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MĚSTSKÉ UDÁLOSTI 

Schůze rady města – vybraná usnesení 
Rada města na své 10. schůzi ve středu 6. února 2019 mimo jiné: 

- schválila poskytnutí dotace Janu Kolářovi ve výši 5.000 Kč na úhradu 

nájemného a nákup cen v rámci projektu 2. prázdninová tramvaj (volejbalový 

turnaj smíšených družstev); 

- schválila poskytnutí finančního daru ve výši 1.000 Kč Bílému kruhu 

bezpečí, z. s., Praha.  

Zdroj: výňatky z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 10/2019“ 

 

Rada města na své 11. schůzi ve středu 20. února 2019 mimo jiné: 

- vzala na vědomí plnění „Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací“ za léta 

2017 a 2018; 

- schválila novou výši nájemného z bytů pro rok 2019, upravenou o meziroční růst 

inflace ve výši vyhlášené ČSÚ, tj. o 2,1 %, s účinností od 1. ledna 2019; 

- schválila plán údržby, oprav komunikací a chodníků a plán údržby dětských hřišť, 

plán údržby sloupů veřejného osvětlení a plán čištění a úklidu města pro rok 2019;  

- schválila „Ceník prací a služeb Technických služeb města Dvora Králové nad 

Labem“, a to s platností od 21. února 2019; 

- schválila poskytnutí dotace spolku Klíč – královédvorské sdružení pro obnovu 

památek a spol. života, z. s., Dvůr Králové nad Labem, ve výši 30.000 Kč na mzdy pro 

průvodce; 

- schválila poskytnutí dotace Post Bellum, o. p. s., Praha 1, ve výši 50.000 Kč na úhradu 

výdajů na realizaci projektu s názvem „Putovní výstava: Příběhy našich sousedů 

z Královéhradeckého kraje k osmičkovým výročím“; 

- schválila výběr provozovatele pravidelných prodejních trhů na náměstí 

T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem v roce 2019 – Trhy Aleš – Radek Aleš, 

Plzeň, a to od 1. března do 20. prosince 2019; 

- rozhodla o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na „Výrobu 

a zpracování reportáží pro město Dvůr Králové nad Labem v roce 2019“, kterým je 

společnost MeOb, s. r. o., Čechova, Dvůr Králové nad Labem, za cenu 4.090 Kč za 

jednu reportáž. 

Zdroj: výňatky z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 11/2019“ 

 

Změna poskytovatele služby SMS parkovného 
V měsíci únoru došlo ke změně poskytovatele služby SMS parkovného, nově se jím stala 

společnost Globdata, a. s., která tuto službu provozuje v dalších 46 městech po celé naší 

republice. 

Objednávka parkovacího lístku pomocí SMS zprávy bude probíhat podobně jako 

doposud, novinkou však je, že parkovné je možné uhradit i prostřednictvím platební karty 

(a to prostřednictvím aplikace SEJF pro chytré telefony) a SMS parkovné bude možné 

objednat také prostřednictvím internetové stránky www.parkovacilistek.cz. Služba nabízí 

rovněž možnost informovat řidiče o tom, že se blíží doba, kdy mu vyprší jeho uhrazená 

http://www.parkovacilistek.cz/
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parkovací doba, což mu umožní si svoji parkovací dobu včas prodloužit, a to aniž by musel 

dojít k parkovacímu automatu.  

Městská policie Dvůr Králové nad Labem, která parkovací automaty ve městě 

provozuje a také placení parkovného kontroluje, má k dispozici rozhraní pro správu 

a vyhodnocení provozu celého systému SMS parkovacích lístků. Jednoduchá je také kontrola, 

zda parkovné bylo uhrazeno. Poté, co strážník do online aplikace v chytrém telefonu zadá 

registrační značku zaparkovaného vozidla, objeví se mu informace o tom, zda řidič parkovné 

uhradil, a také to, dokdy má zaplaceno. 

Cena parkovného v našem městě činí 10 Kč/hodina, k ceně SMS parkovného bude 

připočtena ještě cena za zaslání SMS podle tarifu příslušného operátora. Parkovné se na 

označených místech platí od pondělí do pátku od 8:00 do 18:00 hodin, v sobotu od 9:00 do 

13:00 hodin. 

Zdroj: město Dvůr Králové nad Labem 

 

Návštěva náměstka pro řízení sekce kulturního dědictví 

z Ministerstva kultury ČR 
Královédvorský kostel sv. Jana Křtitele navštívil ve čtvrtek 14. února Vlastislav Ouroda, 

náměstek pro řízení sekce kulturního dědictví na Ministerstvu kultury ČR. Iniciátorem 

schůzky se zástupci farnosti Zdeňkem Bartošem a Andrzejem Deniziakem byl Petr Vatuňa. 

Přítomní hovořili o památkové ochraně místních varhan a jejím vlivu na plánovanou 

rekonstrukci, která je finančně náročná a bude s největší pravděpodobností vyžadovat finanční 

spoluúčast dalších subjektů.  

Vlastislav Ouroda si poté prohlédl celý kostel včetně rukopisné kobky, seznámil se 

s historií kostela, s okolnostmi nálezu Rukopisu královédvorského v 19. století Pankrácem 

Borčem a Václavem Hankou a s dalšími zajímavostmi.  

Po prohlídce kostela si Vlastislav Ouroda v doprovodu starosty Jana Jarolíma prohlédl 

také naše město, následně pak spolu jednali o ochraně a možnostech obnovy památek nejen 

v samotném Dvoře Králové nad Labem, ale i v celém regionu. 

Zdroj: město Dvůr Králové nad Labem 

 

Město se snaží pomáhat osobám, které se ocitly v tíživé situaci 
Naše město se dlouhodobě zabývá zajišťováním bydlení lidem, kteří se ocitli (např. 

v důsledku ztráty svého zaměstnání, díky problémům v rodinných nebo partnerských 

vztazích, v důsledku svého špatného zdravotního stavu, v důsledku užívání návykových látek 

nebo ztráty bydlení z ekonomických důvodů apod.) v tíživé životní situaci, žijí nyní na 

ubytovně nebo v azylovém domě a právě možnost získat samostatné bydlení jim může 

pomoci se z této tíživé situace dostat.  

Až do letošního roku ale město žádný byt (vysloveně označený jako byt sociální), ve 

kterém by bylo možné tyto osoby ubytovat, k dispozici nemělo. Teprve letos se na tyto 

speciální sociální byty změní tři byty, které město vlastní v různých bytových domech a kde 

po provedení stavebních úprav – nových rozvodů vody, kanalizace a elektroinstalace, opravy 

omítek, výmalby, položení nové podlahové krytiny atd. – vzniknou dvě bytové jednotky 

o velikosti 1 + KK a 2 + 1 s vlastním sociálním zařízením. Třetí byt o velikosti 1 + 1 pak 

projde výraznou modernizací. Realizace tohoto projektu bude stát více než 1,5 mil. Kč, město 
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ale prostřednictvím MAS Královédvorsko na tuto realizaci získalo z IROP dotaci ve výši 

1,36 mil. Kč.  

Tím ale snaha o zlepšení situace v této oblasti ze strany města nekončí. Jak uvedla 

místostarostka Alexandra Jiřičková: „Dvůr Králové nad Labem je jedním z mála měst, které 

již sociální bydlení poskytuje, pro tento účel však dosud sloužily pouze volné městské byty 

přidělené za snížené nájemné. Počet volných bytů, které město vlastní, ale zdaleka 

nepostačuje potřebám cílových skupin. Proto i do budoucna plánujeme zřízení dalšího 

dostupného sociálního bydlení, a to rekonstrukcí dvou pater azylového Domu Žofie.“ 

Zdroj: město Dvůr Králové nad Labem 

 

Setkání praktických lékařů a poskytovatelů sociálních služeb 
Ve středu 20. února 2019 se v královédvorském Penzionu Za Vodou uskutečnilo setkání 

pracovníků sociálních služeb, praktických lékařů a zdravotních sester, jehož cílem bylo 

prohloubit vzájemnou informovanost a zlepšit koordinaci zdravotní a sociální péče o seniory. 

Součástí setkání byla také prezentace místních profesionálních sociálních služeb.  

Ředitelka Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem informovala o péči 

o seniory a o osoby s demencí v domácím prostředí i o možnostech a kapacitě královédvorské 

pečovatelské služby. Služby za Farní charitu Dvůr Králové nad Labem představila ředitelka 

Kateřina Hojná; za Misericordii, o. p. s., vedoucí služby Kateřina Litošová; za Diakonii ČCE 

– středisko Dvůr Králové nad Labem – sociální pracovnice Lenka Trochimovič; za Domov 

důchodců Dvůr Králové nad Labem ředitelka Ludmila Lorencová a za Domov sv. Josefa 

v Žirči sociální pracovnice Jovana Lelková.  

Pracovnice královédvorského Úřadu práce přítomné informovaly o změnách v rámci 

příspěvku na péči o osoby blízké a o způsobu potvrzování pracovní neschopnosti uchazečů 

o zaměstnání, kteří jsou vedeni v evidenci úřadu práce. 

Setkání se jako hosté zúčastnily také MUDr. Zuzana Kozáková, ředitelka 

Regionálního institutu ambulantních psychosociálních služeb Trutnov (RIAPS), a Mgr. Jana 

Králíková, DiS., regionální konzultantka a krajská koordinátorka deinstitucionalizace 

psychiatrické péče Ministerstva zdravotnictví ČR. Obě přítomné seznámily s projektem 

deinstitucionalizace psychiatrické péče, jehož cílem je přesunout péči o duševně nemocné 

z nemocniční péče do jejich vlastního prostředí a pomoci jim tak vrátit se do běžného života. 

Součástí tohoto projektu je i vznik Center duševního zdraví, z nichž jedno bude otevřeno také 

v Trutnově. Jedná se o službu založenou převážně na terénní práci multidisciplinárního 

zdravotně-sociálního týmu, která bude působit i na Královédvorsku. 

V návaznosti na uskutečněné setkání bude pro laickou i odbornou veřejnost v nejbližší 

době zpracována informační brožura s komplexní nabídkou sociálních a zdravotních služeb 

včetně informací o sociálních dávkách vztahujících se ke konkrétní situaci např. týkající se 

péče o osoby s demencí, péče o osoby s duševním onemocněním apod., která bude 

distribuována jednak lékařům, jednak poskytovatelům sociálních služeb. Zveřejněna bude 

také na webových stránkách města www.mudk.cz. 

Zdroj: Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor školství, kultury a sociálních věcí 

  

http://www.mudk.cz/
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Ministerstvo kultury opět uvolnilo finanční prostředky na obnovu 

památek  
Také v letošním roce vyhlásilo Ministerstvo kultury ČR pro vlastníky kulturních památek 

dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 

působností“, uzávěrka pro podání žádostí byla ve čtvrtek 28. února 2019. Minimální výše 

příspěvku byla stanovena na 50 tisíc Kč, přičemž podíl nákladů vlastníka byl stanoven na výši 

minimálně 20 % z nákladů, ke kterým se váže poskytnutý příspěvek. Příspěvky jsou určeny 

na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nacházejí mimo památkové 

rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ani ve vlastnictví ČR, 

popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou (např. oltáře, varhany 

v kostele apod.). Žádosti bylo nutné podávat na Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, 

odbor školství, kultury a sociálních věcí na formuláři, který byl k dispozici na stránkách 

Ministerstva kultury ČR. Pro ORP Dvůr Králové nad Labem bude přiděleno 1.071.000 Kč. 

Zdroj: Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor školství, kultury a sociálních věcí 

 

Město vypsalo další dotační programy 
Město Dvůr Králové nad Labem vyhlašuje každý rok dotační programy, jejichž cílem je 

podpora kulturních, sportovních a sociálních aktivit ve městě. Příjemcem dotace mohou být 

subjekty nebo osoby, jejichž činnost či služba je v zájmu města a zdejších občanů. 

V  lednu rada města schválila vyhlášení dotačního programu na podporu veřejně 

prospěšných aktivit, schválena byla také výzva pro podávání žádostí o účelovou neinvestiční 

dotaci pro poskytovatele sociálních služeb poskytovaných podle zákona o sociálních službách 

a program na podporu tělovýchovy a sportu.  

V rámci dotačního programu na podporu veřejně prospěšných aktivit, na který 

bylo v rozpočtu města vyčleněno 500 tisíc Kč, byly vypsány čtyři oblasti podpory:  

A – podpora dlouhodobé činnosti spolků na území města Dvůr Králové nad Labem; 

B – podpora kulturních akcí na území města Dvůr Králové nad Labem; 

C – podpora aktivit neformálního vzdělávání a 

D – podpora kulturních akcí mimo Dvůr Králové nad Labem.  

V letošním roce bylo pro přijímání žádostí stanoveno více termínů: od 25. února do 8. března; 

od 20. do 31. května a od 19. do 30. srpna 2019. 

Pokud se týká výzvy k podávání žádostí o účelovou neinvestiční dotaci pro 

poskytovatele sociálních služeb, poskytovaných podle zákona o sociálních službách, 

termín přijímání žádostí byl stanoven do 18. února 2019 a v rozpočtu města byla pro tyto 

účely vyčleněna částka 1,5 mil. Kč.  

Žádosti o dotace z programu na podporu tělovýchovy a sportu byly přijímány do 

8. února 2019 (bližší informace viz kronika města/měsíc leden/městské události).  

Všechny žádosti musí být podány ve stanovených termínech na předepsaném 

formuláři s povinnými přílohami poštou nebo osobně. Současně musí být originál oskenován 

(včetně podpisu oprávněné osoby) a zaslán elektronicky na adresu dotacemesta@mudk.cz. 

Vyhlášené dotační programy byly a jsou jako každoročně zveřejňovány po dobu 30 dnů před 

termínem stanoveným pro podávání žádostí, poté následuje lhůta pro samotné podání žádosti. 

Tento čas bylo i v letošním roce možné využít pro případné konzultace.  

Zdroj: Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor školství, kultury a sociálních věcí 
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Komise životního prostředí se chce zabývat i podněty občanů 
V pondělí 11. února 2019 se poprvé v novém složení sešla komise životního prostředí. Její 

členové debatovali o náplni činnosti komise, o změnách v postupu kácení dřevin na 

pozemcích města nebo o vyjádření architekta k možnosti doplnění zeleně na náměstí 

T. G. Masaryka. 

Na dalším zasedání bude na základě námětů jednotlivých členů sestaven plán činnosti 

komise pro celý letošní rok. Předseda komise se také prostřednictvím médií obrátil na občany 

našeho města, kterým není lhostejné životní prostředí, ve kterém žijeme, aby své názory, 

připomínky a návrhy zaslali komisi, která se těmito podněty bude zabývat i v souvislosti 

s jejich možným zařazením do připravovaného plánu činnosti komise. 

Zdroj: komise životního prostředí města Dvůr Králové nad Labem 

 

Další rozmísťování ptačích budek 
Pro velký úspěch pokračovalo město v únoru v rozmísťování ptačích budek. V loňském roce 

rozmístila specializovaná firma po městě 54 špačníků, sýkorníků, polobudek a netopýrníků. 

Snaha podpořit hnízdění ptactva byla úspěšná, jak se ukázalo, obsazenost rozmístěných budek 

byla 92 %, dokončená hnízda se našla v téměř polovině sýkorníků. V budkách se nejčastěji 

usídlili sýkora koňadra, sýkora modřinka, rehek zahradní a špaček obecný.  

Největší oblibu si získaly sýkorníky, proto bylo objednáno 14 nových budek za cca 

10 tisíc Kč. Ty byly během tohoto měsíce nainstalovány v oblasti dopravního hřiště 

a městského hřbitova.  

Další budky budou v březnu umístěny v parku Schulzovy sady, kde byly v loňském 

roce zaznamenány i denní úkryty netopýrů. 

Zdroj: Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí 

 

Společenská kronika 

Noví občánci 

V měsíci únoru 2019 se narodilo devět nových občánků našeho města – šest holčiček a tři 

chlapci.  

Zemřelí 

Ve Dvoře Králové nad Labem zemřelo v tomto měsíci sedmnáct osob – z tohoto počtu bylo 

dvanáct královédvorských občanů (šest žen a šest mužů). 

Jubilea 

Členové komise pro občanské záležitosti navštívili v únoru s gratulací a s květinou osmnáct 

občanů při jejich životních jubileích. 

Sňatky 

Své „ano“ si v měsíci únoru řekly v našem městě dva páry snoubenců. 

V tomto období oslavil jeden manželský pár stříbrnou, jeden pár zlatou, jeden pár 

diamantovou a jeden manželský pár dokonce platinovou svatbu. 

Vítání občánků 

Ve Staré radnici bylo v únoru slavnostně přivítáno deset novorozených občánků našeho města 

– tři holčičky a sedm chlapců. 

Zdroj: městská matrika, evidence obyvatel a Komise pro občanské záležitosti 
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Městská policie Dvůr Králové nad Labem 
Zásahy městských strážníků 

Strážníci Městské policie Dvůr Králové nad Labem řešili během měsíce února celkem 

222 případů.  

 

Druh zásahu únor 2019  

 BESIP přestupky 184 

 Dopravní nehoda 1 

 Překročení nejvyšší povolené rychlosti 11 

 Veřejný pořádek (přestupek)  3 

 Obecně závazná vyhláška (přestupek) 1 

 Občanské soužití (přestupek) 2 

 Majetek (přestupek) 5 

 Ztráty a nálezy 2 

 Doručení písemnosti (šetření) 5 

 Odchyt zvířete (opatření) 2 

 Trestný čin 1 

 Pokuty v blokovém řízení 83 

 Na místě nezaplacených blokových pokut 10 

 Domluva 71 

 Předáno Policii ČR 2 

 Předáno na správní odbor MěÚ 18 

 

Kontrola správného parkování  
Městská policie Dvůr Králové nad Labem kontrolovala ve večerních hodinách v úterý 

26. a v nočních hodinách z úterý na středu 27. února ve vybraných lokalitách města to, zda 

řidiči dodržují dopravní předpisy, konkrétně zda správně parkují na místech, která jsou 

k těmto účelům vyhrazena. Bohužel stání v protisměru, na chodnících a na vegetaci zjistila 

hned v několika případech, proto chce podobnou akci pravidelně opakovat. 

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem 

 

Městské informační centrum 

Dvůr Králové nad Labem 

Nové puzzle magnety 
Městské informační centrum se svým nabízeným sortimentem snaží vycházet vstříc 

návštěvníkům našeho města i zdejším obyvatelům. V poslední době byl velký zájem 

o magnety všeho druhu, proto MIC nechalo vyrobit tři nové druhy puzzle magnetů – 

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=717432&x=250&y=250&hash=3bf529b2ae86b5be89e79202ff695b73&ratio=1
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s námětem přehrady Les Království, s pohledem na náměstí T. G. Masaryka a s pohledem na 

dominantu města – kostel sv. Jana Křtitele. 

Magnety lze v rámci „Naučné hry“ skládat do sebe s jinými puzzle magnety a vytvářet 

si tak zajímavou vzpomínku na navštívená místa. Cena jednoho magnetu činí 30 Kč. 

Zdroj: Městské informační centrum Dvůr Králové nad Labem 

 

Technické služby města Dvora Králové nad Labem 
Kácení stromů v Čelakovského ulici 
Vzhledem k tomu, že v letošním roce má ulice Čelakovského projít kompletní 

rekonstrukcí, která se týká i rekonstrukce vodovodní a kanalizační sítě, prováděli pracovníci 

technických služeb od úterý 12. do pátku 15. února plánované kácení stromů. Pokáceno bylo 

celkem 10 javorů a 2 akáty, na jejichž pokácení bylo v loňském roce vydáno povolení. 

Umístění stromů a jejich celkový stav totiž neumožnil jejich ponechání na původním místě. 

Nové stromy budou v ulici Čelakovského vysázeny na podzim letošního roku.  

Zdroj: Technické služby města Dvora Králové nad Labem 

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí  

 

Městské vodovody a kanalizace 

Dvůr Králové nad Labem 
Poruchy vodovodní sítě  
V pondělí 4. února došlo k poruše vodovodního řadu ve Verdeku i ve 

Zboží. V úterý 5. února byla provedena odstávka pitné vody v Mánesově ulici. K vlastním 

pracím na odstranění poruchy došlo od 6:00 do 11:00 hodin, ale ke snížení průtoku vody 

v poruchou poškozeném úseku potrubí došlo již den předtím ve večerních hodinách. 

V úterý 12. února pracovníci MěVaKu odstranili poruchu na kanalizaci v ulici 

Zborovská a o den později poruchu ventilu v ulici Eduarda Zbroje. Ve čtvrtek 14. února 

byla provedena avizovaná odstávka vodovodu v části Čelakovského ulice. Porucha na 

vodovodní přípojce byla odstraňována od 8:00 do 11:00 hodin, zároveň v tomto čase došlo 

i k odstávce dodávky pitné vody – o této skutečnosti byli odběratelé informováni den předem. 

V pondělí 18. února byla odstraněna porucha vodovodu v Heydukově ulici 

u Novachemu. Havárie vodovodu ve Fügnerově ulici pak byla odstraněna ve středu 20. února 

2019. Odstávka vodovodního řadu byla provedena od 8:00 do 15:00 hodin, po dobu opravy 

došlo i k uzavírce ulice. Odběratelé měli k dispozici náhradní zdroj pitné vody z cisterny.  

 

Problémy s kanalizací  
MěVaK počátkem měsíce února opět upozornil odběratele na skutečnost, že v poslední době 

dochází stále častěji k neúměrnému zanášení kanalizačních stok a kanalizačních přípojek. 

Příčinou je vypouštění nevhodných či zakázaných látek do odpadních vod a rovněž vhazování 

nejrůznějších předmětů do odpadů, WC, výlevek apod.  
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K nevhodným a nebezpečným látkám a předmětům patří veškeré tuky a oleje 

(především ze smažení, pečení atd.); vlhčené ubrousky; plenky a nasákavé podložky; vatové 

tyčinky; dámské intimní potřeby všeho druhu; pánská ochrana; veškeré textilní materiály; 

mycí houbičky; žínky apod. Tyto předměty způsobují zanášení kanalizace a velké problémy 

v čistírně odpadních vod. Opravy kanalizace tak jsou i jednou z příčin zdražování stočného. 

 

Mytí a dezinfekce akumulačních nádrží 
V úterý 19. února bylo zahájeno čištění a dezinfekce hlavních čtyřkomorových vodojemů pro 

město Dvůr Králové nad Labem. Tyto práce nezpůsobily odstávku pitné vody ani jiná 

omezení odběratelů. Provedení prací bylo záměrně zvoleno na měsíc únor, neboť v této době 

je snížená spotřeba pitné vody ve spotřebišti, takže zásobovat odběratele pitnou vodou bylo 

možné pouze ze dvou až tří komor centrálního vodojemu. Uvedené práce trvaly do čtvrtka 

28. února 2019.  

Zdroj: MěVaK Dvůr Králové nad Labem a město Dvůr Králové nad Labem 

 

KULTURA VE MĚSTĚ 

Městské kulturní zařízení Hankův dům 
Plesová sezona 

Ples firmy Eurolift cz., s. r. o.  
V pátek 15. února roztančili od 20:00 hodin sál Hankova domu účastníci plesu firmy Eurolift 

cz., s. r. o. Příjemnou atmosféru navodila hudba Levou rukou band Nová Paka. 

„Ples Základní školy Schulzovy sady“  

Unie rodičů a přátel při ZŠ Schulzovy sady pořádala v sobotu 16. února 2019 od 20:00 hodin 

ve velkém sále Hankova domu 24. „Ples Základní školy Schulzovy sady“. Součástí programu 

bylo i předtančení – choreografie Perfekt taneční školy Tak Dance Krok – a bohatá tombola. 

K tanci a k poslechu hrál Ego Retro Music Hořice, vstupné 200 Kč. 

„II. ples města Dvůr Králové nad Labem“ 
Vosa Band, předtančení Angeles Dance Group, oblíbený fotokoutek, slosovatelné vstupenky 

o ceny a další překvapení, tak takový byl již druhý ples, který v pátek 22. února v sále 

Hankova domu pořádalo od 19:30 hodin naše město. Vstupné 220 Kč.  

„XV. Ples jutařů“ 
Následující den, v sobotu 23. února 2019, se od 20:00 hodin uskutečnil v sále Hankova domu 

„XV. Ples jutařů“. K tanci a k poslechu hrál Nine Orchestra Pardubice. 

 

„Teď ne! Aneb na tohle teď není ta pravá chvíle“ 
Situační komedie francouzského dramatika Jeana-Claude Islerta „Teď ne! Aneb na tohle teď 

není ta pravá chvíle“ divákům představila okamžiky, které každý z nás jistě dobře zná. Když 

si totiž myslíme, že máme všechno pod kontrolou, ukáže se, že je tomu právě naopak… 

Herci Činoherního studia Bouře Praha – Michal Dlouhý, Kamil Halbich, Kristýna 

Frejová, David Punčochář a Jana Kotrbatá/Beáta Kaňoková o tom diváky v sále Hankova 
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domu úspěšně přesvědčili v neděli 3. února 2019. Začátek hry v předplatném o tom, jak může 

dopadnout člověk, kterému se v jediném večeru obrátil život zcela naruby, byl v 19:00 hodin, 

vstupné 360 a 380 Kč. 

 

„Vodníkova Hanička“ 
Loutkové divadlo Klíček sehrálo v sále Hankova domu v neděli 10. února marionetovou 

pohádku pro nejmenší s názvem „Vodníkova Hanička“. Začátek představení v 10:00 hodin, 

vstupné 20 a 30 Kč. 

 

Radůza + kapela 
Na koncertě známé české zpěvačky, písničkářky, instrumentalistky, autorky hudby i textů 

zazněly nejen písně z jejího nového alba „Muž s bílým psem“, vydaného v říjnu 2018, ale 

i veřejností oblíbené písně z jejích prvních nosičů. Koncert se v sále Hankova domu konal ve 

středu 13. února od 19:00 hodin, vstupné 320, 340 a 360 Kč. 

 

„Koncert mladých umělců“ 
Jan Vojtek (klavír) a Kristina Vocetková (violoncello) – takové bylo umělecké obsazení 

457. koncertu Kruhu přátel hudby v úterý 19. února. „Koncert mladých umělců“ si posluchači 

mohli vychutnat v salonku Hankova domu od 19:00 hodin, vstupné 130 Kč. 

 

XXV. ročník swingového a jazzového festivalu 

Dny R. A. Dvorského 

„Ondřej Havelka a jeho Melody Makers“  

Je to sice neuvěřitelné, ale v letošním roce se v našem městě uskutečnil již XXV. ročník 

swingového a jazzového festivalu, známého pod názvem Dny R. A. Dvorského.  

Na jubilejním ročníku festivalu nemohlo v úterý 26. února chybět ani vystoupení 

Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers. V sále Hankova domu tak od 19:00 hodin zazněla 

„Rhapsódie v modrém pokoji aneb Jaroslav Ježek a George Gershwin – dva muži mezi nebem 

a jazzem“, sólový klavír Miroslav Lacko. Vstupné 420, 440 a 460 Kč. 

 

„Matt Long trio“ 
Nová vycházející hvězda (rising star) britského blues, Matt Long (UK) – sólová kytara 

a zpěv, Matěj Černý – baskytara a Tomáš Vokurka – bicí, se v Krčmě Starý pivovar 

představila posluchačům ve čtvrtek 28. února od 19:30 hodin. Vstupné 220 Kč. 

Zdroj: Městské kulturní zařízení Hankův dům Dvůr Králové nad Labem 
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Kino Svět 

„Kursk“ 
V úterý 5. února od 19:00 hodin mohli diváci v sále kina Svět zhlédnout 

film vyprávějící o skutečné události, ke které došlo na palubě jaderné ponorky K-141 v roce 

2000 a která otřásla celým světem. Celkem 155 metrů dlouhá jaderná ponorka byla 

„nepotopitelnou“ pýchou Severního loďstva ruského válečného námořnictva. Během 

námořního cvičení otřásly 12. srpna 2000 jejím trupem mohutné exploze, po kterých ponorka 

klesla na dno arktických vod Barentsova moře, do hloubky 108 metrů. V té době se na palubě 

nacházelo 118 členů posádky. Záchrannou operaci komplikovalo zchátralé vybavení 

záchranných týmů i odmítavý postoj ruské vlády přijmout zahraniční pomoc, což 

nezadržitelně vedlo ke katastrofálnímu konci… Vstupné 110 Kč. 

 

„Léto s gentlemanem“ 
Když se v úterý 23. října 2018 uskutečnilo v sále Hankova domu předávání Cen města Dvůr 

Králové nad Labem za rok 2017, zúčastnil se ho i vzácný host: královédvorský rodák, režisér 

Jiří Adamec. V rozhovoru pak přítomné hosty v sále informoval o tom, že společně 

s Jaromírem Hanzlíkem, autorem scénáře, natáčí romantickou komedii „Léto s gentlemanem“, 

ve které Jaromír Hanzlík ztvárňuje i hlavní roli. Všem také slíbil, že se v našem městě v roce 

2019 uskuteční předpremiéra a chybět nebude ani beseda s tvůrci filmu.  

Předpremiéra se v kině Svět skutečně konala, a to v neděli 10. února od 17:30 hodin 

a jak v říjnu 2018 slíbil, zúčastnil se jí nejen režisér a producent Jiří Adamec, ale i Jaromír 

Hanzlík a herci Igor Bareš a Zdeněk Žák. Po besedě se konala také krátká autogramiáda. Dvůr 

Králové nad Labem se tak zařadil k několika málo kinům, v nichž se slavnostní předpremiéra 

nové české romantické komedie „Léto s gentlemanem“ uskutečnila za účasti tvůrců a herců. 

Ti, kteří předpremiéru nemohli z nějakého důvodu navštívit, pak měli možnost film 

v sále kina vidět v sobotu 16. února 2019 od 19:00 hodin. Vstupné na film činilo 130 Kč. 

Zdroj: Kino Svět Dvůr Králové nad Labem 

 

Městské muzeum 
„Od Masopustu do Velikonoc“ 
Vernisáží, na které vystoupili i žáci hudebního a tanečního oboru 

královédvorské ZUŠ R. A. Dvorského, byla ve čtvrtek 14. února v 17:00 hodin zahájena 

v přednáškovém sále výstava „Od Masopustu do Velikonoc“.  

Následně si návštěvníci ve výstavním sále Špýcharu prohlédli exponáty výstavy, která 

je prostřednictvím informačních panelů doplněných o dobové fotografie provedla přes 

masopustní a postní období až po velikonoční svátky – od Modrého pondělí až po Pondělí 

velikonoční. Připomněla velikonoční tradice, velikonoční symboly – řehtačky, píšťalky, 

velikonoční pečivo, figurky i zdobení vajíček. Kraslice, kterých bylo na výstavě více než sto 

kusů, byly i ústředním tématem výstavy – návštěvníci si mohli porovnat zdobení vajíček 

v různých částech naší republiky se zdobením vajíček na Ukrajině nebo v Rusku.  

Součástí výstavy, která trvala od pátku 15. února do Pondělí velikonočního 22. dubna 

2019, byly i programy pro školy. Vstupné 20 a 40 Kč. 
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„Rebelská střední v Berlíně“ 
Německý dokumentární film režiséra Alexandra Kleidera představil divákům zajímavý 

projekt střední školy, ve které není žádná ředitelna a kde se nerozdávají žádné známky. 

Učitele si platí sami studenti a oni sami také rozhodují o osnovách a každodenním chodu 

školy. Hanil, Lena a Alex střední školu nikdy nedokončili, a přesto, že jim je již více než 

dvacet let, rozhodli se to změnit a do této netradiční školy, jediné svého druhu v Německu, se 

zapsali. Z nepřítomnosti obvyklé školní hierarchie a běžného stresu ve třídě jsou zpočátku 

nadšeni, stejně jako z komunitního života svérázné vzdělávací instituce. Na konci jejich studia 

je ale čeká – tak jako na všech ostatních německých školách – státní maturita. A na její 

přípravu zbývají pouze dva roky… 

V přednáškovém sále Špýcharu návštěvníci film zhlédli ve čtvrtek 28. února od 

18:00 hodin, vstupné zdarma. 

Zdroj: Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem 

 

Městská knihovna Slavoj 
„Pasování prvňáčků na čtenáře“ knihovny 
Od pondělí 11. do pátku 22. února se v sálku knihovny konala tradiční 

akce, při které během slavnostního ceremoniálu za účasti krále 

Abecedníka I. a jeho pohádkových pomocníků dostávali malí čtenáři 

svůj první čtenářský průkaz. Se skřítkem Slavoušem děti uhodly hádanku, správně doplnily 

chybějící písmena ve slovech a pomohly tím zachránit knížky z knihovny před skřítkem 

Písmenkožroutem. 

 

„Jak získávat přátele a působit na lidi“ 
Ve dvou na sebe volně navazujících přednáškách (v pátek 15. a 22. února) radil lektor 

Mgr. Jiří Koun posluchačům, jak mít lepší vztahy nejen doma, ale i na pracovištích. Čerpal 

přitom ze stejnojmenného světového bestseleru Dalea Carnegieho. 

Přednášky se konaly vždy od 17:00 hodin v sálku knihovny, ta třetí – poslední – se 

uskuteční v pátek 1. března ve stejnou dobu a na stejném místě. Vstupné dobrovolné. 

 

„Královédvorské knihomrně“ 
Program projektu „S knížkou do života – Bookstart“ byl tentokrát zaměřený na zimní 

radovánky a sport. Účastníci se v sálku knihovny sešli ve středu 20. února 2019 od 9:30 do 

10:30 hodin. 

 

„Legenda Z+H (Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka)“ 
Cestovatelé Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka se nezapomenutelným způsobem zapsali nejen 

do myslí milovníků cestování a cestopisů. Cílem LiStOVáNí „Legenda Z+H“ bylo přiblížit 

Hanzelku se Zikmundem také generacím, kterým jejich cestování v dnešních cestovatelských 

podmínkách mnohdy připadá jako naprosto samozřejmé a netuší, za jakých podmínek se tito 

dobrodruzi ve své době „do světa“ vydávali, jaké potíže museli překonávat, jakým obrovským 
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přínosem v této oblasti jejich putování bylo a jak jejich publikace „mapovaly“ i oblasti 

a zvyky různých etnik, které již v dnešním světě neexistují. Představení Pavla Oubrama 

a Tomáše Drápely tak nebylo určeno jen dospělým, ale mělo co říci i školákům. Uskutečnilo 

se v sále Špýcharu městského muzea ve středu 20. února od 18:00 hodin, vstupné 120 Kč.  

Miroslav Zikmund oslavil v únoru své kulaté narozeniny – neuvěřitelných 100 let! – 

a právě toto představení má velmi rád. 

 

„Sportovní pohádky“  
V programu určeném pro děti od sedmi let se malí posluchači seznámili s netradiční knížkou 

a v ní se sportovními pohádkami. A protože máme zimní období, byly to pohádky o zimních 

sportech. 

V sálku knihovny se další díl Pohádkoterapie konal v pátek 22. února od 13:45 hodin. 

Vstupné zdarma. 

 

„Zimní pohádky“ 

A pohádky se zimní tématikou zahrálo dětem i „Loutkové divadlo Klíček“ – o den později, 

tedy v sobotu 23. února od 15:00 hodin, rovněž v sálku knihovny. Vstupné 20 a 30 Kč. 

 

Internet pro začátečníky nebo mírně pokročilé 
Do čtvrtka 28. února se zájemci mohli v městské knihovně přihlásit na kurz „Jak na internet 

pro úplné začátečníky/mírně pokročilé“. Kurz, který je zaměřen na využití internetu 

a moderních komunikačních technologií, bude mít osm dvouhodinových lekcí, kurzovné 

200 Kč. 

Zdroj: Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem 

 

ŠKOLSTVÍ 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Prázdniny 
Jednodenní pololetní prázdniny připadly v letošním roce na pátek 1. února 2019.  

Jarní prázdniny (v délce jednoho týdne) jsou každoročně stanovovány podle sídla 

školy. V okrese Trutnov byly v letošním školním roce stanoveny na období od pondělí 4. do 

neděle 10. února, takže navazovaly na pololetní prázdniny a žáci a studenti si tak „užili“ deset 

dnů volna. 
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Základní škola Schulzovy sady 

„Ze školky do školy“ 
V rámci programu „Ze školky do školy“ se v měsíci únoru uskutečnily tři ze 

čtyř setkání budoucích prvňáčků.  

Ve čtvrtek 14. února to byly „Zpívánky“ – odpoledne plné písniček, při 

kterém se děti na hodinu proměnily ve zpěváky (zpívající známé písničky), v muzikanty 

(hrající na různé hudební nástroje) a v tanečníky (tančící mazurku). V závěru hodiny se 

naučily novou píseň a její námět a obsah si také vybarvily jako omalovánku. Za svůj výkon 

všechny obdržely první lístek ze čtyřlístku.  

Další čtvrtek děti čekala „Zábavná matematika“, při které hledaly stejný obrázek 

v řadě, orientovaly se v domečku s okénky, zvládly manipulaci s čísly i jednoduché počítání 

a práce na interaktivní tabuli. Za svoji snahu si pak odnesly další díl čtyřlístku. 

Třetí díl čtyřlístku získaly děti ve čtvrtek 28. února za „Hrátky s písmenky“. Tentokrát 

měly za úkol najít písmenka na písmenkové chaloupce (které potřebovaly k poražení zlého 

skřítka), skládaly puzzle a hádaly, na která písmena začínají schované obrázky.  

Všechny programy se v ZŠ Schulzovy sady konaly od 15:30 do 16:30 hodin. 

 

Oslavy sv. Valentýna a mezinárodní den „Daruj knihu“ 
Děti ze 3. A a 4. B nejprve v rámci oslav sv. Valentýna vyráběly dárky pro své nejbližší a pak 

se již těšily na tombolu. Tu tvořily knihy přinesené všemi dětmi z vlastních knihovniček, 

o které se losovalo. 

 

Atraktivní chemie 
V pátek 15. února se na škole uskutečnil zábavně vzdělávací program pro žáky osmých 

a devátých tříd, který připravila Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT) Praha. 

Pokusy – účinky kapalného dusíku nebo suchého ledu, chemický semafor, hoření 

nitrocelulózy nebo ukázky se střelným prachem – žákům předvedl bývalý žák školy 

Ing. Tomáš Sommer a Ing. Jana Zapletalová. Nejvíce ale všechny bezesporu zaujala výroba 

zmrzliny, kterou nakonec mohli i ochutnat.  

 

24. „Ples Základní školy Schulzovy sady“ 

(viz informace v oddíle Kultura ve městě/Městské kulturní zařízení Hankův dům). 

 

„Dětský karneval“ 
Školní družina při ZŠ Schulzovy sady a Agentura VOSA Trutnov uspořádaly v sobotu 

23. února od 14:00 do 16:00 hodin ve školní jídelně u parku pro předškoláky i malé školáky 

Dětský karneval. Děti tančily, soutěžily a předváděly své maškarní kostýmy, nechyběly ani 

písničky či hry, a soutěží o drobné ceny se zúčastnili dokonce i rodiče dětí. Při odchodu si pak 

každé dítě odneslo pamětní papírovou medaili. Vstupné 20 Kč. 

  



55 
 

„Pasování prvňáčků na čtenáře“  
V knihovně Slavoj se i v letošním roce uskutečnilo pasování prvňáčků, při kterém si každé 

z dětí (po úspěšném splnění úkolů) kleklo před pana krále, který se ho dotkl mečem a tím je 

„pasoval na čtenáře“. Poté všechny děti dostaly diplom, čtenářský průkaz a „Deník naruby“, 

kam si budou zatím, než si budou knížky číst úplně samy, zapisovat kdo jim co přečetl. 

Zdroj: ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové nad Labem 

 

Základní škola Strž 

„Agyslingua 2019“ 
Soutěž v anglickém jazyce „Agyslingua 2019“, které se zúčastnilo celkem 

33 škol z Pardubického, Královéhradeckého a Středočeského kraje, se 

v Pardubicích na Anglickém gymnáziu uskutečnila v úterý 19. února. ZŠ Strž na ní odjel 

reprezentovat jeden žák ze třídy 7. A a jeden žák ze třídy 9. B. Soutěž se skládala z eseje 

v anglickém jazyce na téma dopis kamarádovi, z konverzace, z poslechové části a z části, 

kterou soutěžící vypracovávali na počítačích (reálie anglicky mluvících zemí a gramatika). 

I s přestávkou se soutěžilo až do 14:00 hodin, poté došlo k vyhlášení výsledků 

a k velké radosti v královédvorské výpravě – Jan Bukovský z 9. B ZŠ Strž se jak v hlavní 

soutěži, tak i v její počítačové části umístil na 3. místě.   

Zajímavým zpestřením soutěže byla také možnost vyzkoušet si golf s trenérem české 

golfové reprezentace, kterou všichni soutěžící mohli využít právě během přestávky. 

Zdroj: ZŠ Strž Dvůr Králové nad Labem 

 

Základní škola Podharť 
„Pasování prvňáčků na čtenáře“ 
Také žáci prvních tříd ZŠ Podharť se v pondělí 18. února 2019 zúčastnili 

v Městské knihovně Slavoj slavnostního pasování na čtenáře. 

Zdroj: ZŠ Podharť Dvůr Králové nad Labem 

 

Základní škola 5. května 

„Hudba školám“ 
Den, ve kterém byla žákům předávána vysvědčení, škola všem zpestřila 

dopoledním hudebním pořadem s hudební skupinou „Hudba školám“.  

Akce se uskutečnila ve školní tělocvičně, která se proměnila v malé nahrávací studio. Žáky 

1. stupně zapojovali členové skupiny do svého představení a ti si tak vyzkoušeli zpívání 

českých umělých písní před mikrofonem a obecenstvem tvořeným svými spolužáky. Žáci 

2. stupně pak společně doprovázeli kapelu svým zpěvem v písních české i světové popové 

hudební scény. 
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„Pasování prvňáčků na čtenáře“ 
Ve čtvrtek 21. února navštívili knihovnu Slavoj v rámci akce „Pasování prvňáčků na čtenáře“ 

žáci z 1. třídy ZŠ 5. května. 

 

„Young People in European Forests“ 
Ve stejný den se ve škole konalo místní kolo přírodovědné soutěže, zaměřené na život v lese 

a lesnictví YPEF (Young People in European Forests). Školu reprezentovali mladí 

přírodovědci ze 6. třídy ve složení Vojtěch Hojný, Michael Kazmirowski a Daniel Sacher, 

kteří v tomto  místním kole zvítězili.  

Zdroj: ZŠ 5. května Dvůr Králové nad Labem 

 

Základní umělecká škola R. A. Dvorského 
„Dětem“ 
Výstavu ilustrátorky Lenky Jasanské „Dětem“ si návštěvníci školní galerie 

Otto Gutfreunda mohli prohlédnout do neděle 3. března 2019. Diváky zaujala 

její poslední ilustrovaná kniha „Dílna bratří Čapků“.  

 

Vernisáž výstavy „Od Masopustu do Velikonoc“ 
Žáci hudebního a tanečního oboru vystoupili na slavnostní vernisáži výstavy „Od Masopustu 

do Velikonoc“, která se uskutečnila ve čtvrtek 14. února od 17:00 hodin v přednáškovém sále 

Špýcharu městského muzea. 

 

Únorový koncert 
Další z pravidelných veřejných koncertů, na kterém vystoupili žáci hudebního oboru, se v sále 

školy konal poslední únorový den, tj. ve čtvrtek 28. února od 18:00 hodin. 

Zdroj: programy ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem 

 

STŘEDNÍ ŠKOLY 

Gymnázium Dvůr Králové nad Labem 
„Den otevřených dveří“ 
Další „Den otevřených dveří“ pro zájemce o studium na této škole, jejich 

rodiče i širokou veřejnost se konal v sobotu 16. února 2019 od 9:00 do 

12:00 hodin. V 10:30 hodin se opět uskutečnila i beseda a informativní schůzka v aule školy, 

na které účastníci mohli získat řadu užitečných informací.  

Škola každoročně otevírá pro studenty jednu třídu s kapacitou třicet žáků pro čtyřleté 

a jednu třídu pro šestileté studium. Zájem o studium na královédvorském gymnáziu 
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dlouhodobě trvá – v loňském roce se ke studiu hlásilo šedesát devět zájemců na čtyřleté 

a čtyřicet pět zájemců na šestileté studium.  

Zdroj: Gymnázium Dvůr Králové nad Labem 

 

Střední škola informatiky a služeb 

Dvůr Králové nad Labem 
„Zlaté květy“ v Lázních Bělohrad 

Studentky SŠIS oboru Kosmetické služby a Kadeřník se již podruhé zúčastnily VIP akce, 

která se během pololetních prázdnin konala v Lázeňském resortu Strom života v Lázních 

Bělohrad. Letošním námětem byly „Zlaté květy“ a tomu odpovídal i kostým, účes a líčení 

dvou královédvorských hostesek, o které se v daném stylu postaraly jejich spolužačky.  

Hostesky uváděly hosty a prodávaly losy do tomboly, ostatní studentky později 

v zázemí hotelu upravovaly vizáž i obsluhujícím ženám a slečnám. Za odměnu se pak 

všechny studentky i jejich pedagogický doprovod měly možnost zúčastnit po určitou dobu 

večera, kterým provázel Jan Čenský. Akce se studentky zúčastnily na základě spolupráce 

školy s Lázněmi Bělohrad, a. s.  

 

Mezinárodní soutěž „Kalibr cup Lanškroun“ 
Další zajímavou akcí pro studentky výše uvedených oborů byla účast na mezinárodní soutěži 

„Kalibr cup Lanškroun“, ve čtvrtek 14. února. Škola měla zastoupení nejenom v disciplínách 

účesová tvorba a make-up, ale i v disciplínách nehtová modeláž a body-art.  

Letošním tématem bylo „Moulin Rouge“ a nejšikovnější z královédvorských 

soutěžících postoupily do finále soutěže, které se v měsíci březnu uskuteční na výstavišti 

v pražských Letňanech. 

 

Únorový „Den otevřených dveří“ 
Ve čtvrtek 14. února se prostory školy opět v rámci dalšího „Dne otevřených dveří“ otevřely 

návštěvníkům – především těm, kteří se rozhodují, kam půjdou studovat po ukončení základní 

školy, a jejich zákonným zástupcům.  

 

„XIII. Reprezentační ples“ 
V pátek 22. února se v aule školy tančilo za doprovodu kapely Lucky Band a na své si přišli 

i fandové kapely Waldemar Matuška revival. Škola a Unie rodičů při SŠIS, z. s., zde totiž 

pořádaly „XIII. Reprezentační ples“ na téma „Ledové království“. 

V Lázních Bělohrad předvedly studentky SŠIS v rámci pořádané akce styl obsluhy, se 

kterým sklidily zasloužený úspěch, a tento styl představily i návštěvníkům plesu. Nechyběla 

ani módní přehlídka, díky které se účastníci večera mohli alespoň na chvíli vrátit v čase do 

20. století a zhlédnout průřez tehdejšími módními trendy. Každé dvacetileté období 

zmíněného století doprovázely úryvky dobových písní, zlatým hřebem večera se pak staly dvě 

„Ledové královny“, tematicky sladěné s výzdobou sálu.  
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Nevšedním nápadem byla také přítomnost karikaturisty, který během plesového veselí 

vytvářel vtipné karikatury účastníků, bohatá tombola, rautové občerstvení a snídaně v podobě 

čerstvých koblih. Vstupné 390 Kč.  

Zdroj: Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem 

 

ZÁJMOVÁ ČINNOST 

Dům dětí a mládeže Jednička 
Vyhlášení výtvarné soutěže 
Také v roce 2019 pořádá Dům dětí a mládeže Jednička soutěž pro mladé 

amatérské filmaře – „Zlaté slunce královédvorské“. Při této příležitosti byla 

rovněž vyhlášena výtvarná soutěž pro děti na téma „Před kamerou…za kamerou…zvíře může 

stát“. Soutěžící v ní mohou využít svoji fantazii nebo se nechat inspirovat reálným světem 

zvířat, mohou kreslit a tvořit různými technikami. Vyvrcholením soutěže bude výstava 

nejlepších prací.  

Zdroj: DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem 

 

„Pololetky v Jedničce“ 
Začátek letošního února byl pro všechny děti ve znamení prázdnin. Na pololetní prázdniny 

v pátek 1. února hned navázaly prázdniny jarní. Pro děti, které zůstaly ve městě, připravila 

Jednička na každý den nějaký zajímavý program. O pololetních prázdninách si tak děti užily 

zábavné hry i tvoření. Z ponožek si vyrobily legrační kamarády a ze skleniček od přesnídávky 

veselého sněhuláka. V soutěži dvou týmů měl každý možnost ukázat, co umí. Disciplíny byly 

jednoduché, a tak šlo vždy jen o to, kdo první složí puzzle, sestřelí plechovku, uloví rybičku 

nebo vytřídí čočku a hrách. Na závěr zbyl i čas na hru na x-boxu.  

Zdroj: z příspěvku S. Černotové z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku 

upravila kronikářka 

 

Výlet do Prahy 
V pátek 1. února se také patnáctičlenná skupina dětí a dospělých vypravila na výlet do Prahy. 

Cílem byla návštěva Muzea Karla Zemana na pražské Kampě, kde všichni měli možnost 

nahlédnout do zákulisí filmařských triků, vyzkoušet si „let na vznášedle“ nebo roztočit „motor 

ponorky“. Na závěr pátrali po pokladu a každý si z otevřené truhlice odnesl odměnu v podobě 

plastového dinosaura. Dalším cílem byla Jindřišská věž – nejvyšší volně stojící věž v Praze, 

odkud byl pěkný výhled na město, kde si mohli prohlédnout i interaktivní Muzeum pražských 

věží s jejich modely a kde si v podkroví poslechli také několik písní v podání zvonkohry pana 

Manouška.  

Zdroj: z příspěvku V. Jiřičky z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku upravila 

kronikářka 
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Výlet do Aquaparku a iQparku 
Výlet do Liberce čekal děti první den jarních prázdnin. V Aquaparku stihly nejen laser show, 

ale měly možnost projet se na téměř všech tobogánech, zkusit si plavání v divoké řece, 

vyšplhat se na stěnu, odpočinout si ve vířivce nebo prozkoumat vodní jeskyně.  

V odpoledních hodinách pak navštívily všechna čtyři patra iQparku, kde na ně čekaly 

atrakce v podobě zrcadlového bludiště či vodních hrátek, vyzkoušely si práci moderátora, 

člena kapely, barmana, učitele nebo prodavačky, zkusily vyřešit rébusy a logické hádanky, 

nebo jaké to je lehnout si na „Fakírovo lože“. 

 

„Pojď si s námi hrát“ 

Děti se v Jedničce nenudily ani druhý den prázdnin. Vyzkoušet si mohly velké množství 

stolních her: hry postřehové, strategické, party hry, kooperativní a nechyběly ani hry logické. 

Získaly tak povědomí o tom, s jakými hrami se na trhu mohou setkat a trávit nad nimi svůj 

volný čas. V rámci dne si pak také zahrály deskové hry i hry v tělocvičně. 

Zdroj: z příspěvků V. Málkové z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku 

upravila kronikářka 

 

„Tvořivá dílnička“ 
Během jarních prázdnin byla pro děti v Jedničce připravena na středu 6. února „Tvořivá 

dílnička“. Celý den tak tvořily papírové zimní dekorace a svoji činnost si zpestřily 

i soutěžemi. V různých disciplínách se proti sobě utkala tři družstva, která nejprve 

absolvovala ,,exkurzi zámkem“ a hledala poztrácené věci, následovalo poznávání filmových 

melodií. Své soutěžení družstva završila sportovními disciplínami v tělocvičně. Domů si pak 

všichni odnesli řadu krásných výrobků. 

Zdroj: z příspěvku T. Dobiášové z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku 

upravila kronikářka 

 

„Noc v muzeu“ 
Novinkou v nabídce aktivit DDM Jednička se letos o jarních prázdninách stala třídenní akce 

s přespáním v hereckém muzeu Viktorka v Ratibořicích.  

Ve středu 6. února se tak 15 dětí vypravilo do vily herce, producenta, režiséra 

a scénáristy Tomáše Magnuska, aby se zde naučilo, jak se dělá film. Po krátkém úvodu do 

teorie se děti dozvěděly, jak a proč se píše scénář, k čemu slouží jednotlivé filmařské profese 

a proč je důležitá režie. Pak se již režisérka Eva Toulová s dětmi, které si mezitím rozdělily 

role, vydala natáčet první záběry. Již během prvního dne se natáčelo v interiérech, exteriérech, 

a dokonce i ve vířivce a v sauně. Během druhého dne se přímo v muzeu natáčel televizní 

seriál Čechovi, a tak se děti staly i součástí komparzu, diváky a dokonce se také setkaly 

s herci Miloslavem Mejzlíkem, Robertem Cejnarem nebo Petrem Baťkem. Vyzkoušely si 

práci reportérů a pod vedením Tomáše Peterky z Českého rozhlasu Hradec Králové natáčely 

v Ratibořicích anketu. Den pak zakončily pobytem ve wellness a večerní hrou s detektivní 

zápletkou. Třetí den byl ve znamení dokončovacích prací na filmu „Výměna manželů“, kde 

děti vytvářely titulky a také animaci zvířátek technikou stop motion.  

Zdroj: z příspěvku I. Hanušové z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku 

upravila kronikářka 
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„Dětský karneval“ 

Aula královédvorské Střední školy informatiky a služeb byla v neděli 17. února již tradičně 

místem, kde se konal „Dětský karneval“. Pro děti byly připraveny zábavné soutěže o drobné 

ceny, písničky a taneční vystoupení. Vstupenky byly slosovatelné, takže návštěvníci mohli na 

závěr vyhrát pěkné ceny a ceny pro ně byly připraveny i při vstupu do sálu. Nechybělo 

„Bublinárium“, tancování s „Pipi dlouhou punčochou“ a s vílou, několik vystoupení 

mažoretek, „taneční had“, možnost občerstvení a soutěže o drobné sladké odměny. K tanci 

a k poslechu hrál DJ Furat. Karneval se konal od 15:00 do 17:00 hodin, ale dětem se ještě 

dlouho nechtělo domů. Vstupné činilo 10 Kč pro dospělé a 30 Kč pro děti. 

Zdroj: DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem 

 

„Škola bonsaje“ 
Lukáš Praus, člen České bonsajové asociace, seznamoval děti od třinácti let a dospělé na 

kurzu „Škola bonsaje“ v průběhu úvodní lekce nejen s teorií vyzvedávání, zakládání 

a tvarování bonsají, ale účastníci si vyzkoušeli i techniky práce s tzv. vyzvednutým stromkem 

a další praktické dovednosti. Ojedinělá odborná instruktáž budoucích i stávajících 

„bonsajistů“ se v DDM Jednička uskutečnila v sobotu 23. února od 9:00 do 11:00 hodin, 

účastníci za kurs uhradili poplatek 120 Kč. 

Zdroj: DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem 

 

Výukový program – „Ten dělá to a ten zas tohle“ 
Jedničku ve čtvrtek 28. února navštívila skupina dětí z MŠ Nemojov, aby se zde zúčastnila 

výukového programu „Ten dělá to a ten zas tohle“. Děti se nejprve dozvěděly, co je to 

řemeslo, a poté si u „paní účetní“ vyzkoušely roztřídit peníze a dozvěděly se o historii 

platidel. Dalšími zastávkami byly dílna „pana truhláře“, kde si zkusily zatlouct hřebík, nebo 

keramická dílna, kde si u hrnčířky vytočily mističku. Nezalekly se ani prohlídky u pana 

doktora nebo zkoušení oděvů u švadleny. Na předposlední zastávce děti přivítala paní 

uklízečka, které děti pomohly uklidit a správně roztřídit odpad. Od té pak pokračovaly na 

poslední stanoviště ke slečně servírce, se kterou správně prostřely stoly a vypily si čaj.  

Zdroj: z příspěvku V. Málkové z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku 

upravila kronikářka 

 

Mateřské centrum Žirafa 
Výtvarná dílnička 
Výtvarná dílnička pro rodiče s dětmi pokračovala i v měsíci únoru, a to každý 

čtvrtek od 9:00 do 12:00 hodin. Název jednotlivých dílniček představoval i to, co se na nich 

vytvářelo – ve čtvrtek 7. února „Sněhový řetěz s vločkami“; 14. února „Valentýnské srdíčko“; 

21. února „Maska na karneval“ a 28. února „Kočička“. Vstupné na každou dílničku činilo 

40 Kč. 

  



61 
 

Školka nanečisto              

Cenu 70 Kč/hodinu uhradili rodiče profesionální chůvě, která jim nabídla, že se jim každý 

pátek od 9:00 do 12:00 hodin postará o jejich potomka, aby si zatím mohli něco zařídit, 

odpočinout si, ale i zkusit to, jak je jejich dítě schopné zvykat si v cizím prostředí na to, že je 

zde bez maminky nebo tatínka. 

Zdroj: výběr z informací o programech MC Žirafa Dvůr Králové nad Labem 

 

ZPRÁVY ZE SPORTU 

Krasobruslařský klub  

Dvůr Králové nad Labem 

„Malá cena Nového Města nad Metují“ 
V sobotu 2. února se členové oddílu zúčastnili soutěže „Malá cena Nového Města nad 

Metují“. Největšího úspěchu dosáhly K. Hudoková a A. Šimková, které obsadily první místo, 

druhé byly Karolína Semeniuková, H. Šejblová a Yeva Stets a třetí místo patřilo Barboře 

Kejzarové. 

 

„Velká cena Náchoda 2019“ 
V pátek 1. a v neděli 3. února 2019 se tři členové královédvorského Krasobruslařského klubu 

zúčastnili „Velké ceny Náchoda 2019“. 

V pátek se na soutěži hodnocené ISU systémem poprvé představila taneční dvojice 

Štěpán Břeň a Amálie Šimková. Oba si v povinných tancích (swing a tango) vedli výborně, 

volný tanec byl pro ně ale první velkou zkušeností, navíc na jeho přípravu měli jen tři týdny. 

Štěpán Břeň soutěžil i v kategorii mladší žáci sólo. Sice si vylepšil bodový zisk 

náročnějšími skoky, zradily ho však obě piruety, což ho stálo ztrátu 4,5 bodu. S výsledkem 

24,45 bodu se tak umístil na 4. místě.  

Třetím královédvorským zástupcem byla Sára Slavíčková, které se ale nepodařilo 

zopakovat výkon z Mladé Boleslavi. V krátkém programu získala 16,93 bodu, ve volné jízdě 

27,69 bodu. V soutěži Českého poháru jí tak patřilo 28. místo. 

 

5. ročník „Poděbradského ledového srdce“ 
V neděli 10. února 2019 se většina dětí z klubu zúčastnila závodů v Poděbradech. 

 V pohárových kategoriích soutěžili dva zástupci – Amálie Šimková a Barbora 

Kejzarová. Amálie skončila na 9. místě; Barbora v soutěži poprvé předvedla axel a umístila 

se  na 12. místě. Kateřina Karbanová (C2 starší) a Kateřina Hudoková (B1) skončily na 

čtvrtém místě a Jiří Hudok (C2 mladší) a Karolína Křízová (B1) obsadili místa šestá.  

Velkým úspěchem je zisk dvou pohárů z kategorie B1 – začátečníci – které za první 

místo získala Yeva Stets a za druhé místo Magdalena Řehořová.  
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„Malá cena USK Praha“ 
Posledním pohárovým závodem byla pro členy královédvorského klubu „Malá cena USK 

Praha“. V sobotu 23. února 2019 se ho zúčastnilo pět členů klubu, z nichž Štěpán Břeň 

(v kategorii mladší žáci „A“) obsadil 3. místo se ziskem 31,57 bodu (12,39 za techniku 

a 19,18 bodu za programové komponenty). 

Zdroj: www.krasodvur.cz  

 

TC Dvůr Králové 

Časopis „Tennis Arena“ 
Od středy 6. února si členové tenisového klubu mohou u správce bezplatně 

zapůjčit oblíbený tenisový magazín „Tennis Arena“. Aby mělo možnost vypůjčit 

si časopis co nejvíce členů, byla doba zápůjčky stanovena maximálně na pět dnů. 

Zdroj: TC Dvůr Králové, z. s. 

 

TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem 

Sokolští atleti na krajském halovém přeboru 
Začátkem února reprezentovalo atletický oddíl Sokola Dvůr Králové nad 

Labem na halovém krajském přeboru v Jablonci nad Nisou jedenáct 

závodníků. K závodu nastoupili tři žáci, tři žákyně, jedna dorostenka, tři 

dorostenci a jeden junior, kterým se podařilo vybojovat celkem 11 medailí (10 medailí 

individuálních a jednu medaili za štafetu). 

Pět závodníků se stalo přeborníky kraje – M. Poličanský a S. Erbenová ve skoku 

dalekém; M. Pavlík ve skoku vysokém; M. Hojný v běhu na 1 500 metrů a J. Bukovský 

v běhu na 200 metrů.  

J. Bukovský obsadil ještě 2. místo v běhu na 400 metrů a 3. místo v běhu na 60 metrů; 

S. Erbenová a B. Síbrová 2. místa ve skoku vysokém; T. Mencl 3. místo v běhu na 200 metrů 

a dorostenecká štafeta ve složení O. Berger, J. Bukovský, T. Mencl a M. Pavlík obsadila 

2. místo v běhu na 4x150 metrů. 

Zdroj: TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem 

 

TJ Dvůr Králové nad Labem – oddíl atletiky 

Úspěšné „Přebory Libereckého a Královéhradeckého kraje“ 
V sobotu 2. února 2019 se do Jablonce nad Nisou na „Přebory Libereckého 

a Královéhradeckého kraje“ juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků a starších 

žákyň vypravili starší atleti TJ Dvůr Králové nad Labem. Přebory byly úspěšné, medailové 

http://www.krasodvur.cz/
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umístění si vybojovala nejen děvčata v kategorii starších žákyň, ale úspěšná byla i kategorie 

dorostenek a medaile si domů přivezli také dorostenci. 

V kategorii starších žákyň Aneta Jechová v běhu na 800 metrů v čase 2:48,85 skončila 

na 3. místě; 3. místo obsadila také Eliška Karlová ve skoku vysokém překonáním výšky 

1,45 metru a Petra Sedláčková ve vrhu tříkilogramovou koulí svým výkonem 9,17 metru 

obsadila 2. místo. 

V kategorii dorostenek si Eliška Doubravová v běhu na 60 metrů časem 8,41 sekundy 

doběhla pro stříbrnou medaili (a v běhu na 200 metrů s časem 29,55 sekundy obsadila 

4. místo).  

Úspěšní byli i dorostenci. Bronzovou medaili získal v běhu na 800 metrů časem 

2:49,27 Dan Jarolímek a Marek Malich ve vrhu pětikilogramovou koulí si za svůj výkon 

11,93 metru odvezl stříbrnou medaili. 

Zdroj: TJ Dvůr Králové nad Labem – oddíl atletiky 

 

TJ Dvůr Králové nad Labem – šachový oddíl 

V krajském přeboru jsou šachisté průběžně třetí 
Královédvorští šachisté postoupili během měsíce února v krajském přeboru průběžně na 

3. místo. V soutěži si v této sezoně zpočátku nevedli dobře, ačkoliv obhajují první místo 

z loňského roku. V prvních pěti kolech dvakrát prohráli a jednou remizovali, což jim stačilo 

pouze na umístění v polovině tabulky. Třetí místo si vybojovali po výhře nad týmem 

Vrchlabí. 

V posledních dvou kolech soutěže je čekají ještě dva týmy, které již několik let 

aspirují na postup do vyšší soutěže. Pokud by je královédvorské osmičlenné družstvo 

porazilo, ocitlo by se v čele tabulky.  

Královédvorští šachisté sklízeli v posledních sezonách zasloužené úspěchy. V roce 

2017 obsadili třetí příčku v krajské soutěži a v loňském roce ovládli krajský přebor, ze 

kterého mohli postoupit do 2. ligy, vzhledem k nedostatku členů se ale oddíl rozhodl zůstat 

v krajském přeboru. Pokud se tedy týmu podaří obhájit titul krajského přeborníka, s největší 

pravděpodobností do ligové soutěže (vzhledem k nedostatku hráčů) opět postupovat nebude. 

Zdroj: TJ Dvůr Králové nad Labem – šachový oddíl 

 

SAFARI PARK DVŮR KRÁLOVÉ 

Návštěva zoo o pololetních prázdninách  
Dětem nastaly pololetní prázdniny, a tak pro ně v pátek 1. února 2019 

Safari Park opět připravil příjemné překvapení. Stačilo si s sebou vzít 

pololetní vysvědčení nebo jeho kopii, prokázat se jím na pokladně 

a vstupné pro ně stálo pouze 10 Kč. Nezáleželo ani na tom, jaké vysvědčení měly, sleva 

platila pro všechny děti do patnácti let. Pro doprovod stálo vstupné 130 Kč, snížené vstupné 

(pro studenty do 26 let, pro důchodce apod.) činilo 90 Kč.  
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Vzhledem k tomu, že se ale v současné době přestavuje pavilon Vodní svět, byl do 

tohoto pavilonu vstup omezen. 

 

Připomenutí 114. výročí narození Zdeňka Buriana 
Ti, kdo v neděli 10. února navštívili Safari Park, měli možnost zúčastnit se od 14:00 hodin 

v bývalé Neumannově vile (ve správní budově Safari Parku, ve které se v přízemí nachází 

Galerie obrazů Zdeňka Buriana) komentované prohlídky jeho jedinečných obrazů. 

Zdeněk Michael František Burian byl českým malířem a ilustrátorem dobrodružných 

knih, který se proslavil především svými paleontologickými rekonstrukcemi, které prováděl 

společně s profesorem Josefem Augustou.  

Narodil se 11. února 1905 v Kopřivnici, zemřel ve věku 76 let v Praze dne 1. července 

1981. Celkový počet jeho prací se pohybuje kolem čísla 13 000, stále jsou však objevovány 

jeho další práce, které nakladatelé z nejrůznějších důvodů kdysi nevydali. Ilustroval cca 

460 knižních titulů, stejný počet povídek a cca 600 knižních obálek. Na sklonku jeho života 

mu byl udělen titul zasloužilý umělec, 23. května roku 2000 po něm byla pojmenována 

planetka č. 7867 a v roce 2017 český dinosaurus – Burianosaurus augustai – jehož fosilie byly 

objeveny v roce 2003 u Kutné Hory. Skupina Greenhorns složila píseň „Mistře Buriane, díky 

za ten svět“, v rodném městě je po něm pojmenována ulice a základní škola a jeho díla jsou na 

aukci vydražována za desítky až stovky tisíc korun. 

Sbírka obrazů s prehistorickou tematikou v královédvorské galerii je největší stálou 

expozicí Burianových obrazů na světě. Ve čtyřech sálech je zde návštěvníkům představen 

vývoj života na Zemi od prvohor (období, které trvalo okolo 345 milionů let a během kterého 

se formovaly kontinenty, vyvinuly se první druhy rostlin, bezobratlých, ryb a obojživelníků) 

až po čtvrtohory (od starší doby kamenné až po současnost). V období čtvrtohor se Burian 

snažil zachytit zejména vývoj člověka a rozvoj savců – mamutů nebo srstnatých nosorožců. 

Velkou část sbírky zaujímají také obrazy dinosaurů (typických pro druhohory). Sbírka 

Burianových obrazů ve Dvoře Králové nad Labem obsahuje celkem 147 děl, je světovým 

unikátem a tyto obrazy byly prohlášeny za národní kulturní památku. 

Vystavené obrazy také budí zaslouženou pozornost návštěvníků včetně těch 

nejmenších. 

Zdroj: Wikipedie, životopis Zdeňka Buriana a Safari Park Dvůr Králové 

 

„Gabon – ta nejčernější Afrika“ 
Promítání dokumentu Michala Skalky o pozorování pralesních slonů, a to ze vzdálenosti na 

délku chobotu, gorilího „mladíka“ a jeho rodiny, velryb, nebo ceremoniálu Bwiti přiblížilo 

posluchačům zemi na západním pobřeží Afriky (bývalou francouzskou kolonii), ve které žije 

pouze něco okolo dvou milionů obyvatel a která získala v roce 1960 nezávislost. Porosty 

tropických deštných pralesů Republiky Gabon, jak zní její oficiální název, jsou domovem 

velkého počtu druhů hmyzu, žijí zde hadi včetně krajt, dikobrazi, paviáni, lemuři, ohrožené 

gorily, stovky druhů ptáků včetně papoušků, na březích řek hroši a krokodýli, v hustých 

travnatých porostech antilopy atd.  

Promítání se uskutečnilo ve čtvrtek 28. února od 18:00 hodin v hotelovém sále Masai 

Boma, vstupné zdarma. 

Zdroj: Safari Park Dvůr Králové 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Afrika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hmyz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dikobraz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pavi%C3%A1n
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lemur
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gorila
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hro%C5%A1i
https://cs.wikipedia.org/wiki/Krokod%C3%BDl
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DALŠÍ UDÁLOSTI VE MĚSTĚ A V JEHO OKOLÍ 

Řidiči mají ve městě k dispozici novou myčku aut 
Na parkovišti u hypermarketu Tesco byla nově otevřena nejmodernější samoobslužná myčka 

aut s pěnovým předmýváním, ve které jsou mycí prostředky Automax pravidelně kalibrovány 

tak, aby byla zaručena nejlepší kvalita mytí. Společnost PerfectWash, s. r. o., která zde myčku 

instalovala, nabízí zákazníkům i věrnostní karty a slevový program, určený pro pravidelné 

a firemní zákazníky. 

Zdroj: PerfectWash, s. r. o. 

 

Léčebna zrakový vad Dvůr Králové nad Labem 

Celníci léčebně věnovali peníze na hračky a pomůcky 
Celníci podpořili nákup nových léčebných pomůcek a hraček pro děti se zrakovými vadami 

a mezi sebou vybrali 45.700 Kč, které předali ředitelce léčebny. Dětem dlouhodobě 

odloučeným od svých nejbližších se také již několik let snaží zpříjemnit jejich pobyt 

v léčebně. V loňském roce pro ně uspořádali výlet do Dobrušky, připravují pro ně zábavné 

a zároveň i vzdělávací programy, ukázky práce psovodů při výcviku služebních psů apod. 

Zdroj: Celní úřad Královéhradeckého kraje 

 

Junák – český skaut, středisko Zvičina 

Další z akcí Junáku 
V sobotu 23. února uspořádalo skautské středisko Zvičina pro vlčata 

a světlušky i pro skautky a skauty tradiční závody v Kimově hře, v Setonově 

hře, v šifrování a v morseovce a nezapomnělo se ani na ty nejmladší – 

předškoláky a prvňáčky. 

Po slavnostním zahájení byli soutěžící rozděleni do tří kategorií podle věku. Pro 

předškoláky a prvňáčky byly připraveny jednoduché logické a šifrovací úlohy pod názvem 

„Putování s detektivem“. 

Na světlušky a vlčata čekala Kimova hra, ve které je úkolem soutěžících rozmístit co 

nejpřesněji 10 terčíků do čtvercové sítě 5x5 podle předem připraveného vzoru, který je jim ale 

odhalen pouze po dobu několik sekund. Vítězem se stává ten, kdo do dané sítě umístí správně 

nejvíce terčíků. Nechyběla také Setonova hra a šifrování. V Setonově hře je soutěžícím 

v časovém limitu ukázáno 24 předmětů a zvítězí ten, kdo si jich zapamatuje nejvíce.  

Druhou částí závodů bylo šifrování, kdy soutěžící daný text zašifrovali a rozšifrovali 

pomocí jednoduchých šifrovacích metod.  

Pro skautky a skauty byla připravena také Morseova abeceda – příjem písmen a číslic 

vysílaný pomocí píšťalky a přepis textu do morseovky. Vítězem se stal ten, kdo přijal 

a správně přepsal za nejkratší čas nejvíce znaků. 

Zdroj: Junák – český skaut, středisko Zvičina Dvůr Králové nad Labem, z. s.  
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Klub důchodců v Sadové, z. s., 

Dvůr Králové nad Labem 
Na setkáních v zimním období byly prostřednictvím videí, fotografií 

a vzpomínek účastníků připomenuty společné zážitky z jednotlivých akcí 

uskutečněných v loňském roce. Paní Frölichová z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 

také přítomným přiblížila svojí prezentací projekt „Seniorská obálka“, který má přispět 

u nemocných, hendikepovaných a starších osob k jejich lepší komunikaci s lékařem či 

ošetřující službou v případě, že tyto osoby postihne náhlá zdravotní indispozice a ony tak 

nemohou záchranáře dostatečně informovat o svém trvalém zdravotním stavu a užívaných 

lécích.  

V měsíci únoru se pak uskutečnila výroční členská schůze klubu, na které nechybělo 

ani kulturní vystoupení žáků z královédvorské ZŠ Schulzovy sady. 

Na měsíc březen je naplánováno uskutečnění tradiční oslavy MDŽ v restauraci 

„U Antonína“ v Lipnici, na které nebude chybět ani živá hudba. 

Zdroj: Klub důchodců v Sadové, z. s., Dvůr Králové nad Labem 

 

MAS Královédvorsko 

„Komunikace rodičů a školy“ 
V přednáškovém sále Špýcharu městského muzea se v pondělí 18. února 

2019 od 17:00 hodin uskutečnila beseda veřejnosti s psychologem PhDr. Davidem Čápem, 

Ph.D., z katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, nazvaná „Komunikace 

rodičů a školy“. 

Přednášející v ní přítomným přiblížil komunikaci s rodiči z pohledu druhé strany – 

z pohledu školy. Vysvětlil jim, že škola jim některé informace sdělovat ze zákona nemůže, 

naopak jiné informace od rodičů zase nutně potřebuje vědět, aby mohla správně pracovat 

s jejich dítětem. Zamýšlel se nad tím, proč je důležité, aby se rodiče vůbec tématem 

komunikace se školou zabývali – je to proto, aby lépe pochopili, proč se určité věci dějí 

takovým či jiným způsobem, dále proto, že rodiče tak mohou být v užším a lepším kontaktu 

s vyučujícími a mohou i případně pomoci při řešení složitější situace kolem jejich dítěte. 

Oproti době například před 20 lety se ve školství řada věcí změnila – neexistují zcela 

jednotné osnovy, školy se více diferencují, více se hovoří o dovednostech či kompetencích 

žáků, nejen o jejich znalostech, školy pro řadu svých činností potřebují souhlas či spolupráci 

rodičů atd. Změnil se i postoj a přístup rodičů. Je mezi nimi výrazná skupina těch, kteří se 

o vzdělávání svých dětí aktivně zajímají, někteří mají ale i výrazné postoje a názory na to, jak 

by vzdělávání mělo vypadat, což může být zdrojem konfliktů… 

Beseda se uskutečnila v rámci projektu „Místní akční plány vzdělávání ORP Dvůr 

Králové nad Labem“, zájemci měli možnost s přednášejícím na dané téma i diskutovat. 

Zdroj: MAS Královédvorsko, z. s. 
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Farní charita Dvůr Králové nad Labem 

„Třídit odpad není věda“ 
Účastníci kurzu se v pondělí 11. února 2019 od 15:00 do 16:00 hodin 

dozvěděli, jaký odpad se dá třídit, jak a kam se odpad dává a kam se vyváží, 

i to, co se dá s odpadky dále dělat. Kurz pořádala Farní charita Dvůr Králové 

nad Labem v rámci projektu Královéhradeckého kraje a byl pořádán zdarma. 

Zdroj: Farní charita Dvůr Králové nad Labem 

 

Hasičský záchranný sbor České republiky 
Výjezdy jednotky profesionálních hasičů ze Dvora 

Králové nad Labem 
V pátek 15. února v 7:30 hodin ráno zasahovali profesionální hasiči ze Dvora 

Králové nad Labem společně s hasiči z Trutnova a s dobrovolnou jednotkou 

z Hajnice v katastrální části Výšinka u dopravní nehody dvou osobních 

automobilů. Oba vozy skončily mimo silnici převrácené na bok, z jednoho havarovaného auta 

museli hasiči jednu osobu vyprostit. Dvě zraněné osoby si pak převzala zdravotní záchranná 

služba a hasiči místo nehody zabezpečili proti vzniku požáru. 

Tím však celá nehoda neskončila. V místě havárie se tvořily kolony čekajících vozidel 

– v jedné z nich čekal i linkový autobus. Ten se pokusil v koloně otočit, zapadl ale přitom 

zadní nápravou do příkopu a další svojí částí blokoval komunikaci. Hasiči tak zapadlý 

autobus museli uvolnit pomocí vyprošťovacího vozidla, naštěstí se tato nehoda obešla bez 

zranění. Následně si pak místo zásahu převzali policisté. 

Zdroj: HZS Královéhradeckého kraje  

 

POČASÍ V NAŠEM MĚSTĚ 

Počasí v měsíci únoru 
Minimální teploty dosahovaly v únoru hodnoty od -8,1 °C (v sobotu 23. února 2019) do 

+0,8 °C (v pondělí 11. února 2019). V porovnání s tím byl únor 2018, pokud se minimálních 

teplot týká, mnohem chladnější. Tehdy se minimální teploty pohybovaly v rozmezí od  

-14,4 °C do +0,4 °C, kromě jednoho dne byly stále pod bodem mrazu a ke konci měsíce byla 

jednou naměřena teplota -10 °C, dvakrát více než -12 °C a dvakrát více než -14 °C.  

Maximální teplota dosahovala v únoru hodnoty od -0,6 °C (ve středu 6. února 2019) 

do +12,8 °C (ve čtvrtek 28. února 2019). Pro porovnání – maximální teploty se v únoru 2018 

pohybovaly v rozmezí od -9,5 °C do +4,9 °C, desetkrát byly pod bodem mrazu a jednou na 

0°C. Tato porovnání potvrzují skutečnost, že naměřené hodnoty teplot byly ke konci února 

2019 výrazně nad dlouhodobým průměrem, který se v tomto období pohybuje kolem +4 °C. 

Teplotní rekordy v sobou 16. února padly v naší republice na dvaceti pěti stanicích, 

které měří teploty alespoň třicet let. Nejtepleji bylo v Albrechticích na Karvinsku, kde 

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=1062052&x=300&y=300&hash=54499a3398da611274946ef3ce22a829&ratio=1
http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=702153&x=800&y=599&hash=7149fc351594ff5523091c8917f8a380&ratio=1
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naměřili +17 °C, v Krnově na Bruntálsku to pak bylo +16,3 °C. V našem městě dosahovala 

maximální teplota v tento den „pouze“ +9,3
 
°C, ranní teplota byla dokonce dost pod bodem 

mrazu (-4,9 °C).  

Zdroj: meteostanice Gymnázia Dvůr Králové nad Labem 

 

TEPLOTY V ÚNORU 2019 

Datum Minimální teplota Průměrná teplota Maximální teplota 

1. 2. 2019  -3,6 °C  -0,6 °C  +2,6 °C 

2. 2. 2019  +0,3 °C  +3,2 °C  +6,5 °C 

3. 2. 2019  -1,4 °C   0,0 °C  +1,5 °C 

4. 2. 2019  -5,4 °C  -1,5 °C  +1,4 °C 

5. 2. 2019  -7,0 °C  -3,4 °C  +0,5 °C 

6. 2. 2019  -5,3 °C  -2,0 °C  -0,6 °C 

7. 2. 2019  -8,0 °C  -3,5 °C  +0,9 °C 

8. 2. 2019  -3,0 °C  -0,5 °C  +2,3 °C 

9. 2. 2019  -3,1 °C  +1,1 °C  +6,6 °C 

10. 2.2019  -2,3 °C  +0,8 °C  +3,8 °C 

11. 2. 2019  +0,8 °C  +2,0 °C  +3,6 °C 

12. 2. 2019  -2,1 °C  -0,1 °C  +1,8 °C 

13. 2. 2019  -2,2 °C  +0,7 °C  +2,9 °C 

14. 2. 2019  -1,9 °C  +2,0 °C  +5,6 °C 

15. 2. 2019  -3,3 °C  -1,3 °C  +1,3 °C 

16. 2. 2019  -4,9 °C  +0,6 °C  +9,3 °C 

17. 2. 2019  -4,2 °C  +1,5 °C  +11,2 °C 

18. 2.2019  -4,1 °C  +2,0 °C  +12,3 °C 

19. 2. 2019  -3,8 °C  +2,0 °C  +9,0 °C 

20. 2. 2019  -1,7 °C  +2,3 °C  +5,5 °C 

21. 2. 2019  -2,0 °C  +1,8 °C  +5,5 °C 

22. 2. 2019  -5,3 °C  +0,2 °C  +4,5 °C 

23. 2. 2019  -8,1 °C  -3,2 °C  +2,2 °C 

24. 2. 2019  -6,5 °C  -1,7 °C  +4,0 °C 

25. 2. 2019  -3,5 °C  +1,4 °C  +8,7 °C 

26. 2. 2019  -2,1 °C  +2,9 °C  +9,6 °C 

27. 2. 2019  -3,2 °C  +4,7 °C  +11,6 °C 

28. 2. 2019  -3,7 °C  +3,2 °C  +12,8 °C 
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ZAJÍMAVOSTI Z DOMOVA 

„Protipadělková směrnice Evropské unie“ 
Od soboty 9. února 2019 začala platit i v naší zemi „Protipadělková směrnice Evropské unie“, 

která přinesla všem výrobcům povinnost označovat léky 2D kódy a zaevidovat je do úložiště. 

Nově tak bude moci být v lékárnách prodáváno pouze to léčivo, které bude evidováno tímto 

způsobem. Při prodeji pak prodejce musí 2D kód načíst, podívat se, jestli je lék v pořádku 

a nepoškozený a načtením kódu ho „zneplatnit“, což znamená, že se prodaný lék z úložiště 

léčiv odstraní. 

„Protipadělková směrnice“ má podle nařízení Evropské unie ochránit občany proti 

nebezpečí lékových padělků. Podle České lékárnické komory (ČLnK) bude ale tento systém 

neúměrně administrativně náročný a tedy i nákladný. Směrnice podle ní navíc nezajišťuje 

účinnou a systematickou ochranu uživatelů proti falešným lékům prodaným mimo lékárny.  

Zdroj: Česká lékárnická komora 
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FOTOGALERIE UDÁLOSTÍ A AKCÍ 

Únor 2019 
„Dětský karneval“ školní družiny ZŠ Schulzovy sady 
Dětský karneval pro předškoláky i malé školáky uspořádala v sobotu 23. února školní družina 

při ZŠ Schulzovy sady a Agentura VOSA Trutnov. Vedle tance, her a soutěží o drobné ceny 

čekaly děti i pamětní papírovou medaile. 

 

 

 

Puzzle magnety 
 

Městské informační centrum 

Dvůr Králové nad Labem 

nechalo vyrobit tři nové druhy 

puzzle magnetů – s námětem 

přehrady Les Království, 

s pohledem na náměstí 

T. G. Masaryka a s pohledem 

na dominantu města – kostel 

sv. Jana Křtitele.  

Magnety lze v rámci „Naučné 

hry“ skládat do sebe s jinými 

puzzle magnety a vytvářet si 

tak zajímavou vzpomínku na 

navštívená místa. 
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Připomenutí 114. výročí narození Zdeňka Buriana 
V neděli 10. února měli návštěvníci Safari Parku jedinečnou možnost zúčastnit se v rámci 

připomenutí výročí narození malíře Zdeňka Buriana komentované prohlídky jeho jedinečných 

obrazů, kterých Safari Park vlastní celkem 147. 

 

 

 

 
Obrazy jsou ve správní budově Safari Parku rozmístěny ve čtyřech sálech. 
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Akce Domu dětí a mládeže Jednička 

„Pololetky v Jedničce“ 

 
O pololetních prázdninách byly pro děti připraveny zábavné hry i tvoření. V soutěžích dva 

týmy skládaly puzzle, sestřelovaly plechovku, lovily rybky nebo třídily čočku a hrách. 

Foto: 2x archiv DDM Jednička 

 

Výlet do Aquaparku a iQparku 

 
V libereckém Aquaparku se děti projely na většině tobogánů, plavaly v divoké řece, šplhaly na 

stěnu, užily si nejrůznější atrakce nebo odpočívaly ve vířivce.  

V iQparku na ně čekalo zrcadlové bludiště, vodní hrátky, řešení rébusů, hádanek nebo 

„Fakírovo lože“. 

Foto: 2x archiv DDM Jednička 
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„Noc v muzeu“ 

Novinkou se letos o jarních prázdninách stala třídenní akce v hereckém muzeu Viktorka 

v Ratibořicích. Děti natáčely, staly se komparsisty, vyzkoušely si práci reportérů, učily se 

základy animace, vytváření titulků a mnoho dalšího. 

Foto: 2x archiv DDM Jednička 

 

„Dětský karneval“ 

Aula královédvorské Střední školy informatiky a služeb přivítala v neděli 17. února již 

tradičně desítky dětí v karnevalových úborech, pro které byly připraveny zábavné soutěže, 

taneční vystoupení, slosovatelné vstupenky, občerstvení a sladké odměny. 

Foto: 2x archiv DDM Jednička 
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„Škola bonsaje“ 

 
Ojedinělá odborná instruktáž budoucích i stávajících milovníků bonsají se v DDM Jednička 

uskutečnila v sobotu 23. února 2019. Účastníci se dozvěděli, jak zakládat a tvarovat bonsaj, 

vyzkoušeli si techniku práce s tzv. vyzvednutým stromkem a další praktické dovednosti. 

Foto: 2x archiv DDM Jednička 

 

Pokračovaly rekonstrukční práce na ZŠ Schulzovy sady 

 
Historická pohlednice na ZŠ Schulzovy sady – původně obecnou a měšťanskou školu 

chlapeckou.  
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Díky rozsáhlým stavebním 

úpravám škola přistavěním 

schodišťové věže s výtahem 

získala bezbariérový přístup. 

Půdní vestavba rozšířila 

prostory ZŠ Schulzovy sady 

(budovy „A“) o celé jedno 

patro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohled na budovu školy před 

rekonstrukcí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budova školy po výměně 

střešní krytiny a po provedení 

půdní vestavby. 
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Svůj slib režisér Jiří Adamec splnil 

 
 

Když se v úterý 23. října 2018 uskutečnilo v sále Hankova domu předávání Cen města Dvůr 

Králové nad Labem za rok 2017, zúčastnil se ho také královédvorský rodák – režisér Jiří 

Adamec. V rozhovoru informoval přítomné o tom, že společně s Jaromírem Hanzlíkem natáčí 

romantickou komedii „Léto s gentlemanem“, a všem přítomným slíbil, že se v našem městě 

uskuteční předpremiéra tohoto filmu. Ta se v kině Svět skutečně konala v neděli 10. února 

2019 a byla spojena i s besedou a s autogramiádou. Kromě Jiřího Adamce a Jaromíra 

Hanzlíka se jí zúčastnili také herci Zdeněk Žák a Igor Bareš. 

Foto: Zdeněk Čermák 

 

Na titulní straně kroniky událostí v měsíci únoru 2019: Pohled na budovu ZŠ Schulzovy 

sady, kde ve směru od parku pokračovaly v únoru stavební práce.  

 

Foto: Pokud není uvedeno jinak, autorkou fotografií je kronikářka města. Historická 

pohlednice budovy obecné a měšťanské školy chlapecké – nyní budovy „A“ ZŠ Schulzovy 

sady – pochází ze soukromé sbírky. 


