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Čísla volebních stran 
v komunálních volbách 2014
Na  registrační úřad ve  Dvoře Králové nad 
Labem podalo do  5. srpna 2014 své kan-
didátní listiny pro volby do  zastupitelstva 
města Dvůr Králové nad Labem celkem  
12 stran. 
Jedná se o  tyto strany (dle vylosovaných 
čísel ze dne 22. srpna 2014):
1. ANO 2011
2. TOP 09
3. KráLOvéDvOršTí PATriOTi
4. Česká strana sociálně demokratická
5.  šance pro Dvůr – sdružení stran  
 KDU-ČSL, Strany zelených a nezávislých  
 kandidátů
6. vÝCHODOČEši – šANCE PrO Dvůr Krá 
 lové nad Labem
7. republika pro Dvůr Králové nad Labem
8. SNK Evropští demokraté
9. Občanská demokratická strana
10. Komunistická strana Čech a Moravy
11. vOLBA PrO MĚSTO
12. Občané pro lepší životní podmínky ve  
 Dvoře Králové n/L a  Strana práv 
 občanů
v  roce 2006 se přihlásilo do  komu-
nálních voleb v  našem městě 7 stran,  
v roce 2010 již 9.

Ing. Blanka Grundmannová
odbor VVS

Logo firem na stojánku 
odpadového kalendáře
Město Dvůr Králové nad Labem připravuje 
již tradiční vydání stolního čtrnáctiden-
ního odpadového kalendáře pro rok 2015, 
ve kterém budou u jednotlivých dní vyzna-
čeny „odpadové akce“, které se budou 
v  roce 2015 konat včetně provozní doby 
sběrného dvora atd. Součástí bude i  pře-
hled kulturních a sportovních akcí na daný 
rok. Kalendář bude vydán a  distribuován 
v  nákladu 7500 výtisků zdarma společně 
s  těmito radničními novinami do  všech 
domácností ve městě.  
Za  poskytnutí daru v  min. výši 5.000 Kč 
nabízíme umístění loga vaší společnosti 
na  stojánek odpadového kalendáře (celý 
půlrok bude vidět vždy jedna strana sto-
jánku). vaše dotazy rádi zodpovědí pra-
covníci odboru životního prostředí na tel.: 
499 318 121 nebo na sirkova.eva@mudk.cz.
Uzávěrka je 30. září 2014.

Ing. Eva Šírková, odbor ŽP
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Školy ve Dvoře Králové nad Labem 
dostaly nové fasády, střechu či okna

Pan premiér měl na návštěvu v každém městě či obci přesně vymezený čas. Ve Dvoře jej rozdělil mezi setkání s vedením 
města na radnici a návštěvu expozice vánočních ozdob v městském muzeu. 

Foto: K. Sekyrková

Předseda vlády Bohuslav Sobotka 
navštívil Dvůr Králové nad Labem

Pokračování na str. 2

Předseda vlády Bohuslav Sobotka zavítal 
ve  čtvrtek 7. srpna 2014 na  oficiální návštěvu 
Královéhradeckého kraje. Během cesty mimo 
jiné navštívil Hospital Kuks a  Dvůr Králové nad 
Labem. Hlavním tématem návštěvy byly inves-
tice a čerpání dotací z evropských fondů. Pana 
premiéra doprovázel hejtman Královéhradec-
kého kraje Lubomír Franc.

Po 16. hodině přijala na královédvorské radnici 
vzácnou návštěvu starostka města Edita vaň-
ková spolu s  oběma místostarosty, Dušanem 
Kubicou a  Janem Bémem. Asi půlhodinová 
diskuse byla zaměřená na  již zmíněné evrop-
ské fondy a  jejich čerpání. Při pohledu na  zre-
konstruované náměstí a  ZUš r. A. Dvorského 

Pokračování na str. 2

v  průběhu letních prázdnin vystřídali žáky 
ve většině budovách městských škol řemeslníci. 
Ti zde realizovali nejnutnější opravy a  drobné 
rekonstrukce v celkové hodnotě přes 2,1 mil. Kč. 
Jedná se o tyto objekty:
• Zš Schulzovy sady (obě budovy) 

 výměna svítidel ve třídách za 400 tis. Kč
• Mš Drtinova 
 část nových oken, oprava podlah   
 a podřezání objektu za 270 tis. Kč
• Mš Lipnice 
 výměna oken za  více než 280 tis. Kč
• Zš Podharť 
 nátěr střechy tělocvičny a oprava fasády   
 za více než 400 tis. Kč
• Mš Slunečná 
 rekonstrukce přípravné kuchyňky za 140 tis. Kč
• Mš Dvořákova 
 nátěr střechy 115 tis. Kč

• Mš verdek 
 oprava vstupu, podlah a protipožární úpravy  
 za 200.000 Kč
• Mš roháčova 
 rekonstrukce sociálního zařízení pro   
 zaměstnance za 165. tis. Kč
• Základní a Praktická škola 
 výměna PvC za 115 tis. Kč
• Mš Žireč  
 zateplení čelní fasády za 95 tis. Kč

Kromě těchto drobných oprav a  rekonstrukcí 
jsou nyní na podzim dokončovány na budovách 
školních zařízení dlouhodobé stavební práce, 
některé částečně dotované v rámci podpůrných 
projektů. 
Mezi tyto největší investice v  posledních dvou 
letech patří investice do mateřských škol. 
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v  MŠ Elišky Krásnohorské došlo letos 
po výměně oken a dveří v loňském roce k zatep-
lení celého objektu včetně jeho střešní kon-
strukce.  Práce budou dokončeny do  konce 
září. Finanční náklady na  letošní etapu díla činí  
3,3 mil. Kč, celkové náklady za  obě etapy jsou 
téměř 5,4 mil. Kč. realizací uvedené akce dojde 
k  podstatným úsporám nákladů na  vytápění 
této mateřské školy i  ke  zlepšení prostředí jak 
pro děti, tak i  zaměstnance. Projekt je spolufi-
nancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti 
a Státním fondem životního prostředí Čr.

U  konce je také poslední etapa kompletní 
obnovy střechy v ZŠ Schulzovy sady (budova 
v Legionářské ulici). 

Náklady přesahují 3,2 mil. Kč. Souběžně s  tím 
probíhala i oprava části fasády za 300 tis. Kč.  
Díky těmto rekonstrukcím je možné zprovoznit 
i dlouho nevyužívané venkovní sportovní hřiště 
s asfaltovým povrchem Zároveň bude do konce 
září na starém sportovním hřišti vyměněn antu-
kový povrch za trávník z umělé hmoty. Celkové 
náklady dosáhnout asi 500 tis. Kč. Po dlouhých 
letech se tak výrazně zlepší podmínky pro spor-
tování dětí v naší největší základní škole. 
v  loňském roce byla výměnou oken zahájena 
také dlouho očekávaná rekonstrukce fasády  
MŠ ve  Dvořákově ulici. Ta probíhala i  letos 
o  prázdninách a  bude dokončena během září. 
Náklady na  tuto etapu jsou 2,2 mil. Kč, celkové 
náklady jsou pak téměř 3,5 mil. Kč. 

v  posledních letech investujeme i  nemalé 
finanční prostředky do  budovy gymnázia. 
v  letošním roce to budou téměř 3 mil. Kč, 
za které se budou vyměňovat okna do náměstí 
Odboje (NKr 7/2014). 

Ing. Radmila Horáček Fiľakovská
 odbor RISM

Nová pamětní deska  
v Schulzových sadech

v  Schulzových sadech byla instalována 
nová pamětní deska, která léta chyběla 
na kameni pod svahem a na které je vyob-
razen zakladatel parku Antonín Schulz 
Původní bronzová deska byla odcizena 
sběrači kovu. i  z  tohoto důvodu je nová 
deska vyrobena z kompozitního materiálu 
s  patinou na  bronz. i  když město zapla-
tilo za  výrobu desky 48.300 Kč vč. DPH, 
samotná deska takovou hodnotu zdaleka 
nemá - nejdražší je samotná forma. S výro-
bou formy a  desky si poradili  v  ateliéru 
umělecké i  užitné sochařiny v  Nové Pace 
a jejím autorem je výtvarník Albert Králíček. 

Tomáš Machek
odbor RISM

Nové číslo vlastivědného čtení

v  srpnu vyšlo třetí číslo vlastivědného 
čtení v. řady, které je velmi bohaté na sou-
časné i  historické fotografie zajímavých 
míst Královédvorska či jeho osobností. 
Nechybí ani další díl na  téma „Lázně 
U  studně mariánské pod Zvičinou“, 
který popisuje válečné roky v  protekto-
rátu a  na  který navazuje úvaha o  zániku 
německé komunity na Zvičině po skončení 
války. Ovšem nejobsáhlejší část tohoto 
čísla je věnována dílu a  osobě sochaře 
Johanna Kuhna z  Horní Brusnice. Jak 
autor textu pan Martinek poznamenává, 
„historie našeho kraje doposud uchovává 
mnohá překvapení a  tajemství“. A  právě 
dílo tohoto královédvorského rodáka je 
odborníky a  historiky překvapivě ceněno 
jako „vysoce kvalitní spojené s  vysokým 
řemeslným zpracováním, čímž vysoce pře-
vyšuje naprostou většinu místních autorů“. 
Po  přečtení vlastivědného čtení vám tak 
přibydou díky sochám a  sousoším pana 
Kuhna také další tipy na pěší výlety do nej-
bližšího či vzdálenějšího okolí. 
vlastivědné čtení je za  50 Kč k  zakoupení 
v  městském informačním centru na  nám. 
TGM (i starší čísla), v knihkupectví u vese-
lých na pěší zóně a vybraných trafikách.

Ing. Kateřina Sekyrková

Pokračování ze str. 1

Předseda vlády Bohuslav Sobotka 
navštívil Dvůr Králové nad Labem
pan premiér ocenil, jak je naše město v čerpání 
dotací úspěšné. „Je vidět, že Dvůr Králové nad 
Labem umí dotace čerpat úspěšně a efektivně. 
Kdyby to takto fungovalo i  v  jiných městech,“ 
konstatoval.
velkým tématem byla pochopitelně i  čistírna 
odpadních vod, kde město dlouhodobě bojuje 
se soukromým provozovatelem o  výši plateb. 
„O vašich problémech pochopitelně vím a přeji 
vám, abyste pro obyvatele města dokázali tako-
vouto cenu vody udržet i  nadále. Držím městu 
palce v záměru postavit vlastní čistírnu odpad-
ních vod,“ poznamenal premiér. Poslední větu 
dokonce zapsal do městské kroniky.
Část jednání byla věnována i  nutnosti snížení 
nezaměstnanosti v celém regionu. „K tomu určitě 
pomůže postupné budování D11 a r11 až k hra-
nicím s Polskem“, řekl premiér. Při této příležitosti 
hejtman vyzdvihl vzájemně velmi dobrou 

spolupráci města a  kraje, která se aktuálně pro-
jevuje například při rekonstrukcích krajských 
komunikací. „Pro město je určitě důležité, aby-
chom v  takto nastavené spolupráci pokračovali 
i  nadále, máme totiž připravené i  další projekty 
v oblasti dopravní infrastruktury,“ uvedl hejtman. 
Na  závěr návštěvy na  radnici dostali oba hosté 
dárky od  místních firem – kolekci vánočních 
ozdob, dárkové balení čokolády a  kávy, nechy-
běla samozřejmě také kniha o  historii města 
a upomínkové předměty ze zoologické zahrady.
Poté se návštěva pěšky přesunula do městského 
muzea na  prohlídku nové expozice vánočních 
ozdob. Při krátké prohlídce představila ředitelka 
muzea Alexandra Jiřičková historii vánočních 
ozdob na  Královédvorsku i  celý proces výroby, 
který premiéra velice zaujal. Po  té poděkoval 
ředitelce muzea za zajímavý výklad a po rozlou-
čení odjeli společně s hejtmanem navštívit Jičín.

vedení města

Školy ve Dvoře Králové nad Labem 
dostaly nové fasády, střechu či okna
Pokračování ze str. 1
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Jak by třídění odpadů vypadat 
nemělo!
Fotografie zachycuje zbytky televizoru, 
tabulové sklo, boty a kraťasy, které někdo 
postavil ke kontejnerům na tříděný odpad 
v Heydukově ulici. 

Televizní obrazovka může poškodit 
životní prostředí
Při neodborné demontáži televizoru může 
dojít k úniku škodlivin (např. těžkých kovů) 
a  kolektivní systémy jej takto „upravený“ 
neodeberou v  rámci zpětného odběru 
zdarma.  To, že elektrozařízení k barevným 
kontejnerům na tříděný odpad nepatří, ale 
odevzdávají se do sběrného dvora, snad již 
nemusíme opakovat. Do  sběrného dvora 
mohou bezplatně odevzdávat elektrozaří-
zení i občané jiných obcí a podnikatelé.
Kam s tabulovým sklem?
Lze ho vhazovat do  zelených kontejnerů 
na  barevné sklo (na  zelených kontejne-
rech je většinou speciální vhoz pro tabu-
lové sklo). Tabulové sklo je svým složením 
podobné sklu barevnému, se kterým se 
ve  sklárnách zpracovává, a  proto nepa-
tří ani do  bílého kontejneru na  sklo bílé. 
Pokud se do vhozu u zeleného kontejneru 
na sklo kvůli větším rozměrům nevejde, lze 
ho odložit do sběrného dvora. 
A kam s oděvy a obuví?
Čisté oblečení a obuv dáváme do oranžo-
vých kontejnerů v  Mánesově či Erbenově 
ulici nebo do sběrného dvora. Odtud je tex-
til odvážen Diakonií Broumov a je následně 
využíván pro humanitární účely nebo pře-
dáván k průmyslovému zpracování.
Upozornění:
Upozorňujeme občany, že odkládání 
odpadů mimo kontejnery je přestupkem 
dle § 47 písm. h) zákona č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích v platném znění, za který lze 
uložit pokutu do 50.000 Kč.

Nová stanoviště kontejnerů 
v  letošním roce získalo naše město 
od  firmy EKO-KOM další barevné kontej-
nery na  tříděný sběr papíru, skla, plastů 
a nápojových kartonů, a to  v ulicích Zátop-
kova, K rybníkům a na Wolkerově nábřeží 
(u stadionu). v našem městě je v současné 
době již 96 stanovišť barevných kontej-
nerů na tříděný odpad.
Pokud se domníváte, že někde na  území 
našeho města tyto kontejnery chybí, příp. 
bývají často přeplněny, kontaktujte odbor 
životního prostředí MěÚ (náměstí TGM 59, 
telefon: 499  318  121, e-mailová adresa:  
sirkova.eva@mudk.cz). vašim podnětům se 
budeme snažit v rámci možností vyhovět. 

Ing. Eva Šírková
 odbor ŽP

Aktuální dopravní omezení ve Dvoře 
Králové nad Labem a nejbližším okolí
Několik silnic ve Dvoře Králové nad Labem a okolí 
bude mít na podzim nový povrch, který určitě uví-
tají všichni řidiči. Bohužel se stavebními pracemi 
na  těchto silnicích, včetně ulic 28. října a  Smeta-
nova, souvisí stávající i  nová dopravní omezení, 
která zasáhnou i do dopravy na začátku školního 
roku.

Na území města je největším omezením pokra-
čující rekonstrukce ulic 28. října a  Smetanova. 
v  ulici Smetanova již Královéhradecký kraj 
prostřednictvím firmy Metrostav, a. s., realizuje 
stavbu nové vozovky. v  ulici 28. října se práce 
na  výstavbě vodovodu a  kanalizace posunuly 
do  druhé poloviny ulice, tedy do  úseku mezi 
křižovatkami s ulicemi Dvořákova a Smetanova.  
Z  tohoto důvodu byla od  21.08.2014 upra-
vena objízdná trasa, která ve směru na vlakové 
nádraží a  zpět povede pro osobní a  autobu-
sovou dopravu ulicemi Heydukova, Sylvárov-
ská, raisova, Seifertova k  technickým službám 
s výjezdem do ulice 5. května a zpět. 
Objízdná trasa pro tranzitní dopravu zůstává 
přes obec Bílá Třemešná. Další změnu objízdné 
trasy lze předpokládat ve  druhé polovině září, 
kdy bude dokončena rekonstrukce vozovky 
v  ulici Smetanova. Současně začala firma Met-
rostav, a. s., s  rekonstrukcí ulice 28. října 
od Denisova náměstí.
Složitý tak bude i přístup k budově Zš 5. května. 
věříme, že děti i  rodiče budou dostatečně 
opatrní a  s  komplikovanou cestou do  školy si 
poradí. Tímto vám děkujeme za  shovívavost 
a trpělivost.
S  dalším „drobným“ omezením je nutno počí-
tat při průjezdu Benešovým nábřežím, kde 

za  provozu probíhá nutná rekonstrukce plyno-
vodu v  úseku mezi ulicí Poděbradova a  mos-
tem Jana Palacha. Tato akce bude zrealizována 
do konce měsíce září. 
Mimo město je největším omezením úplná uza-
vírka silnice i/37 v obci Kocbeře. S touto uzavír-
kou je potřeba počítat minimálně celé září. 
Objízdné trasy pro nákladní dopravu zůstanou 
beze změny, osobní doprava bude vedena 
obousměrně před obce vítězná a Pilníkov a lin-
ková autobusová doprava bude trasována přes 
obec Kohoutov. 
v obci vítězná je třeba ještě počítat s drobným 
omezením z důvodu pokračování rekonstrukce 
úseků silnic směrem na  Kateřinu, na  Nemojov 
a na Dvůr Králové nad Labem.
Podrobné informace k  jednotlivým uzavírkám, 
objízdným trasám a objížďkovým jízdním řádům 
najdete na webu města www.dvurkralove.cz.

Bc. Jan Sedláček
vedoucí ODP

vjezd do sběrného dvora TSm 
změněn do odvolání objízdné trasy
Z  důvodu hlášených uzavírek a  objížďky, která 
vede ulicí Seifertova, se muselo přistoupit 
v rámci provozu sběrného dvora také ke krokům 
vedoucím k  úpravě vjezdu do  tohoto prostoru. 
Od 22.08.2014 je zřízeno provizorní dopravní zna-
čení, které přijíždějící vozy navede  do sběrného 
dvora zadem a  vyjíždět budou vozidla hlavním 
vjezdem, aby tak čekající auta neblokovala prů-
jezd zatáčkou ke sběrnému dvoru v této ulici.

Technické služby města Dvůr Králové nad Labem

V  projektu „Regenerace zeleně vybraných lokalit 
města Dvůr Králové nad Labem“ již pomalu vrcholí 
druhá ze tří částí projektu. 

Po prvotním kácení se nyní dokončují řezy jed-
notlivých stromů. v  době redakční uzávěrky se 
dodělávaly zdravotní, redukční a  bezpečnostní 
řezy stromů na  městském hřbitově a  dále 
na  hřbitovech ve verdeku a  v  Lipnici. v  těchto 
lokalitách zároveň probíhal i úklid a štěpkování 
dřevní hmoty. Jednou z posledních větších loka-
lit, na  které se letos prováděly řezy, byla ulice 
Čelakovského. 
v  roce 2015 se budou řezy provádět už jen 
na ulici 5. května a v Schulzových sadech. Letos 
budou ještě v podzimních měsících následovat 
výsadby, o  nichž jsme vás již podrobně infor-
movali v minulém čísle. 
Touto cestou bychom chtěli požádat spoluob-
čany o pochopení a trpělivost kvůli případným 
omezením, která mohou být vyvolána pracemi 
v uvedených lokalitách.

Bc. Martin Skrbek
 odbor RISM

Regenerace zeleně – druhá 
fáze projektu je u konce
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Přijme se sociální pracovník pro 
práci v azylovém domě
Pečovatelská služba Města Dvůr Králové 
nad Labem vyhlašuje výběrové řízení 
na pozici sociální pracovník pro práci v azy-
lovém domě a noclehárně. Jedná se o práci 
na plný úvazek. 
Uzávěrka přihlášek je 8. září 2014.
Bližší informace na  www.psdvurkralove.cz  
nebo na  fyzické úřední desce městského 
úřadu na náměstí TGM.

Mgr. Marcela Hauke
ředitelka

výtvarná soutěž  
pro děti a studenty 
Odbor životního prostředí MěÚ ve  Dvoře 
Králové nad Labem připravuje vydání stol-
ního kalendáře  pro rok 2015  s  obrázky 
na téma třídění odpadů.
Obrázky mohou být nakresleny na  for-
mátu A4 (nejlepší je nakreslit kontury tuší 
a  vymalovat je vodovými nebo anilino-
vými barvami; nekreslete pastelkami, tyto 
obrázky po  vytištění většinou nevypadají 
pěkně), situovány musí být na  šířku, dále 
lze vytvořit i  libovolné modely, které si 
bude moci grafik nafotit. vítězné obrázky 
budou zveřejněny v odpadovém kalendáři 
a  jejich autoři obdrží odměnu. výtvarné 
práce mohou vytvořit jednotlivci i skupiny 
dětí z  jednotlivých tříd, příp. výtvarných 
kroužků. 
 Témata: 
1. Prevence vzniku odpadů – nápady, jak  
 předcházet vzniku odpadů 
2.  Plasty
3.  Papír
4.  Sklo 
5.  Nápojové kartony
6.  Textil 
7.  Elektrozařízení 
8. Bioodpad – např. kompostování  
 na zahradě v kompostéru 
9. recyklační symboly (šipky s čísly,  
 podle kterých poznáme, kam patří  
 různé materiály) 
10. Odpady nepatří do lesa – v přírodě  se  
 odpady dlouho rozkládají 
11. Sběrna druhotných surovin
12. Mobilní svozy nebezpečných odpadů  
 vč. elektrozařízení  
13. Mobilní svozy zahradních odpadů
14. Sběrný dvůr 
15. Nespalujte vše, co hoří  (připadne  
 na konec roku – obrázky ladit vánočně,  
 případně silvestrovsky)
Dále budeme pro tvorbu kalendáře potře-
bovat menší obrázky k  informacím o ter-
mínech mobilních svozů s rozměry: 
• 30 × 8 cm naležato na téma bioodpad,
• 12 × 27cm nastojato na téma 

elektroodpad.
Termín odevzdání výtvarných prací dětí: 
do  30. 9. 2014.  
Místo odevzdání výtvarných prací dětí: 
MěÚ ve Dvoře Králové nad Labem, náměstí  
T. G. Masaryka 59 (budova vedle bývalé 
restaurace u Tinsů), kancelář č. 12.
Bližší informace na tel.: 499 318 121.
Odpadový kalendář pro rok 2015 byl 
podpořen z  finančních prostředků Fondu 
ASEKOL.

 Ing. Eva Šírková
odbor ŽP

Pečovatelská služba Města Dvůr 
Králové nad Labem informuje

Týden paměti 2014 v Diakonii 

Dny otevřených dveří
Organizace zve všechny zájemce na Dny otevře-
ných dveří v pondělí 6. října od 9:00 do 17:00 
hod. Zájemci si budou moci prohlédnout 
všechny prostory pečovatelské služby, nahléd-
nout do  zákulisí služeb, promluvit si s  pracov-
níky o poskytovaných službách, získat potřebné 
informace.

Noc venku Dvůr Králové nad Labem   
Jak bylo již psáno v  minulých číslech, 20. listo-
padu se uskuteční v Hankově domě od 18 hodin 
akce na  podporu lidí bez domova. Návštěvníci 
akce mohou očekávat bohatý program: kulatý 
diskusní stůl na téma bezdomovectví, vystoupení 
dvorské hudební skupiny AN – 26, promítání filmu 
studentů Ústavu sociální práce UHK na téma bez-
domovectví v našem městě, vystoupení taneční 
skupiny Street Dance Trutnov, výstavu fotografií, 
spaní venku, společnou snídani. 

 

Péče o seniory, zdravotně postižené 
a rodiny s dětmi
Organizace zajišťuje pečovatelskou službu 
v domácnostech klientů. Cílem služby je posky-
tovat seniorům a  dalším osobám závislým 
na pomoci druhých takovou pomoc a podporu, 
aby mohli i  nadále žít ve  svých domácnostech 
bez nutnosti odcházet do  zařízení sociálních 
služeb, například do  domova pro seniory. Své 
služby poskytuje denně od 6:00 do 21:00 hodin. 
Organizace působí ve Dvoře Králové nad Labem 
a  spádových obcích (zde však za  předpokladu 
spolupráce s obcí). Možná málokdo ví, že orga-
nizace pomáhá i rodinám s dětmi, pokud rodič 
či dítě potřebují pomoc druhé osoby. Nejčastěji 

jsou využívány doprovody k  lékařům, dovozy 
obědů, úklidy, pomoc s  osobní hygienou, 
zajišťování nákupů, různých pochůzek, dohledy, 
pomoc při přípravě a podání stravy a další. Péči 
cca 180 klientům zajišťuje 13 pečovatelek.
Kontakt: Mgr. Pavla Konrádová, tel: 734 769 413,
Bc. Petra Hlušičková, DiS., tel.: 731 637 970. 

Azylový dům – Dům Žofie
Sociální služba azylový dům poskytovaná 
v  Domě Žofie v  ul. Bezručova 1006 je určena 
osobám starším 18 let s  trvalým bydlištěm 
ve Dvoře Králové nad Labem, které z nejrůzněj-
ších důvodů přišly o  bydlení, nejsou schopny 
momentálně svou situaci řešit vlastními silami, 
ale současně mají vůli ke  změně své životní 
situace. Nezbytným předpokladem pro posky-
tování služby je aktivní přístup klienta k  řešení 
jeho nepříznivé sociální situace. Kapacita služby 
je 10 lůžek. Klienti si hradí pobyt v  Domě Žofie 
ve výši 110 Kč/1 den. Klientům pomáhají pracov-
níci (sociální pracovnice a  pracovnice v  sociál-
ních službách), a to v pracovních dnech od 7:00 
do 19:00 hod.

Noclehárna
Noclehárna je sociální služba poskytovaná v ul. 
Bezručova 1006 a  je určena osobám starším
18 let, které jsou bez přístřeší a mají trvalé byd-
liště ve Dvoře Králové nad Labem a spádových 
obcích. Kapacita služby je 7 lůžek. Noclehárna je 
otevřená vždy od 1. září do 31. května od 18:00 
do 8:00 hod. Klienti se mohou ubytovat od 18:00 
do 20:00 hod. Cena za 1 nocleh je 20 Kč. 
Kontakt (Dům Žofie, noclehárna):
Bc. Lucie Chaloupková, DiS., mobil: 734 684 104, 
www.psdvurkralove.cz.

Mgr. Marcela Hauke
 ředitelka

Alzheimerova choroba je hrozbou. Nemocí, která 
je nejčastější příčinou demence, trpí stále víc lidí 
okolo nás. Odborníci odhadují, že v České repub-
lice trpí Alzheimerovou nemocí až 140 tisíc lidí. 
Do poloviny století se tento počet téměř zdvojná-
sobí,“ předpokládá předsedkyně České alzheime-
rovské společnosti Iva Holmerová.

Právě tomuto tématu a  souvisejícím problé-
mům bude věnována pozornost během „Týdne 
paměti“, pořádaného ve dnech 15.–21. 9. 2014. 
Lidé postižení demencí si například pamatují, co 
se stalo před šedesáti lety, ale nevědí, co dělali 
včera ráno. Diakonie ČCE ve Dvoře Králové n. L. je 
kontaktním místem alzheimerovské společnosti 
a  k  osvětové akci „Týden paměti“ se připojuje. 
Cílem akce je přiblížit zájemcům z řad veřejnosti 
téma kognitivních poruch (syndrom demence). 
Péče o  nemocného je náročná a  vyčerpávající, 
nejen pro samotného postiženého, ale zvláště 
pro rodinného pečovatele. Z pohledu pečujícího 
je důležité být připravený na  postupné zhor-
šování nemoci a  vědět jaké možnosti pomoci 
existují. 
Diakonie ve  Dvoře Králové n. L. sídlí na  Bene-
šově nábřeží. Nabízí zde zdarma kon-
zultace po  telefonu i  osobně. Mohou se 
na  nás obrátit nemocní i  jejich rodiny.  

Nabízené služby a pomoc:
a)  vyšetření paměti – máte-li pocit, že vy nebo 
váš blízký má potíže s pamětí (zapomínání, špatné 
vybavování slov, špatná orientace, nedokáže si 
naplánovat činnost…) můžete se nechat v našem 
středisku bezplatně a anonymně vyšetřit. 
b)  Terénní pečovatelská služba – jezdíme 
do  domácností uživatelů a  pomáháme rodině 
s péčí (koupání a pomoc s hygienou, pomoc se 
zajištěním stravy, nákupy, pochůzky, odvozy 
k lékaři…)
c)  Stacionář – Denní centrum pro seniory – 
ve  stacionáři tráví váš blízký volný čas, je mu 
zajištěna strava, aktivity, pomoc se sebeobslu-
hou, společenské akce, možnost odpočinku, 
po dohodě zajistíme dovoz i odvoz do stacionáře.
d)  Pobytová služba pro osoby s demencí – zaří-
zení pro 10 osob, péče je zajištěna 24 hodin 
denně, našim cílem je vytvářet pro seniory 
s  demencí důstojné prostředí, které respek-
tuje jejich potřeby a  podporuje zachovalé 
schopnosti.
e)  Svépomocná skupina – možnost sdílení pro-
blematiky péče o osoby s demencí mezi rodin-
nými pečovateli (rozhovory, podpora, předávání 
informací).

Mgr. Lenka Stádníková
sociální pracovnice
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oslava Dne seniorů v roce 2014
Den seniorů se bude konat dne 1.10. 2014 
od 15:00 hod. v Hankově domě. Program 
s  názvem „Drobnosti“ – vystoupí Milan 
Drobný a  yvetta Simonová. vstupné 
30 Kč. Prodej vstupenek od   8. 9. 2014 
v Hankově domě. 

Bc. Kateřina Pištorová
vedoucí odboru ŠKS

Koncert s premiérou skladby 
Jiřího Temla
v  neděli 14. září 2014 se od  16:00 hod. 
uskuteční v  královédvorském kostele  
sv. Jana Křtitele koncert s  premiérou 
skladby renomovaného hudebního sklada-
tele Jiřího Temla. Pro tuto příležitost napsal 
a věnoval Královédvorskému chrámovému 
sboru skladbu Hymnus k  Madoně Králo-
védvorské, která je myšlena jako pocta této 
sošce Panny Marie.
vzhledem k  letošnímu roku české hudby 
zazní kromě Temlovy kompozice přede-
vším díla českých autorů – B. Smetany,  
J. v. voříška, L. Janáčka, ale i dalších autorů, 
např. L. van Beethovena. Královédvorský 
chrámový sbor na  varhany doprovodí 
profesor pardubické konzervatoře václav 
Uhlíř.
Zářijové koncerty s  premiérou skladby 
významného hudebního skladatele jsou 
tradičním obohacením kulturního života 
v našem městě a v letošním roce se bude 
tento koncert konat již pošesté. Koncert 
finančně podpořilo město Dvůr Králové 
a koná se pod záštitou starostky Mgr. Edity 
vaňkové. všichni jsou srdečně zváni.  

MgA. Vít Havlíček

Členové expedice Na fichtlu 
do Maroka jsou zpět ve Dvoře
v  pátek 8. 8. 2014 se vrátili z  několika-
týdenní expedice tři nadšenci a  kama-
rádi – Miroslav Stejskal ze Dvora Králové 
nad Labem a  Dominik a  Petr vaňkovi 
z Nemojova. 
rozhodli se na  motocyklech Jawa 50/23 
dojet do  Maroka a  zpět. Cestou tam pro-
jeli Českou republiku, Německo, Francii, 
španělsko, přes Gibraltarský průliv až 
na  africký kontinent do  Maroka. A  zpět 
přes španělsko, Francii, itálii, Slovinsko, 
rakousko. Dohromady zdolali na  těchto 
historických motocyklech 7500 km. 
Zápisky z  cest je možné přečíst na   
http://nafichtludomaroka.cz/novinky/. 
Zvládli nejenom dlouhou cestu bez dopro-
vodného vozidla, vlivy počasí, únavu orga-
nismu, opravy, které si všechny dělali sami, 
ale ukázali, že stojí za to jít si za svým snem. 
Nic není nemožné!

Michaela Příhodová

Ježci, jak si říká hudební skupina složena přede-
vším ze studentů 2. lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy, fungují pod taktovkou svého zaklada-
tele Dominika Blažka již 6. sezónu. ‚,Mým cílem 
bylo vytvořit hudební skupinu studentů medi-
cíny, která chce hrát pro pacienty a předávat jim 
svou radost z  hudby,“ vysvětluje tento mladý 
lékař. Současně dodává, že název odkazuje 
na život Jaroslava Ježka, ze kterého čerpají nejen 
hudební inspiraci.
Skladby v podání Ježků zaznějí v Domově sva-
tého Josefa v Žirči. Tento koncert se bude konat 
v  rámci zářijového turné Ježků, probíhajícího 
od 20. do 26. 9. 2014. Kromě Žirče zahrají mladí 
hudebníci i na LDN v Městské nemocnici Hořice, 

v  Ústavu sociální péče pro tělesně postižené 
v Hořicích v Podkrkonoší, Léčebně návykových 
nemocí Nechanice a  Domě sociálních služeb 
Skřivany. Publikum se může těšit na  osobité 
ztvárnění lidových písní i modernějších melodií.
Letošní ježčí turné je podpořeno programem 
Think Big zřízeným společností O2 Telefonica 
a  Nadací rozvoje občanské společnosti. Jedná 
se o projekt, který pomáhá mladým lidem usku-
tečnit své nápady, jimiž chtějí aktivně utvářet 
své okolí.  ‚‚Snažíme se uvést do praxe již dlouho 
známou myšlenku – hudba a smích léčí,“ vysvět-
lují Ježci svoji motivaci k  letošnímu turné. Sdí-
lená radost z hudby totiž patří k jedněm z nejpů-
sobivějších prožitků. 

Ježci přijedou do Žirče

v  květnu tohoto roku byl do  spolkového rejst-
říku zapsán nově založený subjekt s  názvem 
Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem, 
z. s.  (KK DKnL). Tento oddíl plynule navazuje 
na  dlouholetou tradici oddílu krasobruslení, 
který byl po  několik desetiletí součástí tělo-
výchovné jednoty. Je možná symbolické, že 
v  tomto roce (dne 7. 8. 2014) by se zaklada-
tel oddílu krasobruslení, pan Karel Diviš, dožil  
100 let. věříme, že dlouholetá tradice krasobrus-
lení v  našem městě bude i  nadále pokračovat 
a  doufáme, že v  budoucnu vychováme nejen 
velký počet bruslařů, ale i  těch, kteří budou 
i v dospělosti aktivně pokračovat v ideách pana 
Karla Diviše a podílet se na výchově malých i vel-
kých zájemců o bruslení. 

Zájemce o krasobruslení přijímáme na jakém-
koliv tréninku našeho klubu, přičemž časový 
rozpis tréninků na  zdejším zimním stadionu je 
pravidelně uveřejňován na webových stránkách 
technických služeb www.tsdvur.cz.
Zájemce o  školu bruslení z  řad dětí i  dospě-
lých tímto zveme na  kurzy „Základů brus-
lení“. Tyto kurzy budou probíhat od  října 
2014 do  února 2015, zpravidla o  sobotách 
(doba 1 kurzu: 60 min.). První lekce se bude 
konat v  sobotu 18. října 2014 od  12:30 hodin. 
Cena kurzu od  října do  prosince: 600 Kč. 
Cena kurzu od ledna do února: 500 Kč.  

Michaela Koblasová
 členka výboru KK DKnL

Vzpomínka na pana Karla Diviše a pozvánka 
na kurzy bruslení pro děti a  dospělé

Další cena pro výtvarný kroužek  
Hankova domu
Gratulujeme ke krásnému úspěchu Aničce Bělo-
houbkové v  mezinárodní dětské výtvarné sou-
těži „Krásná jako kvítka…“, kterou již 24 let vyhla-
šuje Zš na  ulici Frýdecké v  Havířově a  město 
Havířov. Krásný obrázek na  téma „Prší, prší, jen 
se leje“ porotu natolik zaujal, že jej navrhla 
k ocenění. Dosáhnout na některou z cen přitom 
nebylo snadné, vždyť soutěže se letos zúčastnilo 
13 zemí celého světa. Porota hodnotila více než 
1500 výtvarných prací. Slavnostní vyhodnocení 
soutěže za přítomnosti významných hostů, náv-
štěvníků z celé republiky, Slovenska i Polska se 
uskuteční v  pátek 5. září 2014 ve  výstavní síni 
viléma Wünsche v Havířově. 

Vanda Kotíková 
výtvarný kroužek Hankova domu
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NABíZíME NávrHY, rEALiZACE A KOMPLEXNí ÚDrŽBU 
ZAHrAD. Tel. 733 681 629.

TRIGA REALITY realitní kancelář

nám. TGM 82, Dvůr Králové n.L. NABÍZÍ 

Prodej bytu 1+1 v OV ve Vítězné-
Kocléřově, zděný, pl. 51 m2, 1 p., 
vč.kuch.linky, výborný stav, situováno 
na západ, včetně zahrádky.   
TU2071S. CENA: 265.000 Kč

Prodej slunného bytu 2+1, Dvůr 
Král. n. L., OV, pl. 49 m2. Jde 
o 1 p., zděný, nová plast. okna, 
sprch. kout, ústřední plyn. topení.     
DK4028S. CENA: 549.000 Kč

Prodej velkého a pěkně řešeného 
bytu 4+1 ve Dvoře Král., OV, 100 m2, 
2,.patro, kompletní rekonstrukce, 
okrajová část, zděné, moderní interiér.     
DK4002S. CENA: 1.420.000 Kč 

Prodej útulného bytu 2+1 ve Dvoře 
Král., OV, 42 m2, 2,.patro, komplet-
ní rekonstrukce, plynové topení, 
centrum, zděné, k dispozici ihned.      
DK4035S.CENA: 695.000 Kč

Prodej slunného zděného prostor-
ného bytu 3+1 ve Dvoře Králové 
n.L,  OV, 75 m2, nábřeží, 2 NP, dob-
rý stav, nová okna, dva balkony.     
DK4010S.CENA: 890.000 Kč 

Rodinný dům 5+1 v B. Třemešné, 
výb. stav, po rekonstrukci, 599 
m2,pergola,bazén, stání pro 3 
auta, pod lesem, doporučujeme!  
TU4019S.CENA: 2.390.000 Kč

Prodej prostorného slunného bytu 
3+1 ve Dvoře Král. lok. 5.květen, 
OV, pl. 71 m2, zděné, ihned volné, 
dobrý stav, plynové topení, 1p.  
DK4044S.  CENA: 1.050.000 Kč 

Prodej lux. RD v centru Dvora Král. 
n.L., poz.395 m2, 4+kk, 2+1 a pod-
kroví, garáž, podnik. prostor – solná 
jeskyně, kompl. přestavba 2007.   
 DK4006S. CENA: 3.799.000 Kč 

Prodej menší býv. usedlosti ve Ver-
deku u Dvoře Král., stodola, chlév, 
poz. 2712 m2, ihned volné. Za objek-
tem stavební pozemek na stavbu RD.   
DK4043S. CENA:1.290.000 Kč 

Prodej pěkného bytu 4+1 ve Dvo-
ře Králové n. L., OV, zděné jádro, 
balkon, zasklená lodžie, plocha 
70 m2. Nová pl.okna, ihned volné.   
DK2168S. CENA: 999.000 Kč

Prodej dvougeneračního RD 1+1, 
4+1, Ch. Hradiště,  poz. 964 m2, 
kompl. rekonstrukce, pergola, sklep, 
garáž, dva vchody, dva vjezdy.    
TU4045S.  CENA: 2.800.000 Kč

Prodej prostorného RD 5+1 ve Dvo-
ře Králové n.L., velmi dobrý stav, 
zahrada 804 m2, zděný, lukrativní 
místo, kol.1987, garáž, ihned volné.   
DK4047S. CENA: 2.780.000 Kč 

774 777 073 www.trigareality.cz 774 777 072

KURZy ANGLiCKÉHo JAZyKA
Dvůr Králové nad Labem Mgr. Martin Kučera,
tel. 604 971 312, www.anglictina-kucera.cz

SOS střechy – provedeme prohlídku a  opravu 
zatékání na  vaší garáži, přístřešku, domu. 
výměnu vikýřů, střešních oken. Opravu žlabů, 
svodů. Plechování komínů. Montáž střešní 
krytiny. Opravy rozpadlých komínů. 
Tel.: 603 217 922.

PrOvEDEME KONTrOLU KOMíNU 
S POTvrZENíM PrO HASiČE A POJišŤOvNU – 
1 ks za 300 Kč.  Tel.: 603 217 922.

v ÝKUP KovŮ
EKOLOGiCKá LiKviDACE AUTOvrAKŮ

LiKviDACE STrOJNíCH ZAŘíZENí
ŽELEZO, BArEvNé KOvY, PAPír, PLASTY.

PRovoZovNA: SLovANy 3051
(BÝv. TiBA – SLOvANY)

PO–Pá: 07:00–16:00, SO: 08:00–12:00
TEL.: 777 086 085, 777 082 083

PRoNáJEM v AREáLU 
NA SLovANECH

• sportovní haly – tenis, volejbal, florbal
• výrobních, skladových prostor 350 Kč/m2/rok 
• kancelářských prostor 550 Kč/m2/rok
• spisovna, odborná správa dokumentů
• účetnictví, daňová evidence, daňová přiznání 

Tel.: 603 703 001, 605 388 122

Soukromá výuka jazyků 
ve Dvoře králové n. l.

ANGLiČTiNA – NĚMČiNA – RUŠTiNA pro začátečníky, mírně, středně 
a velmi pokročilé v budově SšiS, Wolkerovo nábř. 131, Dvůr Králové n. L.
výuka 1x nebo 2x týdně 2 vyuč. hodiny, po a čt od 16:15 nebo 18:00 hod.
vhodné pro dospělé zájemce nebo středošk. studenty. Zahájení 8. 9. 2014. 
školné na celý školní rok činí 7 700 Kč (2× týdně) / 4 000 Kč (1× týdně).
 

ANGLiCKá KoNvERZACE S RoDiLÝM MLUvČÍM
Krátkodobé (půlroční) kurzy ve skupině s maximálně 6 účastníky.
Zahájení 15. 9. 2014. školné na půlroční kurz činí 3 500 Kč.

KURZ PŘÍPRAvy KE STáTNÍ MATURiTĚ Z ANGLiCKÉHo JAZyKA 
Přípravný kurz k písemné i ústní části státní maturity.
Zahájení 15. 9. 2014.  školné na celý kurz (do 27. 4. 2015) činí 3 500 Kč.

ANGLiCKÝ JAZyK PRo DĚTi (8-15 let) S RoDiLÝM MLUvČÍM
výuka 1× týdně 60 min. Zahájení 15. 9. 2014. školné na pololetí 2 800 Kč.

KURZ ANGLiCKÉHo JAZyKA PRo SENioRy
Zahájení 8. 9. 2014. výuka 1× týdně. školné na celý školní rok 4 000 Kč.

iNFoRMACE A PŘiHLáŠKy ke studiu na šk. rok 2014/2015 poskytne:
Milica Nálevková, E. Krásnohorské 2358, Dvůr Králové n. L.
tel: 731 712 147, www.jazykove-studium.cz.
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Společenská rubrika
Sňatky
v měsíci červenci uzavřeli ve Dvoře Králové nad 
Labem manželství tito snoubenci:
Jan Machek a Lenka Mynářová  – 04.07.2014
Christakis Konstantinou a Marta Paradiová  
 – 04.07.2014
Josef Kotýnek a věra Flečková  – 10.07.2014
Milan Slezák a Michaela Konečná  – 11.07.2014
František ruprecht a renata Sobotková  
 – 12.07.2014
radan Černý a Kristýna Marxová  – 19.07.2014

v areálu golfového hřiště  Nová Amerika uzavřeli 
manželství:
Jan Harrer a Kristýna Pavlíčková  – 12.07.2014

v obci vítězná uzavřeli manželství:
Pavel Novák a radka Kreibichová  – 12.07.2014

v obci Smiřice uzavřeli manželství: 
Jiří Cerman a Martina Schillerová  – 05.07.2014

Úmrtí
v měsíci červenci zemřelo ve Dvoře Králové nad 
Labem 23 lidí, z toho bylo 10 dvorských občanů, 
4 muži a  6  žen.

Simona Vykouřilová,  matrika

Jubilea a vítání občánků
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili 
při životních jubileích v  červenci 22 občanů 
s  gratulací a  kytičkou. v  tomto období oslavily  
4 manželské páry stříbrnou svatbu, 6 párů zlatou 
svatbu a dva páry svatbu diamantovou.

Bc. Lenka Valášková
předsedkyně KPOZ

Znáte své město?
Soutěž týkající se dnes již neexistujícího jeviště 
letního amfiteátru v  královédvorské zoo měla 
u vás, čtenářů, velký ohlas. Děkujeme za všechny 
došlé odpovědi i osobní zážitky ze studentských 
brigád při přípravách představení, tak vzpo-
mínky na estrády a koncerty s oblíbenými herci 
a  zpěváky, kteří se ve  Dvoře Králové zastavili, 
když se vraceli z  vystoupení na  Libereckých 
výstavních trzích. Také letní kino s  promítáním  
E. T. mimozemšťana se zapsalo hluboko 
do paměti královédvoráků. 
velmi nás zaujal tento příspěvek paní Jacháč-
kové: „Moje matka v  té době obsluhovala 
meteorologickou stanici v  Podharti. U  akcí, 
které byly pojištěny, bylo nutné sledovat počasí 
přímo v  místě konání akce. A  tak v  ten den již 
dopoledne jsme se s  konví srážkoměru a  dal-
šími potřebami stěhovaly do  zoo. Musely jsme 
tam být až do konce, takže jsme viděly několik 
estrád. Někdy v  roce 1957–8 jsem při nočním 
představení (Hrabě Luxemburg?) viděla přelétat 
Sputnik.“

Prosíme tímto paní Drahoslavu Petýřovou 
z revoluční ulice, aby si jako vylosovaný výherce 
minulého kola soutěže přišla do  městského 
informačního centra pro výhru. 

Kontaktováni a pozvánkou na akci v zoo budou 
odměněni tito pamětníci: J. veselá, A. valášek,  
i. Mühlsteinová a J. Jacháčková.  

Ing. Kateřina Sekyrková

Jméno a příjmení:       

Ulice, č. p.:           Tel.:     

Souhlasím se zveřejněním svého jména v případě výhry:  ANO  NE

Losování výherce drobné ceny proběhne v MiC v pondělí 25. září 2014.   

vzpomínka 
Čas plyne jako voda, ale bolest zůstává. Dne 
20. srpna 2014 to byl právě rok, co mě navždy 
opustila jediná dcera PhDr.  Jana Koníčková. 
Stále vzpomíná matka, ostatní příbuzní i  cviči-
telky SOKOLA Lipnice. vzpomeňte i vy, kdož jste 
ji znali.

Marie Koníčková

Pozvánka
Základní umělecká škola r. A. Dvorského 
ve  Dvoře Králové nad Labem, společně se 
Sdružením rodičů a  přátel školy při ZUš  
r. A. Dvorského, zve srdečně absolventy školy 
na  společné setkání ve  čtvrtek 25. září 2014. 
Setkání bude zahájeno v 17 hod. v budově ZUš, 
následuje možnost prohlídky prostor školy,  
od 18 hod. proběhne koncert v sále školy.

Mgr. Ivana Černá 
ředitelka ZUŠ

Poděkování
Děkujeme za  účast na  posledním rozloučení 
s  mým manželem, panem Františkem šíchou, 
které proběhlo dne 25.07.2014.

Anežka Šíchová
manželka

rádi bychom touto cestou poděkovali dokto-
rům, sestrám a  ostatním zaměstnancům králo-
vedvorské nemocnice za  odbornou, obětavou 
a laskavou péči, kterou poskytli mému otci Fran-
tišku Jahnátkovi v jeho posledních dnech života, 
kdy mu v jeho bolestivé nemoci dokázali podle 
svých možností ulehčit. Ještě jednou všem moc 
děkujeme.

rodina Jahnátkova
Dvůr Králové

Poděkování knihovny
v minulém čísle NKr jste mohli číst o částečné 
rekonstrukci interiérů městské knihovny. Krátce 
jsme vás informovali o  změnách, které zde 
na vás od 1. srpna čekají. Na místě je však také 
poděkování. Bez dodržení domluvených ter-
mínů a perfektně odvedené práce všech zúčast-
něných by ještě dnes čtenáři mohli číst na zavře-
ných dveřích „z technických důvodů zavřeno“.
Tímto děkujeme všem řemeslníkům, kteří 
v  knihovně odvedli svou práci na  výbornou, 
za  jejich „zlaté ručičky“ a  našemu správci sítě 
za  funkčnost a  zlepšení systému k  připojení 
na veřejný internet.  Díky patří také Jiřímu Hola-
novi ze ZUš, který se svými žáky z  výtvarného 
oboru pracoval na  trojrozměrných návrzích 
vzhledu literární čajovny. Slavnostní vyhod-
nocení těchto prací proběhne 24. září v  sálku 
knihovny. Děkuji také Janě Myslivečkové 
za  velmi užitečné podněty. Speciální dík patří 
Jitce Mašínové, která stojí za  uměleckými mal-
bami v  čajovně a  v  oddělení určeném dětem 
a  mládeži. Její nasazení, vždy doprovázené 
milým úsměvem a  skromností, bylo naprosto 
neuvěřitelné. 
v  neposlední řadě děkujeme našemu zřizova-
teli, městu Dvůr Králové nad Labem, za podporu 
a úžasnou spolupráci při plánování a řízení jed-
notlivých prací. Samozřejmě děkuji také všem 
zaměstnancům, pro které se knihovna stala 
v  červenci spíše posilovnou a  kteří zde vytváří 
příjemnou atmosféru pro dětské i  dospělé 
čtenáře. 

Mgr. Marta Staníková
MěK Slavoj

Nová otázka nás přenese dále od Dvora Králové 
nad Labem, ale stále do obce, která v přenesené 
působnosti pod Dvůr Králové spadá a navíc dis-
ponuje krásnou polohou.

Jaký český skladatel se narodil v domě 
stojícímu naproti této stavbě? 

Odpovědi a  sepsané osobní vzpomínky vha-
zujte do schránky připravené v městském infor-
mačním centru (MiC) na nám. TGM do 25. září 
2014.

Stále však vyzýváme pamětníky nebo jejich 
potomky, aby přispěli se svými vzpomínkami 
na  letní amfiteátr v  Královédvorské zoo (sou-
těžní otázka minulého čísla) do  archivu města 
i  zoologické zahrady. Stále platí, že nejzajíma-
vější příspěvky budou odměněny pozvánkou 
na některou z akcí v „naší“ zoo.
vaše příspěvky můžete zasílat elektronicky 
na  email: noviny@mudk.cz nebo využít výše 
zmíněného boxu v  městském informačním 
centru. 
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JUTA plní sliby 
JUTA, a. s., poskytla gymnáziu ve Dvoře Krá-
lové nad Labem finanční dar na  pořízení 
24 ks kvalitních tabletů, každý v  hodnotě 
8.530 Kč, pro nové studenty prvního ročníku 
šestiletého studia. Žáci primy gymnázia 
obdrží při zahájení školního roku konverti-
bilní tablety se systémem Windows, ze kte-
rých lze po připojení ke klávesnici s touch– 
padem udělat malý notebook. 
Tablety budou využívány jako podpůrné 
nástroje při prezentaci nového učiva, při 
opakování učiva a  při zkoušení formou 
testů. velký význam bude mít využití tabletů 
i při samostatné práci žáků doma a při sku-
pinových aktivitách (tvorba žákovských 
projektů a  společných prezentací). Žáci 
budou mít prostřednictvím tabletů přístup 
k materiálům doplňujícím vyučování a pře-
devším se naučí bezpečně a  odpovědně 
využívat on-line informace z internetu nebo 
z  lokálních zdrojů a  databank. Po  prvním 
roce využívání tabletů ve výuce bude tento 
pilotní projekt vyhodnocen.
Tento dar  představuje další významný krok 
v  podpoře rozvoje kvalitního vzdělávání 
mladých lidí v  našem městě. Jsme připra-
veni i  do  budoucna pomáhat gymnáziu 
v  poskytování výuky na  špičkové úrovni 
a  vzájemně spolupracovat s  touto školou 
s cílem vychovávat pro naše město kvalitní 
odborníky, kteří by mohli v budoucnu posí-
lit tým odborníků nejen v řadách JUTY, ale 
i ostatních firem našeho regionu. 

Ing. Marie Čermáková
ekonomická ředitelka JUTA, a. s.

virtuální Univerzita volného 
času nejen pro seniory
Součástí celoživotního vzdělávání je 
i  neprofesní zájmové vzdělávání. v  aka-
demickém prostředí je výuka pro seniory 
známa pod termínem univerzita třetího 
věku, pro širokou veřejnost pak jako uni-
verzita volného času. 
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze 
se rozhodla od října 2014 poskytnout „vir-
tuální Univerzitu volného času“ vhodnou 
pro širokou veřejnost
Organizace přednášek bude možná dvěma 
způsoby: ve střediscích (jako vU3v – dopo-
ručuji pro možnost sociálního, generačního 
i  mezigeneračního kontaktu – výměna 
zkušeností, vzájemná výpomoc při hlídání 
dětí, nákupech, výpomoc v  domácnosti 
apod.) nebo individuálně, plně virtuální 
formou. Bližší informace získáte v  Centru 
virtuální Univerzity třetího věku při PEF 
České zemědělské univerzity v Praze nebo 
na portále e-senior.czu.cz.

Ing. Kejzarová Irena
Krkonoše a Podkrkonoší, o. s.

Dvůr Králové na inCity
Již na  jaře byla spuštěna mobilní aplikace 
prezentace města Dvůr Králové nad Labem 
v rámci projektu inCity (www.incity.cz). Uví-
táme, pokud nám zašlete připomínky k této 
aplikaci, která je volně ke stažení na Google 
play či App store. Své návrhy na  vylepšení 
prezentace města v  rámci inCity posílejte 
na: noviny@mudk.cz. Je třeba zdůraznit, že 
zatím testujeme tuto aplikaci pro účely ces-
tovního ruchu, tzn. pro lepší orientaci náv-
štěvníků našeho města a okolí.

Ing. Kateřina Sekyrková

Úspěšní maturanti na gymnáziu 
ve Dvoře Králové nad Labem 2014
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CER-
MAT) uvolnilo předběžné výsledky společné části 
maturitní zkoušky z jarního období 2014. Vyplývají 
z  nich nadprůměrné výkony letošních maturantů 
na gymnáziu ve Dvoře Králové nad Labem. 

Srovnáme-li jejich a  celostátní průměrnou 
úspěšnost na  všech školách (tzv. průměrný 
dosažený % skór), v českém jazyku dosáhli 81,2 
(Čr: 73,3), v cizím jazyku 85,2 (Čr: 75,1) a v mate-
matice 75,0 (Čr: 51,0). Zvláště studenti šestile-
tého programu jednoznačně zazářili, protože 
svými výsledky (český jazyk: 86,4, cizí jazyk: 
90,8, matematika: 78,7) předstihli průměrný  % 
skór nejen gymnázií všeobecně (český jazyk: 
83,0, cizí jazyk: 87,1, matematika: 69,0), ale také 
tradičně nejúspěšnějších víceletých gymnázií 
– šestiletých (český jazyk: 83,2, cizí jazyk: 88,6, 
matematika: 71,5) i  osmiletých (český jazyk: 
85,8, cizí jazyk: 90,2, matematika: 74,6). 
Nejprůkaznější jsou výsledky v  těch částech 
státní maturity, jež jsou opravovány centrálně, 
tedy bez sebemenšího rizika odlišného hodno-
cení na  jednotlivých školách. Např. v  didaktic-
kém testu z  českého jazyka se 73,7 % sextánů 
umístilo v  nejlepší skupině A  (odpovídá klasifi-
kaci „výborně“, dílčí známky z jednotlivých složek 
maturity z jednoho předmětu se ale neudělují), 
zatímco průměr všech škol byl 22,2 %, gymnázií 
53,0 % a  osmiletých gymnázií 64,8 %. Podobně 
v didaktickém testu z anglického jazyka získalo 
zařazení do nejlepší skupiny A 85,7 % maturantů 
z šestiletého studia, ačkoli průměr všech škol byl 
32,0 %, gymnázií 63,2 % a  osmiletých gymnázií 
77,2 %. v matematice, která měla jen písemnou 
podobu, dosáhlo výborného prospěchu 15,0 % 
sextánů, přestože celostátně šlo jen o  2,7 %, 
na gymnáziích o 8,3 % a na osmiletých gymná-
ziích o 13,2 % maturantů.

význam zachování víceletého studia v  našem 
městě pro vzdělávací možnosti talentované 
mládeže se tak potvrdil i statisticky.
školní („profilová“) část maturitní zkoušky 
nebyla předmětem tohoto statistického srov-
nání, ale dopadla rovněž velmi dobře. Celkový 
dojem trochu kalí jen nepřipuštění tří studentů 
ke  zkouškám dospělosti a  jeden neúspěch 
ve školní části, ovšem i to je za jistých okolností 
nezbytné opatření, má-li být škola garantem 
žádoucí kvality. 
většina absolventů může být spokojena 
i  s  výsledky přijímacího řízení na  vysoké školy. 
Své „vyslance“ budeme mít na  prestižních ško-
lách různého typu, např. na  Právnické fakultě 
Univerzity Karlovy v  Praze (přičemž vít Zlámal 
tu dokonce skončil na  53. místě z  2940 ucha-
zečů o  studium), Masarykovy univerzity v  Brně 
a  Univerzity Palackého v  Olomouci, lékařských 
fakultách Univerzity Karlovy v  Praze i  Hradci 
Králové, Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 
v  Praze (a  to na  elitním překladatelství a  tlu-
močnictví) i  Univerzity Palackého v  Olomouci, 
Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Kar-
lovy v Praze, Českém vysokém učení technickém 
v  Praze, vysoké škole chemicko-technologické 
v Praze i dalších. 
v této souvislosti je vhodné ocenit také zásluhy 
našich pedagogů, kteří se vzdělávání studentů 
pečlivě věnovali nejen během vyučovacích 
hodin, ale mnohdy i na pravidelných dobrovol-
ných konzultacích. To je jedna z  výhod „rodin-
ného“ gymnázia s individuálním přístupem. 
Těší nás, že naši studenti a  absolventi opět 
potvrdili kvality své i  Gymnázia Dvůr Králové 
nad Labem. věříme, že na tuto tradici navážeme 
i v dalších letech.

PhDr. Ing. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
ředitel školy

Vikingové na Ježkově 2014
Také letos pořádali královédvorští sokolové tra-
diční tábor na  Ježkově za  účasti padesátky dětí, 
o které se staralo patnáct dospělých.

Letos na děti čekala etapová hra s názvem Cesty 
vikingů, a  tak se hodně činností točilo kolem 
vody. Hned zahájení prožili táborníci v  Zátlu-
kách, kam za úplňku dorazili vikinští válečníci.
Další den si děti vytvářely oblečky a  štíty, 
a  potom se již rozběhla etapová hra, při které 
vikingové lovili ovce, vyráběli luky a  šípy, lovili 
ryby, luštili runy, nosili měchy s vodou, snažili se 
donést mléko, zachraňovali předměty před běs-
nící sopkou, stali se varangijskou gardou, která 
chrání císaře a naopak útočícími válečníky.
Pod vedením J. Kučerové proběhl vodácký výcvik. 
Táborníci si mohli vyzkoušet nejen plavbu na pra-
mici, ale také v kanoi, kajaku, deblkajaku i power-
boardu. Dík patří vodním skautům i  oddílu 
kanoistiky, kteří nám lodě a  vybavení zapůjčili. 
vrcholem vodáckého umění byla závěrečná 
etapa, kdy musela jednotlivá družstva překo-
nat na lodích tři vodní plochy. Družstva začínala 
svou pouť na  Tešnovské přehradě, kde pomocí 
raftu plula k nepřátelským územím, která vyple-
nila. Po překonání Labe putovala družstva pěšky 
na  Dubinu, kde opět zdolávala vodní hladinu 

a plnila různé úkoly. Posledním úsekem cesty byl 
Zátlucký rybník, zde si každý člen družstva vylo-
vil svůj sáček s runami.  Hodnocení jednotlivých 
etap probíhalo večer za  svitu loučí u  vikingské 
lodi, která kotvila v  tábořišti. Atmosféra těchto 
okamžiků byla prostě nezapomenutelná.
Ježkovští si připomněli osobnost zakladatele 
tábořiště K. Ježka. Zajímavá byla přednáška 
pamětníka válečných událostí pana Burdycha 
z Končin.
Na táboře nechyběly výlety, táboráky ani disko-
téky. Počasí přálo nejen vodním hrátkám, z nichž 
nejlepší byl Ježkovský tobogán, obrovská sklu-
zavka, kterou vybudovali vedoucí pomocí fólie 
na kopci za lesem, ale i nočním hrám, z nichž nej-
více zaujala hra Běsnící sopka a Lepra. Top hrou 
letošního tábora byla podle dětí hra Hazard. To 
se otevřely dveře ježkovského kasina. Celý tábor 
si také zahrál hru cross-scrabble. 
O  činnostech na  Ježkově by se dalo psát ještě 
dlouho, ale myslím, že výčet již popsaných akti-
vit postačí čtenáři, aby si udělal pestrý obrázek.
Díky všem, kteří se na  přípravách sokolského 
tábora podíleli, stejně jako městu Dvůr Králové 
n. L. za finanční podporu. 
Zdar táboru v roce 2015!

Mgr. Pavlína Špatenková
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SKAUTSKÉ STŘEDiSKo HLáSÍ:
v  pátek 5. září se od  16 hod. koná 
na zahradě u skautské vily v Kotkově ulici 
SKAUTSKá ZAHRADNÍ SLAvNoST. Jsou 
zváni jak skauti, tak i  ne-skauti a  noví 
zájemci. Budou připraveny turnaje, hry, 
soutěže, zábava i občerstvení pro všechny 
bez rozdílu věku.
Na  přelomu července 
a srpna se v Kalském údolí 
na  společném táboře 
2. oddílu z  Mostku a   
3. oddílu ze Dvora Králové 
vystřídalo přes čtyřicet 
skautů a  skautek. v  rámci celotáborové 
hry jsme se přenesli do  starověkého Říma. 
Dávní bohové určovali naši každodenní 
činnost. Podle jejich vzkazů se mladší 
vydávali do  různých dobrodružství, starší 
zkoušeli budovat silnici pro legie, zapalo-
vali pohřební hranice, zápasili v cirku nebo 
vyráběli z keramiky.  Během tábora se také 
stihli nováčci připravit na své skautské sliby, 
zkušení zase skládali prestižní zkoušky Tři 
bílé tesáky nebo Tři kapky rosy pro mladší 
a Tři orlí pera pro starší. Také jsme podnikli 
několik výletů do  okolí: na  kalské slovan-
ské hradiště, na  hrad Pecku, do  Nové Paky 
a k vodopádům přírodního parku Sýkornice. 
v  druhém srpnovém týdnu proběhl histo-
ricky první skautský rodinný tábor na Kate-
řině, kterého se zúčastnilo 13 rodin s dětmi 
ve  věku od  5 měsíců do  6 let. Pro děti byl 
připraven pohádkový les, kde jim lesní skřít-
kové zadávali různé úkoly. Stavěly perníko-
vou chaloupku, modelovaly, hrály dětské 
hry, malovaly apod. První rodinný tábor se 
osvědčil i pro nejmenší a asi pro ně nebude 
posledním táborem, neboť i  přes deštivo-
blátivé počasí si ho náramně užili. 

Ing. Martin Stránský   

Klub NATURA v jižní Francii
Hlavním cílem letošní přírodovědné expe-
dice studentů místního gymnázia, členů 
a  přátelů Klubu NATUrA, bylo poznávat 
středomořskou flóru a  faunu v  oblasti 
Provence v  jižní Francii.  Zavítali jsme 
do  národního parku Calanques s  bílými 
vápencovými skálami, zátokami a strmými 
útesy. Následovala návštěva Frioulských 
ostrovů, na  jednom z  nichž (ostrov if ) byl 
dle známého románu vězněn hrabě Monte 
Christo. My jsme však pozorovali na ostro-
vech Pomègues a  ratonneau racky a  jiné 
ptactvo, v zátoce chytali mořské živočichy, 
lovili hmyz po  skalách a  po  podrobném 
prozkoumaní a  zapsaní poznámek jsme 
je zase pustili na  svobodu. Neminuli jsme 
ani přírodní park v  pohoří Luberon, který 
se vyznačuje hlubokými roklemi, strmými 
útesy a  říčními údolími. Nejvíce jsme se 
těšili do Ornitologického přírodního parku 
Pont de Gau v národní parku Camarque. 
v  Monackém knížectví jsme se zastavili 
na prohlídku botanické zahrady, umístěné 
na  strmých skalnatých svazích se subtro-
pickými, ale i typicky pouštními suchomil-
nými rostlinami. Tímto děkujeme za  pří-
spěvek na  expedici městu Dvůr Králové 
nad Labem a Královéhradeckému kraji. 
všichni se již nyní těšíme v  příštím roce 
na expedici do Dolomit a na pobřeží itálie!

Mgr. Lucie Pírková

Běluňské táborové léto v Narnii

Prázdninový Týden plný energie s Jedničkou

Jako každý rok si milovníci letních táborů ze Dvora 
Králové nad Labem a  jeho opravdu širokého 
okolí (někteří i z New Yorku) vyhradili čas prvních  
14 dnů letních prázdnin, kdy probíhá 1. turnus let-
ního tábora na Běluni, pořádaný královédvorskou 
Pionýrskou skupinou J. Wolkera. Naše Běluňáky 
čekalo prožití velikého dobrodružství, táborem 
vládlo téma LETOPISY NARNIE! 

Ocitli jsme se v období 2. světové války, u rodiny 
Pevenciových, kde jsme se skamarádili se čtyřmi 
sourozenci – Petrem, Edmundem, Lucinkou 
a  Zuzkou. Sourozenci žili v  Londýně, kde jsme 
s  nimi, vzhledem k  bombardování města, moc 
dlouho nepobyli. Do bezpečí jsme s nimi odces-
tovali ke  strýčkovi na  anglický venkov. Byl to 
moudrý starý muž, který se celý život věnoval 
vědecké činnosti. Jednoho dne se děti rozhodly 
zahrát si na  schovávanou. Lucinka se při hře 
schovala do skříně – a tím to všechno začalo! 
Postupně jsme se začali dozvídat informace 
o  světě za  skříní, tedy o  Narnii. Běluňáci se 
sourozenci zažili úprk před zlými vlky, bojovali 
s  nepřáteli, prožívali vypjaté chvíle, vydali se 
hledat statečného lva Aslana, který dříve vládl 
Narnii. Poznali spoustu nových přátel z kouzelné 
říše – pana Tumnuse, Lišáka s  tetováním, pana 
Bobra s  paní Bobrovou a  spoustu dalších, kteří 

se rozhodli vzbouřit se proti královně a zároveň 
pomoci Aslanovi utvořit velikou armádu, která 
ukončí nadvládu královny. 
Společně jsme překonávali různé nástrahy, 
které na nás zlá královna přichystala. A protože 
mír a  láska vítězí v  každém příběhu, nakonec 
jsme královnu ve veliké bitvě porazili a do Nar-
nie se navrátil život takový, po  kterém všichni 
toužili. Byli jsme svědky velkolepé korunovace 
našich sourozenců, ze kterých se stali králové 
a  královny Narnie. Následně jsme byli pozváni 
na slavnostní korunovační hostinu, kde se jedlo, 
pilo a tančilo. Byl to famózní závěr našeho puto-
vání za  dobrodružstvím po  pohádkové a  nád-
herné Narnii! Po 14 dnech nezbývalo nic jiného, 
než se vrátit opět skříní zpět do naší reality. 
Už teď se těšíme na další skvělou akci táborové 
party BĚLUŇ 1.! Díky patří všem, kteří tábor 
v době svého volna připravili.
Během léta se ve  čtyřech bězích zúčastnilo 
táborů na  Běluni více než 200 dětí, o  které se 
průběžně staralo na  60 vedoucích, instruktorů 
a ostatních dobrovolníků. i  jim patří velké díky. 
Poděkování náleží i  obětavým rodičům, kteří 
pomohli s  přípravou kostýmů. Za  finanční dar 
na  realizaci letního tábora děkujeme městu 
Dvůr Králové n. L. a MšMT Čr.

Josef (Chosé) Mádle, Jana Paulusová Fišerová

Každý rok probíhá o prázdninách v DDM Jednička 
řada příměstských táborů, ovšem ten, který letos 
vypukl již v prvním červencovém týdnu, se v mno-
hém lišil.

Pět dnů laděných ve sportovně tanečním duchu 
bylo opravdu nabitých aktivitami a  24 dětí 
ve  věku od  7 do  15 let si tak mohlo vyzkoušet 
mnoho různých pohybových aktivit. 
Tančil se moderní i orientální tanec, streetdance 
a break dance, s pompony vytvořily děti sestavu 
v  cheerleadingu a  zařádily si na  lekci zumby. 
Chybět nesměly ani základy společenských 
tanců, při kterých se všichni ohromně pobavili. 
Ze sportovních aktivit si děti vyzkoušely flor– 
bal, rugby, kroket, ringo, přehazovaná nebo 
volejbal. velkou výzvou pak pro malé i  velké 
sportovce byl fitcross – kruhové cvičení, ve kte-
rém děti překonávaly samy sebe a  své výkony. 
Mnoho dětí si také poprvé vyzkoušelo tak 
zvaný jumping – cvičení na  malých trampolí-
nách doprovázené hudbou. Jak dívky, tak kluci 
si cvičení vedené zkušenou lektorkou náramně 
užili. Pohybové aktivity se také pro zpestření 
přesouvaly na  různá externí místa a  tak jsme 
vyrazili do podharťského lesa na Finskou stezku, 
na kuželnu u atletického stadionu nebo do bow-
lingové herny Americana bar. Pro děti bylo roz-
hodně zajímavé vyzkoušet si a  porovnat obě 
poslední zmíněné aktivity. Koulení na  kuželně 
a hra bowlingu mají svá velká specifika a každá 
z her si našla své fanoušky a příznivce. rádi by-
chom tímto poděkovali panu Pavlu Janákovi 
a  jeho pracovnímu kolektivu (Americana bar) 
i  Miroslavu šulcovi a  Lukáši Blažejovi (TJ Dvůr 
Králové) za  vstřícný přístup, ochotu i  trpělivost 
s dětmi během hry. 
S  obrovským nadšením přivítali účastníci pří-
městského tábora profesionálního tanečníka 
a  lektora street dance, breakdance a  dalších 
tanečních novinek Jardu Karáska. Ten se dětem 

věnoval celé odpoledne v  několika tanečních 
workshopech, naučil je mnohému a  secvičil 
s  nimi krátkou choreografii. večer pro ně při-
pravil nezapomenutelnou diskotéku se skvělou 
atmosférou a taneční exhibicí. 
Během tábora děti také v  Jedničce dvakrát 
přespaly, absolvovaly stezku odvahy, zahrály si 
hry na  XBOX Kinectu nebo se mohly vykoupat 
v  bazéně. O  bohatý program a  skvělé vedení 
sportovních i  tanečních dílen se postaral tým 
pomocníků. Zejména bych tímto ráda poděko-
vala táborovým vedoucím Jakubu Jebouskovi 
a Petře Michálkové za skvělou přípravu tábora, 
organizaci aktivit a  báječný přístup k  dětem. 
Dále děkujeme za vedení jednotlivých dílen Jar-
dovi, Léně, Aničce, Míše a Natce. 
v  neposlední řadě bych také ráda poděkovala 
Královéhradeckému kraji, jenž tento tábor 
finančně podpořil v rámci dotačního programu 
v  projektu víkend v  pohybu – Energie týdne – 
Aktivní rok. Bez této finanční podpory bychom 
tak nabitý program a skvělý pracovní tým „dávali 
dohromady“ jen opravdu těžko. 
Za rok se se všemi sportovci i tanečníky budeme 
těšit zase na viděnou .

Mgr. Iveta Hanušová
ředitelka DDM Jednička
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JUTA CUP připravil opět kvalitní 
tenisové zápolení
První srpnový víkend nabídl dvorské veřej-
nosti již svůj čtrnáctý ročník tradičního 
áčkového tenisového turnaje dospělých 
JUTA CUP pod záštitou firmy Juta a  býva-
lého daviscupového hráče Karla Nováčka. 
Překvapením byla prezentace studie plá-
nované výstavby tenisového areálu Hrubá 
luka a nového loga klubu. Hráče ani diváky 
neodradilo náladové počasí, které kvůli  
tropickým teplotám z  předchozích dnů 
vyvrcholilo nedělní devastující průtrží 
mračen a  silným větrem, a  narušilo tak 
program soutěže. Turnaj se proto přesunul 
dočasně do haly a díky sehrané partě orga-
nizátorů se následky vichřice odstranily 
a  úterní odpolední vyvrcholení programu 
probíhalo bez narušení.
Jak se opět potvrdilo, ti nejlepší zvládli 
cestu k  vítězství i  přes neplánované pře-
kážky.  Daniel Knoflíček vyhrál úterní semi-
finále i finále singlu a musel ten den ještě 
zvládnout i semifinále čtyřhry. Nejlepší dvě 
ženy turnaje Jana Orlová s Kateřinou Sisko-
vou se probojovaly do  vzájemného finále 
dvouhry a  společně dokráčely i  k  deblo-
vému titulu.
Předvedli se i  odchovanci zdejšího teni-
sového oddílu. Zatímco v  loňském roce 
se finálovou účastí blýskla mladičká Gab-
riela Knutsonová, letos se probojoval až 
do posledního zápasu turnaje o dost zku-
šenější ředitel turnaje Michal vágner. Semi-
finálová účast unikla dvojčatům Nikole 
a Tereze Baumovým, jejichž cesta turnajem 
skončila na raketách pozdějších finalistek.

Hana Sedláčková

Podzvičinský pohár – závody  
ve sportovní kynologii
Zveme tímto zájemce nejen o  sportovní 
kynologii v  sobotu  20. 9. 2014 od  8:30 
do  17:00 hod. do  areálu kynologického 
cvičiště Dvůr Králové nad Labem (za Kauf– 
landem) na  představení vycvičených psů. 
Závodit se bude v  kategoriích poslušnost 
a obrana. 
více info na  www.kynologie.dknl.cz.

Veronika Nosková,  předsedkyně ZKO
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být redakčně kráceny. 
Distribuce: Farní charita Dvůr Králové nad Labem. 
NKr jsou k dispozici v městském informačním centru a v recepci MěÚ. 
Uzávěrka vydání: vždy 15. den v měsíci.

V týdnu 21.–26. 7. 2014 se v nizozemském Herto-
genboschi/Rosmalenu  konalo XIII. ME juniorek  
do 19 let v softbalu, kterého se zúčastnilo 14 týmů 
z celé Evropy.

Mezi 17 nominovanými hráčkami z  celé České 
republiky byla i  šestnáctiletá hráčka Softball 
Clubu Dvůr Králové n. L. Apolena výborná. 
Tým, který v základní části turnaje jednoznačně 
zvítězil nad týmy Dánska a israele a podlehl nej-
většímu favoritu turnaje – týmu itálie – se nomi-
noval do vyřazovací části turnaje play-off.
vyřazovacích bojů se zúčastnilo osm nejlepších 
týmů ve  dvou čtyřčlenných skupinách a  nebylo 
lehkého soupeře. První zápas s  favorizovaným 
týmem ruska děvčata zvládla a  po  vítězství 9:0 
započala neuvěřitelnou „jízdu“ turnajem. ve čtvr-
tek na  děvčata čekal náročný program. ranní 
zápas s  týmem velké Británie, ve  kterém hrají  
prim naturalizované hráčky z  USA, byl ozdobou 
turnaje a  naše děvčata zvítězila 6:0. ve  30stup-
ňovém vedru před zaplněnými tribunami se 
náš celek utkal s domácím Nizozemím a po dra-
matickém průběhu zvítězil v  dohrávce sedmé 
směny 1:0. Děvčatům však nezbyl dostatek sil 
na večerní zápas s itálií, tým proto nasadil slabší 
sestavu a  šetřil síly na  další průběh turnaje. 
v  pátek ráno bylo sil dostatek a  Francie dostala 
lekci z produktivity! vítězství 14:7 náš tým posu-
nulo na celkové druhé místo v tabulce mezi osmi 
týmy a zajistilo nám jistou medaili. večerní zápas 
před zaplněnými tribunami na  náš tým čekal 
vítěz tabulky – itálie. Zápas prvního a  druhého 
týmu byl o  přímého postupujícího do  sobot-
ního finále. Naše mladé naděje od  první směny 
zaskočily italky a po celý zápas soupeři nedovo-
lily skórovat a zvítězily 5:0. radost byla obrovská. 
Tým itálie tak musel do opravy o finále s týmem 

ruska, které však jednoznačně porazil 9:2, a rusky 
tak skončily bronzové. Sobotní odpoledne tak již 
počtvrté v  tomto turnaji svedl proti sobě týmy 
České republiky a  itálie. Čekal se nelehký boj 
a bylo jasné, že italky tentokrát soupeře nepod-
cení. Tým itálie nastoupil a  po  první pálce vedl 
během okamžiku 2:0. Naše děvčata však vzápětí 
kontrovala a  ještě v  první směně otočila skóre 
na 3:2. ve čtvrté směně po dvoumetovém odpalu 
Apoleny výborné bylo vedení veselejší  –  4:2 – 
a v páté směně děvčata přidala pátý bod. italky 
však nesložily zbraně. v šesté směně přidaly bod 
a schylovalo se k dramatické koncovce. Nadhazo-
vačka Čr veronika Pecková však podala neuvěři-
telný výkon a v posledních dvou směnách před-
vedla 4 strike-outy. Děvčata již žádný bod italkám 
nedovolila dovést domů a po vítězství 5:3 se stala 
historicky poprvé mistryněmi Evropy v  softbalu 
v  kategorii juniorek. Oslava mohla vypuknout. 
Nejlepší pálkařkou, nadhazovačkou a MvP hráč-
kou se staly dle statistik hráčky poražené itálie. To 
však děvčatům zlaté medaile nemohlo nahradit!
Českým hráčkám patří obrovská gratulace 
a přání mnoho úspěchů na MS v Oklahoma City 
v USA v roce 2015.

Alan Výborný

Historický softbalový úspěch

Velké cti se dostalo gymnastkám královédvor-
ského Sokola, když po svém vystoupení na přeboru 
ČOS v TeamGymu dostaly možnost reprezentovat 
Českou republiku na gymnastickém festivalu mlá-
deže EUROGYM 2014 ve švédském Helsingborgu.

A  tak se královédvorská dvacetičlenná výprava 
připojila 12. července v Praze k ostatním repre-
zentantům a  vypravili se společně si užít gym-
nastický svátek.
Naše gymnastky absolvovaly kromě svých 
vystoupení také různé workshopy, na kterých si 
mohly vyzkoušet nové dovednosti – např. lindy 
hop, skoky do  moře z  trampolíny, cirkusový 
workshop, kde se cvičilo na  zavěšených pru-
zích z látky, dále hip hop, gym zone – tumbling 
a trampolíny. volný čas věnovala děvčata, kromě 
tréninku na  galaprogram, prohlídce města 
a koupání v moři. Celá česká výprava se vydala 
také do města Malmö.

Královédvoračky reprezentovaly Čr v  závěreč-
ném galaprogramu se skladbou Fénix, která se 
jim povedla. Dostalo jim pochvaly nejen z  úst 
vedoucího české výpravy náčelníka ČOS Petra 
Svobody, ale také od  švédských pořadatelů. 
Kromě vystoupení každé s  přítomných zemí 
se v  galaprogramu představily také jednotlivé 
workshopy. 
EUrOGYM zanechal v  gymnastkách obrovský 
dojem, určitě i  dobrý pocit, že patří do  velké 
gymnastické rodiny, která nezná hranic. Zají-
mavé je, že příští gymnastický festival se bude 
konat v roce 2016 Českých Budějovicích.
Jsme samozřejmě pyšní, že se naše gymnastky 
dostaly na  tuto vrcholnou mezinárodní akci 
a  děkujeme za  finanční podporu městu Dvůr 
Králové n. L. a  Sokolské župě Podkrkonošské-  
–Jiráskově Náchod.

Mgr. Pavlína Špatenková

Královédvorské gymnastky ve Švédsku
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Královédvorští sokolové pořádali tradiční tábor na Ježkově za účasti padesátky dětí, o které 
se staralo patnáct dospělých. Letos na děti čekala etapová hra s názvem Cesty vikingů. Masky 
a výstroj (výzbroj) si děti vyráběly přímo na táboře. 

Foto:  archiv TJ Sokol  DKnL

Královédvorské hudební léto zakončilo šňůru svých koncertů rockovým minifestivalem ve 
středu 13. srpna na náměstí V. Hanky.  Diváci měli možnost poslechnout si naživo  blues– 
rock, rock či rock´n´roll-rock od kapel ze Dvora Králové (AN 26), Jaroměře /UNICORN) a 
Broumova (IMODUM). Foto: J. Hauke

U  dopravního hřiště se v  sobotu 23. srpna již tradičně konala kaskadérská show Míry 
Lisého, který vždy během víkendu srazu motorkářů Černých jezdců (letos v Lanžově) takto 
dává všem přítomným školení bezpečné jízdy. 

Foto: K. Sekyrková

Tato parta tří nadšenců ze Dvora Králové nad Labem se rozhodla udělat něco šíleného. 
A tak si vyjeli na dovolenou do Maroka. Ovšem ne letadlem, ani autem, ale na motorkách 
Jawa 50/23. Více čtěte na str. 5. 

Foto: archiv nadšenců

Každoroční pivní slavnosti se letos v Hotelu Pod Zvičinou konaly v duchu oslavy místní 
tradice lázeňství a vzpomínání na dobu R. A. Dvorského. Předposlední srpnovou sobotu 
se v lázních sešli příznivci dobrého piva a desítky lidí přišly v dobových kostýmech, což 
dokreslovalo slavností atmosféru 30. let na terase hotelu. Foto: B. Machek

Letošní ročník srpnové výstavy chovatelů v  Žirči navštívilo 2850 platících návštěvníků. 
Přes 100 chovatelů z celé republiky vystavovalo 320 králíků, 109 voliér hrabavé drůbeže, 
42 voliér vodní drůbeže, 22 voliér holubů, ovce a  kozy, drobní hlodavci, ježka a činčily.  
Nechyběla ani expozice okrasného ptactva pod vedením Z. Blažka. Foto: ZO ČSCH Žireč

Tábora na Běluni, pořádaného královédvorskou skupinou J. Wolkera, se během letních prázd-
nin zúčastnilo více než 200 dětí, o  které se průběžně staralo na  60 vedoucích, instruktorů 
a ostatních dobrovolníků. Fotografie je z 1. turnusu, kterému vládlo téma knihy Letopisy Nar-
nie. Více se dočete na str. 10. Foto: Marcel Paulus

Na přelomu července a srpna se v Kalském údolí na společném táboře 2. oddílu z Mostku 
a 3. oddílu ze Dvora Králové vystřídalo přes čtyřicet skautů a skautek. V rámci celotábo-
rové hry se všichni přenesli do starověkého Říma. 

Foto:  A. Mostecký


