absolventů školy. Mimo to se oslav konce 2. světové války v Plzni, zúčastnili 
i královédvorští sokolové (viz dále). (Konkrétní reakce viz příloha kroniky v tisku).

Oslavy dne dětí 1. června jsou oslavami nejveselejšími (viz kapitola Kultura a školství).
Snad nejvýznamnějším výročím, které jsme si letos připomínali, byly oslavy 725 let od první 

písemné zmínky o Dvoře Králové nad Labem (1270). Akce k oslavám se konaly během celého 
roku, nejvíce během léta a podzimu. Pověst říká, že první křesťanský kníže Bořivoj dal vybudovat 
na místě dnešního kostelíka Povýšení svatého kříže dřevěnou kapli. Dělníci, kteří na stavbě kaple 
pracovali, si zhotovili příbytky z chvojí a odtud vznikl název Chvojno, který přijal i knížecí dvůr 
– Dvůr Chvojno. Ve 13. století se osada dále rozvíjela. Český král Přemysl Otakar II. tuto osadu 
připisuji roku 1270 své manželce – králové jako věnné město. Toto významné výročí město 
Dvůr Králové nad Labem oslavilo zejména kulturními pořady. Prvním z nich byl 3. června 1995 
koncert Filharmonie Hradec Králové pod vedením švýcarského dirigenta Georgese Henriho 
Pantillona, který se konal v Hankově domě. S tímto programem vystoupilo královohradecké 
těleso pouze na třech koncertech v celé republice, jednalo se tedy skutečně o mimořádnou kul-
turní akci.

Největší koncentrace akcí k oslavám 725 let od první písemné zmínky o Dvoře Králové nad 
Labem byla připravena na víkend 16. – 17. září 1995 v rámci Dnů evropského dědictví kultur-
ních památek. Zájemci mohli shlédnout výstavu starých pohlednic a fotografií z obrovské sbírky 
pana Vlastimila Geislera ve výstavní síni Staré radnice, která trvala do konce září a setkala se 
s velkým zájmem. Pan Geisler svou sbírku věnoval městu. Sobota 16. září ve znamení Dne ote-
vřených dveří kulturních památek přilákala zájemce také do Městského muzea, kde probíhala 
výstava z přírůstků sbírek. Městská knihovna zpřístupnila v tento den, všechna oddělení včetně 
nového oddělení regionálního a zajistila autogramiádu tří regionálních autorů: pánů Miroslava 
Vlka, Zdeňka Vinaře a Karla Pauluse. Tradičně byl také otevřen kostel sv. Jana Křtitele s kob-
kou, ve které Václav Hanka nalezl Rukopis královédvorský a zpřístupněna byla i výstava šatiček 
pro Panenku Marii na věži kostela, z níž je krásný rozhled po celém městě a okolí. Podrobnější 
informace o akcích k příležitosti oslav 725 let od první písemné zmínky o městě viz dále v kapi-
tole Kultura a školství u jednotlivých kulturních zařízení.

18. září oslavilo gymnázium 100 let od zahájení vyučování v dnešní budově. V rámci Dne 
otevřených dveří při této příležitosti byla budova gymnázia otevřena veřejnosti. V aule a v infor-
mačním středisku na návštěvníky čekala výstava dokumentů z historie školy, almanachů, kronik, 
ale i plánů továrny, která na místě gymnázia kdysi stála. Promítalo se také video o životě školy 
a byla připravena výstava výtvarných prací studentů s názvem „Město očima studentů“. Neja-
traktivnější bylo otevření hvězdárny na střeše gymnázia, odkud si zájemci mohli dalekohledem 
prohlédnout okolí.

Výročí 40. let svého vzniku slavila také Teplárna ve Dvoře Králové nad Labem, více Kapitola 
o průmyslu ve městě.

Oslavy vzniku Československé republiky (28. října 1918) se nesly ve stejném duchu jako v loň-
ském roce, bez zvláštní pompíznosti. Na náměstí Odboji se uskutečnil slavnostní akt, zahrála 
Dechová hudba mladých a zazněl projev představitelů města.

První listopadový víkend občané města vzpomínali na své zemřelé. Pohřební jednatelství Kňou-
rek – Zeman připravilo vzpomínkové odpoledne s hudbou, nejprve u rozptylové loučky zahrála 
dechová hudba pana Brandejse a odpoledne zazněly v kapli místního hřbitova tóny varhanních 
skladeb v podání pana Jana Nerudy.
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Studenti a profesoři královédvorského gymnázia si připomněli události 17. listopadu roku 
1939 a 1989 položením květin a zapálením svíček u pomníku Odboje před budovou gymnázia. 
Zazněl projev ředitele školy Mgr. Josefa Běliny a hudba Karla Kryla. Vzpomínky se zúčastnil 
i pan Vasil Biben jako zástupce města.

Kultura, školství, zoologická zahrada

Nad kulturou a školstvím bdí Odbor kultury, školství, sociálních věcí a zdravotnictví při Měst-
ském úřadu. Z kulturních zařízení sem patří Hankův dům, Městské muzeum, Městská knihovna 
a Dům dětí a mládeže.

Hankův dům
Hankův dům a divadlo slavilo v loňském roce 1994 120. výročí slavnostního otevření. V den 

pohřbu Václava Hanky roku 1861 se královédvoráci rozhodli Hankovi k oslavě a městu k zve-
lebení postavit Hankovo divadlo. O 13 let později, r. 1874 bylo Hankovo divadlo otevřeno. 
Hankův dům se stal součástí kultury města, i když se v letošním roce potýkal s havárií hlavního 
vodního hydrantu a s půlmetrovou dírou pod podlahou orchestřiště.

Chronologický přehled akcí tohoto městského kulturního zařízení:
8. ledna: Marionetová pohádka Vodníkova Hanička v podání členů loutkového souboru Klí-
ček.
12. ledna: Oblíbená trojice Cimrman, Svěrák a Smoljak přijela s divadelní hrou Záskok
13. ledna: Ples absolventů kurzů tance a společenské výchovy, na kterém hrála skupina TO 
TABU.
14. ledna: V. reprezentační ples Hankova domu, na kterém hrála skupina Respekt.
19. ledna: 243. koncert Kruhu přátel hudby (dále KPH). V podání Václava Snítila (housle) 
a Heleny Veisové (klavír) zazněly skladby B. Smetany, A. Dvořáka, J. Kociána.
21. ledna: Ples Pragobanky, hrála skupina Respekt.
29. ledna: Velký dětský karneval s hudbou skupiny Trio Rio, s tancem, soutěžemi a vyhodno-
cením masek.
2. února: Komedie Raye Cooneyho Jeden + Jedna = Tři v podání herců Východočeského 
divadla Pardubic.
5. února: Maňásková pohádka loutkového souboru Klíček Kocour v botách.
12. února: Taneční odpoledne s Dvorskou dechovkou.
13. – 28. února: Zahájení mezinárodní výtvarné výstavy dětské kresby a grafiky „Krásná jako 
kvítka je ta naše země“. Na výstavě byly zastoupeny i práce členů výtvarného kroužku při Han-
kově domě.
16. února: Hudební výchovný pořad Pavla Nováka pro děti v mateřských školkách a žáky 1. 
stupně základních škol s názvem Doktora se nebojíme.
16. února: Šaráda s ručením neomezeným Karla Šípa a Jaroslava Uhlíře.

Počet absolventů gymnázia přijatých na vysoké školy má vzestupnou tendenci:
Školní rok  1983/84   29,41 %
   1984/85   22,22 %
   1985/86   33,87 %
   1986/87   36,36 %
   1987/88   52,77 %
   1988/89   45,31 %
   1989/90   35,29 %
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   1990/91   50,61 %
   1991/92   48,01 %
   1992/93   47,22 %
   1993/94   67,69 %
   1994/95   56,60 %

V důsledku vzrůstajícího požadavku práce s informacemi pro zkvalitnění výuky bylo na gymná-
ziu v září roku 1993 zřízeno školní informační středisko (ŠIS). ŠIS zahrnuje studovnu s příruční 
knihovnou, čítárnu a knihovnu absenční, poskytuje také reprografické služby. O další činnosti 
ŠIS viz dále.

V minulém školním roce 1993/94 škola poskytovala žákům učebnice i sešity bezplatně. 
Výjimkou byly učebnice jazykové.  Podle nařízení vlády č. 15/1994 si žáci pro rok 1994/95 
učebnice a veškeré pomůcky hradí sami. Škola tedy učebnice poskytuje pouze žákům sociálně 
slabším, studentům učebnice rozprodala za symbolické ceny a ve spolupráci s firmou „Služba 
škole“ organizovala trhy školních pomůcek a burzy učebnic.

Finanční zajištění a sponzoři gymnázia: V roce 1991 bylo ze zákona zrušeno SRPŠ a vznikl 
Spolek, přátel gymnázia. Je neziskovou organizací, nadací, zastává styk rodičů se školou. Je 
financován sponzorskými dary podniků, podnikatelů, bývalých absolventů a členskými příspěv-
ky rodičů. Veškeré peníze patří pouze studentům. Cílem spolku je finanční krytí tématických 
zájezdů, exkurzí, výletů, lyžařského výcviku, účasti na soutěžích všeho druhu reprezentujících 
školu i město, dále každoroční odměňování výborných studentů a sportovců a v neposlední řadě 
i pomoc škole s vybavením učebními pomůckami, zvláště k výuce estetické výchovy a jazyků.

Aktivity školy můžeme rozdělit na oblast jazykovou (zahraniční lektoři z Mírových sborů, jazy-
kové zájezdy), oblast sportovní a oblast biologickou(Klub NATURA, přírodovědný tábor v Tře-
bihošti, spolupráce se zoologickou zahradou).

Aktivity gymnázia ve školním roce 1994/1995:
V oblasti sportovní: Konaly se tři lyžařské výcvikové kurzy v Peci pod Sněžkou, dále kurzy 

sportovně turistické – v itelském městečku Grado, v Jinolicích a v Krknoších. Uskutečnily se také 
dva sportovní dny školy: zimní sportovní den byl zaměřen na míčové hry, hlavní náplní letního 
sportovního dne byl atletický víceboj třídních družstev. V oblasti historicko – jazykovědné: Kona-
ly se tři historicko – jazykovědné exkurze do Prahy a jedna exkurze geografická po středních 
Čechách. Studenti se také mohli zúčastnit dvou zahraničních zájezdů na Britské ostrovy, do 
Francie a Belgie. Úspěšné byly také všechny červnové třídní výlety i středoškolské sportovní sou-
těže a olympiády. Družstvo chlapců vyhrálo okresní přebor v ledním hokeji, v sálové kopané byli 
druzí a v malé kopané třetí. Lucie Urbancová vyhrála Vánoční laťku v Jaroměři skokem 134 cm. 
Tradičních úspěchů gymnázium dosahuje v olympiádách z biologie, tentokrát byla dobrá účast 
i v kole celostátním. Všichni studenti tak přispívají k dobrému jménu školy.

Akce vzdělávacího a výchovného charakteru: Studenti se zúčastnili filmového představení 
Philadelpia, tří divadelních představení, dvou výchovných koncertů, škola sama organizovala 
vánoční koncert v aule a maturitní ples v sále Tiby – Zálabí.

Na škole celoročně, pracoval sportovní, přírodovědný, hudební a astronomický kroužek. 
Kroužek astronomický vznikl v roce 1994, spolupracuje s úpickou hvězdárnou, může nyní využí-
vat nově rekonstruovanou hvězdárnu, a nově instalovaný dalekohled v budově školy. Biologický 
klub NATURA vedený dr. Dobrorukovou pracuje ve škole od roku 1992. Sdružuje studenty se 
zájmem o přírodu, pořádá přednášky, laboratorní praktika, exkurze, připravuje členy na biolo-
gické olympiády a soutěže. Podrobněji o činnosti klubu NATURA v jeho kronice. Pro zájemce, 
kteří dobře pracují s počítačem, byla zpřístupněna učebna výpočetní techniky, kde mohou pra-
covat kdykoliv ve svém volném čase.

Pro studenty, ale i pro širokou veřejnost uspořádalo gymnázium v aule čtyři výstavy. První 
byla vzpomínkou  na Karla Kryla – Doteky života. Druhá výstava byla věnována Karlu Poláčkovi 
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a třetí aktuální problematice Sexuální výchova a prevence AIDS. Konala se v rámci „Dní boje 
proti AIDS“, byl o ni velký zájem i mimo město. Kromě přednášek a diskusí se zde pomítal i film 
z roku 1993, kdy studenti gymnázia zpovídali občany města, kteří odpovídali na otázky tykající 
se AIDS. Čtvrtou výstavou byly exponáty z kabinetu biologie.

Srpnová novela Školského zákona potvrdila další existenci šestiletých gymnázií, což byla 
významná událost před zahájením nového školního roku 1995/96. Ve školním roce 1995/96 
mělo gymnázium 10 tříd – opět ubyla jedna třída čtyřletého studia a jejich počet žáků je stejný 
– 290 studentů. Pedagogický sbor je téměř beze změn – 18 interních, 4 externí učitelé a nový 
lektor angličtiny. V tomto školním roce se uskuteční tradiční lyžařské a sportovně turistické 
kurzy, novinkou bude výběrový kurz pro pokročilé lyžaře. V plánu jsou i zahraniční zájezdy do 
Anglie, Francie a Dánska. Protože podle nové vyhlášky musí žáci 8. tříd základních škol pokra-
čovat ve studiu třídou devátou, v příštím školním roce se na gymnáziu nebude otvírat žádná třída 
čtyřletého studia. Pro zájemce a případné studenty bylo 22. listopadu, připraveno Odpoledne 
otevřených dveří. Stálým problémem zůstávají sponzoři, což se týká všech škol a oblasti kultury 
vůbec.

Galerie na houpačce
Školní informační středisko pořádalo letos v prosinci nultý ročník Mikulášského knižního trhu. 

A to ve spolupráci s knihkupectvím Ave z České Skalice a také ve spolupráci s Rondo Music 
– prodejnou kazet a CD disků, a vystavovali zde i žáci dvorské základní umělecké školy a speciál-
ní školy. Se SIŠ úzce spolupracuje také nedávno otevřená Galerie na houpačce, která se nachází 
v Kotkově ulici ve sklepních prostorách domu. Je to výstavní sál i prodejna ve městě ojedinělá, 
nabízí návštěvníkům keramiku a věci z přírodních materiálů a puncem originality. Součástí toho-
to obchodu je i kadeřnictví a kosmetika.

SPŠT
Vedle Obchodní akademie stojí budova Střední průmyslové školy textilní. Ve školním roce 

1994/1995 i ve školním roce 1995/1996 navštěvovalo školu 333 žáků, studentů denního 
čtyřletého studia. Ve školním roce 1994/1995 byly na škole čtyři první ročníky, tři třetí a čtvrté 
ročníky. Ve školním roce 1995/1996 byly otevřeny tři první ročníky, ostatní ročníky odpovídaly 
loňsku.  Žáky vyučovalo 21 interních a 14 externích učitelů. Žáci studují pět studijních obo-
rů: zušlechťování textilu, Textilní technologie, Management textilu, Textilní výroba a podnikání 
a obor Chemická technologie, který je zaměřen na ochranu životního prostředí. V rámci tohoto 
oboru byla SPŠT zařazena do celosvětového projektu Globe, který sleduje životní prostředí 
na celém světě. Naměřené údaje (např. teplota, srážky, teplota vody, biotop) jsou posílány do 
Washingtonu, kde se v Bílém domě provádí celosvětové vyhodnocení. Od příštího školního roku 
bude na SPŠT otevřen obor Informační technologie se zaměřením na výpočetní techniku, to vše 
v rámci experimentu, do něhož byla dvorská SPŠT vybrána jako jedna ze tří škol v republice. 
Ze studentských aktivit se každoročně před Vánocemi a na konci školního roku konají sportovní 
soutěže, nové minigolfové hřiště v areálu školy slouží i veřejnosti. Studenti se zúčastňují také 
kulturních akcí (např. v Hankově domě), ale jezdí také na divadelní představení do Prahy a nav-
štěvují brněnské výstaviště (např. INVEX, ENVi). Den země věnovaný ekologii studenti věnovali 
sběru plastových odpadků, Novinkou ve výuce je psaní na počítači, na tento nový způsob psaní 
škola zakoupila diskety, které sestavil vícemistr v psaní na stroji, lektor Jaroslav Zaviačič. Žák 
trénuje psaní naslepo, bez chyb a s větší rychlostí, což je ideální cíl.

Na zasedání v Hankově domě bylo město Dvůr Králové zapsáno mezi města vysokoškolská. 
Na tomto slavnostním zasedání vysokoškolské rady Textilní fakulty, na SPŠT byla vyhlášena 
akademická půda (podle vysokoškolského zákona). Vysokoškolské studium se na SPŠT rozběhlo 
v říjnu ve školním roce 1994/1995, a to studium bakalářské, tříleté, pod hlavičkou liberecké 
Technické univerzity, Textilní fakulty. Studijní obor s názvem Chemická technologie zušlechťo-
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vání studovalo osm posluchačů, kterým byly k dispozici dvě učebny, ale hlavně chemická labo-
ratoř a textilní dílny. Tříleté bakalářské studium je organizováno tak, že posluchači studují tři 
semestry v Liberci a tři semestry ve Dvoře Králové nad Labem.  Ve školním roce 1995/1996 
zde budou až v semestru letním.

Základní školy
Ve městě je nyní 7 základních škol, a to:
ZŠ Komenského, ZŠ 5. května, ZŠ R. A. Dvorského, ZŠ Sch. sady, ZŠ Podharť, ZŠ Strž, ZŠ 

Žireč a Speciální škola. Své místo zde má i Oční škola a Základní umělecká škola. Nejvíce se 
bude zabývat ZŠ ve Strži, která je novou školou a ZŠ v Žirči, která slaví významné výročí.

Všechny dvorské školy získaly během léta 1995 právní subjektivitu, tedy právní samostatnost 
školy, mohou rozhodovat o svém chodu samy. Školy musely o právní subjektivitu požádat, 
a jejich subjektivitu dokazují zřizovací listiny královédvorských škol. Stav škol, školských zařízení 
není ideální, město by na školství potřebovalo 60 miliónů korun, což je jen zbožným přáním.

V ZŠ Komenského bylo změnou vyklizení 1. patra zadního traktu budovy městského úřadu. 
Tyto místnosti budou rekonstruovány, na kanceláře Městského úřadu, který se stále rozrůstá. 
Žáci ZŠ Komenského a ZŠ R. A. Dvorského připravili vánoční soutěž angličtinářů a němčinářů 
– vyprávění a kreslení vánoční atmosféry ve Velké Británie a v Německu. Na ZŠ R. A. Dvor-
ského byla ve školním roce 1995/96 otevřena třída pro děti se specifickými poruchami učení. 
Velmi pěkně proběhl na této škole také den otevřených dveří před zápisem budoucích prvňáčků. 
Do školy byly pozvány děti z mateřských školek, mohly si prohlédnout školu a hlavně strávit 
hodinu v první třídě, kde si společně všechny děti zazpívaly písničky a darovaly si drobné dárky. 
Tohoto pozvání využily mateřská škola z ulice Erbenovy, Roháčovy, Eklovy a MŠ ze Slunečné. 
Za zmínku stojí práce přírodovědného kroužku ZŠ R. A. Dvorského. Již tři roky děti provádějí 
pozorování životního prostředí, např. měří kyselosti srážek ve městě, sledují množství ozónu 
apod. Výsledky se posílají k centrálnímu zpracování do Prahy, odkud je sdružení pro ekologic-
kou výchovu Tereza při Českém svazu ochránců přírody posílá do Norska. Celý projekt nese 
název „Modré z nebe“. Přírodovědný kroužek se také zapojil do akce ke Dni země – 22. dubnu 
s názvem „Vzkazy planetě Zemi“. Žáci vymalovali dvě planety Země, dva papírové lampióny. 
Na spodní část planet přivázali stužkami lístky s přáním, jakou by chtěli naši planetu mít. Pražští 
koordinační centrum planety rozešle adresátům. Žáci přírodovědného kroužku jednu planetu 
s přáními a grafy kyselosti srážek ve Dvoře Králové n. L. Adresovali panu prezidentu Václavu 
Havlovi. Druhou maketu se vzkazy v angličtině poslali panu prezidentu USA Billu Clintonovi. 
Vesele prožili žáci ZŠ R. A. Dvorského také svůj svátek 1. 6. – Den dětí. Dopoledne navštívili 
zoologickou zahradu, kde už rok sponzorují zvířata. Žáci druhého stupně strávili dopoledne na 
podharťském hřišti při zábavném závodění. Odpoledne Sdružení rodičů a přátel školy připravilo 
pro děti soutěž v malování na tři témata: Škola v roce 2000, Moje nejoblíbenější zvíře a Jak 
vidím hudbu, kterou rád poslouchám.

Malovalo se na chodníku kolem školy, na velké kartony, všechny kresby byly odměněny 
dárkem a vystaveny v prostorách České pojišťovny. ZŠ 5. května vstoupí do právní subjektivity 
od 1. ledna 1996. Městská rada dostala několik dopisů a petic rodičů, požadujících odvolání 
ředitelky školy. Rodiče také požádali o řešení i Školský úřad v Trutnově. Upozorňovali na vztahy 
mezi paní ředitelkou, dětmi, učiteli a rodiči, měli připomínky k pedagogické činnosti. V březnu 
školu opustila řada učitelů, bylo to však zdůvodněno otevřením nové ZŠ ve Strži. Odešla však 
i pětina počtu dětí, což převyšuje průměr dětí, které odcházejí z jiných škol, aby mohly nastoupit 
do ZŠ ve Strži. Ze školy 5. května jako ze školy okrajové původně děti do školy ve Strží přecházet 
neměly. Petice za odvolání ředitelky podepsala polovina rodičů dětí, které na škole zůstaly. Měs-
to žádné stanovisko nezaujalo, a případ dostal i jiné, než pouze odborné pozadí. ZŠ v Podharti 
trápí a nadále bude trápit nedostatečné sportovní a sociální zázemí školy. Problémy s jídelnou 
vyřešila přestavba Husova domu, tělocvična si musí na své základy počkat až do roku 1997, 
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protože se nejedná o prioritní akci města. A že sportovci na ZŠ v Podharti jsou, dokazuje Den 
dělí v režii osmého ročníku. Závodění bylo veselé a nejodvážnější mohli zkusit slaňování ze skály 
za pomoci horolezců. Celý sportovní den ukončila sladká odměna pro zúčastněné a diskotéka. 
Odbor školství MÚ spolu se školami připravil na poslední červnové dny slavnostní ukončení 
školní docházky žáků osmých a devátých tříd. V konšelské síni ve Staré radnici se rozloučili se 
svou školou žáci ZŠ Komenského, ZŠ Podharť, o den později žáci ZŠ R. A. Dvorského a ZŠ 
Schulzových sadů a naposledy žáci Speciální školy E. Veselého a ZŠ 5. května.

12. listopadu 1995 oslavila sté výročí svého založení ZŠ v Žirči. Počátky školního vyučová-
ní spadají již do 17. století, kdy Žireč patřil jezuitům. V letech 1825-6 byla v obci postavena 
německá škola, ale v souvislosti s násilnou germanizací a národnostním útlakem bylo rozhodnu-
to požádat o otevření školy české. Přes mnohé překážky byla 6. listopadu 1895 Ústřední maticí 
školskou zřízena jednotřídní obecná škola s českým vyučovacím jazykem. Vyučovat se začalo 12. 
listopadu 1895, do školy bylo zapráno 38 dětí, a to 19 dívek a 19 chlapců. Počet dětí se v průbě-
hu let zvýšil až na 50 – 70 žáků. Požár roku 1918 školu poškodil, ale nová budova byla otevřena 
již 5. května 1920. Od založení české školy v Žirči tedy letos uplynulo sto let (1895 – 1995). Při 
příležitosti tohoto výročí tvoří dějiny školy v článku s názvem „100 let české školy v Žirči“ přílohu 
pátého čísla Vlastivědného čtení. Autorkou textu je Ing Dagmar Krsková. V současné době je ZŠ 
v Žirči jednotřídní, s výukou pro první, druhý a třetí ročník. Počínaje čtvrtým ročníkem základní 
školy někteří žáci přecházejí do škol ve Dvoře Králové nad Labem (převážně do ZŠ Komenského 
a ZŠ R. A. Dvorského), jiné dojíždějí do Kuksu. Ve školním roce 1995/1996 navštěvovalo školu 
deset žáků, pro které byla zajištěna i školní družina a stravování v mateřské škole v Žirči. Výuku 
žáků zajišťuje paní učitelka Marta Jará, která je zároveň ředitelkou školy. Škola spolupracuje 
s Klubem důchodců v Žirči, pořádají spolu výlety, děti pro důchodce připravují kulturní pořady, 
vystoupení např. před vánocemi a přinášejí vlastnoručně vytvořené drobné dárky. Z dalších akti-
vit dětí je tady činnost v hudebních a tanečních kroužcích při královédvorské základní umělecké 
škole a lesních plodů, které vykupuje Lesní závod. Získané finance škola používá pro zlepšení 
prostředí školy a na přilepšenou k výletům. Slavnostní odpoledne uspořádané právě ke stému 
výročí založené české školy v Žirči se konalo 11. listopadu 1995. Kromě pestrého programu se 
uskutečnil i Den otevřených dveří žirečské školy, kdy zájemci mohli prohlédnout školní budovu, 
seznámit se s historií a současností školy.

Základní škola ve Strži: Rozhodnutí postavit ve Dvoře Králové nad Labem novou školu dozrálo 
na sklonku 80. let, s její výstavbou se začalo až po listopadové revoluci 1989. Přestože v prvních 
svobodných volbách roku 1990 měly všechny královédvorské politické strany ve svých volebních 
programech i rozvoj školství, nová škola vznikala s obtížemi. Od roku 1912 se ve Dvoře Králové 
n. L. až na několik přístaveb a rekonstrukcí nepostavila nová základní škola, tedy 83 let. Projekt 
celého areálu vytvořil Ing. arch. Martin Misík, stavbu prováděla stavební firma BAK z Trutnova, 
škola byla kolaudována koncem července. S celým komplexem školy, který je svým umístěním, 
architekturou i vybavením ojedinělý, se mohla veřejnost seznámit v sobotu 20. května během 
dne otevřených dveří. Na kopci na kraji města s vyhlídkou vyrostla moderní devítiletka se spe-
cializovanými učebnami, kuchyní, jídelnou, venkovním hřištěma halou. Právě hala čeká na své 
dokončení. Městské zastupitelstvo schválilo plány na zvětšení tělocvičny do podoby víceúčelové 
haly, která městu chybí. Důvodem změny byla skutečnost, že herní plocha hřiště neodpovídala 
rozměrům pro míčové hry a úspěšný druholigový oddíl házené by i nadále musel hrát své zápasy 
v cizích halách. Také dvorský horolezecký oddíl bude v této hale mít umělou tréningovou lezec-
kou stěnu, vyšší než na gymnáziu. Z finančních důvodů se vybudování této sportovní haly muselo 
přesunout do roku 1996. ZŠ ve Strži je tedy nejmladší královédvorskou školou. Byla slavnostně 
otevřena 4. září 1995 a svou historii bude teprve tvořit. Ve školním roce 1995/1996, prvním 
roce existence, začalo školu navštěvovat 215 žáků, o které se stará 16 tičlenný pedagogický sbor 
pod vedením ředitelky Jany Pušové, čtyřčlenný kuchařský kolektiv kuchyně, 1 školník, adminis-
trativní pracovnice a tři uklízečky. Otevřeny byly dvě první a dvě šesté třídy, ostatní ročníky mají 
po jedné třídě. Hned první den vypověděl službu školní rozhlas, a tak plánované slavnostní pro-
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jevy zástupců města a paní ředitelky proběhly jen krátce v jednotlivých třídách, kde s dětmi byli 
i rodiče. Po odchodu žáků se konalo slavnostní otevření školy, kterého se zúčastnil přednosta 
okresního úřadu v Trutnově Ing. B. Káňa, vedoucí odboru školství MěÚ Ing. D. Krsková, členové 
Městské rady, vedení stavební firmy BAK, architekt M. Misík, tisk, televize a rozhlas. Pozvaní 
nevyužili představitelé Ministerstva školství a financí. Kulturní program zajistili mladí hudebníci ze 
základní umělecká školy a zpěváci ze základní školy R. A. Dvorského zazpívali skladbu určenou 
speciálně k otevření školy ve Strži. Vstříc nové škole výjdou také zástupci ČSAD a ve dnech 
školního vyučování bude jezdit nová linka na trase Lipnice-Strž.

Umělecké školství
Historie uměleckého školství ve Dvoře Králové nad Labem je poměrně dlouhá. Roku 1940 

v zadním traktu byla po ročním působení zakázána německými okupanty. Nové dějiny školy se 
píší od roku 1949, kdy se v Hankově domě začala vyučovat hra na hudební nástroje. Z tehdej-
ších učitelů ještě dnes vyučuje pan Josef Židek. Hudební škola byla postupně přejmenována na 
Lidovou školu umění (LŠU) a od roku 1989 na Základní uměleckou školu (ZUŠ). Postupně se 
rozšířila nabídka oborů, vzrostl zájem dětí a počet pedagogů. V roce 1969 školu navštěvovalo 
122 dětí, v roce 1977 již 310 dětí.

Ve školním roce 1994/1995 navštěvovalo základní uměleckou školu celkem 510 dětí, 
o jejichž výuku se staralo 15 interních učitelů, jeden externista a tři pracující důchodci. Ředite-
lem školy byl PhDr. Petr Mádle, učitelský kolektiv byl vyrovnaný – elán mladých byl v rovnováze 
se zkušeností starších pedagogů. V tomto školním roce na Základní umělecké škole pracovaly 
čtyři obory: hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický. Nejrozsáhlejší byl obor hudeb-
ní, vyučovala se hra na všechny běžné hudební nástroje, největší zájem byl tradičně o výuku 
hry na klavír. Žáci hudebních oborů se veřejnosti pravidelně představují na koncertech, např. 
o Vánocích. Vedle koncertů žáků umělecké školy se konají i koncerty pedagogů a absolventů 
základní umělecké školy, pedagogové se podílejí i na činnosti spolku Záboj. Taneční obor na 
základní umělecké škole pracují od roku 1974. Ve školním roce 1994/1995 ho navštěvovalo 
116 žáků pod vedením paní Olgy Benešové. Výuka se nezaměřovala na jednu konkrétní oblast 
tance, ale čerpala z klasického baletu, jazzbaletu, z lidových a společenských tanců. Velmi vzrost-
la i popularita mažoretek. Obor literárně-dramatický je oborem nejmladším. Ve školním roce 
1994/1995 ho navštěvovalo 14 dětí. Žáci tohoto oboru, který vedla paní Blanka Moravcová, 
spolu s žáky oboru tanečního připravovali velmi úspěšná vystoupení pro školy. Obor výtvarný 
je druhým nejstarším oborem. Ve školním roce 1994/1995 ho navštěvovalo 121 žáků. Obor 
vede pan Ivan Moravec a od roku 1989 i paní Blanka Moravcová. Děti se učí všechny výtvarní 
techniky. Děti se zúčastňují mnoha soutěží, například „Alšova země“, „Krkonoše očima dětí“ 
nebo mezinárodní výtvarné soutěže o nejlepšího nosorožce pro zoologickou zahradu v San Die-
gu. Výtěžek z prodejních výstav se Staré radnici spolu s příspěvky veřejnosti a Školského úřadu 
v Trutnově bude věnován na zakoupení nové vypalovací pece. Hrnčířský kruh už ve škole mají 
a do budoucna plánují rozšíření výtvarného oboru o speciální kroužek keramiky. Žáci všech obo-
rů se účastní všech soutěží, které jsou pro základní umělecké školy vypisovány. Jejich účast je 
úspěšná, mají ocenění i z kol celostátních. Kromě žáků základních škol mají na základní umělec-
ké škole možnost studovat i studenti středních škol a dospělí. Nadaným žákům bylo umožněno 
rozšířené studium. Také základní umělecká škola měla problémy se sháněním sponzorů, proto 
roku 1993 vznikla Nadace přátel základní umělecké školy, a ve školním roce 1994/1995 měla 
na kontě asi dvacet tisíc korun. Kromě vzrůstajících cen materiálu potřebného pro kvalitní výuku 
se škola potýká s nedostatkem prostor – zájem o studium na základní umělecké škole překračuje 
možnosti školy. Podle připravovaného nového školského zákona by typ základních uměleckých 
škol měl být vyňat ze základního školství a zařazen do mimoškolní sféry, což znamená snížení 
dotací a tím i růst školního.

Ve školním roce 1995/1996 byl zájem o studium na základní umělecké škole velký. Školu 
začalo navštěvovat asi 500 dětí. Do funkce zastupujícího ředitele nastoupil Mgr. Ivan Moravec. 
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V pedagogickém sboru začalo pracovat 18 stálých, dva externí učitelé a jeden nepedagogický 
pracovník. V přízemí budovy školy vznikla nová keramická dílna. Ceny: obor hudební 90 Kč; 
dramatický a hudební nauka 50 Kč. A tak se začal psát další rok školy, která nadané žáky připra-
vuje ke studiu na středních uměleckých školách a ostatním umožňuje rozvíjení vlastního vidění 
světa.

Mateřské školky
Během roku 1995 bylo ve Dvoře Králové nad Labem otevřeno osm mateřských škol a čtyři 

mateřské školky podnikové (MŠ podnikového ředitelství TIBY, MŠ TIBY Vorlech, MŠ TIBY 
Pod nádražím a MŠ JUTY). MŠ Roháčova navštěvovalo 50 dětí, první MŠ na Slunečné 55 dětí, 
druhou MŠ na Slunečné 52 dětí, MŠ na Elišky Krásnohorské ve Strži 76 dětí, MŠ v Žirči 29 dětí, 
MŠ Drtinovu 90 dětí, MŠ v Lipnici 17 dětí a MŠ ve Verdeku 20 dětí.

Stodesáté jubileum oslavila také 1. 2. MŠ Slunečná na Baierově kopci, což se můžeme dočíst 
v její kronice. V roce 1885 zde byla založena mateřská škola prvního obvodu. V posledních 
deseti letech se jasně vykrystalizoval charakter obou mateřských škol. 1. MŠ je zařízení běžného 
typu. Druhá MŠ, tzv. logopedická, poskytuje pomoc dětem s vadou řeči, popř. s jinou vadou, 
která vyžaduje pomoc speciálního pedagoga. MŠ má nyní čtyři logopedické třídy pro předškolní 
děti s vadou řeči, i pro děti s jiným handicapem. Podmínkou přijetí dětí do těchto speciálních tříd 
je odborné vyšetření ve Speciálně pedagogickém centru v Choustníkově Hradišti nebo v peda-
gogicko-psychologické poradně. Dětem je věnována individuální péče, zaměřená na odstranění 
a zmírnění jejich handicapu.

Husův domov
Husův domov, výchovný ústav pro mládež, pracuje pod záštitou církve československé husit-

ské, je rozpočtovou organizací, datovanou také školským úřadem v Trutnově. Ústav slouží chlap-
cům od 15 do 18 let, kterým je nařízena ústavní výchova. Ústav se dělí na tři oddělení: první: 
školní, do něhož patří chlapci vzdělavatelní, schopni se vyučit, ale problémoví. Druhé oddělení: 
výchovní, chlapci zde umístěni nejsou schopni se učit, ani vyučit řemeslu, jsou v konfliktu se 
zákonem. Třetí oddělení: léčebné, v němž jsou chlapci s různými disfunkcemi, jsou nemocní 
užívají léky a musí být pod dohledem psychiatra.

Celý výchovný ústav pro mládež sídlil v jedné z budov učňovského internátu ve Strži. Již 
v loňském roce 1994 začala rekonstrukce budovy bývalé školky na Podharti, která byla 31. 
srpna 1995 slavnostně otevřena jako nové sídlo Husova domu. Na tomto slavnostním aktu 
bylo vyjádřeno uznání a poděkování všem, kteří pomohli realizovat tuto ne vždy s pochopením 
přijímanou myšlenku pomoci problémové mládeži při jejím včleňování do společnosti. Nelehkou 
rekonstrukci objektu profesionálně odvedla stavební firma STAFI na opravách se podíleli také 
svěřenci ústavu. Nový objekt nebude sloužit pouze výchovnému zařízení, ale i jako nová moderní 
jídelna pro potřeby Základní školy v Podharti, kde se bude stravovat na 170 dětí. Nákladem 13 
miliónů Kč vzniklo účelní výchovné zařízení s klubovnami a jídelnou, kde bude o 25 chovanců 
pečovat deset odborníků v oblasti je založení zvláštního učiliště.

Součástí slavnostního otevření výchovně léčebného ústavu, Husova domova, byla také malá 
konference na téma Alternativní výchovné metody při práci s mládeží. Dr. M. Bartošek, náměs-
tek ministra školství, na besedě v Hankově domě odpovídal také na dotazy pedagogických 
pracovníků, týkající se novely zákona o základních školách, o povinné devítileté školní docházce 
a o mzdových otázkách.

Diakonie
Starší občané Dvora Králové nad Labem se už několik let setkávají s pomocí Diakonie Církve 

Československé evangelické. V neděli 1. října se v Českobratrském evangelickém sboru kona-
lo děkovné shromáždění při příležitosti slavnostního otevření nové budovy Domova Diakonie 
Českobratrské církve evangelické určeného k péči o staré lidi, kteří se sami o sebe už nemo-
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hou postarat. Tomuto slavnostnímu aktu předcházelo jednání staršovstva sboru Českobratrské 
církve evangelické s Městským úřadem. Město bezplatně převedlo do majetku zdejší Diakonii 
zdevastovaný dům na nábřeží Dr. Beneše a zároveň od podzimu 1991 začala ve městě fungo-
vat pečovatelská služba z fary. Finanční zázemí poskytly církve z francouzského Alsaska, které 
zůstaly oporou Domova Diakonie dodnes. Finanční podporu poskytly i královédvorské podniky 
a soukromé podnikatelé. Také pěvecký sbor Záboj pořádal koncerty ve prospěch Diakonie. Po 
otevření první budovy se v roce 1993 začal budovat spojovací trakt s druhou budovou, která byla 
1. října 1995 slavnostně otevřena. V Domově může nyní bydlet dalších 18 obyvatel, na které 
čekají jedno a dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním vybavením. Celý dům je bezbariérový, 
pokoje pro hůře pohyblivé pacienty mají balkóny i ostatním bude sloužit terasa s křesílky. Zájem 
o zdejší lůžka je větší, než je možné uspokojit. Je zde evidováno asi 160 žádostí o umístění ve 
Dvoře Králové n. L. a jeho okolí. Chybí okolní úpravy terénu a dokončení kuchyně. Jídlo se 
dováží z Tiby a z Juty, o víkendu z nemocnice. Diakonie kromě péče o zde ubytované občany 
provozuje také pečovatelskou službu v domácnosti. Vedle stálých pracovníků se o zdejší oby-
vatele starají dobrovolní pracovníci evangelického sboru a studentky církevních škol. Pro staré 
pacienty je připravena také ergoterapie, v jejímž rámci bude pro všechny připravován denní 
program. V plánu jsou různé ruční práce, četba a také zahrádkaření.

Město také zajišťovalo provoz Domova pečovatelské služby a Penziónu pro důchodce (viz též 
kpt. Zdravotnictví)

Východočeská ZOO
Zoologická zahrada ve Dvoře Králové nad Labem v roce 1995: Začátek roku bývá plný dob-

rých předsevzetí. Všechny politické strany měly ve svých podzimních volebních programech 
prohloubení spolupráce s Východočeskou zoologickou zahradou zvláště v otázce turistického 
ruchu a prezentace města a zoologické zahrady. Začátek byl tedy více než slibný, jaká byla 
opravdová skutečnost?

Zimní měsíce jsou pro zoologickou zahradu chvílemi klidu. Květen je pak začátkem hlavní 
turistické sezóny, kdy se všichni zaměstnanci chystají na příliv návštěvníků. V safari byla sezó-
na zahájena 13. května. Cílem zoologických zahrad je nyní budování expozic, které mají, co 
nabídnout návštěvníkům celý rok. Letos zoologická zahrada návštěvníkům nabídla nové výběhy 
u pavilónu šelem. Vnitřní část byla otevřena před dvěmi lety, nyní byly dokončeny i venkovní 
expozice. Jsou zde soustředěny velké i malé šelmy. Pro malé návštěvníky bylo připraveno také 
zcela nové dětské hřiště s atrakcemi, které svým provozem nebudou zvířata rušit. Naplno se roz-
běhla také práce Informačního střediska Východočeské zoologické zahrady. Dále se pokračuje 
v rozšiřování galerie obrazů Zdeňka Buriana, která bude zabírat celou dolní plochu budovy ředi-
telství. V roce 1994 byly do galerie zakoupeny obrazy od Komenia a v dalších se jedná. Existující 
pavilony se postupně opravují a udržují, ve vodním světě vznikla nová expozice o životě na korá-
lovém útesu. Návštěvník na jednu vstupenku může navštívit celý areál Východočeské zoologické 
zahrady, včetně galerie a safari. Safari, kde můžeme pozorovat zvířata na volném prostoru, je 
velkým lákadlem. K lákavým pavilónům patří nokturárium, které představuje noční zvířata, nebo 
pavilon s tropickou bouří s hrošíkem liberijským. Zakonzervován, čekající na své dostavění, je 
zatím Ptačí dům, který by měl být jednou z celoročních expozic. V plánu je také rozšíření paviló-
nu opic; o všech těchto plánech jsou návštěvníci informováni na názorných panelech.

Informační centrum Východočeské zoologické zahrady má na starosti Ing. Tomáš Hejnyš. 
Připravil bohatý program střediska na celý rok. Program je určen všem návštěvníkům a zájem-
cům, ale také školám a dětem pro vyplnění jejich volného času. Informační středisko stojí proti 
pavilónu lidoopů a svou činností se stalo součástí kulturního života města. Výběrový přehled akcí 
Informačního střediska Východočeské zoologické zahrady.

Kulturní programy v březnu: Zvířata v ZOO a na farmě (jak zabezpečit pohodu zvířat); Etolo-
gie zvířat (přednáška o chování zvířat); Afrika – vesnice planety Země, korálové útesy (o přírodě 
a obyvatelích Afriky); Národní parky Norsku (přednáška o třech národních parcích a drsné nor-
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ské krajině); Velryby, ropáci (video o tom, co se dělá pro záchranu velryb a o tom, jak vypadá 
naše životní prostředí); Jak jsem potkal losa (přednáška o cestování Spojenými státy); Australští 
vetřelci (video o negativním dopadu přivezených nepůvodních druhů na australskou přírodu); 
Skadinávie (přednáška o přírodě Švédska a Norska); Ekologie (video o současných problémech 
životního prostředí).

Kulturní programy v dubnu: Ekologie korálového útesu (přednáška s videem o potápění 
v Rudém moři přednášel ředitel Východočeské zoologické zahrady PaeDr. Ivan Pojar); KRNAP 
(ekofilm o přírodě Krkonošského národního parku); Biofarma v SRN, Nizozemí, Belgii (přednáš-
ka s diapozitivy o cestování těmito zeměmi a jedné biofarmě se zaměřením na chov masného 
skotu a pěstování bylinek); Les (video o tomto ekosystému).

Kulturní programy v květnu: Zoologické zahrady Skotska (vyprávění Ing. Hejnyše o pobytu 
v zoologických zahradách v Londýně, Chesteru, Slibridge a Whipsnade Wildlife Park s diapoziti-
vy. Vyprávění o legendární příšeře z jezera Loch Ness). V tomto měsíci Východočeská zoologic-
ká zahrada také vyhlásila výtvarnou soutěž „Namaluj nejmilejší zvířátko ZOO“. Soutěž trvala do 
25. června. V informačním centru se sešlo 1253 výkresů z celé republiky. Slavnostního vyhod-
nocení se zúčastnilo asi 40 dětí, které si odnesly ceny a mohly si prohlédnout safari. Obrázky dětí 
byly vystaveny v Informačním centru a na náměstí T. G. M. na desce Městského úřadu. Zájem 
dětí byl nad očekávání velký. Úspěšně reprezentovali i žáci královédvorské základní umělecké 
školy. Na červenec Informační centrum připravilo přednášku s názvem Obojživelníci, o exotic-
kých žábách a mlocích chovaných v akváriích a teráriích. Východočeská zoologická zahrada 
v době prázdnin vyhlásila také fotografickou soutěž „Fotosafari 95“. V srpnu měli návštěvníci 
zoologické zahrady možnost vyslechnout přednášku o Albánii, o cestování touto zemí krásných 
hor a panenské přírody. RNDr. Dana Holečková vyprávěla o nosorožcích a jejich chovných 
úspěšných zdejší zoologické zahrady. Další přednáška Kopytníci byla věnovaná zebrám, buvo-
lům, žirafám, antilopám a dalším kopytníkům zdejší zoologické zahrady. Poslední přednáškou 
tohoto měsíce byli Dinosauři; zamyšlení, zda byli teplokrevní nebo studenokrevní a proč vlastně 
vyhynuli. Kromě těchto přednášek mohli letní návštěvníci shlédnout i videoprojekce zdejší zoo-
logické zahrady, především záznamy narození různých mláďat.

Kulturní programy v měsíci září: Přednáška ZOO Tirana a Albánské Alpy – povídání o jediné 
zoologické zahradě Albánie a o putování národními parky. O životě stanů a jejich chovu v zajetí 
vyprávěla RNDr. Dana Holečková v pořadu s názvem Sloni. Přednáška s názvem ZOO Mineso-
ta vypráví o běžném dnu jedné americké zoologické zahrady. Lákavá byla i poslední přednáška 
s videem Komunikace zvířat, která prozradila, jak se zvířata spolu dorozumívají. 17. září se 
v Informačním středisku také konalo vyhodnocení soutěže. Fotosafari 95. Fotografie budou 
nadále sloužit propagaci zoologické zahrady a z nejlepších snímků byla uspořádána výstava se 
stejným názvem, jaký měla soutěž.

Co nabídla lidem zoologická zahrada v zimních měsících? Vstupné bylo o polovičku sníženo, 
královédvoráci mají již tradičně vstup zdarma. K Mikuláši připravilo Informační centrum pro 
děti odpoledne plné soutěží, děti například poznávaly hlasy zvířat, nebo druh zvířat pouze podle 
hmatu. Také akce Vánoce v zoo byla vyplněna bohatým programem, k vidění byla i drezúra 
slonů. Většinu zvířat mohli návštěvníci vidět v pavilonech, jen afričtí kopytníci byli k vidění pouze 
dopoledne v době úklidu jejich stájí. Naopak venku byly zvířata zimu milující – levhart sněžný, 
lední medvědi a dva vlci, kteří byli odchyceni na Slovensku. Poprvé celou zimu také byla otevře-
na galerie obrazů Zdeňka Buriana. Celoročně pracovalo zejména Informační středisko, které si 
již našlo své místo v kulturním životě města.

Královédvorská zoologická zahrada patří k nejvýznamnějším zoologickým zahradám nejen 
u nás, ale i v Evropě. Je proslulá především chovem kopytníků, někteří jsou ve volné přírodě 
ohroženi, někteří jsou do volné přírody vraceni zpět. Letos zaznamenali značný úspěch v cho-
vu žiraf – narodilo se osm mláďat a nové přírůstky se objevily u dalších poddruhů žiraf. Velmi 
významný je také chov nosorožců, je zde 25 kusů, což je největší skupina na světě. Velice ceně-
ný je chov antilopy bongo, která je celosvětově ohrožena. Také sloni jsou pro návštěvníky velmi 
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atraktivní, jejich pavilon je však už nevyhovující, byla proto vyhlášena veřejná sbírka. Pavilon 
lidoopů je starý už jedenáct let a že se v něm lidoopům dobře dařit, o tom svědčí přírůstky šim-
panzů a orangutanů. Jeden z prvních letošních přírůstků Východočeské zoologické zahrady byl 
právě orangutaní mládenec Kami narozený 9. února. Je to již devátý orangutan zde narozený. 
Bohužel se nedaří rozmnožování goril, i když královédvorská zoologická zahrada spolupracuje 
s jinými zahradami. Nejstarší pavilon je pavilon ptáků z jedné strany a malých opic a tropických 
šelem ze strany druhé. Zde se daří rozmnožování všech druhů. Novým přírůstkem je samička fos-
sy, největší madagaskarské šelmy, která vytvořila párek s již chovaným samečkem. Naopak kles 
s medvědy hnědými zela od března prázdnotou. Oba medvědi byli vráceni do příkopu náchod-
ského zámku, a jsou jeho atrakcí a chloubou. Nejnovější pavilon, který byl nedávno dokončen, je 
pavilon kočkovitých šelem. Nově zde přibyl tříletý tygří samec z Mnichova. Tygry Východočeská 
zoologická zahrada vystavovala po desetileté odmlce, a to tygry sibiřské neboli ussurijské.

Jednou z hlavních úloh zoologických zahrad je ochrana přírody a s tím spojený záchranný 
chov ohrožených druhů zvířat. Tak vznikly Evropské záchranné chovatelské programy, Výcho-
dočeská zoologická zahrada se účastní třiceti programů s téměř dvěma sty zvířat. Královédvorská 
zoologická zahrad je také pověřena koordinací celoevropského chovu nosorožců širokohubých.

V roce 1995 se pracovníci Východočeské zoologické zahrady zúčastnili dvou významných 
konferencí o chovu ohrožených druhů zvířat. První z nich se uskutečnila v chovném zařízení 
pro cenná africká zvířata ve White Oak, akci pořádal Mezinárodní fond nosorožců. Evropskou 
koordinátorkou chovu bílých nosorožců je RNDr. Kristina Tomášová. Jižní forma nosorožců 
bílých je s počtem 5700 zvířat nejběžnější, a rozmnožuje se velice dobře. Ze severní formy žije 
v přírodě posledních 28 zvířat, a to v národním parku Garamba. Tuto severní formu nosorožců 
chová kromě Východočeské zoologické zahrady také zoologická zahrada v San Diegu, tyto dvě 
zahrady úzce spolupracují.

Druhá byla mezinárodní konference o záchraně a ochraně sibiřského, neboli ussurijského 
neboli amurského tygra, konala se v Moskvě. Ve volné přírodě žije asi 250 kusů, v zajetí žije 
nyní asi 1201 zvířat. V rámci evropského záchovného programu dostala královédvorská zoo-
logická zahrada tygra Semjona z Mnichova. Páření s tygřicí Euréksu bylo úspěšné, narodila se 
dvě koťátka, která ale v důsledku toho, že samice byla prvorodička a měla problémy s mlékem, 
uhynula. Chovné programy králové-dvorské zoologické zahrady mají světovou úroveň, a jsou 
vysoce ceněny přírodovědným světem. Také v Praze, poprvé v zemi bývalého východního bloku, 
se konala konference, a to Mezinárodní konference osvětových pracovníků zoologických zahrad 
Evropy. Po jejím ukončení se někteří účastníci rozjeli právě do Dvora Králové nad Labem na 
prohlídku zoologické zahrady a jejich hodnocení bylo velice pochválené.

Zoologická zahrada má ale také pár bolavých míst. Jedním z nich je kdysi velmi pěkný přírod-
ní amfiteátr. Byl kulturním centrem města, v poslední době sloužil jako letní kino. Poslední tři 
roky však amfiteátr pustne. Mezi lidmi se říkalo, že amfiteátr není využit z důvodu ochrany zvířat, 
aby netrpěla hlukem. Zoologická zahrada ale požadavky na nehlučnost pořadů nemá. Dlouho se 
také nevědělo, komu amfiteátr patří, zda zoologické zahradě, anebo městu. Byl prostě horkým 
bramborem. Majitelem amfiteátru, je Východočeská zoologická zahrada, která ale zřejmě nemá 
k provozování amfiteátru ani chuť, ani peníze. Město je ve velmi podobné situaci a místní podni-
katelé velký zájem o kulturu nemají a nebudou do této veřejné prospěšné akce investovat. Počty 
účastníků kulturních akcí nejsou nijak vysoké, žádná formální či neformální iniciativa obyvatel 
není zřejmá. A tak laxní postoj zaujímají všichni – zoologická zahrada, měští úředníci i obyčejní 
obyvatelé města. Takže zmínka o znovuobnovení provozu přírodního divadla v zoologické zahra-
dě tady chvíli byla a hned zase zapadla.

Ovšem nejpalčivějším problémem je privatizace královédvorské zoologické zahrady. Náměstek 
ministra pro správu národního majetku a jeho privatizace. Michal Soukup na tiskové konferenci 
potvrdil záměr ministerstva pronajmout a později i částečně privatizovat Východočeskou zoo-
logickou zahradu ve Dvoře Králové nad Labem. Zatím jediným vážným zájemcem je její bývalý 
ředitel a zakladatel safari Ing. Josef Vágner. Ohlasy na prodej jedné z našich největších cenností 
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jsou, převážně negativní, odezva je nečekaně mohutná. U ostatních zoologických zahrad se 
zatím s převodem do soukromých rukou nepočítá. Proč byla vybrána právě královédvorská 
zoologická zahrada? Protože se objevil zájemce? Privatizační projekt navrhl, prosadil a předložil 
Ing. Josef Vágner. Jak reagovalo město? Královédvorští zadní o tomto problému dosud nejed-
nali, město si ale bez zoologické zahrady nedokážou představit. Většina obyvatel města se nepři-
klání k tomu, aby zoologickou zahradu privatizovala jedna soukromá osoba. Bohužel, výrazná 
spolupráce města a zoologické zahrady nikdy vidět nebyla. Jak reaguje na návrh privatizace 
veřejnost? Ohlasy veřejnosti jsou většinou negativní. Studenti pražské Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Karlovy sepsali petici proti privatizaci Východočeské zoologické zahrady. Adresovali ji 
ministerstvům privatizace a životního prostředí a také zřizovateli zoologické zahrady, Okresnímu 
úřadu v Trutnově. Studenti upozorňují na fakt, že královédvorská zoologická zahrada se liší od 
všech objektů, které byly v České republice dosud privatizovány. Považují ji za součást národního 
dědictví a upozorňují, že privatizace zoologické zahrady by byla stejně absurdní jako privatiza-
ce sbírek Národního muzea. Východočeská zoologická zahrada je účastníkem mezinárodních 
záchranných programů, mnohé ze zde chovaných druhů jsou v přírodě téměř vyhubeny. Provoz 
této zahrady by měl pro celou republiku být prestižní záležitostí. Studenti se ne neoprávněně 
obávají snah o komerční využití zvířat na úkor odbornosti chovů a změny zoologické zahrady 
– vědecké instituce, která nikdy sama nemůže být ziskovou, na zábavní podnik nejistého charak-
teru. Navrhují řešit finanční problémy jiným způsobem, zejména zprůhledněním přidělovaných 
prostředků na různé programy a důslednou kontrolou přidělovaných peněž, jejich využití. Jak 
na problém petice a privatizace reagoval Okresní úřad v Trutnově, konkrétně jeho přednosta, 
Ing. Vlastimil Šubrt? Spočítal, že za pět let existence Okresního úřadu, který dostal zoologickou 
zahradu na starosti jako její zřizovatel, dal zoologické zahradě ze svého rozpočtu 122,5 mil. Kč. 
Tyto peníze dal zoologické zahradě na úkor trutnovského okresu, tedy na úkor tří nemocnic, 
domova důchodců, léčebny očních vad, ústavu sociální péče pro mentálně postižené, ale i na 
úkor skládek, komunikací, kanalizace atd. Tvrdí, že několikrát upozorňoval orgány nejvyšší, že 
Východočeská zoologická zahrada jako kulturní a přírodovědný skvost by měla být řízena, spra-
vována a financována přímo státem, tedy ministerstvem životního prostředí. Považuji ji za něco 
tak ojedinělého, jako je Národní galerie, Národní divadlo, Česká filharmonie, národní muzeum 
atd. Ing. Šubrt říká, že „nahoře“ neuspěl a tak zřizovatelem zoologické zahrady zůstal. Okresní 
úřad, který na její provoz peníze nemá. Nepostavil se tedy proti tomu, kdo hodlá Okresnímu 
úřadu jedno břemeno ubrat, proti Ing. Josefu Vágnerovi. Doporučuje také obrátit se na roz-
počtový výbor Parlamentu České republiky, aby zoologické zahradě poskytl účelovou dotaci 20 
mil. Kč. V souvislosti s privatizací vystoupil Ing. Josef Vágner v Praze na tiskové konferenci, 
kterou přenášela televize, a kritizoval současné vedení a stav Východočeské zoologické zahrady. 
Vedení zoologické zahrady dementovalo informace, které na tiskové konferenci Ing. Vágner 
uváděl. Státní dotace na provoz zoologické zahrady se nepohybovaly ve Výši 50 miliónů Kč, jak 
Ing. Vágner uváděl, ale ve výši kolem 30 miliónů Kč. Za stejných podmínek, které žádá firma 
Safari, s. r. o., tedy 25 miliónů státní dotace, je zoologická zahrada schopna normálně fungo-
vat, a to i bez svého pronájmu, navíc s možností státní kontroly. V roce 1995 došlo v areálu 
zoologické zahrady k opravám střech budov, okapů a také k zavedení úsporných programů 
v oblasti elektrické energie, což by se vše mělo v příštích letech projevit. Nebude nutné prová-
dět větší opravy, kromě havarijních stavů. V pořádku není budova vily. Její střecha se udělala, 
ale na fasádu peníze (několik miliónů) chybějí. Zoologická zahrada vykazuje soběstačnost asi na 
40 %, což by mělo být nejvíce v Evropě. Díky privatizaci se letos neuskutečnila řada předem 
dohodnutých prodejů přebytečných zvířat. Také někteří sponzoři vyčkávají, protože nechtějí 
investovat do soukromého podniku. Také ze zahraničí přicházejí ohlasy, které upozorňují na 
možné negativní následky privatizace zoologické zahrady. Také vedení zoologické zahrady vyjá-
dřilo své stanovisko k jejímu zamýšlenému pronájmu a částečné privatizaci. Nesouhlasí s tímto 
návrhem a je připraveno vypracovat úsporný ekonomický program a zajistit chod zoologické 
zahrady ve stávajícím rozsahu. Za posledních pět let dostala zahrada ve stávajícím rozsahu. Za  



23

K R O N I K A  MĚ S TA  D VO R A  K R Á L O V É  N A D  L A B E M  1 9 9 4

posledních pět let dostala zahrada v průměru 32,5 miliónů korun ročně. V letošním roce 1995 
dostala zoologická zahrada 20 miliónů korun od zřizovatele, dále státní účelovou dotaci na chov 
vzácných druhů ve výši 18 miliónů korun. Tvrzení, že zahrada každoročně dostává 50 miliónů 
korun, není pravdivé a vedení zoologické zahrady jej považuje za účelovou dezinformaci. Pro-
testuje také proti výše zmíněnému experimentu – pronájmu, protože Východočeská zoologická 
zahrada je unikátní. Hodnota svěřených zvířat je nevyčíslitelná a stát by se neměl vzdát kontroly 
nad zařízením, které budoval již 50 let. Královédvorská zoologická zahrada si získala především 
za posledních deset let mezinárodní uznání a patří mezi nejlepší zoologické zahrady Evropy. 
Toto stanovisko podepsali všichni vedoucí odborníci spolu s dalšími padesáti osmi pracovníky 
zoologické zahrady. Na vyřešení celého problému si prozatím musíme ještě počkat. Jen aby se 
ze solidní přírodovědecké unikátní sbírky nestal komerční zábavní park.

Zábavy, sport, zdravotnictví

Tisk.
Tisk ve Dvoře Králové nad Labem v roce 1995: Královédvorské listy, měsíčník občanů Dvora 

Králové nad Labem a okolí, uzavřely svým prosincovým číslem roku 1995 svůj již pátý ročník. 
Předchůdcem dnešních Královédvorských listů bylo dítko revoluční doby a skupiny nadšenců – 
Královédvorské fórum. Královédvorské listy se dnes staly součástí života, kultury a politiky měs-
ta, letos vycházely v nákladu 2100 výtisků. Šéfredaktorem byl pan Miroslav Puš, vydavatelem 
pan Josef Pišta. Všech dvanáct čísel Královédvorských listů z roku 1995 tvoří přílohu kroniky. 
Jsou v ní také poslední dvě čísla Královédvorských listů z roku 1994 a první číslo z roku 1996 
jako ohlédnutí za uplynulým rokem.

Druhým titulem, který ve městě vycházel, byly Noviny královédvorské radnice. V roce 1995 
se královédvorská Městská rada rozhodla seznamoval občany města s činností Městského úřadu 
formou zpravodaje. Nabídka Královédvorských listů, aby tento zpravodaj vycházel jako jejich 
součást, nebyla přijata a tak 20. února vyšlo první číslo Novin královédvorské radnice. Do konce 
roku 1995 bylo vydáno celkem 10 čísel, která informovala o práci Městského úřadu o činnosti 
jednotlivých odborů, o zasedáních Městské rady a Městského zastupitelstva; obsahovala úřední 
sdělení a oznámení občanům. Všechna čísla Novin královédvorské radnice tvoří přílohu kroni-
ky.

Vlastivědné čtení o našem městě i jeho okolí zásluhou pana Jana Schwarze vyplňovalo meze-
ru v oblasti propagace města. Během roku 1994 vyšla dvě čísla Vlastivědného čtení. První 
mj. seznamovalo s nejstaršími písemnými památkami města, s životem zdejšího rodáka R. A. 
Dvorského a připomnělo 120. výročí Hankova domu. Druhé číslo Vlastivědného čtení mj. při-
pomnělo významné místní rodáky, zachytilo proměny hlavního náměstí během let a představilo 
významnou českou textilní továrnu Josefa Sochora. 

V roce 1995 vyšla celkem tři čísla Vlastivědného čtení. V pořadí třetí číslo vyšlo jako průvod-
ce Dvorem Králové nad Labem a jeho okolím. Bylo pojato jako procházka městem a slovem 
i fotografií představovalo městské památky a zajímavosti. Připomnělo také hudební život na 
královédvorsku a zde působící hudební skladatele. Bylo také inspirací k prázdninovým výletům 
do okolí Dvora Králové nad Labem.

Pro turisty, kteří se rozhodli navštívit věnné město českých královen, byla vydána také nová 
mapa Dvora Králové nad Labem; čtyřjazyčná skládačka o městě s barevnými fotografiemi a nové 
pohlednice. Všechny tyto materiály tvoří přílohu kroniky. Třetí číslo Vlastivědného čtení se sice 
snažilo nahradit průvodce městem a okolím, skutečný knižní turistický průvodce stále chybí, 
stejně jako seriózní královédvorské dějiny.
Čtvrté číslo Vlastivědného čtení bylo věnováno historii a současnosti Teplárny ve Dvoře Krá-

lové nad Labem, která městu dodává teplo již čtyřicet let. Další články byly věnovány podnikům 
a organizacím, které jsou napojeny na dálkový rozvod tepla z Teplárny: Jutě, nemocnici, Stroj-
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texu, Vánočním ozdobám, gymnáziu, městským kulturním zařízením a Východočeské zoologic-
ké zahradě.

Páté číslo Vlastivědné čítanky vyšlo 29. prosince 1995 a obsahovalo zamyšlení, jak šel život 
v našem městě za 725 let jeho existence; přílohu o jubileu české matiční školy v Žirči; vzpomín-
ku na královédvoráky, kteří sloužili jako letci u britského královského letectva RAF a zabývalo 
se historie létání na královédvorsku od prvních Kašparových vzletů až po poválečnou činnost 
aeroklubu. Všechna čísla Vlastivědného čtení tvoří přílohu kroniky.

O Dvoře Králové nad Labem a dění v něm také informují Krkonošské noviny a Východočeský 
magazín. Profil města byl také představen v časopise Bohemia Prague Journal, který zahranič-
ním návštěvníkům Čech představuje jednu turisticky zajímavou oblast v každém čísle. 

Turistický ruch
Turistický ruch ve Dvoře Králové nad Labem: Teplé jarní a letní počasí přilákalo do města 

mnoho návštěvníků, a to i cizinců. Informační systém však chybí, dvě velké tabule s plánem měs-
ta u autobusového nádraží a na Husově ulici (pod Bránou) nestačí. Propagační materiály města 
jsou na dobré úrovni, pro turistický ruch to je ale málo. Vzniklo zde Informační centrum Kori-
dor, je však stále uzavřeno, nikdo ho neprovozovat. Návštěvníkům chybí informace o odjezdech 
vlaků a autobusů; chybí ubytování hotelového typu. Pro méně náročné turisty, kteří nehledají 
komfort, je ubytování poměrně dost, například letošní turistické sezóny bylo parkování. Cent-
rum tak přestalo být místem návštěv turistů; část parkoviště u Šindelářské věže byla přeměna na 
tržnici, na druhé zbývající části parkoviště stojí pak vozidla trhovců a postupně se zde objevilo 
i několik stánků. K rozvoji turistiky letos nepřispěla ani řada uzavírek komunikací a rozkopaných 
chodníků. O také procházky turisté moc nestojí a navíc to k dobré orientaci ve městě nepřispělo. 
Vedení města není schopno využít přílivu turistů do zoologické zahrady. A tak turisté směřující 
do Východočeské zoologické zahrady nechají své auto u zahrady na parkovišti, během prohlídky 
si nakoupí drobné předměty i občerstvení a město jako takové už pro ně tak zajímavé není. A tak 
zoologická zahrada je sice častým cílem turistů, cestovní ruch města ale skomírá.

Volný čas
Kam mohou turisté, ale také stálé obyvatelé města jít? Kromě akcí pořádaných Hankovým 

domem, Městskou knihovnou, Městským muzeum či Východočeskou zoologickou zahradou je 
tady kino. Fasáda budovy i vnitřní interiér jsou nově opraveny, návštěvnost diváků stále zůstává 
nízká; převážnou část nabízených filmů tvoří filmy americké produkce, ale to je celosvětový 
trend, kterému se brání pouze Francie. Návštěvníkům kina a nejen jim slouží také nová kinoka-
várna, ta však většinou zela prázdnotou.

Většina obyvatel města bez rozdílů generací končí svůj pracovní týden v restauracích a hos-
tincích. V roce 1995 ve Dvoře Králové fungovalo na dvacet pět restaurací. Mládež navštěvovala 
diskotéky v restauraci na Karlově, které byly opakovaně zakazovány pro rušení nočního klidu 
a opět povolány. Diskotéky, maturitní plesy a koncerty probíhaly také v restauraci na Zála-
bí. Restaurace Teplárny nabídla své prostory rovněž k tanci, společenskému i diskotékovému. 
Nechyběly zde ani rockové koncerty a jedna místnost – kavárna – je i malou výstavní síní. Na 
začátku roku byla ve městě otevřena i pravá rocková hospůdka pro všechny nezávislé, a mla-
dí lidé do ní chodili rádi. Konaly se zde koncerty místních i přespolních kapel, mládež nikdo 
v ničem neomezoval a také se na ní nikdo nesnažil vydělat. Bohužel podobné aktivity se setkávají 
vždy s nepochopením, a tak „chaloupka“ – rocková hospůdka neměla dlouhého trvání. Pro ty, 
kteří nechodí na laserové diskotéky a přesto se chtějí bavit, poslechnout si dobrou muziku, ve 
městě mnoho možností není. Existují však okolní vesnice, které také mají co nabídnout.

Ve městě pracovala také řada spolků, zájmových sdružení a oddílů:
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Junák
Místní organizace Junáka ve Dvoře Králové nad Labem: Během několika posledních let obno-

vila svou činnost řada organizací, které chtěl komunistický režim odsoudit k zániku. Mezi nimi 
byl samozřejmě i Junák. Místní organizace Junáka oslavila letos 8. ledna sedmdesát pět let své 
třikrát přerušené činnosti. Téměř třičtvrtě století uplynulo od první schůzky několika chlapců se 
zájmem o tehdy nový způsob života. Koncem roku 1920 vznikl i samostatný oddíl skautek.

První skautský oddíl ve Dvoře Králové nad Labem začal svou činnost v lednu 1920. Působil 
dvacet let, do roku 1940, kdy byla německými protektorátními úřady činnost Junáka zakázána 
a organizace násilně rozpuštěna. Ihned v květnu 1945 skauti svou činnost obnovili, dvorské stře-
disko mělo v té době na osmset členů. Dva roky po Vítězném únoru 1948 byl Junák rozpuštěn 
podruhé a jeho majetek připadl Pionýru. V nadějném období Pražského jara 1968 byl Junák 
znovu obnoven, ale v rámci normalizace roku 1970 potřetí rozpuštěn.

Místní organizace Junáka začala znovu pracovat hned po listopadu 1989. Letos středisko 
Junáka ve Dvoře Králové nad Labem tvořilo jedenáct skautských oddílů, z nichž byly čtyři oddíly 
chlapecké, čtyři oddíly dívčí, jeden oddíl vodních skautů, jeden oddíl starších skautek a jeden 
oddíl starších skautů, tzv. Oldskautů. V roce 1995 bylo zaregistrováno 275 členů. Královédvor-
ské středisko Junáka tak bylo nejsilnějším střediskem okresu.

Skautským domovem se stala bývalá Jarolímkova vila v ulici plk. Švece, kde bylo pro činnost 
oddílů upraveno pět kluboven. V průběhu roku se jednotlivé oddíly věnovaly skautské činnosti, 
která byla dána programem vyplývajícím z plnění různých stupňů skautské zdatnosti. Zájem dětí 
o činnost ve skautu byl velký, problém byl s nedostatkem vedoucích. Finanční příspěvek v roce 
1995 zajistilo Ministerstvo školství ze sedmdesáti procent.

Přehled významnějších událostí:

21. 1. položila skautská delegace střediska Junáka kytice na hroby svých zakladatelů bratra 
Bohumila Munzara a Stanislava Veselého, jakož i sestry Boženy Pušové. Založení královédvor-
ského střediska je datováno 8. ledna 1920.

18. 1. proběhly již tradiční závody skautů a skautek ve znalosti morseovy abecedy, v kimově hře 
a uzlování.

22. 4. se konaly závody prověřující tělesnou i duševní zdatnost skautů. Závodu se zúčastnilo 
jedenáct hlídek z celého trutnovského okresu.

5.5 se delegace královédvorského střediska Junáka zúčastnila vzpomínkových oslav 50. výročí 
konci druhé světové války.

13. 5. místní středisko zorganizovalo v rámci celostátního junáckého závodu Svojsíkův závod 
jeho okresní kolo. Závod se konal mezi obcemi Huntířov a Záboří. Královédvorské skauty repre-
zentovaly dva chlapecké týmy a tři dívčí hlídky.

17. 6. místní středisko zorganizovalo na počest 75. výročí svého založení sraz bývalých členů 
tohoto střediska, kterých se sešlo v Junáckém domově asi osmdesát. Součástí této slavnosti bylo 
i zahájení výstavy k tomuto výročí ve výstavní síni Staré radnice. Výstava se setkala s velkým 
zájmem veřejnosti, kterou seznamovala s činností královédvorského střediska Junáka od jeho 
založení do současnosti. Zájem vzbudily také fotografie a výpisky z kronik a deníků. Součástí 
těchto oslav bylo i vydání almanachu „75. výročí skautingu ve Dvoře Králové nad Labem“. 
(Almanach viz příloha kroniky)

O prázdninách probíhaly junácké letní tábory. Tři oddíly se vystřídaly na hlavním, již tradičním 
tábořišti sv. Kateřina u Chotěvic. Dva oddíly tábořily u obce Kal poblíž Pecky a jeden v pěkném 
prostředí lomu za obcí Třebihošť. Menší část dětí zajela do tábora hlineckých skautů u Boru 
u Skutče. Roverský oddíl poznával naši vlast při putováním táboru na kolech.



K R O N I K A  MĚ S TA  D VO R A  K R Á L O V É  N A D  L A B E M  1 9 9 4

26

10. 9. svolalo pražské ústředí Junáka sraz skautek na Seči při příležitosti 8. výročí založení dív-
čího skautingu v České republice. Za královédvorské středisko se tohoto srazu zúčastnily sestry 
Milada Šíchová a Eva Šturmová.

Rovněž v září se místní Junáci zúčastnili Junáckého srazu ve Vrchlabí k 50. výročí založení tam-
ního střediska. V závodech, které při této příležitosti proběhly, měla největší úspěch hlídka Vlčat 
– získala první místo.

28. 10. se delegace střediska Junáka zúčastnila oslav vzniku Československé republiky položením 
kytic k pomníku odboje.

Závěrečné měsíc roku věnovaly jednotlivé oddíly plnění svých úkolů, připravovaly se na závod 
Stínadla a celý kalendářní rok Junáci ukončili vánoční besídkou.

Záboj
Ve své činnosti pokračoval také pěvecký sbor Záboj. Nyní je samostatným spolkem s právní 

subjektivitou, čítá 50 aktivních a 13 přispívajících členů. Činností tohoto pěveckého sdružení 
je bohatá, přispívá ke kultuře města. Problémem je nedostatek zájemců o sborový zpěv, zvláště 
z řad mládeže. Akce tohoto pěveckého spolu viz kapitola Kultura a školství pod hlavičkou Han-
kova domu.

Kaktusáři
Aktivním sdružením je i spolek královédvorských kaktusářů. Během léta spolupracovali se zoo-

logickou zahradou, kde byl otevřen prodejní stánek kaktusů pro návštěvníky zoologické zahrady. 
Během června připravili královédvorští kaktusáři výstavu kaktusů a sukulentů Safari 95. výstava 
se konala v zimní zahradě vily v areálu zoologické zahrady a vlastně navazovala na velmi oblíbe-
né Podkrkonošské výstavy drobného zvířectva, které se dříve konaly v Žirči. Po jejich zániku se 
kaktusáři uchýlili pod křídla zoologické zahrady.

Veteran Car Club
Také sportovní motorismus patří neodmyslitelně ke Dvoru Králové nad Labem. O jeho pro-

pagaci se nejvíce zasloužil Veteran Car Club. Ve Dvoře Králové nad Labem se sportovní moto-
rismum rozvíjel už od roku 1921, ale pouze u majetnější vrstvy obyvatel. Dnes se ze společenské 
zábavy horních deseti tisíc stal koníček pro všechny fandy sportovního motorismu a historických 
vozidel. Na konec srpna místní Veteran Car Club připravil Sraz historických vozidel z Čech 
a Moravy. Pro fanoušky byla připravena přehlídka historických aut a motocyklů, hrála Dechová 
hudba mladých, country skupina Phobos a představily se i královédvorské mažoretky. Po pře-
hlídce majitelé veteránů předvedli na náměstí jízdu zručnosti a dále se konaly dva rallye závody 
po městě a do blízkého okolí. Celá akce končila na softbalovém hřišti. Počasí tomuto setkání 
historických vozidel příliš nepřálo a déšť odradil nejen některé účastníky setkání, ale i diváky. 
Ti, kteří přišli, viděli automobily a motocykly vyrobené do roku 1970. Tímto setkáním činnost 
Veteran car clubu ještě nekončila. Poslední Veteran-rallye bylo odstartováno 7. října na parko-
višti u koupaliště. Závodníci měli projet 32 km dlouhou trasu přes Žireč do Velichovek a přes 
Dubenec zpět ke koupališti.

Autosalón Říha
Milovníky automobilů také potěšilo otevření nového autosalónu. Byl otevřen 1. dubna a rodi-

na Říhova, která se rozhodla navázat na svou čtyřicetiletou, budováním socialismu přerušenou, 
tradici, zde veřejnosti nabídla prodejnu vozů Volkswagen a Audi spolu se servisem. Nový autosa-
lón Říha se nachází na stejném místě, jako ten předválečný.

K dalším automobilovým zajímavostem bezesporu patří akce manželů Bartošových jako osla-
va jejich dvacetileté spolupráce s automotoklubem v Dobřanech. Jejich škodovka s 300000 
kilometry na tachometru vyrazila 3. dubna tohoto roku na svou cestu po severní Africe. Svého 
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cíle, Tuniska a jeho málo přístupné jižní části, škodovka z roku 1987 dosáhla a její posádka se 
v květnu vrátila zpět domů.

Sokol
Jednou z nejaktivnějších organizací ve městě je bezesporu Sokol. Právě před pěti lety došlo 

k obnovení místní jednotky, která navázala na dlouhou historii před rokem 1948. Sokol navázal 
na tradice ve všech sférách svého působení. V kultuře obnovil tradici šibřinek. Jejich počátek 
sahá do roku 1864, kdy Sokol Pražský na návrh Josefa Fűgnera, jednoho ze zakladatelů Sokola, 
pořádal vůbec první maškarní bál, který Josef Fűgner pojmenoval šibřinky podle staročeského 
slova šibřiti, což znamenalo veseliti se. Zrušením Sokola skončila i tradice šibřinek, které byly 
vždy oblíbeným zpestřením sokolské činnosti. Šibřinky mívaly různý ráz, např. slet v pekle, cir-
kus, na pouti, nebo při měsíčku. V roce 1995 se místní jednota rozhodla tradici šibřink obnovit, 
zvolila ráz country, hrála skupina Phobos. Šibřinky pro dospělé se konaly v sobotu 11. února, 
zahájila je Věrná garda a ženy Českou besedou. Neděle patřila odpoledním dětským šibřinkám, 
karnevalu. Na 150 dětí doprovázelo 130 rodičů, babiček, dědečků. Děti zpívaly, cvičily, soutěžily 
a tancovaly. Sokolské šibřinky, které letos poprvé zkusily navázat na oblíbenou tradici, navštívilo 
na 500 lidí, což je velkým úspěchem a povzbuzením do dalšího roku.

Na počátku května královédvorští sokolové uvítali pozvání na oslavy 50. výročí konce 2. světo-
vé války v Plzni, jejichž součástí byly Sokolské slavnosti. Program oslav byl bohatý – rekonstruk-
ce příjezdu americké armády do Plzně, odhalení pomníku Díky, Ameriko!, setkání s premiérem 
Václavem Klausem, večerní ohňostroj, hudba a také průvod sedmitisícových sokolů, veteránů 
a návštěvníků města. V neděli 7. května začaly Sokolské slavnosti, kdy sokolové předvedli sedm 
sletových skladeb. Královédvorští sokolové vystoupili ve třech z nich – ve skladbě pro mladší 
žákyně, pro žáky a Věrnou gardu. Ze Dvora Králové odjelo do Plzně 35 cvičenců a 15 diváků. 
Zúčastnili se i žirečtí sokolové.

Během prázdnin probíhaly sokolské tábory – první stanový tábor byl rozložen v osadě Ame-
rika na Starobucku. Pro zájemce se konalo také cyklistické putování po Jeseníkách. Další tábor 
stanoval na Ježkově u Doubravice. V létě proběhla také spousta výletů – do Josefova, Kuksu, 
Lanžova, Dachova. Putovní tábor doputoval do Orlických hor, gymnasté byli na soustředění ve 
Vrchlabí. Tři členové místní královédvorské jednoty za své umístění v závodě sokolské všestran-
nosti v Praze pojedu na rekreační pobyt do Francie.

17. listopadu se v aule gymnázia konala vzpomínková akce za všechny, kteří se účastnili odbo-
jového hnutí v období protektorátu. Promítaly se zde také záznamy z letošních nejvýznamnějších 
akcí – sokolských šibřinek a ze Slavností svobody v Plzni, kde členové místní jednoty vystoupili 
při repríze skladeb Všesokolského sletu.

Kalit radost z úspěšného roku bude sokolům jen neznámý vandal, který rozbil jejich vývěsní 
skříňku a odnesl diplomy a medaile, které jsou cenné především pro jejich majitele.

Sport a zimní plavci
Také sport tvořil podstatnou náplň volného času. Nejprve tedy sporty spojené s vodou. Patří 

sem především akce na městském koupališti, akce otužilců, vodáků a v neposlední řadě také 
problematika Městských lázní, protože ne všichni královédvoráci jsou otužilci. Ti zahájili svou 
letošní zimní sezónu první říjnovou neděli. Sezóna zimního plavání 1994/1995 měla patnáct 
soutěžních pořadů, z nichž jeden se uskutečnil ve Dvoře Králové nad Labem jako 5. ročník pla-
vání na Labi. Zúčastnilo se ho na třicet plavců, kteří absolvovali své úseky o délce 100, 250 nebo 
500 metrů. Voda byla čistá a měla teplotu 3 stupně Celsia. Během prvních dvou měsíců starto-
vali královédvorští zimní plavci asi osmnáctkrát, plavali v Labi, Tiché Orlici, Metuji, na Svratce 
a Moravě. Královédvorští otužilci byli v bodovém hodnocení oddílů asi na 13. místě se čtyřiceti 
oddílů zimního plavání. Tento oddíl měl ve městě dobré jméno a jeho členové byli psychicky 
i fyzicky fit. Po ukončení soutěžního ročníku se otužilci s vodou neloučili, dvakrát - třikrát týdně 
plavali na Labi nad Pušovým splavem a teplota vody dlouho nepřekročila 4 stupně Celsia.
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Sezóna zimního plavání 1995/1996 začala v romantickém prostředí Moravského krasu na 
ponorné říčce Punkvě. Na tamní plavecké trati otužilci plavali třistametrový úsek v místech, kde 
návštěvníky jeskyní něco takového ani nenapadne. Z téměř stovky účastníků třetinu tvořili otužil-
ci z Náchoda, Pardubic, Hradce Králové a Dvora Králové nad Labem. Voda měla teplotu 7,5 
stupně Celsia. Svůj zimní pozdrav vodě provolali otužilci také na 6. ročníku zimního plavání na 
Labi, kterého se zúčastnilo 32 plavců. Počasí bylo sychravé, teplota vody 1 stupeň Celsia. Pře-
sto všichni zdolali své úseky. Z královédvoráků to byli J. Ježek (500 m), M. Holeček, J. Černík, 
F. Zeman, R. Šafránek a E. Pokorný (všichni 250 m). Bezpečnost plavců zajišťoval oddíl Vodní 
záchranné služby. Královédvorský oddíl Vodní záchranné služby ČČK pracoval velmi dobře; 
kvalifikoval se na dubnové mistrovství republiky ve vodní záchranné službě v Liberci a v Jablonci 
nad Nisou. Tento oddíl pořádal také kursy plavání pro děti. Plavecká škola pracovala vždy od 
září do prosince, pravidelně se jezdilo do krytého bazénu do Trutnova.

Královédvorské městské lázně jsou již několikaletým problémem. Hned 20. ledna tohoto roku 
se konalo otevření Městských lázní, jejich novým provozovatelem se stala královédvorská firma 
Duce, s. r. o. Nabízet chtěla bazén s vyhřívanou vodou, který měl být v provozu denně. Tři dny 
v týdnu měla fungovat sauna, ostatní dny mohly využít různé kolektivy na objednávku. V provo-
zu měla být také kavárna s barem, kde se měly konat o víkendech diskotéky. Nedělní odpoledne 
měla patřit dětem. V plánu byly i masáže, solárium a fitnesscentrum. Všechny tyto krásné plány 
se však své realizace nedočkaly. Firma dostala Městské lázně do pronájmu s podmínkou pro-
vozu bez dotací města. Hned jaře však požádala město o poskytnutí dotací, což Městská rada 
zamítla. A tak firma dostala výpověď, protože nezaplatila ani za spotřebovanou elektřinu. Uvol-
nění půl miliónu korun potřebných pro samotný provoz lázní nebylo možné, a tak byly Městské 
lázně pravděpodobně natrvalo uzavřeny. Veřejnosti zůstává sauna v Teplárně, fitnesscentrum 
u Střední průmyslové školy textilní, diskotéky v restauracích a dojíždění do bazénů v Trutnově 
a v Jičíně.

Naštěstí městem teče Labe, které v zimě využijí sice pouze otužilci, v létě pak všichni přízniv-
ci koupání v řece. Řeku každoročně sjíždějí vodáci a vodácký oddíl letos připravil již 7. ročník 
tradiční neckyády. O zájmu o vodní sporty svědčily desítky vodních fanoušků, kteří lemovali oba 
labské břehy u splavu ve Verdeku. Do cíle dorazilo a všechny překážky překonalo všech pět 
zúčastnivších se plavidel, což bylo docela málo. Diváci čekali více.

Tyršovo koupaliště
Letošní horké prázdninové počasí připravilo příznivé podmínky pro milovníky vodních ploch. 

Královédvoráci chodili plavat pod Pušův splav, na úsek Labe u loděnice a především na Tyršovo 
koupaliště. To bylo na svou letošní sezónu připraveno 14. května. Bazén byl opraven, dlaždice 
předlážděné, upravené hřiště i trávníky. Ve větší míře bylo využíváno půjčování sportovních 
potřeb. Opravy se dočkala i prkna na slunění a především malý bazének. Nejpodstatnějších 
změn se dočkala restaurace. Nový nájemce, firma Vobořil, provedla na vlastní náklady opravu 
střechy, podlah, vymalování. Instalovala nové pulty i výčep a otevřela počátkem června. Největší 
změna se měla původně týkat nově stavěných záchodů, došlo však k prodlevě při vypisování 
výběrového řízení a tak staré záchody dostaly nové nátěry. Do země bylo uloženo elektrické 
vedení, Technické služby provedly výstavbu napojení odpadů na městskou kanalizace v ceně 
270 tisíc korun. Výstavbu zařízení na recirkulaci a filtraci vody se prozatím povedlo odložit. 
Zainvestování Tyršova koupaliště 10 mil. Kč však bylo schváleno jako prioritní akce na léta 
1997 – 1998. Město v letošním roce potřebovalo především peníze na výstavbu kanalizačních 
sběračů a na dostavbu školy (a haly) ve Strži. A tak složitosti u odkoupení pozemku pro výstavbu 
filtrace od soukromé osoby vlastně přišly vhod. Ceny vstupenek na koupaliště zůstaly beze změn, 
to znamená 8 a 4 koruny, pernamentka stála 120 a 75 korun. Koupaliště tak čeká na peníze 
od města alespoň v dalších letech, protože na údržbu jdou jen peníze z tržby. Žádný sponzor se 
zatím neobjevil.
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Na Tyršově koupališti dostalo naše město také „pěknou“ příležitost k popularizaci. 17. čer-
vence přijel rozhlasový tým redaktorů Českého rozhlasu z Hradce Králové a připravovali přímý 
přenos soutěží se zábavou přímo z areálu koupaliště. Akci nepřálo počasí, ale také o úrovni 
scénáře by se dalo diskutovat. Soutěžilo se v plavání – naši gymnazisté však v žácích soukromé 
školy z Hronova nenašli důstojné soupeře. Soutěž s otázkami nebyla nejlepší – tady náhodně 
hádali líp Hronováci. V pořadu o Dvoře Králové nad Labem a o koupališti vystoupil bohužel jen 
s několika větami náš známý cestovatel po Severní Americe, pan Jaroslav Kratěna a mnoho 
prostoru nedostal ani několikanásobný mistr republiky v kulečníku Honza Frieda. Celý dvouhodi-
nový program vyplnil pan Ing. Josef Vágner vyprávěním o afrických zvířatech. Zástupce města, 
Vasil Biben stačil pouze doplnit, že kromě africké zvířeny žije ve městě 18 tisíc obyvatel. A tak 
v pořadu o městě a jeho životě slyšeli posluchači víc o slonech, než o Dvoře Králové nad Labem 
samotném. Je to škoda, prezentace města měla vypadat poněkud jinak.

Poslední možnost navštívil koupaliště s restauraci dostali zájemci na začátku října. Mohli vidět 
celý areál po skončení sezóny a také vidět start i cíl závodu, který pořádal Veteran Car Club 
– Veteran Rallye. Sezóna skončila, ale probíhaly drobné opravné práce a úklid areálu. Byl také 
čas na plány do budoucna, mezi ně patří také oprava střechy nad šatnami, a budou-li sponzoři, 
třeba z řad místních podnikatelů, mohlo by vzniknout i hřiště na plážový volejbal.

Recirkulace vody vyla prozatím odložena, nicméně, už v březnu byl Odbor výstavby pověřen 
hledáním řešení recirkulace vody i na jiném místě, než počítal původní projekt. Podle něj mělo 
zařízení na recirkulaci vody stát za pozemkem bývalých Uhelných skladů, jehož majitelem je 
firma pan Lukeše. Kkoncem září proběhlo i monitorování vrtu, z kterého je koupaliště zásobo-
váno, aby se zjistilo, jak je vydatný a zda by se mohl využít pro potřeby města – jako rezerva pro 
současný vodovodní řád.

Také na vytrvalostní plavání se během horkého léta nezapomnělo. Královédvorský oddíl Vodní 
záchranné služby pořádal soutěž vytrvalostních plavců na Rozkoši, kde se sešlo asi 80 vytrvalost-
ních plavců z celé republiky. V posledních deseti letech existence Oddílu Vodní záchranné služby 
se staly oblíbenými také plavecké štafety. Ta letošní čtyřiadvacetihodinová desetičlenná štafeta 
byla již v pořadí sedmá. Trvala od úterních 18 hodin do stejného času následujícího červencové-
ho dne. Počasí přes den bylo sluníčkové, náročný byl noční úsek, kdy teplota dosahovala jen 10 
stupňů Celsia. Proto plavci plavali delší úseky, aby měli více času na odpočinek. Celkem štafeta 
uplavala 78,8 kilometru. A na závěr pár údajů z historie této štafety: Muži v dosavadních roční-
cích uplavali průměrně 77,3 kilometru a ženy jedenkrát 76,5 kilometru. Vynikajícího výkonu, 
který asi dlouho zůstane nepřekonán dosáhla štafeta tisíce lidí různého věku, z nichž každý upla-
val stometrový úsek. Tato štafeta trvala 32,27 hodin. Pokračovatelem tradic královédvorského 
plaveckého sportu je oddíl Vodní záchranné služba, který sdružuje bazénové plavce, záchranáře, 
dálkové a zimní plavce, tedy milovníky vody v každém ročním období.

Házená
Mezi nejoblíbenější sporty královédvoráků a také mezi úspěšné oddíly patří především první 

mužstvo házenkářů. Královédvoráci hráli II. ligu, kde v podzimní části roku 1994 skončili na 
osmém místě tabulky. Boje našich házenkářů ve II. lize v jarní časti byly střídavě úspěšní a neú-
spěšní. Jarní část zahájili královédvorští házenkáři remízou 21:21 a Dvůr Králové – Náchod 
16:13. Následovala prohra s pražskou Slávií 24:26; remíza s družstvem Sezimova Ústí 16:16. 
V utkání Dvůr Králové – Sparta Praha zvítězila Sparta 19:25; Dvůr Králové pak porazil Duklu 
B Praha 23:16, a také Jičín 23:18. Poslední ligové utkání Dvůr Králové – SK Praha skončilo 
remízou 14:14. Královédvorský oddíl TJ, druholigový nováček, odehrál krásnou sezónu a skon-
čil na nečekaném hezkém pátém místě tabulky. Oddíl pracoval pod vedením trenéra Miroslava 
Štajnera, a pod jeho vedením se probojoval ze III. do II. ligy. Druholigová podzimní sezóna byla 
pro královédvoráky poměrně těžká. Hráčům chyběly zkušenosti a jako nováčci to neměli jed-
noduché. Přesto získali 10 bodů, osmé místo v tabulce, které bylo dost nadějné pro udržení se 
v soutěži. To byl také hlavní cíl podzimního kola a také jakási podmínka pro vybudování spor-
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tovní haly, která dosud ve městě chybí, při základní škole ve Strži. Návrh haly musel být stejně 
přepracován, aby vzniklo házenkářské hřiště se všemi náležitostmi. Právě hala je pověstnou 
Achillovou patou královédvorských házenkářů. Původní předpoklad, že bude do podzimu 1995 
v provozu, se nesplnil, protože finanční prostředky byly uvolněny na výstavbu kanalizačních 
sběračů. Azylem dvorských házenkářů bude tedy jako v minulosti hala SOU v Lázních Bělohrad. 
Sem hráči jezdili na tréningy a zde budou královédvoráci hrát i své domácí zápasy. Výjimky, že 
za hezkého počasí může být zápas odehrán na asfaltu, ve druhé lize neexistují. Snad se hráči 
haly dočkají v příštím roce a budou moci podzimní kolo házené odehrát už skutečně v domá-
cím prostředí. Za své skvělé páté místo ve druhé lize, kde přeskočili i oddíly zvučných jmen by 
si to zasloužili. Jarní část se házenkářům vydařila, výborný výkon podalo celé mužstvo, zvláště 
pak brankář Pavel Šturma a také Jan Hrobař ze Slavie Hradec Králové a Petr Skořepa z TJ 
Náchod, kteří zde tuto sezónu hostovali. Dobře pracovala celá obrana, a dobře se dařilo také 
v útočných fázích. Odměnou házenkářům byl srpnový sportovně turistický zájezd do Belgie, kde 
hráči pobyli týden v městě Eupen se 17000 obyvateli. Odtud poznávali Belgii a sehráli zde pět 
zápasů s belgickými ligovými celky. Podzimní házenkářské soutěže odstartovaly v měsíci září. 
Bojovat budou dvě družstva mužů, mladší dorostenci, mladší žáci a minižáci. Do bojů o body 
vstoupilo královédvorské družstvo  A už 17. září utkáním v Třeboni, kde prohráli. Trenérem 
byl jako již dříve Mgr. Petr Šulc z Náchoda, mužstvo posílil hostující Richard Skalický. Výsledky 
podzimní části: Třeboň – Dvůr Králové (28:20); Dvůr Králové – Bolevec (19:18); Písek – Dvůr 
Králové (18:20); Dvůr Králové – SK Praha (20:19); Jičín – Dvůr Králové (18:18). V této chvíli 
byli královédvorští házenkáři na druhém místě tabulky. Další utkání přinesla 4 body: Nováček 
Ústí n. Labem – Dvůr Králové (26:25); Dvůr Králové – Náchod (15:17); Sezimovo Ústí – Dvůr 
Králové (20:25); Dvůr Králové – Sparta Praha (23:20). Po devátém kole byli královédvoráci 
na 5. místě tabulky. Konec podzimní části II. ligy se nevydařil. Zápas Bohemians Praha – Dvůr 
Králové (18:16), a utkání Dvora Králové s nováčkem tabulky, celkem Rokycan, nebylo dohráno. 
Odehrálo se pouhých šestnáct minut zápasu, pak trenér Rokycan hráče odvolal. Důvodem byl 
střet dvou protihráčů s následným zraněním hostujícího hráče Rokycan, který hosté brali jako 
úmysl inzultaci. O výsledku dodatečně rozhodovala disciplinární komise. Ústředního svazu háze-
né v Praze, která výsledek kontumačně upravila na 12:0 ve prospěch domácího mužstva a tak 
si královédvoráci na své konto připsali další dva body.

Kulečník
Dalším sportem, ve kterém jsou královédvoráci velmi úspěšní, je sport trochu netradiční – 

kulečník. Ve dnech 24. – 26. března se v herně kulečníku TJ Dvůr Králové nad Labem konalo 
republikové mistrovství juniorů v disciplíně Volná hra a Kádr, na velkých mezinárodních stolech. 
Přeboru republiky se zúčastnilo šest finalistů. Ve volné hře zvítězil juniorský mistr Evropy Marek 
Faus z Brna. V náročnější disciplíně Kádr zvítězil královédvorák Josef Červenka; Marek Faus byl 
na místě druhém. Oba hráči se tak kvalifikovali na mistrovství Evropy juniorů ve Francii a zúčast-
ní se také evropského mistrovství seniorů ve Volné hře ve Vídni. Umístění Josefa Červenky bylo 
velkým úspěchem královédvorské TJ. Celý přebor byl podpořen financemi sponzorů a dary 
příznivců kulečníku.

Oddíl hráčů sportovního kulečníku zápolí ve druhé lize. Mezi výborné hráče a posily oddílu 
patří Jan Frieda a Josef Červenka, kteří hráli i na vrcholných republikových soutěžích se sys-
témem Velkých cen. Jednotlivé výsledky se započítávají a závěrem se určí nejlepší hráč roku. 
V těchto soutěžích je královédvorská dvojice velmi úspěšná.

Vrcholného úspěchu dosáhl borec Josef Červenka na mistrovství Evropy, kde obsadil 9. mís-
to.

Kuželky
Jedním z mnoha oddílů dvorské tělovýchovné jednoty je také oddíl kuželkářů. V letošním 

roce vstoupil do 49. roku svého trvání. Kuželkářské mužstvo vyhrálo druhou třídu oblastní sou-



31

K R O N I K A  MĚ S TA  D VO R A  K R Á L O V É  N A D  L A B E M  1 9 9 4

těže ročníku 1994/95 a postoupilo do první třídy oblastního přeboru. Družstvo Dvora Králové 
následovalo na druhém místě družstvo Trutnova, na třetím místě družstvo Vrchlabí a na čtvrtém 
družstvo Milovic. V soutěži jednotlivců zvítězil královédvorák M. Markl s průměrem 414 zásahů. 
Po úspěšném skončení kuželkářské sezóny, která přinesla postup do vyšší soutěže, uspořádal 
místní oddíl už 12. ročník soutěže tříčlenných družstev, v nichž mohl hrát jeden neregistrova-
ný hráč. Do finále se kvalifikovalo deset celků, z nichž nejúspěšněji koulelo družstvo Policie 
A a potom tým Šárka z Trutnova. Kuželna královédvorského oddílu kuželkářů byla zájemcům 
o tento sport k dispozici dvakrát týdně, nachází se v areálu zimního stadiónu. Také tento oddíl 
pořádá nábory dorostenců a dorostenek, ze kterých by vychoval své důstojné nástupce.

Softbal
Mistrovské soutěže softbalových oddílů začaly teprve v květnu. Vstoupila do nich čtyři krá-

lovédvorská družstva: Žákyně, kadetky, prvoligové družstvo žen a druholigové družstvo mužů. 
Hráčské složení bylo téměř beze změn, pouze ženy se po celou dobu soutěže potýkaly s hledá-
ním vhodného doplnění základní sestavy za hráčky, které zanechaly aktivní činnosti. Všechny 
družstva královédvorského softbalu vstoupila do nové sezóny úspěšně. Velmi dobrou hráčskou 
základnu měl především ženský softbal. Mladší žákyně měly dobré výsledky v základní soutěži. 
Na mistrovství České republiky žákyň v Praze do finále postoupily neporažené celky Chomutova 
a Dvora Králové nad Labem. Zvítězila děvčata ze severu Čech a žákyně Dvora Králové obsadily 
velmi úspěšné druhé místo. Královédvorské žákyně i kadetky byly v letošní sezóně přeborkyně 
v oblasti. Výkonnost děvčat se stupňovala, o čemž svědčilo i druhé místo kadetek na mistrovství 
republiky. Na stupínku nejvyšším skončily kadetky z Chomutova. Královédvorské ženy hrály 
první ligu, družstvo bylo omlazeno mladými hráčkami. Po základním kole ženy obhájily své loň-
ské páté místo letos potvrdily, že i nadále patří do nejvyšší soutěže českého ženského softbalu. 
Umístily se na šesté příčce v republice. K úspěchům ženského softbalu patří i účast některých 
hráček v republikovém výběru (K. Romošková) nebo v české reprezentaci (H. Táslerová, H, 
Výborná, K. Krátká). Na mistrovství Evropy česká reprezentace skončila na třetím místě; v sou-
těži evropsko-afrických družstev obhájila rovněž třetí příčku. Ženy získávaly nové softbalové 
zkušenosti také za mořem pod vedením amerického trenéra. Jediný mužský celek představují 
muži. Tento tým má stabilně dobrou formu, letos skončil na druhém místě druhé ligy a dokonce 
bojoval o postup do ligy první. Královédvorský softbal má dobrý zvuk a jeho družstva úspěšně 
reprezentují město. Královédvorský softbal letos také oslavil 25 let svého trvání. Už před čtvrt 
stoletím profesor Radek Hrma začal tento sport učit žáky průmyslové školy textilní. Poté se začal 
při dvorské TJ rozvíjet vlastní softbalový oddíl, který dodnes dosahoval výborných výsledků a je 
na softbalovém poli pojmem.

Hokej
Nejsledovanějším a nejoblíbenějším sportem v zimních měsících je beze sporu lední hokej. 

Hokejové zápasy se odehrávaly na ledové ploše pod Hankovým domem. Tělovýchovná jednota 
Dvůr Králové nad Labem sdružuje hokejový oddíl mladších žáků, starších žáků, dorostu A a B, 
a oddíly mužů, kteří hráli regionální přebor a mezi okresní přebor. Nejlepším celkem hokejo-
vého oddílu TJ Dvůr Králové byli v sezóně 1994/95 mladší žáci. Po vyrovnaných výkonech 
v průběhu soutěže obsadili ve své skupině Sever 1. místo a tím si zajistili účast ve finále přeboru. 
Jejich soupeřem byl vítěz skupiny Jih, celek HC Chrudim, kterému královédvoráci podlehli na 
domácím hřišti i v odvetném utkání.

Meziokresního přeboru se zúčastnilo 10 celků okresů Trutnov, Semily a Jičín. Přeborníkem 
okresu Trutnov se stal opět Sokol Lipnice, kterého v celkovém hodnocení meziokresního pře-
boru připravilo o první místo nedohraní utkání. V meziokresním přeboru tedy Sokol Lipnice 
obsadil druhé místo, a Sokol Doubravice místo osmé.

Zatímco všechny družstva mládeže věnovala loňský listopad přípravě do bojů o mistrovské 
body, hokejový přebor starších dorostenců a družstva dospělých byl již v plném proudu. Starší 
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dorostenci začali úspěšně a pokračovali stejně dobře. Vybojovali si účast ve finále, spolu s oddíly 
z Nového Města n. M., Chotěboře a Vrchlabí. V regionálním přeboru dospělých hokejisté Dvo-
ra Králové dosáhli těchto výsledků: Chrudim – Dvůr Králové 5:1; Dvůr Králové – Nové Město 
1:6; Náchod – Dvůr Králové 6:1; Dvůr Králové – Jaroměř 1:11; Vrchlabí – Dvůr Králové 4:4; 
Dvůr Králové – Hlinsko 5:5; Chotěboř – Dvůr Králové 3:6; Moravská Třebová – Dvůr Králové 
5:4; Dvůr Králové – Třebechovice 4:1; Dvůr Králové – Náchod 1:6; Jaroměř – Dvůr Králové 
5:3; Dvůr Králové – Vrchlabí 6:0; Hlinsko – Dvůr Králové 7:2; Dvůr Králové – Chotěboř 7:5; 
Dvůr Králové – Mor. Třebová 1:2; Třebechovice – Dvůr Králové 2:2. Takto byla v regionálním 
přeboru dospělých ukončena dvoukolově hraná základní část. Poté se skupina rozdělila na sku-
pinu čtyř finalistů podle umístění na 1. – 4. místě a zbývajících šest účastníků se utkalo o sestup. 
Mezi těmito šesti celky bojovali o účast v příštím ročníku přeboru i hokejisté Dvora Králové nad 
Labem. V sehraných utkáních dosáhli těchto výsledků: Vrchlabí – Dvůr Králové 4:1; Třebecho-
vice – Dvůr Králové 1:4; Dvůr Králové – Chotěboř 6:4; Nové Město n. M. – Dvůr Králové 4:3; 
Dvůr Králové – Hlinsko 4:3; Dvůr Králové – Třebechovice 3:2; Dvůr Králové – Vrchlabí 5:0 
kontumačně, kdy 500 diváků, kteří i přes nepřízeň počasí přišli na derby dvou celků trutnovské-
ho okresu, viděli vyloučení vrchlabského hráče Mirvarta za hrubost. Ten poté napadl hlavního 
rozhodčího, který utkání předčasně ukončil. Ve zbývajících utkáních byly svedeny tuhé boje. 
Ve finálové skupině se rozhodovalo o prvenství mezi Jaroměří a Chrudimí. Titul přeborníka 
získala Jaroměř a čekal ji boj o postup do druhé ligy. Ve skupině o sestup získaly ve hře celky. 
Vrchlabí, Dvora Králové a Hlinska, když o dvou sestupujících (Třebechovice a Chotěboř) bylo už 
rozhodnuto. Výsledky posledních zápasu: Chotěboř – Dvůr Králové 5:6; Dvůr Králové – Nové 
Město 2:0; Hlinsko – Dvůr Králové 8:3. Z přeboru kromě výše jmenovaných sestupoval ještě 
oddíl z Vrchlabí. O osudu královédvoráků pak rozhodlo uspořádání soutěží pro období 1995 
– 1996.

Nová sezóna hokejistům začala závěrem měsíce října. Hokejový oddíl TJ Dvůr Králové čekala 
náročná sezóna, v regionálních soutěžích barvy tohoto oddílu hájilo družstvo dospělých, dva 
celky juniorů, starší a mladší žáci a nejmladší elévové a hráči přípravky. Tedy sedm soutěžících 
družstev. Loňský regionální přebor byl pro nové období nazván regionální soutěží, účastníků je 
osm oproti loňským dvanácti. Královédvorské družstvo mužů postihl osud čtvrtého sestupujícího, 
když hokejisté Jaroměře jako vítěz přeboru se vzdali práva postupu do druhé ligy. Muži začali 
bojovat v regionální soutěži II. a čekali je tito soupeři: Opočno, Vrchlabí, Chotěboř, Třebechovi-
ce, Trutnov, Choceň a Nový Bydžov. Boje o mistrovské body na ledové ploše začaly 12. listopa-
du 1995, kdy muži hráli na stadiónu Třebechovic a obě družstva žáků, na domácím ledě s Cho-
těboří. Výsledky žákovských zápasů: Dvůr Králové – Chotěboř 9:2; Nové Město n. M. – Dvůr 
Králové 3:3; Dvůr Králové – Chotěboř (mladší žáci) 11:4; Nové Město n. M. – Dvůr Králové 
3:5. Výsledky utkání regionální soutěže II. mužů: Třebechovice – Dvůr Králové 3:2; (Ústí n. L.) 
– Dvůr Králové – Trutnov 4:3; Opočno – Dvůr Králové 2:4; Nový Bydžov – Dvůr Králové 3:2; 
Dvůr Králové – Choceň 6:6; Vrchlabí – Dvůr Králové 7:4; Dvůr – Chotěboř 4:1; Dvůr Králové 
– Třebechovice 2:5; Trutnov – Dvůr Králové 0:4; Dvůr Králové – Opočno 7:3; Choceň – Dvůr 
Králové 3:4; Dvůr Králové – Vrchlabí 4:3; Chotěboř – Dvůr Králové 4:4; Dvůr Králové – Nový 
Bydžov 6:4; Třebechovice – Dvůr Králové 5:3. Po těchto utkáních bylo mužstvo Dvora Králové 
na třetím místě, zimní soutěž však ještě nebyla ukončena.

Milovníci hokeje dostali vánoční hokejový dárek v pondělí 27. listopadu. V tento den se areál 
zimního stadionu ve Dvoře Králové nad Labem stal svědkem mimořádné sportovní a zároveň 
společenské události. Diváků bylo kolem 1700 včetně dvorské hokejové mládeže. Viděli celou 
plejádu hráčů, kteří v minulých letech s velkými úspěchy reprezentovali Československou repub-
liku na světových šampionátech a mezistátních utkáních. V rámci své přípravy na mistrovství 
města veteránů, které se má uskutečnit v příštím roce v Torontu, sehráli tito hráči ve Dvoře 
Králové nad Labem, posílený legendární reprezentační trojicí: Vladimír Martinec – Jiří Novák 
– Boh. Šťastný a dále pardubickými exligisty – Josefem Palečkem, Jiřím Seidlem a Vl. Bezdíč-
kem. Celé utkání se hrálo velmi slušně, hlavní rozhodčí p. Budínský měl usnadněnou práci. 
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Nevšední utkání skončilo nerozhodně 8:8 po třetinách 2:2, 3:2, 3:4. Tato exhibice byla akcí na 
podporu mládežnického hokeje ve městě a stala se významnou společenskou událostí pro širo-
kou sportovní veřejnost města i okolí. Utkání si našlo i pár dvorských firem jako sponzorů. Zápas 
sledoval i sportovní redaktor televize Nova Václav Tittelbach. Na zápase se podíleli za Českou 
republiku: Jiří Králík, Miroslav Locký, František Pospíšil, František Kaberle, Miroslav Dvořák, 
Jan Suchý, Stanislav Hajdůšek, Rad. Svoboda, Lub. Pěnička, Eduard Novák, Milan Chalupa, 
Luboš Bauer, Evžen Musil, Jindřich Kokrment, František Černík, Vladislav Dimis. Trenérem byl 
František Pospíšil. Výběr Dvora Králové nad Labem: Jaroslav Nový, Jan Zdráhal, Zdeněk Brzlí-
nek, Zdeněk Kmínek, Miloš Kejzar, Josef Řezníček, Karel Fejk, Miloš Kastner, Tomáš Lagutin, 
Jan Rutrle, Martin Kazda, Vladimír Martinec, Jiří Novák, Boh. Šťastný, Josef Paleček, Jiří Seidl, 
Vlad. Bezdíček. Trenérem byl Ladislav Šturma.

Ve dnech 13. – 20. prosince 1995 se 11 dvorských hokejistů zúčastnilo jako součást spor-
tovní reprezentace okresu Trutnov zájezdu a hokejového turnaje ve Francii v departementu de 
l´Oise ve městě Compiegne. Zájezd splnil nejen sportovní, ale i kulturně společenské poslání. 
Vítězství v turnaji rozšířilo slávu českého hokeje ve Francii.

Krasobruslení
Kromě zápasů pořádaných oddílem hokejistů ledovou plochu využívají také krasobruslaři. Oddíl 

krasobruslařů na konci února pořádal oddílové přebory – povinné a volné jízdy a pro všechny 
děti připravil karneval na ledě. Trenérem oddílu byl pan Karel Diviš, který je členem oddílu už od 
roku 1954 a byl spoluzakladatelem krajské sekce krasobruslení. Před koncem roku krasobruslař-
ský oddíl připravil celodenní pořad se soutěží. Zúčastnily se jí kromě domácích i oddíly z Nové 
Paky, Liberce, Náchoda, Nového Města n. M., Hradce Králové a Pardubic. Soutěžilo se v pěti 
věkových kategoriích. Mezi padesátku závodníků byli jen dva chlapci. Nejúspěšnější byla děvčata 
z Náchoda z domácích závodnic Vendula Šílová (2. místo) a Michaela Endrychová (3. místo). 
Volné jízdy byly velmi kvalitní a výkony děvčat jsou příslibem jejich dalšího sportovního růstu.

Zájemci o zimní sporty mohli využívat ledovou plochu na bruslení, jiní využívali okolní terén 
města k výletům na běžkách. Lyžařský oddíl letos dovršil už 90. let svého trvání a členy oddílu, 
ale i zájemci o lyžování celou zimu lákal zasněžený kopec Zvičiny, anebo nedaleké Krkonoše.

Horolezectví
V roce 1994 byl také založen královédvorský horolezecký oddíl, který chtěl navázat na slav-

nou královélezecký oddíl, který chtěl navázat na slavnou královédvorskou horolezeckou tradici. 
Do oddílu se hned přihlásilo kolem třiceti zájemců a jejich počet vzrůstal. Oddíl se vlastně začínal 
teprve formovat, každý do něj vnášel něco svého. Uskutečnilo se podzimní lezení na Vysočině, 
které se stalo tradicí. Další výlety za skalami zavedly horolezce do Adršpachu, Prachova, Příhraz 
a na Hrubou Skálu Nechyběly ani Tatry, kde se takový horolezec teprve rodí. Také v okolí Dvora 
Králové byly pro členy oddílu možnosti k lezení a tréningu na jedno odpoledne, např. na Slučích 
kamenech anebo v Žirči, kde probíhali také horolezecké zkoušky. Ale prsty nezlenivěly ani v zi-
mě, chodili členové oddílu na tréningovou umělou stěnu, kterou někteří z nich už dříve postavili 
v chodbě gymnázia. Bohužel, členů bylo hodně, stěna pouze jedna a to menší, a to přineslo řadu 
problémů ve spolupráci s gymnáziem. Postavení nové sportovní haly ve Strži by udělalo radost 
všem horolezcům – v projektu se počítalo také s postavením pětimetrové umělé stěny.

Streetbal
Stále populárnějším i v našem regionu se stal nový americký sport – streetball. Je to míčová 

hra podobná basketbalu, ale hraje se na jeden koš. Streetbal, kterému se dříve neoficiálně říkalo 
a říká čunča, si získává větší a větší oblibu, a třeba jednou bude olympijským sportem jako třeba 
plážový volejbal.

V sobotu 1. července se na hřišti Střední průmyslové školy textilní uskutečnila streetbalového 
turnaje – Streetbal cup. Pořádal ho královédvorský basktebalový oddíl, který na příští rok při-
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pravuje jeho první ročník. Turnaji předcházel přebor ve streetbalu,který se hrál 28. června. Na 
turnaj se sjelo devět družstev z Trutnova a Dvora Králové nad Labem. Hra ve třech na jeden koš 
a navíc bez rozhodčího, má svoje specifika. K vidění ale byla řada pohledných basketbalových 
akcí. Devět celku bylo rozděleno do tří skupin. Skupinu A vyhrál Texlen Loko Trutnov A před 
TJ Dvůr Králové X a TJ Házená Dvůr Králové. Skupinu B vyhrál Texlen Loko Trutnov B před 
TJ Dvůr Králové Z a Odl boys. Ve skupině C zvítězilo družstvo TJ Dvůr Králové CC Clikoris 
před družstvem Jim Blam a Texlen Loko Trutnov C. První dva celky z každé skupiny postoupily 
do dalších bojů, do semifinále pak postoupily první dva celky z nově vytvořených skupin. Zvítězil 
Texlen A nad Texlenem B a jim Blam nad CC Clikoris. Finálový zápas mezi Texlenem A Jimem 
Blamem, skončil nerozhodně 13:13. Rozhodovaly trestné body, ve kterých byl Texlen A úspěš-
nější. Počasí bylo velmi horké, ale turnaj úspěšný. Streetbal by v budoucnu mohl pozvednout 
úroveň košíkové.

Tenis
Ve dnech 16. - 18. června se ve Dvoře Králové nad Labem uskutečnilo IV. mistrovství Čes-

ké republiky tělesně postižených tenistů. Šampionát se dosud třikrát konak v rehabilitačním 
ústavu v Kladrubech u Vlašimi, letos byl pořadatelem královédvorský tenisový klub. Původně 
mělo jít o šampionát mezinárodní, ale pozvaní zahraniční hráči dali nakonec přednost bodova-
cím turnajům ve svých zemích. Šampionátu se zúčastnilo 21 tenistů včetně dvou děvčat. Větší 
účasti domácích hráčů zabránilo to, že se právě v tomto termínu konala v Praze exhibice Mar-
tiny Navrátilové, které se zúčastnili i tělesně postižení tenisté – vozíčkáři. Záštitu nad letošním 
šampionátem ve Dvoře Králové nad Labem převzal ministr hospodářství České republiky pan 
Karel Dyba s manželkou; prezident Českého tenisového svazu Ing. Jan Kodeš a starosta města 
Ing. Milan Moravec. Hrálo se ve dvou kategoriích – postižení na horní končetině a lehké postižení 
na dolní končetině (dvouhra) a čtyřher se účastnili hráči s těžkým postižením na dolní končetině 
(amputace). Ve dvouhře zvítězil Pastorek z Baníku Ostrava, ve čtyrhře dvojce Lochman-Ježek 
z SK Smíchov. Dvouhru žen vyhradila Rážová z SK Smíchov Královédvorskému tenisovému 
klubu patřil dík za dobrou organizaci šampionátu. Kromě tohoto mistrovství se dvorští tenisté 
účastní i dalších tenisových turnajů. Jsou to oblastní přebory dospělých, soutěže dospělých ve 
II. lize a zejména také přebory žákovské. Jedním z největších úspěchů byl výkon všestranného 
sportovce Petra Čermáka, který se stal přeborníkem Východočeské oblasti v kategorii mladších 
žáků. Tenisový oddíl oslaví už 90 let své existence.

Stolní tenis 
Také stolní tenisté ukončili úspěšně své dlouhodobé soutěže, ve kterých muži A hráli v nejvyšší 

oblastní soutěži a muži B ve třetí třídě Východočeské oblasti. Muži A si vedli po celou dobu trvání 
mistrovských zápasů velmi dobře a stabilními výkony získali třetí místo. Jedničkou byl zejména 
Miroslav Fof, který dosáhl 82,27 % úspěšnosti – 65 vítězství a 16 proher. Pětice tenistů mužstva 
B přesvědčivě vyhrála svou skupinu – 19 utkání vyhrála, jednou remizovala a za celou sezónu 
neprohrála. Ženské tenisové družstvo zakončilo sezónu v nejvyšší oblastní soutěži KP I. Šestým 
místem z devíti startujících Východočeských družstev. Vzhledem k neutěšenému počtu hráček 
bylo toto umístění uspokojivé.

Příznivci zelených stolů a bílých míčků měli příležitost startovat v 1. ročníků Ligy neregistro-
vaných stolních tenistů. Soutěže se mohla zúčastnit dvoučlenná družstva libovolného složení 
– muži, ženy, děti či mládež, družstvo smíšené, firemní, podniková. Soutěžící mohou být z celé-
ho trutnovského okresu. Celá akce přispěla k popularizace stolního tenisu.

Na podzim se rozběhly opět další pingpongové soutěže – divize mužů, divize žen, oblastní 
přebor mužů 1. tř., okresní přebor mužů 1. tř. a žen. V mužích se 4. listopadu nejlépe umístil J. 
Jůza (2. místo), v ženách J. Korbelářová (1. místo). Královédvorské družstvo mužů (Šulc Hind-
rák) vyhrálo čtyřhru, na druhém místě skončili opět dvoráci (Jůza, Fof). Ve čtyřhře žen skončily 
hráčky Dvora Králové n. L. Korbelářová - Všetečková na druhém místě. Na okresním přeboru 
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jednotlivců se nejlépe z královédvoráků umístil v mužích J. Jůže na 2. místě; v ženách J. Kor-
belářová (1. místo) a ve dorostencích O. Tisoň (1. místo). Ve čtyřhře muži P. Šulc – J. Hindrák 
obsadili 1. místo a ženy J. Korbelářová – L. Všetečková skončily na místě druhém.

Enduro
 Jeden z letních víkendů byl zcela ve znamení Endura. Místní Enduro Club uspořádal již 

tradiční akci – 3. závod Mezinárodního mistrovství České republiky Enduro. Startovalo se na sta-
dionu v Podharti. Na 120 závodníků z České republiky, Německa, Slovenska čekaly tři okruhy: 
do Verdeku, na nádraží ČSD, na Zálesí, Dehtov, Zvičinu, Kal přes Brusnici, Borovničku, Zadní 
Mostek, Debrné, Hájemnství zpět do Dvora Králové n. L. Rychlostní zkouška byla ve Filířovicích 
a na Zvičině. Nejnáročnější byl bažinatý úsek v Hájemství a kaňon u vlakového nádraží. Z výsled-
ku: Ve třídě do 125 ccm zvítězil Matoška z Bratislavy. Ve třídě do 250 ccm zvítězil Vojkůvka 
z Benešova. Ve třídě 500 ccm zvítězil Podmol rovněž z Benešova. Ve čtyřtaktech slavil úspěch 
bratislavský Katriňák. Celkově se stal vítězem Katriňák, další stupínky obsadili Vojkůvka a zajeli 
Šolén (7. místo) a Pavelka (9. místo), oba ve třídě do 500 ccm.

Minigolf
Občané Dvora Králové n. L. mohli svůj čas vyplnit také další zajímavou hrou – minigolfem. 

Nové minigolfové hřiště bylo vybudováno v minulém roce v areálu Průmyslové školy textilní. 
Areál byl pro zájemce otevřen čtyři dny v týdnu.

Cyklistika
Oblíbeným dopravním prostředkem jsou kola. Populární je proto také cyklistika. Od roku 

1990, slouží veřejnosti cykloprodejna, nyní v Šindelářské ulici. Krámek patří panu Jaroslavu 
Antošovi, devítinásobnému mistru republiky v cyklokrosu, který zde teď pracuje jako mechanik. 
Jeho partnerem je pan Pavel Pařík, jeden z nejlepších cyklistických veteránů.

Namátkou z cyklistických závodů, kterých se úspěšně účastnili královédvoráci: Šestý ročník 
závodu Rodištěm pátera Josefa Regnera v Havlovicích v kategorii veteránů vyhrál J. Voňka 
(NOVO Dvůr Králové). V desátém ročníku závodu Přes Záleský vrch (Doubravice) v kategorii 
veteránů J. Voňka obsadil druhé místo. A v prvním ročníku závodu MTB Cross country Pod-
hradím Vízmburku v kategorii veteránů skončil opět J. Voňka ze Dvora Králové n. L. na druhé 
příčce.

V roce 1965 získal královédvorák Jaroslav Medikus titul místra republiky v cyklokrosu Stej-
ného úspěchu, ale v závodě trochu jiném – ve stíhacím závodě na tři kilometry – ho dosáhla 
i jeho dcera Klára. Reprezentuje nyní cyklistický oddíl Lokomotivy Pardubice, ale jako rodačka 
ze Dvora Králové n. L. se zapsala i do sportovních dějin našeho města.

Fotbal
Fotbalový oddíl Dvora Králové n. L. prožíval krušné období. Měl málo aktivních členů výbo-

ru, nedostatek trenérů a jednoho rozhodčího. Chyběl jakýkoliv sponzor a tak pokračovalo ono 
doslovné žebrání o peníze. Úroveň dvorského fotbalu by mohla vzrůst. Už na jaře fotbalový 
oddíl přihlásil do soutěží sedm družstev – přípravku, mladší žáky, starší žáky, mladší dorost, 
starší dorost, muži A a muži B. To bylo organizačně i finančně velmi náročné. Hned na Zimním 
turnaji FK Trutnov obsadili královédvorští fotbalisté čtvrté místo. Turnaj fotbalových přípravek 
vyhráli fotbalisté z Mostku, následováni družstvem Dvora Králové n. L. A. Všech sedm fotbalo-
vých družstev se účastnilo všech soutěží ve svých kategoriích. K vidění byly hezké zápasy i méně 
povedené akce. Jednotlivé fotbalové výsledky viz Královédvorské listy v rubrice Královédvorský 
sport ve výsledcích.
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Vzpírání
Kromě již jmenovaných sportů hrají královédvoráci také regionální soutěže ve volejbalu 

a v košíkové. Účastnili se i turnajů mimo tyto soutěže. Výsledky jednotlivých zápasů opět viz 
sportovní rubrika Královédvorských listů. Posledním sportem, kterému se budu věnovat, je atle-
tika. Před ní ještě osobní rekordy královédvorského vzpěrače veterána Jaroslava Tomance, který 
startuje dnes za Olymp Praha, byly v trhu 105 kg a v nadhozu 135 kg (dvojboj 240 kg).

Atletika
A nyní královna sporu – atletika. Na výroční schůzi hodnotili atleti svou sezónu 1994. V oblast-

ních tabulkách byli na čelných místech zapsáni tito atleti: Nejmladší žákyně: Klára Valášková 
– běh 600 m – 1:54,9 (1. místo); běh 800 m – 2:55,0 (1. místo). Mladší žákyně: Michaela Man-
nová – běh 300 m – 48,2 (1. místo). Starší žáci: Štěpán Matouš – skok vysoký – 166 cm (2. mís-
to) a Vilém Sedliský – skok vysoký – 168 cm (9. místo), 100 m překážek – 16,2 (8. místo). Starší 
žákyně: Zuzana Kastnerová – oštěp – 30,58 m (2. místo). Mottem sezóny 1995 se stala slova 
Ing. Oldřicha Voňka: „Tradice a úspěchy atletů ze Dvora Králové nad Labem se zaslouží lepších 
výsledků, nežli jsme dosahovali v posledních letech, která mohu hodnotit jako ústup ze slávy“.

Dva významné atletické pořady čekaly všechny atlety v měsíci květnu. Mladší žactvo okrsku 
Dvora Králové n. L. bojovalo o pohár Městského úřadu. 10. května se konalo okrskové kolo 
o Pohár Českého rozhlasu. D jeho okresního kola, které se konalo také ve Dvoře Králové n. L. 
postoupili mladí atleti ze ZŠ Schulzovy sady a ZŠ Podharť.

Dobrých výkonů dosáhli královédvorští výškaři na 5. ročníků Úpické laťky. Získali v silné 
konkurenci šest medailových míst. Nejlepší výkon dosáhl Štěpán Matouš, který získal 1. místo 
v kategorii starších žáků s výkonem 174 cm. Tímto výkonem se Š. Matouš zařadil na jedno 
z předních míst v republice.

Nejlepší lehkoatletické výkony v roce 1995 ve Východních Čechách:
Třináctileté dívky:  300 m: 1. Mannová 46,3
800 m: 3. Mannová 2:33,3
dálka: 4. Mannová 470
míček: 4. Kudrnovská 48,78
pětiboj: 3. Mannová 2584 bodů
4x60 m: 6. Dvůr Králové n. L. 34,7
3x300 m: 1. Dvůr Králové n. L. 2:25,2
Patnáctileté dívky: oštěp: 4. Kastnerová 31,42
Koule: 5. Kumpochová 10,20
Sedmnáctileté dívky: 60 m: 2. – 4. Klimková 7,9
Švédská štafeta: 3. Dvůr Králové 2:39,2
Nejvýraznějších úspěchů dosáhly žákyně Markéta Kudrnovská a Michaela Mannová (také pře-

bornice ve šplhu a atletice při Přeboru české obce sokolské ve sportovní všestrannosti).

Běh Safari
Velice populární jsou běžecké závody. Počátkem dubna se uskutečnil jubilejní 20. ročník Běhu 

Safari, byl zároveň také oblastním přeborem v silničním běhu. Tento hlavní závod byl zařazen do 
Grand Prix vytrvalců. Dále se běžel závod na 10 km Malé Safari pro dorost, juniory a ženy. Tratě 
vedly městem a jeho blízkým okolím. Celý závod doprovázel silný studený vítr, teplota vzduchu 
měla pouhých 5°C. Startovalo celkem 81 závodníků, do cíle doběhli všichni. 20 km nejrychleji 
uběhl Milan Krajč z TJ Liaz, Jablonec n. N. (1:05,49 hod.) a obhájil své loňské vítězství. Z domá-
cích běžců byli nejúspěšnější Milan Pešek (16. místo), Adolf Vimr (51. místo) a Safari vyhrál 
s časem 36:45,0 min. Jiří Leplt z Milovic. Z domácích běžců byl Jaroslav Nosek šestý, Jaroslava 
Grohová devatenáctá a Stanislav Groh dvacátý.

Podzimního Běhu kolem Zvičiny se zúčastnila Jaroslava Grohová a v kategorii žen nad 35 let 
obsadila druhé místo. Páté místo pak obsadila v Českém poháru v běhu do vrchu.
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Z akcí turistických alespoň jednu z nejpovedenější a nejradostnějších. V neděli 21. května, 
po týdenním odkladu pro nepříznivé počasí, se uskutečnil už IV. ročník jarního Pochodu kolem 
Lipnice, zpestřený pohádkovými postavami. Zúčastnilo se ho kolem 620 pochodujících, hlavně 
šťastných dětí. Připraveny byly diplomy i občerstvení a samozřejmě členové lipnického Sokola 
jako pohádkové postavy.

Jednou z významných sportovních akcí bylo setkání bývalých reprezentantů a olympioniků, 
které pozval pan Karel Paulus do Bílé Třemešné, kde žije. Sportovci navštívili také Dvůr Králové 
n. L. a přehradu u Bílé Třemešné. Město navštívili Emil Zátopek, mnohonásobný československý 
reprezentant a světový rekordman v bězích na dlouhé tratě, držitel čtyř zlatých a jedné stříbrné 
olympijské medaile; jeho žena Dana, výborná v hodu oštěpem; diskař Ludvík Daněk, gymnastka 
Božena Krejcarová; volejbalista Antonín Procházka; veslař Oldřich Svojanovský; zápasník Karel 
Engel a Ing. Jaroslav Pauer, zakladatel sportu tělesně postižených a úspěšný účastník světo-
vých her tělesně postižených, skokan do výšky, chodec, běžec a lyžař. Ze závažných důvodů se 
nezúčastnili Věra Čáslavská, dr. Petr Kment, Jan Kůrka, Josef Němec a Imrich Bugár. Jejich 
hostitele, pana Karla Pauluse, není třeba představovat, výborný československý reprezentant ve 
volejbalu – sehrál za republiku kolem 350 zápasů. Mezi svými sportovními trofejemi má i stříbr-
nou medaili z olympiády, což je pro naše současné volejbalisty věc zcela neskutečná. Karel Pau-
lus si o svém sportovním životě vedl záznamy – popsal 70 sešitů. Světlo světa také letos spatřila 
jeho kniha Byl jsem při tom (myšlenky jsou zlaté roky našeho volejbalu). Setkání s olympioniky 
asistovala televize, tisk i rozhlas. Pro veřejnost se konala beseda v koně v Bílé Třemešné, tisková 
konference v místní vinárně, beseda v hasičské zbrojnici. Druhý den sportovci navštívili přehradu 
a Safari. Názory našich olympioniků na současný sport jsou skeptické – cílem je maximum peněz 
za minimální dřinu. Všichni sportovci jsou šťastní, že mohli reprezentovat Československo. Sami 
se museli prosadit, když začínali. Dokázali světu a sami sobě, co v nich je. Přijetím lidí zde v kraji 
po Zvičinou byli sportovci  mile potěšeni. Krajina kolem Bílé Třemešné všechny okouzlila. Při 
zpáteční cestě vystoupil Emil Zátopek z auta, aby si mohl v klidu prohlédnout Zvičinu  i dosud 
zasněžené vrcholky Krkonoš. A s trochou dojetí řekl třemešenskému Karlu Paulusovi: „Ty ani 
nevíš, kde žiješ“.

Zdravotnictví
Také v oblasti zdravotnictví a sociální politiky se během roku vyskytla řada problémů. Týkaly 

se především nemocnice, zde se městské orgány snaží, aby nemocnice byla bezplatně převedena 
na město. Překážkou jsou některé zákony, administrativní opatření a vládní rozhodnutí. Během 
roku 1995 vznikala další privátní lékařská zařízení. Město zajišťuje provoz Domova pečovatelské 
služby, Penzión pro důchodce a do budoucna by chtělo podporovat i provoz Diakonie. S tím 
souvisí také problematiky Městských lázní – město bude 2x týdně hradit autobus do trutnovského 
bazénu pro diabetiky a tělesně postižené. Budovat se dále budou bezbariérové byty, přechody 
a další zařízení. Tolik hodnocení uplynulého roku a několik plánů do roku nového.

Sdružení zdravotně postižených
Bohatá je činnost Sdružení zdravotně postižených. Na Mikulášské zábavě v prosinci roku 

1994, která byla uspořádána v Hankově domě, byla zhodnocena činnost za celý minulý rok, 
ale také se plánovalo na rok 1995. Milým vykročením do tohoto roku byl finanční dar 5000 Kč 
od majitele hotelu Labe, pana Galla. Nebyl sponzorem prvním, ale jako první daroval Sdružení 
finanční částku. „Tyto peníze spolu s penězi od městského úřadu byly využity pro uspořádání 
rekondice pro členy výboru. Většina členů výboru jsou členové zakládající (Sdružení bylo založeno 
po roce 1945). Členové výboru za celou dobu své činnosti žádnou odměnu dosud nedostali, pře-
sto se starali o 320 postižených občanů našeho města. V březnu Sdružení zdravotně postižených 
zorganizovalo Jarní zábavu, které se zúčastnilo na 150 lidí. Díky ochotě královédvorských pod-
nikatelů byla tombola bohatá; našlo se málo těch, kteří nedali nic. V červnu členové a příznivci 
Sdružení tělesně postižených pořádali zájezd do Hradce Králové, Pardubic, Chrudimi, Slatiňan, 
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na Veselý kopec do skanzenu. Kancelář Sdružení také radila občanů, jak získat průkazku TP = 
Zdravotně postižený; a ZTP = Zdravotně těžce postižený,  a jak získat „trojúhelník“ do auta. Po 
prázdninách Sdružení připravilo výlet do Brna na výstavu zdravotní protetiky.

Velkým problémem současného světa je AIDS – syndrom získaného snížení imunity. Podle 
odhadů Světové zdravotnické organizace je na světě registrováno 17 miliónů osob infikovaných 
virem HIV, který tuto nemoc vyvolává a 4 milióny osob s již rozvinutou nemocí AIDS.

V České republice je známa jen pověstná špička ledovce – 205 osob HIV pozitivních a 40 
zemřelých. A jak to vypadá ve Východních Čechách? Zde bylo evidováno 7 osob HIV pozitivních 
(6 mužů a 1 žena): tři z Pardubicka, dva z královéhradecka, a po jednom z Jičínska Trutnovska. 
Z toho jsou tři případy plně rozvinuté nemocí AIDS, dva mají zdravotní problémy a u zbylých 
dvou se potíže zatím neobjevily. Jeden člověk z Východních Čech již na AIDS zemřel. Tyto údaje 
v budoucnosti budou mít vzestupnou tendenci, což je smutný celosvětový trend. Problematikou 
AIDS a určitou prevencí před touto nemocí by se měly zabývat především školy. Ve Dvoře Krá-
lové n. L. je třeba za tuto činnost pochválit studenty gymnázia.

Starším občanům slouží Penzión, Diakonie a Domov pečovatelské služby. Těm nejmenším 
zase Logopedická poradna, která má od letošního října své místo ve Dvoře Králové. Je to 
pobočka Speciálně pedagogického centra v Choustníkově Hradišti a je tady pro všechny děti 
s vadami řeči. Ty mohou navštěvovat i logopedickou třídu ve školce na Sluneční ulici. Všem bez 
rozdílu pak slouží záchranná služba. Už loni bylo schváleno rozšíření tísňového volání na kanál 
devět a od prosince 1994 se tento kanál stal realitou. Pomoc přichází na vlnách CB radia a je 
tady pro případy ohrožení zdraví, života, a majetku. Záchranka může upozornit hasiče i policii. 
Celá záchranná služba byla zřízena díky finančním příspěvkům města Dvora Králové nad Labem, 
obcí Bílá Třemešná, Horní Brusnice, Nemojov a Mostek. Všem občanům města také slouží 
lékaři na staré i nové poliklinice, pohotovostní službu, chirurgii a oční ordinaci spolu s novou 
prodejnou Optiky najdou všichni na Rašínově náměstí.

Nemocnice
V celé republice se zdravotnictví dostává do středu pozornosti. Ve Dvoře Králové nad Labem 

se tato pozornost soustředila především na otázku existence nemocnice. Požadavek převedení 
nemocnice do vlastnictví města se objevil ve většině volebních do vlastnictví města se objevil 
ve většině volebních programů politických stran při podzimních komunálních volbách. Tento 
záměr byl zahrnut i do Programového prohlášení městského zastupitelstva.

Sama nemocnice měla problémy s neplatícími pojišťovnami a tím pádem měla dluhy u doda-
vatelů tepla a vody. Zhoršení celkové ekonomické situace nemocnice se pak mohlo odrazit také 
v jejím provozu. K řešení tohoto stavu byla ustavena komise.

Nemocnice byla pak na pořadu jednání v Hankově domě. Schůzku svolala odborová orga-
nizace nemocnice, zúčastnili se jí představitelé města, ředitel nemocnice MUDr. Zdeněk Havel 
a zástupce firmy Aktis, která zvítězila v privatizaci. Nemocnice žádala o půjčku, této žádosti vyho-
věno nebylo – město půjčku nemocnici neposkytlo z důvodu nevyřešených majetkových vzta-
hů. Město rovněž nemohlo převzít nemocnici pod svou správu, protože existoval již schválený 
privatizační záměr. Již téměř před rokem byl vybrán a schválen privatizační projekt firmy Aktis. 
Zvítězil mimo jiné také díky plánu na velkorysé investice do samotného provozu nemocnice 
– podle těchto ekonomických plánů mělo být každý rok do rozvoje zařízení investováno několik 
miliónů korun. Privatizační projekt zahrnoval i výstavbu domů pro personál. Firma chtěla převzít 
i všechny dosavadní zaměstnance nemocnice i s jejich závazky. Firma Aktis však tři týdny před 
plánovaným převzetím nemocnice nebyla schopna sdělit zaměstnancům, zda dojde k redukci 
pracovních míst, změně zaměření či zrušení oddělení. Tato vítězná firma měla nemocnici pře-
vzít nejpozději do 1. prosince 1995, jinak by zařízení bylo převedeno zpět do Fondu národního 
majetku. Firma Aktis plán převzetí nemocnice několikrát změnila. Osud dvorské nemocnice 
byl stále nedořešen. Na jednání o tomto problému byl pozván poradce ministra zdravotnictví 
Ing. Šmůla. Po dlouhém jednání slíbil, že prověří, proč došlo k opakovaným odkladům převzetí 
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nemocnice. Slíbil také intervenci na Fondu národního majetku, který je vlastníkem nemocnice, 
zda původní záměr, který vítězný privatizační projekt obsahoval, není odlišný s nyní navrhovanou 
koncepcí firmy Aktis. Rovněž bylo nutné vzít v úvahu stále se zhoršující ekonomické podmínky. 
Podle pana Šmůly dojde ke změně koncepce, kdy privatizace nebude řešena jako celý blok, ale 
podle konkrétních podmínek jednotlivých nemocnic a zdravotnických zařízení. Z plánovaných 
150 nemocnic jich bylo dosud privatizováno osm a osm nemocnic bylo převedeno na město. 
Pouze dvě nejsou prodělečné. A tak jednání skončila na mrtvím bodě.

Převedení nemocnice pod město není možné díky schválení privatizačního projektu. Tato ces-
ta je zablokovaná. Město má o nemocnici stále zájem. Pokud by bezplatný převod nebyl možný, 
město by bylo ochotno převzít nemocnici i s jejími dluhy. Pro město by to znamenalo nemocnici 
i s jejími dluhy. Pro město by to znamenalo měsíční dotaci půl milionu korun, což by představo-
valo roční dotaci půl miliónu korun, což by představovalo roční příspěvek k rozpočtu ve výši šest 
miliónů korun. Tato dotace by byla určena pouze na pokrytí provozních nákladů. Město by pak 
chtělo zajistit větší ekonomičnost provozu nemocnice a pravděpodobně by ustanovilo správní 
radu s převahou ekonomů.

K polovině října celkový dluh nemocnice činil 13 mil. 320 tisíc Kč, pojišťovny dluží nemocnici 
6 ml. 200 tisíc Kč. Platební neschopnost nemocnice byla tedy ve výši cca 7 mil. Kč. K 1. červ-
nu byly dluhy nemocnice nejmenší (necelé 2 mil. Kč) a nemocnice byla připravena na předání 
společnosti Aktis, ta ale nezaplatila příslušnou částku za odkoupení nemocnice z důvodu neza-
jištěného úvěru. O vítězném projektu firmy Aktis rozhodlo ministerstvo pro privatizaci už před 
rokem. Šlo o úvěr ve výši 35 – 45 mil. Kč. Ale nikde už nebylo zakotveno, do kdy si má spo-
lečnost Aktis zajistit úvěr, tedy do kdy se může čekat. Každý měsíc se prohlubovala zadluženost 
nemocnice o 600 tisíc Kč, královédvorská Teplárna – přes 1 mil. Kč, a lékárny – také přes 
1. mil. Kč. Zástupci věřitelů nemocnici neodpojili, ani nemohli. Dluhu se mohli domoci pou-
ze právní cestou. Zřizovatelem nemocnice je Okresní úřad v Trutnově. A tak v letošním roce 
1995 nebyla situace kolem královédvorské nemocnice vyřešena. Otázky zůstávají – zprivatizuje 
nemocnici společnost Aktis, anebo se podaří bezplatně převést nemocnici pod město? Kdy 
zaplatí pojišťovny své dluhy a prolomí tento začarovaný kruh? A nebude nakonec nemocnice, 
která lidem sloužila už 60 let, zrušena? Odpovědi přinese teprve budoucnost.

Statistické údaje:
V roce 1994 žilo ve městě 16986 obyvatel.
Za rok 1995 se narodilo 141 dětí.
Během roku 1995 zemřelo 208 občanů.
V roce 1995 uzavřelo sňatek 163 párů.
Během roku 1995 se do města přistěhovalo 185 občanů a 224 se z města odstěhovalo.
V roce 1995 žilo ve městě 16962 obyvatel.


