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Taťána Ruprichová – Pospíšilová, ilustrátorka měsíce února
Narodila se v roce 1947 v Jeseníku. Vystudovala Vyšší průmyslovou školu textilní s vý-

tvarným zaměřením v Brně. Původně pracovala ve Dvoře Králové nad Labem jako textilní 
návrhářka. Samostatně začala tvořit v roce 1990 a od té doby se věnuje výhradně malbě. Její 
obrazy se vyznačují teplem a hřejivou barevností. Jsou lyricky ženské, plné poezie a romantis-
mu. Jsou souzněním člověka s mnohotvárnou přírodou. Posledních několik let se zabývá por-
tréty  a maluje klapky do aukce pro zlínskou filmovou školu. Vystavuje samostatně v řadě na-
šich měst. Na vernisážích ji často doprovází její bratr, zpěvák a hudebník Luboš Pospíšil.

CELOSTÁTNÍ  UDÁLOSTI

Slavnostní zahájení 21. zimní olympiády ve Vecouveru poprvé pod střechou
Poprvé v historii se chystalo slavnostní zahájení olympijských her pod střechou. V sobotu 

13. 2. ve tři hodiny ráno středoevropského času se zaplnila hokejová hala BC Place Stadium 
v kanadském Vancouveru sportovci a také fanoušky z celého světa.

Na seznamu účastnických zemí bylo zapsáno 82 zemí, o dvě více než na předcházejících 
hrách v Turíně. Česká vlajka byla už na začátku týdne svěřena do rukou hokejisty Jaromíra 
Jágra. 

Novým pražským arcibiskupem se stal Dominik Duka
Novým pražským arcibiskupem a českým katolickým primasem byl v sobotu 13. 2. jme-

nován královéhradecký biskup Dominik Duka. Rozhodnutí Vatikánu oznámilo pražské arci-
biskupství. 
Životopis nového arcibiskupa

Narodil  se  26.  dubna  1943  v  Hradci  Králové.  Po  maturitě  na  gymnáziu  pracoval  ve 
strojírenském podniku ZVÚ v Hradci Králové, kde se vyučil zámečníkem, a po dvouleté vo-
jenské službě byl v roce 1965 přijat na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu  v Litomě-
řicích.  Na kněze  byl  vysvěcen 22.  června  1970,  v  roce  1979 získal  ve  Varšavě  licenciát  
teologie. Začátkem roku 1968 vstoupil do tajného noviciátu řádu dominikánů; po vysvěcení 
působil pět let jako farář v Chlumu nad Ohří, Jáchymově a Nových Mitrovicích, v roce 1975 
mu ale byl odebrán státní souhlas k duchovní činnosti. Následně působil  v dělnických profe-
sích, i nadále se ale věnoval duchovní činnosti. V letech 1981-1982 byl za svou činnost věz-
něn. V roce 1986 se stal provinciálem řádu dominikánů v Československu  a později v ČR, 
byl jím až do roku 1998; v letech 1990 - 1999 také vyučoval biblistiku na Teologické fakultě 
Univerzity Palackého v Olomouci. Od června 1998 byl sídelním biskupem královéhradecké 
diecéze, od jara do podzimu 2008 vedl jako dočasný správce i litoměřickou diecézi.

Práce při důchodu je nyní výhodnější
Smlouvu mohou pracující senioři uzavírat i na dobu neurčitou. Důchod se jim od nynějška 

může při práci zvyšovat. Téměř třetina důchodců podle loňského sdělení České správy soci-
álního zabezpečení (ČSSZ) pobírá důchod nižší, než je celostátní průměr. Mnoha z nich tak 
příjem vystačí s bídou na nájem, a jsou nuceni si přivydělávat. 

Nově také senioři mohou požádat o úpravu vyměřovacího základu, ze kterého se důchod 
vypočítává, pokud souběžně s jeho pobíráním pracují. Pokud si tak například zvolí výplatu 
důchodu ve výši jedné jeho poloviny, za každých 180 kalendářních dnů, kdy pracují, se jim 
důchod zvýší o 1,5 procenta základu. Jestliže si ho nechají vyplácet v plné výši, zvýší se za 
každých 360 dnů výpočtový základ o 0,4 procenta. K tomuto zvýšení ovšem může dojít až po 
dvou  letech  nepřetržitého  výkonu  výdělečné  činnosti  nebo  tehdy,  když  senior  odpracuje 
alespoň 360 dnů a poté zaměstnání ukončí. 
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MĚSTSKÉ  UDÁLOSTI

Kalamitní zimní stav byl odvolán
V sobotu 6. 2. v poledne odvolala starostka města Edita Vaňková kalamitní stav, který vy-

hlásila kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám v pátek 5. 2. dopoledne. Zimní údržba 
se tak vrátila k schválenému plánu a silnice a chodníky byly udržovány opět podle něj.

Město už může samo čerpat vodu
Další  úspěšný krok má za  sebou město ve snaze  o snížení  vysoké ceny vody.  Získalo 

rozhodnutí  o  čerpání  podzemní  vody.  Tím  se  mu  otevřela  cesta  k  možnosti  provozovat 
vlastními silami své vodovodní a kanalizační sítě. Zastupitelé na posledním jednání 21. 1. 
podobný způsob schválili, pokud by došlo ke sporům se současným provozovatelem sítí. Už 
nyní  se  snaží  „radnice“  převzít  iniciativu  a  chce  vybírat  peníze  za  vodné a  stočné sama. 
Upraveno z KD, 12. 2.

Preventivní program proti kriminalitě ve městě
Radní města se rozhodli podpořit preventivní program, který by měl zabránit růstu krimina-

lity. Doporučili proto zastupitelstvu, aby z obecní pokladny uvolnilo dotaci ve výši 150 tisíc 
korun na zajištění vybavení interaktivní učebny prevence kriminality. Ta bude umístěna v bu-
dově Obvodního oddělení  Policie  České republiky.  Dotace mají  posloužit  k  nákupu audi-
ovizuální techniky, především interaktivní tabule,  projektoru,  počítače a jeho příslušenství. 
Poslední slovo budou mít zastupitelé, kteří požadovanou částku musí schválit.    KD, 25. 2.

Veletrh Holiday World 2010
Brány holešovického výstaviště v Praze byly letos otevřené ve dnech 4. - 7. 2., a to jak pro 

odborníky, tak i pro širokou veřejnost z řad cestovního ruchu. Konal se zde již 19. ročník stře-
doevropského veletrhu cestovního ruchu Holiday World.  Na tomto veletrhu se prezentovalo 
690 vystavovatelů ze 47 států, počet odborných návštěvníků letos dosáhl čísla 7105, počet ve-
řejnosti 21820, novinářů pak 810. Celkový počet účastníků se vyšplhal na 31710. 

Město Dvůr Králové nad Labem zde mělo také své místo. Po dobrých zkušenostech z mi-
nulých let město vystavovalo opět ve společném stánku se zoologickou zahradou. Stánek byl 
součástí výstavní plochy sdružení Podzvičinska, jehož je Dvůr Králové nad Labem členem, 
a to v rámci expozice Královéhradeckého kraje. 

Realizace změny dopravy v centru města
Motoristé v únoru 2010 zažili změnu dopravy na náměstí T.G.Masaryka. Důvodem byly 

práce na rekonstrukci bývalé Reginy a začátek úprav centra města. Jednalo se o uzavření dvou 
stran náměstí pro dopravu (u bývalé Reginy a lékárny). Do náměstí se vjíždělo pouze ulicí 
J. Hory, Palackého ulice byla jednosměrná. Změnu přinesl nový dopravní systém i do autobu-
sové dopravy. Byla přesunuta zastávka místní dopravy, kde staví spoj na vlakové nádraží, po 
zkušebním provozu ve Švehlově ulici byla nakonec přemístěna do Rooseweltovy ulice. Zcela 
zrušena byla linková zastávka u kostela pro spoje jedoucí do náměstí.     

Vrátí se do města pivovarnické řemeslo?
Zájemci o obor kvasná technologie budou mít nyní jistotu zaměstnání. Najít v současné do-

bě ve městě a jeho okolí uplatnění není vůbec jednoduché. Nyní se „deváťákům“ otvírá nová 
možnost.  Tou  je  pivovarnictví.  Majitel  pivovaru  Tambor  nabízí  v  rámci  svého  pivovaru 
možnost pracovních míst jako sladovnictví či vaření piva. Ve městě ale podobná tradice za-
nikla  před  třiceti  lety.  Odborníky  proto  musí  pivovar  nyní  hledat  jinde.  Pivovar  je  krá-
lovédvorským podnikem a rád by zaměstnával místní pracovníky. Majitel pivovaru pan Kiria-
kovski by přivítal, kdyby si někdo při hledání budoucího zaměstnání vybral pivovarnictví. 
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Trávníky z Juty najdete nejen u nás 
Se zelenými koberci ze Dvora Králové se mohli setkat návštěvníci Národního fotbalového 

stadionu v Irsku nebo byly k vidění na Expo 2010 v Šanghaji. Přibližně před rokem zahájila 
výrobu továrna na umělý trávník firmy Juta. Za tu dobu se jí podařilo prosadit se na trhu nejen 
u nás, ale i ve světě. Jako jeden z největších úspěchů označil na setkání s představiteli českého 
fotbalového svazu ředitel Juty Ing. Jiří Hlavatý dodávku pro Národní fotbalový stadion v ir-
ském Dublinu. Náš koberec je umístěn jako ovál kolem stadionu. Ten je svou velikostí a kapa-
citou čtvrtý největší v Evropě.

Generální ředitel Juty také prozradil, že jsou asi jediným podnikem, který si celý koberec 
vyrábí sám. Další světoznámé firmy je dělají z komponentů, které jim dodávají různí výrobci.  
I proto jsou naše ceny nižší a během roku se nám podařilo obsadit významnou část trhu. Ně-
kteří  ze světových výrobců už projevili o komponenty vyráběné ve Dvoře Králové zájem.

O vysoké kvalitě zdejších koberců svědčí certifikáty. Ty se dělají v zahraničních laborato-
řích, například ve Skotsku. Zájem o koberce vede společnost k realizaci další výstavby na po-
zemcích v Žirči. Pro město je to dobrá zpráva, protože rozšíření výroby přinese také nová pra-
covní místa. Těch by mohlo být řádově kolem dvaceti.   Upraveno z KD, 27. 2.

Seznámili se s výrobou umělé trávy
Ve městě se ke svému jednání sešli členové komise pro mládež Českého fotbalového svazu. 

Součástí programu byla návštěva továrny Juta na umělé trávníky. Generální ředitel Ing. Jiří 
Hlavatý seznámil hosty s úspěchy, které během roku nový výrobek na evropských trzích za-
znamenal. Potom si už fotbaloví činovníci prohlédli, jak se z granulátu postupně stává zelený 
koberec. Další účastníci jednání projevili zájem i o případnou účast Juty v některých progra-
mech fotbalového svazu. 

Společenská rubrika
V únoru se v našem městě narodilo 10 občánků - 5 chlapců a 5 děvčat. 
V měsíci únoru byly uzavřeny ve Dvoře Králové nad Labem 2 sňatky na Staré radnici.
V měsíci únoru zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 21 lidí,  z toho bylo 10 dvorských 
občanů, 5 mužů a 5 žen.
V měsíci únoru oslavily 4 manželské páry stříbrnou svatbu, 1 manželský pár zlatou svatbu 
a 1 svatbu diamantovou. 
Na Staré radnici bylo slavnostně přivítáno 8 novorozených občánků našeho města.

Dne 16. 2. oslavila paní Růžena Mrkvičková 104 let svého života. Poblahopřála jí i starostka 
města paní Mgr. Edita Vaňková a zástupci komise pro občanské záležitosti pan Ing. Milan 
Moravec a paní Milada Pourová.
Ve stejný den slavila s paní Růženou Mrkvičkovou i paní Zdeňka Krtičková 98. narozeniny.

Rada města z 22. 2.
- schválila poskytnutí dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu  
tělovýchovy a sportu do částky 50.000,- Kč následovně:
Sportovně střelecký oddíl Nové Lesy   4.000,- Kč
Jana Vepřeková 15.000,- Kč
TJ  Sokol Lipnice 26.000,- Kč
Karate DO 35.000,- Kč
Aeroklub Dvůr Králové nad Labem             15.000,- Kč
TJ Sokol Bílá Třemešná   4.000,- Kč
Team DK             13.000,- Kč
TJ Sokol Žireč 17.000,- Kč
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- vzala na vědomí návrh pojmenování ulic v lokalitě Městská Podstráň dle přiložené situační 
mapy a doporučila ZM schválit názvy nových ulic s platností od 1. 7. takto:
ulice č. 1 Bohuslava Martinů,  
ulice č. 2 Jana Jakuba Ryby (Rybova) 
ulice č. 3 Jiřího Šlitra
ulice č. 4 Květoslava Bubeníka  (Bubeníkova)    

Uvedené ulice se nalézají v lokalitě Smetanovy ulice (státní silnice od 5. května směrem na 
Lipnici a Prahu). V tomto místě se jedná převážně o novou výstavbu rodinných domků.

KULTURA 

Hankův dům – městské kulturní zařízení

Zhudebněná poezie – Jan Burian
V úterý 2. 2. byl pořad pro studenty 

středních škol,  který měl  Jan Burian 
pod názvem Zhudebněná poezie čes-
kých a světových básníků. Písničkář, 
muzikant, hudební skladatel, spisova-
tel,  televizní  moderátor  zpíval  básně 
Fr.  Halase,  I.  Wernische,  V.  Dyka 
a  dalších.  Zajímavé bylo pojetí  zhu-
debnělých veršů typické pro Jana Bu-
riana. 
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Divadelní představení divadla z Příbrami
Ve čtvrtek 4. 2. uvedlo divadlo Antonína Dvo-

řáka Příbram hru  Drobečky z perníku. Divadelní 
kus  pojednával  o  několika  běžných  životních 
situacích, které musí řešit alkoholička, její nedo-
spělá dcera a stále neúspěšný herec. 

Hráli:  Simona  Stašová,  Čestmír  Gebouský, 
Ernesto Čekan a další.

Plesová sezóna
    6. 2. IX. ples absolventů gymnázia, hrál orchestr Cargo Jičín.

12. 2. Ples ZŠ Schulzovy sady, hrála hudební skupina TRIAS.
13. 2. Ples Jutařů, hrál Premiér Jičín.
19. 2. byl IV. reprezentační ples SŠSI, hrála skupina Alegro Jičín, host Vlad. Hron.

Zábavný pořad pro děti z mateřských škol
Dne 8. 2. uvedla hudební agentura Secy Musicall Nymburk zábavný pořad pro děti mateř-

ských škol a I. ročníků ZŠ pod názvem Bez práce nejsou koláče.

Koncert Klubu přátel hudby
V úterý dne 16. 2. byl 380. koncert KPH – Slovanské tance. V pořadu zazněly Slovanské 

tance Antonína Dvořáka v původní verzi pro čtyřruční klavír. V hudebně literárním večeru vy-
stoupili Kristýna a Martin Kasíkovi a  herec Jan Šťastný četl z korespondence Dvořákovy 
o podmínkách a atmosféře období, v němž Antonín Dvořák Slovanské tance skládal. 

Tešnovská přehrada u lesa Království vyhlášena národní kulturní památ-
kou

Právě před sto lety dne 28. 1. 1910 převzal podnikatel Ing. Jaroslav V. Welflík staveniště 
budoucího vodního díla od Zemské komise pro úpravu řek, zřízené v roce 1903 při c.k. místo-
držitelství v Království Českém. Bohužel, tento slavnostní den poskvrnila rozsáhlá krádež. 
Příslušná komise (v čele s hlavním projektantem Ing. Josefem Plickou) musela totiž konsta-
tovat, že neznámý pachatel ukradl stovky a stovky dřevěných kolíků, kterými bylo vyznačeno 
rozlehlé území budoucí nádrže, sestávající z vykoupených pozemků. 

Poprvé se v Tešnově koplo do země rovněž před sto lety - dne 18. 2. 1910. Takže vyhlášení 
vodního díla za národní kulturní památku se vlastně snoubí se stoletým výročím zahájení stav-
by.

Jsem přesvědčen, že zdaleka nejsem sám, kdo s povděkem přijal celostátní uznání, kterého 
se našemu kouzelnému Tešnovu dostalo od vlády ČR jejím usnesením ze dne 8. 2. 2010, při-
jatým v 11 hodin 21 min. pod č.j. 1835/09.
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Mám však zásadní výhrady k popisu nové národní kulturní památky. Popis byl vládě před-
ložen z Národního památkového ústavu (NPÚ) a zní takto: „Vodní elektrárna - přehrada Les 
Království v Bílé Třemešné“. Domnívám se, že:

1) Je naprosto scestné uvádět vodní elektrárnu na prvním místě. Důvody jsou tyto:
a) Sama budova elektrárny totiž nemá „nejvyšší kvalitu z pohledu architektonického“, jak 

to požadují pravidla pro zařazení do seznamu národních kulturních památek. Stavba byla totiž 
provedena  ve  zjednodušené  podobě,  která  neodpovídá  původnímu záměru  Ing.  architekta 
J. Valečky. Došlo k tomu snad proto, že stavební firma musela v závěru šetřit, protože sku-
tečné náklady již dávno převýšily skoro o jeden milion ofertní nabídku 1,795 mil. Kč.

b) Strojní zařízení elektrárny již dávno nemá historickou hodnotu. Při poslední rekonstrukci 
v roce 2005 musely být oba turboagregáty zcela vyřazeny.  Jeden z nich,  bohudíky, depo-
novalo Národní technické muzeum. Druhý na sebe neuváženě přijalo město Dvůr Králové nad 
Labem.

V důsledku laxního přístupu městského úřadu tato součást nynější národní kulturní památ-
ky byla znehodnocena nesprávným uskladněním a částečně rozkradena.  Podle odhadu od-
borníků jen „šrotová hodnota“ ukradené stříbromědi by mohla přesáhnout 100 tisíc Kč. Sběra-
telsky mimořádně cenné emblémy zaniklých firem a měřicí přístroje se dostaly až do Brna do 
soukromé sbírky p. Ing. Tomáše Flimela. Je s podivem, že zřejmě nebyl pořízen zápůjční pro-
tokol  na tyto cenné detaily,  pocházející  z  nynější  národní  kulturní  památky (ústní  sdělení 
p. Ing. Zdeňka Kouby z VaK, s.r.o.).  Vysvětlení by měla veřejně podat ta osoba na MěÚ 
DKnL, která cennosti z nynější národní kulturní památky zapůjčila. A nebo snad darovala?

c) A nakonec uvažme, že vodní elektrárna existuje pouze díky vodní přehradě a je tudíž 
přehradě funkčně podřízena. Z těchto tří důvodů:

2) Je naprosto nezbytné, aby přehrada byla v popisu národní kulturní památky uváděna na 
prvním místě ve smyslu „přehrada s vodní elektrárnou“. Vždyť je to právě přehrada, která je 
architektonickým a technickým skvostem, provedeným v romantizujícím novogotickém du-
chu (zcela podle návrhu Ing. arch. J. Valečky).

Vím naprosto přesně, jak k tomuto faux pas s nesprávným popisem došlo. Před cca třemi 
lety v Ústředním seznamu kulturních památek Ministerstva ČR byla uvedena pouze a jedině 
„vodní elektrárna u samoty Tešnov“. O přehradě nebylo v původním zápisu ani zmínky. Pro-
testoval jsem proti tomu u kompetentní osoby v NPÚ, která přiznala, že se jedná - jemně ře-
čeno - o chybu, která prý bude během 14 dnů opravena. Jak je dnes zřejmé, NPÚ použil na 
opravu chyby metodu ševcovského příštipku - přehradu udělali  „přílepkem“ k vodní elek-
trárně.  Jsem  toho  názoru,  že  takovéto  zbrklé,  bezmyšlenkovité  jednání  neslouží  ke  cti 
ochranářům památek.

Usnesení vlády se má stát účinným od 1. července t.r.. Je tedy ještě čas změnit popis naší 
národní kulturní památky tak, aby měl „hlavu a patu“. Situace je však natolik naléhavá, že by 
do jednání s příslušnými státními orgány mělo iniciativně vstoupit město Dvůr Králové nad 
Labem.

3) Již několikrát jsem poukazoval na podivný název samotného vodního díla - „přehrada 
Les Království“. Podle místních zvyklostí se totiž jedná o přehradu v Tešnově. Naposledy 
jsem na toto téma podrobně diskutoval v knize „Tešnovská přehrada - historie vodního díla na 
horním toku Labe“ (vyd. ELLI-print 2009 ve Dvoře Králové). Zde uvedu pouze podstatu věci.

Podivný název „přehrada Les Království, jenž naprosto nerespektuje místní tradici, vznikl 
v 70. letech v tehdejším n.p. Povodí Labe. Později toto logo nechal Český přehradní výbor, 
bohužel, zařadit do Mezinárodního registru přehrad (World Register of Dams). Obávám se, že 
současnému Českému přehradnímu výboru (předseda Prof. Ing. Vojtěch Broža, DrSc.) bude 
asi zatěžko ve spolupráci s a.s. Povodí Labe změnit název na rozumné a odpovídající pravdě 
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znění - „přehrada Tešnov“, případně „přehrada Tešnov u lesa Království“? A nebo se mýlím 
a název by se dal při dobré vůli napravit? Říká se přece „Hlas lidu - hlas Boží“!

Závěrem informační poznámka. V současnosti máme v naší republice 237 národních kul-
turních památek. V našem regionu se jedná o areál Kuksu a soubor plastik Betlém v Novém 
lese u Stanovic. Od 1. července jich 38 přibude, například dům „Dřevěnka“ v Úpici, Dlaskův 
statek v Dolánkách u Turnova nebo archeologické naleziště Dolní Věstonice atd. Náš Tešnov 
mezi  nimi  bezesporu  zaujímá  důstojné  místo.  Važme si  proto  Tešnova  a  pečujme  o  něj! 
Chovám naději, že s.p. Povodí Labe a ČEZ, a.s. - rukou společnou a nerozdílnou - nám všem 
půjdou ve vztahu k Tešnovu i nadále (doposud vzorně) příkladem.

Text Em. Univ. Prof. RNDr. Karel Martinek, DrSc., člen Akademie Evropy ve Štrasburku

Do poloviny února se ve Slavoji pasovalo na čtenáře
Už šestým rokem se na několik dní promění část městské knihovny Slavoj v Písmenkové 

království. Žáci prvních tříd tu jsou králem Abecedníkem I. pasováni na čtenáře. První z nich 
se malého představení dočkali již koncem minulého týdne. Kromě Abecedníka je do tajemství 
písmenek a knížek zasvětila víla Porádka Pohádka a skřítek Pižla.  Před nimi musely děti 
dokázat, že písmenka už znají a mohou být pasovány na čtenáře. 

Jako upomínku dostal každý z nich malý dárek, záložku do knížky a především průkazku 
na rok do dětského oddělení. Učitelky navíc obdržely kromě květiny také opis Čtenářské pří-
sahy a encyklopedii od Jiřího Žáčka.

Letos se už druhým rokem mohly také děti zapojit do projektu Celé Česko čte dětem. Při 
pasování obdrželi všichni „žákovskou knížku“, do které si zapisují, jak dlouho jim dospělí 
četli, kterou knížku a jak jejich přednes hodnotí. 

Ve středu 3. 2. byli prvňáčci ze ZŠ 5. květen v městské knihovně Slavoj slavnostně pa-
sováni na čtenáře. Zaměstnanci knihovny si pro děti připravili pěkný program a dali našim 
prv-ňáčkům knížku pohádek i s věnováním. 

Řád maltézského kříže pro malíře a výtvarníka Miloše Peteru
Na konci ledna 2010 obdržel malíř a výtvarník Miloš Petera Řád maltézského kříže od švý-

carského vydavatelství „HÜBNERS Verlag“, které vydává encyklopedii „WHO IS WHO“. 
Je to za dlouholetou spolupráci se švýcarskými galeriemi, 

která vznikla v roce 1983 nebo 1984. To je příběh, který na-
vazoval na období 70. let, kdy v Československu nemohl vy-
stavovat.  Tehdy mohli  vystavovat a prodávat výtvarná díla 
jedině umělci organizovaní ve Svazu výtvarných umělců. On 
tehdy nebyl členem. V této době ho kamarádi seznámili s ře-
ditelem pražského ART CENTRA, což byl podnik, který měl 
výhradní právo na vývoz na-
šeho umění  do západní  Ev-
ropy. Chodilo to tam tak, že 
na  každý  týden  byli  zváni 
šéfové galerií z různých stá-
tů, tu z Francie, tu z Belgie, 
a  nabízela  se  jim umělecká 
díla.  V  jednom  termínu 
předložil své práce a zrovna 

vyšlo Švýcarsko. Přijeli z galerie v Zürichu a projevili o jeho 
práce zájem. Tehdy začala spolupráce, která trvá do dnešních 
dnů. Dalo by se říct, že k loňskému roku to byla taková 25le-
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tá spolupráce se švýcarskými galeriemi, především v Zürichu a Lausanne, která vyvrcholila 
tím, že vydavatelství HÜBNERS mu udělilo mezinárodní Řád maltézského kříže  K řádu patří 
také zápis  do encyklopedie „WHO IS WHO“, kde jsou životopisná data  osobností  České 
republiky nejen  z výtvarného umění, protože tento řád se každý rok udílí  i v jiných oborech, 
např. za vědu,  techniku, politiku, výzkum, sport. Tentokrát ho za Českou republiku z vý-
tvarných umělců dostal Miloš Petera, ostatní 4 ocenění byli vědci.   

Upraveno z rozhovoru Mgr. Alexandry Jiřičkové s Milošem Peterou, NKR, únor 2010, foto Mgr. Tomáš Vlk.

Výstava Františka Kalenského
Retrospektivní  výstavu  děl 

malíře  Františka  Kalenského 
zahájilo  ve  čtvrtek  dne  4.  2. 
městské muzeum. Vernisáží by-
la  otevřena  expozice,  která 
představila průřez životní umě-
leckou  cestou  známého 
dvorského výtvarníka  a  malíře 
Františka Kalenského u příleži-
tosti  jeho pětašedesátých naro-
zenin.  Svoji  uměleckou  cestu 
mapuje  pomocí padesáti vysta-
vených  děl.  Návštěvníci  si 
navíc  mohli  prohlédnout  jeho 

Křížovou cestu,  která  je  instalována v druhém patře  Špýcharu.  Výstavu zahájila  ředitelka 
městského muzea a o díle autora hovořil historik umění Petr Pietras, o hudební doprovod se 
postaralo pěvecké sdružení Cantus z Jaroměře. 

Ostaš ve Špýcharu
V sobotu 27.  2.  vystoupila v městském muzeu ve Špýcharu kapela Ostaš.  Kapelu,  poj-

menovanou podle tajemného skalního útvaru, nenápadně ukrytého v lese na vrcholu kopce 
kousek od Police nad Metují, tvoří volné sdružení různorodých muzikantů, pedagoga církevní 
konzervatoře, bluesmana s metalovou minulostí, učitele hry na klasickou kytaru a mistra stři-
hu a zvukové produkce.

Ostaš je instrumentální autorská kapela, stojící mimo prostor, čas, hudební škatulky a žánry. 
Výsledkem  je  autorská  muzika  s  prvky  rocku,  jazzu,  barokní  a  lidové  hudby,  kořeněné 
slovanskou melodikou, bohaté kompozice členů bandu jsou postavené na souhře citu, fantazie 
a na hledačství. Jako by se v nich potkával J. S. Bach s J. Zawinulem a Pink Floydy. V hudbě 
Ostaše jde o poctivé, citlivé muzicírování, které má duši, smysl a je plné vlastních představ 
a fantazie.

Ostaš vznikli na počátku 90. let z důvodu absolventského koncertu na Jazzové konzervatoři 
Jar. Ježka. V této sestavě se ustálili v roce 1995, o tři roky později se kapela z důvodu zane-
prázdněnosti členů svými sólovými projekty rozpadla, aby se v roce 2000, plná energie a chu-
ti po hraní, opět dala dohromady. Po odchodu hlavního autora hudby, varhanního mistra Mar-
tina Matysky, se kapela v roce 2007 ustálila na aktuálním složení: Michal Koudelka - kytara, 
Václav Kramář - klávesy, Tomáš Katchner - basová kytara, akordeon, Radek Mikeš – bicí. 
Text Jakub Mach
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Fotograf Václav Bartoška vystavoval ve Starém pivovaru
Dne 11. 2. byla uspořádána vernisáž výstavy fotografií Václava Bartošky v rámci galerie 

Veritasimus České marketinkové společnosti v Praze. Výstava měla název Hudba obrazem 
a Štafetový kolík textů Pavla Lintimera. Výstava navazovala na předchozí výstavu v Praze, 

kde se setkala s vel-
kým ohlasem příto-
mných. Výstavu za-
hájila  prezidentka 
České marketinkové 
společnosti  Jitka 
Vysekalová.  

Fotografie  zachy-
cují  hudební  kon-
certy  a  představení 
v  bývalé  Barakudě 
a  později  v  Zá-
bavním centru Zála-
bí a Hankově domě. 
Je na nich zachyce-
na  atmosféra   kon-
certů  doplněná  ba-
revnými efekty. Vý-

stava byla doplněna texty Pavla Lintimera, který je také přednesl osobně. Vernisáže využila 
i ředitelka ZUŠ Ivana Černá a přivedla své žáky v rámci výuky výtvarné výchovy. Hudební 
doprovod zajistila také ZUŠ flétnovým koncertem. 

ZOO Dvůr Králové

Nejmladší člen chovné skupiny orangutanů slavil narozeniny
Už páté narozeniny oslavil nejmladší orangutan v místní zoologické zahradě, sameček Be-

sar. Malá oslava se konala v pavilonu lidoopů, kde žije se svou „tetou“ Satu. Jeho rodiče, sa-
mec Elmar a matka Žaneta, už obývají novou expozici, která vznikla přestavbou části pavilo-
nu Ptačí svět.  

Už od prosince 2009 mohli sledovat život královédvorských orangutanů zájemci po celé 
republice v rámci projektu Českého rozhlasu Leonardo s názvem Příbuzní. V nové expozici, 
v Ptačím světě, jsou umístěny čtyři kamery, které po celý den snímají dění. Zatím tak mohou 
vidět diváci jen Elmara a Žanetu. Cílem projektu je zmapovat chování orangutanů ve skupině 
s možností porovnat ho s chováním nejbližších příbuzných, tedy nás, lidí.
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Zoologická zahrada se rozloučila s tygřím samcem Semjonem 
Pracovníci místní zoologické zahrady se museli  tento týden rozloučit  s jedním z nejpo-

pulárnějších zvířat. V úterý musel být utracen samec tygra usurijského Semjon. Důvodem byl 
velice špatný zdravotní stav a vysoký věk.  Ultrazvukové vyšetření ukázalo ledviny plné cyst. 
Protože toto onemocnění již nebylo léčitelné, bylo rozhodnuto o ukončení jeho života. Ná-
sledná pitva prokázala těžké poškození ledvin neslučitelné se životem.

Semjon ale zoologickou zahradu neopustí. Zůstane nejen ve vzpomínkách, ale pomůže i se 
vzděláváním malých návštěvníků  zoo.  Jeho kostra  a  kůže  se  stane  základem pro  dermo-
plastický preparát. 

Semjon se narodil 2. března 1992 v ZOO Mnichov a v roce 1995 přišel do Dvora Králové. 
Dlouho žil se samicí Eurékou, měli dva potomky, se samicí Ninou dokonce deset. Během po-
sledních pěti let bylo odchováno pět jeho mláďat.

Tygři usurijští v přírodě žijí převážně v povodí řeky Ussuri na Dálném východě. Populace 
v asijské přírodě je již velmi malá a zřejmě čítá zřejmě jen kolem 150 jedinců. Naopak ve svě-
tových zoo žije asi tisíc tygrů.    Upraveno z KD, 13. 2.

Stěhování nosorožců do Afriky je zachyceno na filmovém pásu
Snímek s názvem Poslední šance na přežití, který zachycuje projekt záchrany severního bí-

lého nosorožce, byl představen minulý týden v zoologické zahradě. Film, který natočil Jiří 
Bálek pro společnost Lemuria, trvá necelou hodinu a přibližuje odvoz čtveřice nosorožců do 
africké rezervace Ol Pejeta. Zachycuje také první dny jejich pobytu.

Nosorožci už si na nový život v Africe zvykli, líbí se jim tam
Před Vánocemi  odjela čtveřice nosorožců bílých z královédvorské zoo do Afriky. Novým 

domovem se jim stala rezervace Ol Pejeta v Keni. Nejprve byli nosorožci umístěni v menším 
výběhu,  aby si  zvířata  zvykla  na  nové  prostředí.  Postupně  je  ošetřovatelé  vypouštěli  do 
větších prostor. Zatím posledním krokem bylo přemístění nosorožců do velkých výběhů. Ty 
jsou velké přibližně 400 na 400 metrů. Pomalu si zvykají na volný pohyb a učí se chování 
v otevřené savaně.

Další příznivou zprávou je, že když nad rezervací přelétalo nečekaně letadlo, zvířata se sna-
žila ukrýt mezi stromy, a nezamířila do ohrady. Ta pro ně byla v posledních týdnech symbo-
lem bezpečí. Do výběhů je také stále přitahuje krmení. Až si vystačí bez dokrmování, nebude 
je tam už nic držet. Dostávají seno, granule a zeleninu.

A jak bude pokračovat „sbližování“ nosorožců s africkou přírodou dál? Na konec března se 
chystá vypuštění zvířat do největší části jejich expozice. Společně se samicemi Nájin a Fatu tu 
bude i samec Súdan. Dosud jsou samice a samci v samostatných výbězích. Poslední samec, 
Suni, bude k celé skupině připojen až později. Všichni doufají, že nové prostředí v nosorož-
cích vyvolá chuť po páření a zároveň dopomůže k zabřeznutí samic.

S dosavadním průběhem projektu jsou ve Dvoře Králové spokojeni. Výsledek je zatím vý-
borný, nosorožci se v Africe cítí jako doma. Cílem transportu do Afriky byla právě snaha roz-
množit kriticky ohrožené bílé nosorožce, kterých na celém světě existuje už necelých deset 
kusů. Ve volné přírodě žijí údajně tři kusy.

ŠKOLY  

Gymnázium a Klub Natura pořádali semináře o přírodě
Projekt byl  financován Královéhradeckým krajem, účastníci  jej  proto měli  zdarma.  Pří-

rodovědný  kabinet  královédvorského gymnázia  představuje  jednu z  nejlepších  sbírek  pří-
rodnin na školách Královéhradeckého kraje. Škola má výjimečné vybavení  kabinetu, a proto 
se  rozhodla  umožnit  přístup  k  preparátům i  zájemcům mimo  studenty  našeho  gymnázia. 
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Několik let před soutěží Poznávání přírodnin škola vystavovala přírodniny, na které se chodili 
dívat žáci ze základních škol Dvora Králové a blízkého okolí. Spolupracuje s místním DDM 
Jednička, zapůjčuje jim preparáty na poznávací soutěže.

Před dvěma lety škola využila nabídky grantu Královéhradeckého kraje na vyhledávání 
talentovaných dětí a mládeže a rozvíjení jejich znalostí. Zpracovala projekt, jehož jedna část 
byla zaměřena i na využití našich sbírek pro talentované biology našeho kraje. A tak se zrodi-
ly semináře na podporu poznávání přírodnin, organizované Gymnáziem ve Dvoře Králové 
nad Labem ve spolupráci s Klubem NATURA. Ve školním roce 2008/9 byly uskutečněny 
čtyři semináře zaměřené na poznávání živočichů.  Ve školním roce 2009/10 byl počet seminá-
řů rozšířen na osm, včetně dvou botanických. Semináře pořádají o víkendech. Účastní se jich 
většinou  50 - 60 žáků a studentů ze základních a středních škol našeho kraje.  Seminář vždy 
probíhá ve třech učebnách, kde se po hodině a půl střídají tři skupiny účastníků, rozdělené 
podle  věku.  Lektory  jsou  zoologové,  absolventi  přírodovědeckých  fakult,  kteří  mají  zku-
šenosti s prací s dětmi, většinou z přírodovědných táborů NATURY a z celostátního soustře-
dění nejlepších účastníků krajských kol biologických olympiád. Botanické semináře zajišťují 
učitelé, kteří se specializují na botaniku. Akce neobsahuje jen přednášku a demonstraci pří-
rodnin, ale často je zpestřena zajímavými praktiky nebo demonstrací živých organismů.

Upraveno z KD, 12.2.

Testování žáků ZŠ ve finanční gramotnosti
Žáci 8. a 9.  ročníku ZŠ Podharť se v průběhu února 2010 zúčastnili  testování finanční 

gramotnosti. Testování realizovala a vyhodnotila společnost Scio v rámci projektu FINGER 
a zúčastnilo se ho 2357 žáků z celé ČR. Testování škole poskytlo přehled o úrovni znalostí 
a dovedností žáků. Bylo rozděleno na devět částí – vlastnictví, finanční plánování, ekonomika 
– dělba práce, hospodaření domácnosti, ceny, tržní hospodářství, peníze, finanční trh a daně. 
Nejlépe si všichni zúčastnění, včetně žáků naší školy, poradili s otázkami, jež se zaměřovaly 
na peníze a placení. Dále si naši žáci dobře vedli v části věnované hospodaření domácnosti 
a překvapivě také finančnímu trhu,  daním a cenám. Nejméně správných řešení  bylo mezi 
otázkami věnovanými ekonomice a dělbě práce – pro žáky abstraktní téma.

Děti besedovaly o holocaustu
Žáci 5. A a 5. B ZŠ Schulzovy sady se dne 18. 2. zúčastnili besedy na téma holocaust. Po-

zvání pobesedovat s malými posluchači přijala učitelka Eva Nosková.
Na úvod paní  Nosková rozsvítila  sedm svíček.  Přesně  tolik  jich je  na sedmiramenném 

svícnu zvaném menora. Šest svíček zapalují Židé jako připomínku svých blízkých, kteří již 
nežijí, tu sedmou za všechny lidi bez rozdílu náboženství, kteří přišli o život v dobách nesvo-
body.

Besedu jsme sice nestihli  na výročí holocaustu,  které  si  celý svět  připomíná 27. ledna, 
v den, kdy v roce 1945 osvobodila koncentrační tábor Osvětim Rudá armáda, ale to nevadí, 
protože tyto strašné události, které se odehrály za druhé světové války, by si měli lidé připo-
mínat víckrát než jednou ročně. Židé si připomínají památku svých mrtvých 27. dubna.

Po celou dobu besedy hořely svíčky, které symbolicky připomínaly všechny oběti holo-
caustu (hebrejsky shoa),  všechny blízké paní  učitelky,  všechny židovské obyvatele  Dvora 
Králové, kterých zemřelo 122, všechny děti i dospělé židovského původu, kterých během ho-
locaustu přišlo o život 6 milionů, z toho 1,5 milionů dětí. Lidí a dětí, kteří se ničím neprovini -
li, a přesto museli nevýslovně trpět v koncentračních táborech. Jedinou jejich vinou bylo, že 
byli židovské národnosti. Museli nosit na oděvu šesticípou Davidovu hvězdu, symbol méně-
cennosti. Platilo pro ně množství zákazů a nařízení. Pro ostatní lidi platil zákaz komunikace se 
Židy pod pohrůžkou sankcí.
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Paní Nosková vyprávěla malým posluchačům příběhy židovských dětí. Připomněla příběh 
Anny Frankové, holandské dívenky, která žila v úkrytu se svou rodinou, podporována dobrý-
mi lidmi do doby, než se našel zrádce, který udal gestapu místo jejich úkrytu.

Příběh Hanina kufříku a jeho majitelky Hany Bradyové děti znaly,  neznaly však příběh 
chlapce Petera Ginze, který žil jako Hana v Terezíně a psal a maloval obrázky do terezínských 
časopisů. Jednou z kreseb je kresba tužkou, na které je za měsíčním skalnatým horizontem vi-
dět planetu Zemi. Společně s jeho portrétem a daty 1928 - 1944 je součástí nemnoha údajů, 
které o něm víme. Také on se stal ve svých šestnácti letech jednou z obětí nesmyslného nacis-
tického běsnění. Zahynul v Osvětimi. Jmenovaná kresba, která po něm zůstala, jejíž originál 
je v majetku Yad Vashem Museum v Jeruzalémě, inspiruje i motivuje ještě dnes … První iz-
raelský kosmonaut Ilan Ramon, jehož matka přežila Osvětim, si tuto kresbu oblíbil natolik, že 
ji vzal s sebou na palubu raketoplánu Columbia. Šestičlennou posádku kromě Ramona Ilana 
tvořil Rick Douglas Husband, Michael Philip, Anderson a Kalpana Chawlaová, která byla pů-
vodem z Indie a byla jednou ze dvou žen v misi. Do vesmíru poprvé letěli spolu s Ramonem 
Davidem McDowell Brownem, Laurel Blair Clarkovou, Williamem Cameronem McCoolem. 
Raketoplán Columbia se po 16 dnech letu, 1. února 2003 před 16. hodinou SEČ, rozpadl nad 
americkými státy Texas a Louisiana několik minut před svým plánovaným přistáním na Flori-
dě.

Další, o kom byla řeč, je malý chlapec Uziel. Jeden manželský pár měl to štěstí, že shoa 
přežil, jejich Uziel ne. Tvářička tohoto dítěte je u vstupu do památníku v Yad Vashem. Vejdete 
dovnitř, a je tam tma. Držíte se zábradlí a posouváte se po černé skleněné podlaze. Systém zr-
cadel kolem vás vytváří pocit, jako byste se vznášeli uprostřed hvězd. To na dně této studny 
planou stovky svíček. Vznášíte se v tmavém prostoru a kolem znějí jen jména. Jména jednoho 
a půl miliónů zavražděných dětí. Jméno, město a věk. A zase. Muž a žena se střídají. Prý trvá 
tři dny, než všechna jména přečtou. Při tomto vyprávění jde mráz po zádech, však také málo-
kdo odchází z jeskyně zavražděných dětí bez slz v očích.

Povídání se změnilo v besedu, děti toho hodně zajímalo a paní Nosková trpělivě odpovídala 
na všechny otázky. Přednáška děti zaujala, vzbudila jejich zájem o tyto pro ně tak vzdálené 
a přitom blízké dějiny, které si musíme připomínat, jestliže nechceme, aby se podobná věc 
někdy v budoucnu opakovala.
Podle zápisků Báry Senetové zpracovala Mgr. P. Špatenková, KD, 11. 3.

SPORT  

Princezna lepší než královna
V letošním prvním mezinárodním závodě ve střelbě ze vzduchovky GP Plzně Gabriela Vo-

gnarová z Lipnice vyhrála soutěž juniorek výkonem 497,9 bodů (396 b. A 101.9 b.). Kvalifi-
kovala se tak na GP v Mnichově. Tam se Gábině podařil husarský kousek. Vyhrála oba závo-
dy juniorek lepšími výkony, než měla Kateřina Emmons v soutěži žen. 

Juniorky: první závod (28. ledna): 1. Vognarová 501,9 bodů (399 b. - osobní rekord a 102,9 
b.), druhý závod (29. ledna: 1. Vognarová 502 bodů (398 b. A 104,0 b.). Gábina se svými vý-
bornými výkony kvalifikovala na březnové mistrovství Evropy v norském Meräkeru. V sou-
časnosti  je  nejlepší  střelkyní  ze vzduchovky (a  to  včetně kategorie  mužů a žen)  v České 
republice. Gábina byla velmi poctěna, když jí manželé Kateřina a Matthew Emmonsovi přišli 
pogratulovat.   Upraveno z KL, únor 2010, Jiří Rejl.
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Hokej

Dvoráci vstupují do play outu
Poslední část soutěže je před hokejisty Dvora Králové. O závěrečné umístění v krajské lize 

však budou hrát pouze systém play out, protože postup mezi týmy do finálové čtyřky si celek 
z Podkrkonoší nevybojoval.

Základní část krajské ligy vyhráli Dvoráci
Mladí hokejisté spojeného týmu Dvora Králové a Náchoda opanovali základní části krajské 

ligy. Do posledního kola vstupovali s dvoubodovým náskokem na rivalské Krkonoše a k to-
mu, aby si zajistili nejlepší výchozí pozici pro play off, jim stačilo získat bod. Ze zápasu proti 
Třebechovicím i přesto, že podali nepřesvědčivý výkon, vytěžili body tři po vítězství 7:5. Na-
konec ovšem bodovat ani nepotřebovali, protože hráči Trutnova a Vrchlabí (HC Krkonoše) 
prohráli v Nové Pace po samostatných nájezdech.

Kuriozita - tři obránci v útoku
Dvorští hokejisté i v silně improvizované sestavě porazili Novou Paku. Hokejisté Dvora 

Králové v neděli 28. 2. svedli poslední letošní bitvu v krajské lize. V souboji o 5. místo s No-
vou Pakou vyhráli 3:1. Vzhledem k tomu, že však úvodní duel na kluzišti soupeře prohráli 
(6:11), muselo při rovnosti bodů o vítězi série rozhodnout prodloužení, v případě nedělního 
střetnutí až samostatné nájezdy. V těch domácí prohráli 1:2 a soutěžní ročník 2009/2010 pro 
ně tak skončil umístěním na šesté příčce.

Královédvorští v utkání museli silně improvizovat. K dispozici bylo jen jedenáct hráčů do 
pole, navíc z toho byli jen tři útočníci. Na pozicích útočníků tak museli naskočit i tři beci.

V prodloužení žádné šance nebyly a nájezdy, to už je kolo štěstí. Z prvních tří hráčů se na 
každé straně prosadil jeden. Za Dvůr se trefil Rychtera. Do čtvrté série se pořadí otočilo. Začí-
nali hosté a dali. Trenér Branda na led vyslal opět Rychteru, ale ten tentokrát neuspěl.

Novinky z florbalu
V Pardubicích se 27. 2. konalo 15. a 16. kolo přeboru st. žáků ve florbale. Team Kupflor-

balku.cz zde podlehl Baníku Vamberk 5:6 (1:2, 2:1, 2:3) a FbK Orlicko-Třebovsku 1:6 (1:2, 
0:2, 0:2). Sestava: Špůr, Zahradník, Medlík, Durst, Syrůčková, Bednář, Blažek, Sklář, Wihan, 
Samek, Kozák, Albrecht a Jebousek.

Bez dvou stálých opor - brankáře Špůra a obránce Neumanna- nastoupili st. žáci Kupflor-
balku.cz DK 14. 2. k dalším kolům přeboru v hale ZŠ Strž. Premiéru v družstvu si tak odbyli 
dva brankáři z ml. žáků - Mrázek a Zahradník. 

V hale ZŠ Strž se 21. 2. hrál 18. turnaj přeboru ml. žáků. Team Kupflorbalku.cz prohrál 
s vedoucím Náchodem 1:8 a třetím Kostelcem n. O. 0:6. V posledním utkání porazil FbC Hra-
dec Králové 2:1. V prvním utkání se Sokolem Jaroměř Dvůr vedl už 2:0, přesto nakonec ode-
šel poražen 4:6. I ve druhém utkání přišla porážka - se Sokolem Pardubice 1:7. Mimo zmi-
ňované brankáře nastoupili tito hráči: Malý, Durst, Syrůčková, Bednář, Blažek, Sklář, Lubina, 
Wihan, Samek, Kozák, Albrecht, Marek a Jebousek.

Dne 25. 2. se v Liberci konala kvalifikace na republikové finále družstev základních škol 
kategorie IV, která se týkala 8. a 9. tříd. V turnaji bojovali vítězové krajských kol, z kraje Krá-
lovéhradeckého - ZŠ Schulzovy sady, z Libereckého  ZŠ Kamenický Šenov a Středočeský 
kraj ZŠ Nový Knín. V prvním zápase porazili florbalisté ZŠ Schulzovy sady ZŠ Kamenický 
Šenov 7:3. Ve druhém utkání se ZŠ Nový Knín se přitomní nestačili divit, Dvůr po první třeti-
ně prohrával  0:1..  Během dvou třetin  se  vytratila  přesná kombinace a  rychlé rozehrávání 
z obrany. Ve třetí třetině ale nastoupil jiný celek a Schulzovy sady zvítězily 5:1 a zajistily si 
tak postup do celostátního finále, které se konalo 15. - 17. 3. v Kopřivnici. Tento vynikající 
výsledek je dílem celého kolektivu, který hrál v sestavě: brankář Špůr a hráči v poli Hejduk, 
Bednář, Samek, Kroupa, Baudisch, Výborný, Lubina, Vágner, Kirschbaum a Tlamicha. Za 
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zmínku stojí, že v kolektivu byli čtyři žáci hrající za Hořice a čtyři hráči z Kupflorbalku.cz 
a všichni začínali jako elévové v Sokole DK. Pouze tři hráči nemají zkušenosti z žádného 
družstva.     Josef Samek

Soutěže dvorských kuželkářů
Dalšími  zápasy  pokračovaly  krajské  soutěže  kuželkářů.  V  krajském  přeboru  sehrálo 

dvorské  A mužstvo čtyři  zápasy a  dosáhlo  v nich  následujících  výsledků:  DK -  Červený 
Kostelec C 6:10, DK - Vrchlabí B 2:14, Nová Paka - DK 2:14, DK - L. Trutnov C 12:4. Po 
16. kole je A mužstvo Dvora jedenácté ze čtrnácti účastníků, když celkově získalo 6 vítězství,  
desetkrát prohrálo a vybojovalo 12 bodů.

Horší je situace B mužstva v krajské soutěži. V posledních třech zápasech dosáhlo těchto 
výsledků: České Meziříčí B - DK B 9:7, DK B - HC Březovice 8:8 a Nová Paka B - DK B 
14:2. Po 16. kole je naše B mužstvo s pouhými čtyřmi body (1 vítězství, 2 remízy, 11 porá-
žek) na posledním, tedy třináctém místě.

Úspěšnější byli naši hráči v okresním přeboru jednotlivců. V soutěži mužů zvítězil Jiří Bar-
toníček z Vrchlabí, dvorský Petr Janeček skončil jedenáctý a Martin Šnytr sedmnáctý. Soutěž 
žen vyhrála Renata Šimůnková z Vrchlabí a Martina Kramosilová (DK) byla devátá. Lépe do-
padli junioři a senioři. V juniorské soutěži sice zvítězil také vrchlabský Jiří Horáček, ale Krá-
lovédvoráci obsadili 3., 4. a 5. místo v pořadí Jan Janeček, Michal Syrový a Martin Šnytr. A to 
nejlepší  nakonec.  Mezi  seniory zvítězil  královédvorský  Miroslav  Šulc  a  9.  místo  obsadil 
Oldřich Kudrnáč. Ostatní kategorie královédvorský oddíl neobsadil.

Házená

Dvůr doma ovládl bitvu nováčků
Extraligové vítězství číslo 2! Házenkáři Dvora Králové se po Třeboni radovali ze svého 

druhého skalpu v nejvyšší soutěži. Ve středeční (9.2.) bitvě nováčků porazili doma Přerov 
22:20, přestože v poločase prohrávali. Vítěze držel skvělý brankář Babčaník.

Házenkáři Dvůr Králové – SKP Frýdek – Místek 19:18 (6:7)
V sobotu 20.2. měl domácí tým možnost odpoutat se poprvé v extraligové sezoně od samé-

ho dna tabulky. Stačila „maličkost“, porazit Frýdek na domácím hřišti.  Po strop zaplněná hala 
ve Strži byla svědky opravdu velkého dramatu. Zápas začal náporem domácích. Ale úvodní 
dvě příležitosti skončily na brankáři hostí. To ještě nikdo v hale netušil, že je to předzvěst ne-
skutečného  trápení  domácích  střelců  v  koncovce.  Neskutečně  vydřená  výhra  patří  hlavně 
všem fanouškům, kteří v sobotu Dvůr doslova dotlačili za dvěma veledůležitými body.  Dvo-
ráci tak už nejsou v tabulce poslední, patří jim 10. místo. 
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ZÁJMOVÁ ČINNOST

Výroční členská schůze Včelařského spolku pro Dvůr Králové n.L a okolí
V neděli  14.  2.  se  v  re-

stauraci  U Antonína v Lip-
nici  konala výroční členská 
schůze  Včelařského  spolku 
pro Dvůr Králové n.L a oko-
lí.  Letošní  výroční  schůze 
byla spojena s volbou nové-
ho výboru  spolku.  Členové 
výboru jsou Ing. Bukovský, 
Bém,  Čtvrtečka,  Holub, 
Janeček, Ing. Lejčar, Lejča-
rová a Toman. 

Karnevalový rej
Rej masek se uskutečnil v Žirafě v pátek 12. 2. Princové, princezny, berušky, dráčci, krá-

lové, čertíci, Červené karkulky a další krásné masky přišli do Žirafy a společně se poveselili. 
Panovala báječná atmosféra a balónky nafouknuté héliem měly zvlášť velký úspěch. Mateřské 
centrum Žirafa zakoupilo v rámci předvánoční nadílky interaktivní nástěnnou berušku, která 
je složena ze čtyř dílů. Každý díl má různé funkce, které rozvíjejí šikovnost a jemnou moto-
riku malých dětí. Beruška je připevněna ke zdi tak, aby ji žádné z dětí na sebe nestrhlo a při-
tom byla přístupná všem již od velmi nízkého věku.  

 Bc. Linda Mocová

Valná hromada dvorského Sokola
V pátek 12. 2. se konala za účasti asi padesátky lidí valná hromada Tělocvičné jednoty 

Sokol Dvůr Králové n. L. Přítomní vyslechli zprávu o činnosti, kterou přednesla místosta-
rostka jednoty J. Pivcová. Závodníci královédvorského Sokola dosáhli také v loňském roce 
mnoha úspěchů. Vybojovali pro jednotu tituly krajských přeborníků, přeborníků ČOS a také 
medaile z MČR a mezinárodní soutěže. Jednota uspořádala župní přebory v atletice, desetiboji 
a skocích na trampolíně, oblastní přebor v Team-Gymu, závody ve skocích na trampolíně, pět 
sportovních soustředění, šibřinky, karnevaly a výlety pro děti, letní tábor na Ježkově a další 
akce.

Vzdělavatelka P. Špatenková připomněla přítomným, že uplynulo právě 20 let od poslední 
obnovy Sokola  v  lednu 1990.  Vzpomněla  na  nejstarší  členy jednoty,  kteří  se  podíleli  na 
obnově jednoty, stali se členy prvního výboru a s velkým úsilím se snažili předat svoje zku-
šenosti a napomoci obnovovacímu procesu - navrácení sokolovny, pozemků Sokola a tábořišť 
na Americe a na Ježkově. Dnes již má Sokol ve městě své pevné místo, za dvacet let vychoval 
mnoho cvičenců a závodníků, někteří z nich již přicházejí se svými potomky.

Zprávu o hospodaření přednesla S. Lokvencová. Sokol se v rámci možností snaží dobře 
spravovat svůj majetek, zajišťovat vzdělávání svých cvičitelů a doplňovat sokolovnu o nové 
náčiní a nářadí. Všechna práce cvičitelů a činovníků je prováděna zcela bez nároku na odmě-
nu.

Proběhla volba starosty a výboru. Starostou Sokola Dvůr Králové se stal opět Jiří Damiani-
dis, výbor zůstal v nepozměněné podobě.
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V závěru valné hromady byli vyhlášeni nejlepší sportovci Sokola za rok 2009, kteří obdrže-
li za reprezentaci jednoty drobnou pozornost.         KL, únor 2010, Mgr. Pavlína Špatenková.

Sokol pořádal šibřinky
Královédvorští  sokolové  při-

pravili pro děti opět sokolské ši-
břinky,  tentokrát  na  téma  „Ná-
vštěva z vesmíru aneb Prázdni-
ny na Zemi“.  Do sokolovny se 
přišla pobavit stovka dětí větši-
nou  ve  velmi  nápaditých  mas-
kách. Děti absolvovaly rozcvič-
ku s ufonkou Jitkou a také astro-
nautský  kurz  agentury  Muži 
v černém, ve kterém se vyškoli-
ly na cestu do vesmíru. Překáž-
ková  dráha  prověřila  zdatnost, 
zručnost a odvahu dětí. Součástí 
dětského odpoledne byly   také 

ukázky cvičení na trampolíně, kruzích a pódiové skladby v podání oddílů sportovní gym-
nastiky žákyň a žáků jako motivace pro ostatní děti.

Pak již následovaly soutěže o sladké ceny, a tak si malí marťánci, vesmírní bojovníci, slu-
níčka, hvězdičky, robotci a další obyvatelé vesmíru vyzkoušeli průlet černou dírou, vesmírnou 
chůzi, lunochod, oběžnou dráhu, hod na sluníčko, chytání meteoritů, průlet rojem asteroidů, 
nakrmili si svého ufona, skládali souhvězdí a zaskákali si na trampolíně. Na šibřinky dorazila 
také posádka vesmírné lodi Lajka, která ochotně zapůjčila svůj vesmírný koráb dětem.

V závěru vydařeného odpoledne si děti zařádily na vesmírnou hudbu společně s marťan-
kami z gymnastického oddílu.      KL, únor 2010, Mgr. Pavlína Špatenková.

Středisko Junáka hlásí
Na sobotu 6. 2. připravily vedoucí 1. roje světlušek střediskový karneval. Ve skautské vile 

se sešly skautky, světlušky a vlčata ve svých nových podobách. Všichni si doma připravili 
masky, protože věděli,  že se bude také konat volba nejhezčího a nejoriginálnějšího karne-
valového převleku. Každý účastník si na začátku vytvořil jmenovku a následovaly hry na se-
známení. Hry byly střídány tanečními kreacemi, za něž by se nemuseli stydět ani absolventi 
tanečních. 

V sobotu 13. 2. uspořádalo skautské středisko Zvičina své tradiční závody v šifrování a pa-
měťových soutěžích. Letos se konal již jejich 19. ročník. Ve skautské vile sešly dvě desítky 
závodníků z různých oddílů a s nimi organizátoři.  Po prezenci byli  účastníci rozděleni do 
dvou kategorií podle věku a po slavnostním zahájení se začalo soutěžit. Soutěžní dopoledne 
probíhalo  ve  čtyřech  částech.  Starší  kategorie,  složená  ze  skautek  a  skautů,  se  věnovala 
nejprve Kimově a Setonově hře. Úkolem hráčů bylo zapamatovat si v určeném limitu a pokud 
možno ve správném pořadí dvacet čtyři připravených předmětů. Druhá soutěž byla také zamě-
řena na rozvoj paměti. Soutěžící si museli opět v časově omezené době zapamatovat deset ko-
leček, která jsou zakreslena ve čtvercové síti o dvaceti pěti okénkách. Vyhrával ten soutěžící, 
který zakreslil největší počet koleček.

Druhá část zápolení starší kategorie byla zaměřena na příjem zprávy pomocí signalizace 
vlajkou, praporky a píšťalkou. Zašifrovaná písmena a čísla bylo nutné správně zapsat a násle-
dovně vyluštit.

Souběžně probíhala soutěž pro mladší kategorii, která byla určena pro světlušky a vlčata. Ti 
měli připravené šifrování. Jejich úkolem bylo vyluštit dva texty. Jeden z nich byl připraven 
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v šifře zvané rozdělovací kříž, druhý v tzv. střední cestě. Druhá část je prověřila, zda umí děti 
zadaný text převést do obou již zmiňovaných šifer. Samozřejmě rozhodovala rychlost, ale ta-
ké přesnost.

Po ukončení samotného soutěžení nastávala chvilka nejistoty, kdy probíhala kontrola, pří-
prava diplomů a odměn pro ty nejlepší. Poté již přicházela poslední, ale nejoblíbenější část 
dopoledne, při níž se vyhodnocovaly výkony soutěžících. 

Promýšlet svůj individuální plán – nízkoprahové centrum Střelka
„Pročpak tu sedíš tak sám?“ zeptala jsem se jednoho desetiletého návštěvníka Střelky poté, 

co byl objeven zamyšlený v taneční místnosti. „Promýšlím přece svůj individuální plán,“ zně-
la odzbrojující odpověď. 
Co se skrývá pod tímto názvem?

Pojem individuální plán (IP) je dnes již samozřejmou součástí sociálních služeb. Klienti 
jsou vedeni k samostatnému rozhodování o své budoucnosti, přebírají více zodpovědnosti za 
svou  budoucnost  než  v  minulých  letech,  přesně  podle  principu  subsidiarity.  Nastává  in-
tenzivnější mobilizace člověka oproti pasivnímu přijímání pomoci. Výsledkem je dlouhodo-
bější a efektivnější účinek sociální pomoci.

Konkrétní  příklad  uvedu  z  našeho nízkoprahového  centra.  Výchovné,  vzdělávací  a  ak-
tivi-zační  činnosti  (to  jsou  volnočasové  aktivity,  skupinová  práce,  besedy,  preventivní 
programy, doučování a právě realizace vlastních aktivit, tzv. IP) tvoří asi 70% činnosti NZDM 
Střelka. Pokud bychom dětem a mládeži nabízeli pouze „hotové“ činnosti, pravděpodobně se 
rády zapojí. Pro jejich život je však daleko důležitější vlastní aktivizace. Podávají tedy návrhy 
na činnosti,  které by rádi v klubu zrealizovali.  Svůj nápad sdělují  svému „klíčovému pra-
covníkovi“, ke kterému mají největší důvěru, a ten jim v této realizaci pomáhá.
Příklady IP z našeho zařízení:

• Chci zkusit pečovat 14 dní o zvířata v klubu.
• Chci se naučit upéct sama bábovku.
• Zkusím připravit miniškolu pro naše předškoláky.
• Chci si polepšit známku z angličtiny.
• Rád bych zorganizoval turnaj ve fotbálku.
• Přála bych si zúčastnit se aktivně tanečního festivalu Romský talent v Praze.
• Chci chodit týden venčit klubového psa Sama.
• Chci složit zkoušky na počítač, abych ho mohl používat.
• Připravím kamarádce dárek k narozeninám.
• Rád bych si do konce měsíce našel práci.

IP  se  tak  stává  přípravou  pro  život.  Není  jen  trávením  volného  času,  volnočasovým 
kroužkem.  Nízkoprahová  centra  jsou  právem  zařazována  do  sociální  sféry.  Aktivita, 
dobrovolnost,  vedení  k  zodpovědnosti  a  samostatnosti  zde  hrají  prvenství.  Nikdo  učený 
z nebe nespadl, proto se někdy návštěvníci Střelky s vymýšlením IP zapotí. Pro jiné je to už 
hračka. Rádi objevují nové možnosti a s netrpělivostí očekávají, zda jejich nápad klíčový pra-
covník přijme. 

Kupříkladu z usilovného přemýšlení již zmíněného návštěvníka vznikl plán naučit se hrát 
na kytaru. A vyšel mu.     Za Farní charitu sestra Dagmar
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Návštěva okresního archivu spolu s DDM Jedničkou
Dne  10.  2.  uspořádal 

DDM Jednička  zájezd  do 
okresního archivu v Trut-
nově.  Archivem  nás  pro-
vedl  ředitel  Mgr.  Rejl 
a ukázal nám prostory ar-
chivu,  jeho  zabezpečení 
a podmínky, za kterých se 
archiválie uchovávají. Me-
zi zajímavé archiválie pat-
řily  např.  staré  tisky 
se zmínkami o Dvoru Krá-
lové nad Labem, staré pe-
četi  a  samozřejmě  i  staré 
kroniky,  z  nichž  nejzná-
mější  je  Sellnerova  kro-
nika  s  pečlivě  kali-

grafickým písmem a ilustracemi. Exkurze byla velmi zajímavá a poučná. Jel jsem se podívat 
také, protože mě zajímaly hlavně kroniky a jejich zpracování.
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ZAJÍMAVOSTI

Průvodčí ve vlaku přijdou o čepice
Tradice mizí - průvodčí Českých drah od března 2010 nebudou muset během služby po-

vinně nosit stejnokrojové čepice. Dráhy vyšly vstříc požadavku odborářů, kterým vadilo, že 
v létě se vozové čety pod čepicí zbytečně pařily. Průvodčím naopak přibude novinka - ve dne 
budou odjezd vlaku signalizovat novým terčíkem. Ten je z jedné strany zelený, z druhé oran-
žový. Pro odjezd vlaku v noci se bude i nadále používat světelná signalizace. U výpravčích 
červená čepice zůstává. 

Opět napadlo větší množství sněhu
Z úterý 2. 2. na středu 3. 2. napadlo ve městě další množství sněhu. Jeho pokrývka se odha-

duje na 25 až 40 cm. Ve městě se začínaly kupit hory sněhu a Technické služby města již 
žádný sníh neodvážely. Velké množství sněhu bylo i na střechách, a protože přes den se teplo-
ty vyhouply lehce nad nulu, začalo odtávání sněhu, vytvářely se rampouchy, a tak bylo nutno 
na některých střechách v centru města přistoupit k odstraňování rampouchů a sněhu. Na těch-
to akcích se podíleli hasiči s vysokozdvižnou plošinou a další soukromé subjekty, které vlastní 
plošinu. 

Díky  nově  napadanému  sněhu  nebyly  některé  chodníky,  hlavně  mimo  centrum  (např. 
chodník na levé straně ulice Spojených národů), vůbec udržované, a nejednalo se o chodníky, 
které TS města označily, že se v zimním období neudržují. Chodníky nebyly prohrnuty, byl 
prošlapán procházejícími občany pouze pruh. Naštěstí  přes den nebyly teploty pod nulou, 
a tak nedošlo k zledovatělému povrchu. 

S velkým množstvím sněhu (i pamětníci pátrají dlouho v paměti, kdy bylo takové množ-
ství) mají problémy i vlastníci aut, kteří nemají vlastní garáž a parkují na volném prostranství. 
Díky této nadílce sněhu si musejí doslova vyházet prostor pro svoje auto. 

Dne 17. 2. zima pokračuje, sníh je pořád a ve městě bylo nutno ho odvážet.
Dne 23. 2. přišla obleva, sníh pomalu tál, trochu do toho i pršelo. Povodeň nebyla.

Co nového v Žirči?
Jdu-li procházkou po naší krásné vesničce, i když ne střediskové, vidím, kolik domků je 

zvelebeno anebo nově postaveno. Je to dobrý pocit patřit do takové společnosti. Nyní jsem 
zůstal ohromen další stavbou. Oprava žirečského kostela je stavba obrovská. Velmi na mne 
zapůsobilo, že se na této stavbě podílejí firmy z regionu. Lešení, musím napsat budovala, fir-
ma Žižka, protože slovo stavěla se mi zdá velmi slabé. Tato firma provádí opravu plotů okolo 
parku. Budou dva typy dílků. Mezi zahrádkami budou dřevěné a tam, kde bude hlavní pohled, 
budou litinové dílce pasující stylem k hlavní bráně. Střechu, kopuli a všechno oplechování 
provádí hradecká firma Pario. Nutno dodat, že někteří zaměstnanci této firmy jsou ze Žirče 
nebo Dvora Králové. Majitel firmy Pario, pan Vízek má k Žirči, potažmo k sokolům, dobrý 
vztah. Na jejich hřišti pořádá tzv. Pario Cup. To je turnaj v nohejbalu pro zaměstnance. Koná 
se v létě a je to vždy nádherné, i když urputné klání. Pro naši jednotu je to výhodné, díky těm-
to vazbám je Pario naším významným sokolským sponzorem. Mám dobrý pocit, že zde maka-
jí lidé, kteří jsou mně známí. 

Domov sv. Josefa zahájil projekt obnovy areálu 6. listopadu 2009. Přítomni byli zástupci 
Oblastní charity Červený Kostelec a firmy Reno Art, s.r.o. Opravovat se bude díky získaným 
grantům EHP a tzv. Norským fondům. Počítá se, že po parku, altánku, kostelu sv. Anny se bu-
de pracovat na opravě pivovaru a bývalé fary. Nedivme se, že začali v této kruté zimě a po-
kračují, když má být v roce 2011 hotovo. Přejme všem zúčastněným, aby to vyšlo. Opravený 
zvonek, kterému se říká umíráček, ať vesele oznámí úspěšné dokončení prací. Bohužel jen 
tento zvonek bude restaurován, pochází z roku 1711. Ostatní zvony byly ukradeny a nahraze-
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ny obyčejnými zvony ze železa. Stalo se to za války, německá armáda potřebovala vzácné 
kovy do svých letadel a ponorek. Takže tyto železné zvony již nejsou historické. Já, žirečský 
rodák, pamatuji, jak věžní hodiny odbíjely čas. Bylo to hlavně v létě velmi působivé. Ani mne 
nenapadlo, že to bijí zvony jiné. Budeme si muset pár let počkat, než se dostanou i tyto do ka-
tegorie historických. To bylo jen takové malé povzdechnutí. Hlavně, aby se dílo zdařilo, a za-
se bude kus vesnice hezčí a budeme moci být pyšní na to, jak Žireč vzkvétá.       Ladislav Hlava

Co se „šušká“ po Podharti
Pozvolna  se  dostává  slova  podharťským  „souse-

dům“, kteří se budou moci vyjádřit k zamýšlené stavbě 
zaniklé podharťské zvoničky. Ta byla po dlouhá deseti-
letí  v  ulici  Jeronýmově,  nyní  Wagnerově,  a  také nad 
„traktorkou“.  Stala  se  také  symbolem  Stolové 
společnosti „Cvrndorf“.

Bývalý  kronikář  Pavel  Janoušek postupně oslovuje 
své „sousedy“, aby je získal pro tuto záslužnou práci. 
„Na městském úřadě se mně dostalo pochopení od paní 
starostky Edity Vaňkové a obou místostarostů. Nabízí 
se možnost ustavit sdružení, ale to je dosud v jednání. 
Tato  vstřícnost  jmenovaných  by  nám  významně  po-
mohla.  Uvítal  bych  také,  kdyby  se  na  tom  podíleli 
i ostatní zaměstnanci městského úřadu, kteří jsou dosud 
vázaní zákazem p. tajemníka. Jedná se přece o záslužný 
čin v rámci města. Více zatím říci nemohu, ale až s pra-
cí  pokročíme, tak vašim Královédvorským listům na-
bídnou „sousedé“ více.“          KL, únor 2010

Vyprávění o peruánské části Amazonie
Jmenuje se Jitka Krausová, je jí 25 let, studovala na královédvorském gymnáziu a zde se 

pod vedením RNDr. Jany Dobrorukové zaměřila na studium přírodních věd, Účastnila se pří-
rodovědných expedic a táborů Klubu Natura a dodnes je jeho členkou. Po maturitě studovala 
Institut tropů a subtropů při České zemědělské univerzitě v Praze. V rámci řešení diplomové 
a disertační práce, zaměřené na hodnocení biodiverzity, se již dvakrát vydala do peruánské 
části Amazonie a právě nyní podniká svoji třetí výpravu do zeleného království, kde platí pou-
ze zákony džungle. 

Výlet do panenské džungle
„Panenská džungle, „Tropický prales“, „Amazonie“... to jsou slova, která jistě nenechají 

cestovatelovo srdce v klidu a snílky okamžitě přenesou do mlžných oparů tropických lesů 
a  jejich  tajemna,  které  ve  své  bujné  vegetaci  skrývá  šamany,  zapomenuté  stezky,  deště, 
spousty rozličné zvěře,  komáry...  a mnohdy i  duchy pralesa. Do takové panenské džungle 
jsme se měli po třech měsících v Peru vypravit. Naše výprava čítala čtyři členy: mne, kolegu 
Goldise a přátele. Brzy zrána kontrolujeme džíp, naftu, kola, lékárničku první pomoci, zásobu 
vody, jídla, batohy. Spěšně dokončujeme poslední plány nad nepromokavou mapou a pak otá-
čím klíčkem v zapalování a v duchu přemýšlím, kam nás cesta zavede.

První kilometry vedou po příjemné asfaltce z města Pucallpa až do osady Campo Verde, 
kde odbočujeme na prašnou cestu. S přibývajícími kilometry vzrůstá i počet poměrně hlu-
bokých  výmolů,  bláta  a  cesta  se  velmi  zužuje.  Přejíždíme  bezpočet  provizorních  mostků 
z klád a modlíme se, aby nápor třítunové toyoty vydržely. Tráva kolem cest se zvyšuje, při-
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bývá stromků a cesta už je tak tak na šířku auta. Terén se z fádní placky změnil v kopcovitou 
krajinu, kde z každého vrcholku bylo vidět zelené moře kolem nás.

Z Macuyi jsme se vydali naším džípem do další oblasti, která se jmenuje Nueva Honória 
u řeky Pachitea (čti Pačitea). Těšili jsme se, že konečně uvidíme i jinou řeku než Ucayali. 
A tak, veselí a příjemně naladění, pomalu projíždíme úzkou prašnou cestou... a najednou neje-
dem... kolo džípu uvízlo a celý se naklonil na jednu stranu. Najeli jsme pravým předním ko-
lem na vymletý břeh, který skrývala bujná vegetace, a ten se pod kolem ihned propadl a drolil  
se dál. Korba auta se začala zvedat. Co teď?! Kolega se chopil řízení, my ostatní jsme vylezli 
na korbu auta, abychom ji zatížili a dostali tak pneumatiku na zem. Pohon 4x4 nás z toho 
hnedle vytáhl. Kontrolujeme podvozek, vše je OK, a tak pokračujeme za dalším dobrodruž-
stvím.

Vjíždíme do města Von Humbolt, které je křižovatkou mezi lesem a cestou do civilizace, 
a čeká nás dopravní zácpa. Tedy veškerou dopravu zastavila horda dobytka, která prchla ze-
mědělcům, a zvířata nenapadlo nic lepšího než se rozvalit na křižovatce. Troubení nepomáhá. 
Po chvíli to vzdávají i ostatní klaksony trojkolek okolo nás. Hospodyně z blízkých domů si 
však věděly rady,  vzaly pokličky od hrnců a jako činely třískaly tak dlouho,  až se krávy 
zvedly.

Snad už nás nic nezdrží. Cestu cca 100 km jedeme pět hodin. V podvečer dorážíme až na 
břeh řeky Pachitea. Je překrásná. S Ucayali se nedá srovnávat, je čistá a břehy nepokrývají 
domy, ale pobřežní džungle.Je to, jako bychom přijeli do jiného světa. V městečku, které je 
složeno asi ze 40 chaloupek, jde elektřina jen od 18 do 21 hodin, což nám stačí. Najímáme si 
dva pokojíky v dřevěném hotelu, parkujeme auto ve výběhu slepic a jdeme na večeři. Po-
chutnáváme si na vařených nesladkých banánech, rýži a kousku masa z pralesního zvířátka 
jménem majas (čti machas). Máme ale pocit, že k večeři jsme tu spíše my. Komáři se nedali 
odehnat ani dvojí vrstvou oblečení a repelentem. Mají snad kovové sosáky!

Kolem páté ráno sedáme do vratké lodičky, vyřezané z jednoho kmenu, a necháme se prů-
vodcem unášet k horké řece. Povídáme si, otevíráme plechovky se sardinkami, k tomu chle-
bík, sýr, krajina kolem nás se pomalu probouzí. Najednou se před námi otevřel zákrut řeky. 
Z údolíčka sem vtékala úzká říčka a z ní se valil závoj páry. Spouštím ruku přes okraj loďky,  
voda má tak 50 stupňů...

Vjíždíme do horké mlhy proti línému proudu říčky. Tudy jistě musel projít Jules Verne těs-
ně před tím, než objevil Ztracený svět. Trochu se bojím, po 70 metrech loďka zastavuje, měl-
čina. Vysedáme a vyrážíme na dvouhodinovou cestu džunglí. Tahle džungle je ale jiná, hlubší, 
neponičená. Cestička prudce stoupá a vzápětí klesá. Putujeme z kopce do kopce. Vzdušnou 
vlhkost je tu opravdu znát s každým nádechem. Když už nás bolí všechny nohy, otevírá se 
před námi hluboké údolí porostlé pralesem a z něho stoupá obrovský oblak horké páry. V páře 
se občas mihne stín - tak váhám, jestli to je obrovský papoušek, nebo nějaké to pravěké létají -
cí monstrum. Klesáme do údolí. Začíná být opravdu horko. Na oblečení se nám kondenzuje 
voda, protože jsme chladnější než okolní vzduch. Jsme v přírodní sauně. Na dně údolí to hučí 
a křišťálová voda, valící se přes ohlazené kameny, bublá! Voda tu vře, má rovných 100 stup-
ňů. Přímo pod místem, kde stojíme, je podzemní vulkán, který ohřívá termální prameny na 
ďábelskou teplotu. Zafoukal větřík a z páry se vynořily bílé chatičky osady Mayantu Yacu. 
Tady bydlí šaman a jeho pomocníci.     KL, únor 2010 

Skončila prodejna Kubíček v Tylově ulici
K 28. 2. ukončila svoji činnost prodejna Kubíček, kterou provozovaly Pekárny a cukrárny 

Náchod, a.s. Prodejna se jenom přestěhovala do nových prostorů supermarketu Kaufland. Ti, 
kdo měli rádi jejich koláčky a pečivo, o nic nepřijdou.
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Policisté kontrolovali podávání alkoholu nezletilým na ZC Zálabí
Rozsáhlou kontrolu v Zábavní centrum Zálabí ve Dvoře Králové udělala policie. Přes tři 

desítky policistů tuto sobotu měřilo alkohol v krvi u mládeže do 18 let.  Celkem policisté 
zkontrolovali osmdesát mladistvých, z toho více než polovina z nich pila alkohol. Naměřené 
hodnoty činily od 0,1 do 2,8 promile. Kontrola skončila kolem půl páté ráno. Svým rozsahem 
se jednalo o největší podobnou akci v letošním roce.              Královédvorsko, 21. 2.

Černá kronika
Zloděj se tentokrát zaměřil na stavbu. Do jednoho z rozestavěných domů ve Vorlechu 

vnikl neznámý pachatel. Z rozestavěné nemovitosti odnesl garážová vrata, okenní rolety, čer-
padlo s příslušenstvím, vrtací kladivo, dvě elektrocentrály, rozvaděč, podlahového topení. Ma-
jitel vyčíslil škodu na necelých 260 tisíc Kč.

Ukradl cukrovinky, hrozí mu vězení. Pracovník bezpečnostní agentury jednoho z míst-
ních marketů přistihl dvacetiletého mladíka, který v prodejně odcizil cukrovinky. Přivolaní 
policisté zjistili, že zadržený byl v posledních třech letech za majetkovou trestnou činnost od-
souzen, proto bude odcizení sladkostí za 30 korun kvalifikováno jako krádež. 

Zloděj ukradl vozík a krbovou vložku. Místní policisté šetřili případ krádeže, ke kterému 
došlo ze soboty 27. 2. na neděli 28. 2. v Čechově ulici. Neznámý pachatel překonal oplocení 
zahrady, odcizil přepravní vozík, za pomocí kterého ze zahradní pergoly ukradl litinovou kr-
bovou vložku Ferlux. Okradený majitel si škodu vyčíslil na necelých 10 tisíc korun. 
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Obrazová kronika měsíce února
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Stejná situace na domě vedle ReginyNastoupila i technika na shazování sněhu ze střech

Sníh, sníh a zase jen sníh, t.j. únor 2010Zase kupy sněhu

Na náměstí T.G.Masaryka se hromadily velké kupy  
sněhu, aby byla zachována doprava

Napadlo tolik sněhu, že si automobilisté museli  
vyhrabat pro svá auta vlastní parkovací místo

Pak přišla obleva, sníh začal mizet
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Další masky ve městěMasopustní poutač na zábradlí u školy

Masky přišla pozdravit i starostka města

Krátkou zastávku měl na parkovišti u Šindelářské věže

Děti měly zajímavé masky

Průvod dorazil na Masarykovo náměstí

Pokračoval kolem Kohoutova dvora směrem do centra

Masopustní průvod vyšel od školy v Podharti
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Širokoúhlý pohled na zamrzlé Labe z Benešova nábřeží

Bývalá truhlárna v Legionářské ulici V bývalých uhelných skladech začíná vyrůstat další  
bytový dům

Štít opravovaný jak se dalo

Zdevastovaný domek v "Kasárnách"

Nepořádek uvnitř domku po bezdomovcích

Detail shnilého krovu
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Dne 27.2. dopoledne se stavil u našeho krmítka  
v Klicperově ulici špaček

Na závěr něco na odlehčení. 
Upozornění v jedné hospodě
ve Dvoře Králové nad Labem 
když si host objedná klobásu 
speciál.

Vzhledem k počasí to bylo docela překvapení, ale  
klidně se posilnil společně s kosicí

Detail vystavovaných fotografiíCelkový pohled na vystavované fotografie a texty

Vernisáž výstavy fotografií Václava BartoškyFotograf Václav Bartoška




