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Mgr. Jiří Holan narozen 1969 ve Dvoře Králové nad Labem. Po absolvování Střední gra-
fické školy Hollar v Praze pracuje jako pedagog ZUŠ v rodném městě. V roce 2006 vystu-
doval obor sociální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Souběžně 
se svým pedagogickým zaměřením pracuje jako výtvarník - malíř,  figuralista a grafik. Od 
roku 2002 člen profesionálního sdružení výtvarníků ČR. Od dob studií absolvoval řadu samo-
statných i společných výstav po celé republice. Své zastoupení má i v galerii ve Francii a Ně-
mecku.

CELOSTÁTNÍ  UDÁLOSTI

O jedno místo už bojuje 18 nezaměstnaných
Bez práce bylo nejvíce lidí za posledního 5,5 roku, a situace se nijak nelepšila. Vyplývalo 

to  z  únorových  čísel  zaměstnanosti.  Bez  práce  bylo  už  přes  půl  milionu  lidí  a  míra  ne-
zaměstnanosti se vyhoupla na obludných 9,9 procenta. Na jedno volné místo tak čekala v prů-
měru fronta 18 nezaměstnaných.

Už pacient nemá šanci, řekne lékař a odpojí přístroje
V březnu 2010 začalo platit přelomové doporučení České lékařské komory (dále ČLK). Ne-

vyléčitelně nemocní pacienti nebudou udržováni při životě. Úředně jsou živí, jejich mozek ale 
nefunguje. Většinou dýchají pomocí přístroje a jejich jedinou spojnicí mezi světem a věčností 
často bývá jenom hadička od infuze. 

Sporná situace nastane tehdy, pokud lékaři budou přesvědčeni o nezvratnosti osudu pacien-
ta, ale rodina bude odmítat jeho odpojení z přístrojů. V takovém případě zvítězí názor vedou-
cího lékaře. Lékař hájí zájem pacienta, nikoliv rodiny. 

Tání skončilo, přehrady se napouštějí
V březnu v Královéhradeckém kraji stále ležela třetí největší zásoba vody ve sněhu v Čes-

ku, zbývala však už jen na horách. První vlna jarního tání byla tak již definitivně za námi. 
Hrozba jarních záplav je definitivně zažehnána. Přehrady mohly být vypouštěny. Jedinou vý-
jimkou byla Labská a částečně Les Království a Rozkoš, které měly zachytit případné tání 
z Krkonoš a Orlických hor.

Svátek žen má smysl
Nejen výší mezd jsou v Česku ženy diskriminovány. Ženy v určitém věku často nebývají 

přijaté do zaměstnání, protože mají děti nebo se očekává, že je budou mít. Znovuzavedení 
MDŽ jako významného dnu před šesti lety provázely bouřlivé diskuse. 

Má smysl tento svátek v Česku slavit? Tento svátek má smysl slavit mimo jiné i proto, 
abychom ho oprostili od té špatné reputace z minulosti. Nicméně hlavní důvod, proč MDŽ vě-
novat pozornost, je jasný: stále u nás nemáme rovnost žen a mužů. Tento den by měl lidi pře-
devším aktivizovat, aby za genderovou rovnost bojovali. 

Během března na silnicích Trutnovska nikdo nezemřel
Šedesát devět, tolik havárií vyšetřovali během března policisté skupiny dopravních nehod 

v Trutnově. Na silnici nedošlo k žádnému úmrtí, nehody si ovšem vyžádaly sedm těžkých 
a osmnáct lehkých zranění účastníků silničního provozu.

Během března policisté v regionu zjistili při silničních kontrolách 38 řidičů, kteří před nebo 
v průběhu jízdy požili alkoholický nápoj. Jedním z problémů bylo pro řidiče dodržování pře-
depsané rychlosti. Tento přestupek byl zaznamenán ve 496 případech. Bezpečnostní pásy ne-
bo zádržný systém nepoužilo ve svých vozidlech 112 občanů. Osmnáct řidičů za jízdy telefo-
novalo s hovorovým zařízením v ruce. U 150 případů odhalili policisté při běžných kont-
rolách na silnicích regionu špatný technický stav motorových vozidel.   Upraveno z KD, 8. 4.
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MĚSTSKÉ   UDÁLOSTI

Zastávku z náměstí přemístili už v březnu
V rámci připravované rekonstrukce Masarykova náměstí došlo k definitivnímu odstěhování 

zastávky městské hromadné dopravy. Od neděle 7.  3. byla přemístěna zastávka z náměstí 
T. G. Masaryka u bývalé Reginy do Rooseveltovy ulice u základní a praktické školy. Zároveň 
vstoupil v platnost nový jízdní řád pro linku na vlakové nádraží. Už byl uveřejněn na strán-
kách města.  Upraveno z KD, 24. 2.

Začaly změny dopravy v centru města
Motoristé  museli 

počítat  s  novými  jed-
nosměrnými  vozov-
kami, omezeným mís-
tem k parkování  a sta-
vebními pracemi.  Klí-
čové  změny  začínaly 
platit  od  8.  3.  Pře-
devším  se  jednalo 
o uzavření  dvou stran 
náměstí  pro  dopravu. 
Do náměstí se vjíždělo 
pouze  ulicí  J.  Hory, 
Palackého  ulice  byla 
jednosměrná.  Z  ná-
městí  řidiči  vyjížděli 
kolem městského úřa-

du  do  Švehlovy  ulice  na  kruhový  objezd.  Změnila  se  také  možnost  parkování  v  centru. 
Úpravy  souvisely  nejen  s  plánovanou  rekonstrukcí  náměstí,  ale  rovněž  s  pokračováním 
stavebních prací na bývalé Regině, kde vznikalo nové sídlo základní umělecké školy. 

Pro mnoho lidí bylo zahájení dopravních změn překvapením. Termín totiž město oznámilo 
pouze jediným dokumentem na úřední desce.

Radní podporují přejmenování přehrady
Rada města na svém jednání 8. 3. podpořila přejmenování přehrady Les Království, která 

byla nedávno prohlášena národní kulturní památkou. Podnětem se jim stala práce profesora 
Karla Martinka, který poukázal na pomíjení vžitého názvu Tešnov. Název Les Království zís-
kalo vodní dílo až v sedmdesátých letech minulého století. Veřejnost používá naopak už od 
dvacátých let pojmenování Tešnov. Tak se jmenovala vesnice, která zmizela pod hladinou pře-
hrady.  Radní  proto  podpořili  návrh,  aby  Povodí  Labe,  které  přehradu  spravuje,  ji  přej-
menovalo buď na Tešnov, nebo na Tešnov u Lesa Království.  Upraveno z KD, 16. 3.
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Tiskové prohlášení firmy VODOVODY a KANALIZACE Dvůr Králové 
nad Labem, spol. s r.o.   Komu ve Dvoře platit za vodné a stočné?

Město Dvůr králové nad Labem od 1. dubna plánuje na svůj účet vybírat platby za vodné 
a stočné. K tomu ovšem nedala souhlas společnost VODOVODY A KANALIZACE Dvůr 
Králové nad Labem, spol. s.r.o. (zkráceně VaK). Komu tedy občané Dvora za vodné a stočné 
mají platit?

Mezi městem a VaK je uzavřena platná dlouhodobá smlouva, podle níž má VaK povinnost 
vyrábět a dodávat odběratelům pitnou vodu a zároveň odvádět odpadní vodu, za což má dle 
této smlouvy výhradní právo vybírat na svůj účet poplatky za vodné a stočné.

Z logiky věci je zřejmé, že by lidé měli za služby platit tomu, kdo jim je dodal, ne tomu, 
kdo  službu  nedodal.  Aby  naše  společnost  zabránila  chaosu,  opakovaně  městu  nabízíme 
možnost o vzniklé situaci jednat.        Zdeněk Kouba, jednatel VaK Dvůr Králové nad Labem

Prohlášení města k inzerátu společnosti VODOVODY a KANALIZACE 
Dvůr Králové nad Labem, spol. s r.o., v Krkonošském deníku

Dne 26.3.  vyšel  v Krkonošských novinách inzerát,  ve kterém společnost  VODOVODY 
A KANALIZACE Dvůr Králové nad Labem, spol. s r.o., (dále jen VAK) uveřejnila informace 
o tom, jakým způsobem hodlá dále postupovat ve věci související s vodárenskou infrastruktu-
rou ve Dvoře Králové nad Labem, které je provozovatelem. Je třeba zdůraznit, že zveřejněné 
informace jsou v příkrém rozporu s pozicí a dosavadními prohlášeními zástupců společnosti 
VaK, které prezentovali vedení města Dvůr Králové nad Labem (město) jako vlastníkovi vo-
dárenské infrastruktury. Pro ilustraci lze uvést následující příklad.

Koncem loňského roku společnost VaK předložila svou představu výše vodného a stočného 
na rok 2010, a to na úrovni 114 Kč za metr kubický. Poté, co město tento návrh radikálně 
odmítlo, společnost VaK uvedenou částku opakovaně upravovala s tím, že naposledy přišli je-
jí zástupci na jednání se zástupci města ve středu dne 24. 3. s částkou 76 Kč za metr kubický 
a zároveň prohlásili, že další snížení ceny pro tuto společnost není přijatelné. Na jednání zá-
stupci města jednoznačně deklarovali, že pro město je nejvyšší možné vodné a stočné částka 
70 Kč za metr kubický s tím, že současně jsou připraveni dále o této věci jednat.

O  dva  dny  později  společnost  VaK,  bez  jakéhokoli  upozornění  zástupců  města,  přišla 
s inzerátem, kdy odběratelům nabízí vodné a stočné ve výši 59,11 Kč za metr kubický. V ta-
kovémto případě není možné nepoložit si otázku, jak to vlastně společnost VaK dělá, že bě-
hem půl roku dokáže snížit výši vodného a stočného téměř o 50 %? Prvořadým zájmem města 
bylo, aby výše vodného a stočného byla únosná pro odběratele. Současně však také musí mít 
reálný základ. Jedná se totiž o právními předpisy regulovanou cenu, jejíž tvorba má jasná 
pravidla a kterou tak nelze určovat svévolným postupem. Zástupci města opakovaně v průbě-
hu posledních měsíců vyzývali zástupce společnosti VaK, aby jim poskytl data (zejména ná-
klady společnosti VaK), ze kterých vychází při tvorbě vodného a stočného. Naposledy se tak 
stalo  na  zmíněném středečním jednání,  a  s  politováním je  nutné  konstatovat,  že  zástupci 
společnosti VaK takovéto požadavky města odmítli jako neoprávněné. Zatímco město v dané 
věci vždy postupovalo věcným a seriozním způsobem, odpovídajícím jeho významu a pozici, 
takovýto přístup očekávalo i od svého partnera v těchto jednáních, společnost VaK použila 
prostředky, které nejsou pro město akceptovatelné a které striktně odmítá.

Město prohlásilo,  že nepřistoupí na způsoby, které v dané věci využívá společnost VaK 
a  které  v  konečném důsledku  poškozují  odběratele,  tj.  především občany města,  které  si 
v podstatě tato společnost bere za rukojmí. Město vyzývá společnost VaK, aby se takovýchto 
kroků zdržela.  V opačném případě je město připraveno využít  všech legálních prostředků 
k tomu, aby v realizaci zmíněných kroků společnosti  VaK zabránilo.     NKR, březen 2010
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Skončí zapisování dětí do cestovních pasů
Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009, kterým se mění nařízení 

Rady (ES) č. 252/2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech 
a v cestovních dokladech vydávaných členskými státy, jsou zápisy dětí v cestovních dokla-
dech rodičů platné do 26. června 2012. To znamená, že od tohoto data budou muset mít děti 
vlastní cestovní pas. Vzhledem k nařízení Evropského parlamentu a Rady Ministerstvo vnitra 
zpracovalo návrh novely zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, podle níž se zrušuje 
zapisování dětí do cestovních dokladů dnem 1. 7. 2011.      

 Jiří Černý, VVS

Pilotní projekt pytlového třídění odpadu – první výsledky
V letošním roce se v našem městě rozběhl pilotní projekt pytlového sběru tříděného odpa-

du. Probíhal v ulicích 5. května, 28. října, Staškova, Smetanova, Bezručova, Dvořákova, Drti-
nova, Březinova, Boženy Němcové, Městská Podstráň, Josefa Suka a Leoše Janáčka. Účast 
v systému je dobrovolná; rozmístění a počet velkoobjemových kontejnerů na ulicích zůstaly 
prozatím nezměněny. 

Ve dnech 26. 2. a 26. 3. proběhly první svozy, při kterých bylo svezeno 147 pytlů plastů 
(337,68 kg), 77 pytlů papíru (726,58 kg) a 23 pytlů nápojových kartonů (37,56 kg). Celkem 
byla sebrána a předána k využití více než 1 tuna využitelných odpadů. Do projektu se zatím 
zapojilo 100 domácností z celkových 352.

Terénní program pro uživatele drog ve Dvoře Králové nad Labem
Od 1. 7. 2009 funguje ve Dvoře Králové terénní program pro uživatele návykových látek 

pod hlavičkou občanského sdružení Laxus. Jedná se o službu, jejímž cílem je aktivně vyhle-
dávat uživatele nelegálních návykových látek a pracovat s nimi na snižování rizik, která uží-
vání drog přináší. 

Za tu dobu využilo jeho služeb celkem 30 osob. Těm bylo v rámci 39 návštěv ve městě po-
skytnuto celkem 5969 čistých injekčních stříkaček. Služba není pouze o výměně injekčního 
náčiní, ale i o poradenství, o omezování rizikového chování v souvislosti s užíváním drog. 

Další důležitou součástí programu je i sběr pohozených injekčních stříkaček, které před-
stavují potenciální riziko pro veřejnost. Za druhé pololetí roku 2009 byla v ulicích města nale-
zena pouze jedna stříkačka. Jednou z dalších služeb, které terénní program poskytuje, je totiž 
i sběr a bezpečná likvidace tohoto materiálu. Celý projekt je financován z Evropského soci-
álního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost.   NKR, březen 2010

Služby ve městě

Nový kosmetický salon Efect Cosmetic na Vorlechu
Začátkem března 2010 vznikl nový kosmetický salon s profesionální kosmetikou ALCINA 

a NUSKIN. Dále salon provádí prodlužování řas a práce vizážistky (různé druhy líčení denní, 
večerní, svatební apod.). Práce zajišťuje paní Yvona Novotná Hojná, Vorlech 3025.

Společenská rubrika
V březnu se v našem městě narodilo 12 občánků - 6 chlapců a 6 děvčat. 

V březnu byly uzavřeny ve Dvoře Králové nad Labem 4 sňatky na Staré radnici. 

V březnu zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 22 lidí, z toho bylo 14 dvorských občanů, 
6 mužů a 8 žen. 

Členové komise pro občanské záležitosti (KPOZ) navštívili při životních jubileích v březnu 
16 občanů s gratulací a kytičkou. Ve stejném období oslavilo 6 manželských párů stříbrnou 
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svatbu a 1 manželský pár zlatou svatbu. 

Na Staré radnici bylo v březnu slavnostně přivítáno 20 novorozených občánků našeho města.

Mezi členy KPOZ patří i pan Miroslav Kučera, který v měsíci březnu 2010 oslavil významné 
životní jubileum – 80 let věku. Tomuto milému pánovi poblahopřála i paní starostka Mgr. 
Edita Vaňková a zástupci KPOZ.  

Rada města z 8. 3.
- schválila smlouvu o provedení technického auditu na provozování infrastrukturního majetku 
vodovodů a kanalizací ve vlastnictví města Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostku 
města jejím podpisem
- schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu soci-
álních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí a na podporu zdravotnictví do částky 
50.000 Kč následovně: RIAPS Trutnov - sociální poradenství 10.000 Kč, RIAPS Trutnov - 
kontaktní centrum  30.000 Kč, Farní charita Dvůr Králové nad Labem - odborné sociální po-
radenství 35.000 Kč, Diakonie ČCE, středisko Dvůr Králové nad Labem - domov se zvlášt-
ním režimem  30.000,- Kč, Diakonie ČCE, středisko Dvůr Králové nad Labem - domov pro 
seniory  20.000  Kč,  Královédvorská  Arnika  35.000  Kč,  Společnost  pro  podporu  lidí 
s mentálním postižením v ČR, o. s., 25.000 Kč, Svaz postižených civilizačními chorobami 
v ČR, ZO Dvůr Králové nad Labem  25.000 Kč, Svaz diabetiků ČR, územní organizace
Dvůr Králové nad Labem 25.000 Kč, Klub důchodců v Sadové, 29.000 Kč, Klub důchodců 
Žireč 36.000 Kč, Svaz důchodců 5.000 Kč, Mateřské centrum Žirafa 15.000 Kč.                      

Rada města 22. 3. 
- schválila poskytnutí dotací do částky 50.000,- Kč z rozpočtu města na podporu veřejně 
prospěšných aktivit následovně:
Big Band Dvorský  - koncertní činnost 20.000 Kč
TJ Sokol Žireč – Dětský den    5.000 Kč
Markéta Janíčková - průvodce památnými stromy          0 Kč
Klub NATURA – přírodovědná expedice Švýcarsko 30.000 Kč
Klub vojenské historie – 65. výročí konce 2. sv. války 10.000 Kč
Loutkářský soubor Klíček – loutková představení   5.000 Kč
Český svaz včelařů – propagace mezi mládeží   5.000 Kč
Český svaz včelařů - tématický zájezd     5.000 Kč
Pionýrská skupina Jiřího Wolkera – tábory na Běluni 20.000 Kč
Jaroslav Dražkovič – studiová nahrávka          0 Kč
Oddíl Tubrodel – celoroční činnost 10.000 Kč
RS Cars Dvůr Králové nad Labem – provoz klubu, závody 20.000 Kč
Foibos books  – Slavné vily Královéhradeckého kraje 10.000 Kč
Mg. A. Martina Mináriková – interaktivní výstava 15.000 Kč
Obl. charita – Domov sv. Josefa – Svatoanenské slavnosti 20.000 Kč
ČKS, Zákl. kynologická org. 138 - canisterapie    7.500 Kč
ČKS, Zákl. kynologická org. 138  - Den pro seniory     8.000 Kč
Luboš Zvičina – tvorba výtvarných animovaných filmů          0 Kč
Klub kaktusářů DKnL - výstava kaktusů a sukulentů     5.000 Kč
Klub kaktusářů DKnL - mezinárodní sympozium 10.000 Kč
Český svaz chovatelů – výstava drobného zvířectva 20.000 Kč
Český svaz chovatelů – oslava 60. let – almanach 15.000 Kč
TJ Sokol  - zpravodaj o činnosti  Sokola 10.000 Kč
TJ Sokol - dětský tábor na Ježkově 20.000 Kč
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Římskokatolická farnost –Královédvorský advent 15.000 Kč
Pěvecký spolek Záboj - na činnost spolku 10.000 Kč
Pěvecký spolek Záboj - reprezentace v Písku  10.000 Kč
Občanské sdružení pro spolupráci se zahraničím 50.000 Kč
PRO BONO PUBLICO o.p.s. – tajemství dlužníka 10.000 Kč
Junák - svaz skautů a skautek – provoz skautského střediska 20.000 Kč
Kynologický klub Nový svět – psí hřiště 15.000 Kč
Kynologický klub Nový svět – Podzvičinský voříšek 2010   4.000 Kč
ZKO Dvůr Králové nad Labem –výstava německých ovčáků 10.000 Kč
Kynologický klub Nový svět – agility 10.000 Kč
Kynologický klub Nový svět – pejskařský kroužek   5.000 Kč
Jezdecký oddíl – kroužek pro děti   5.000 Kč
Jezdecký oddíl – celoroční činnost 20.000 Kč

Poděkování města občanům
Město Dvůr Králové poděkovalo všem občanům, kteří i přes „chodníkový“ zákon vlastními 

silami pomáhali likvidovat následky sněhové kalamity v lednu a únoru letošního roku. I přes 
veškeré nasazení se potřebná technika ne vždy dostala tam, kde jí bylo právě zapotřebí. 

KULTURA  

Hankův dům – městské kulturní zařízení

Poslední ples letošního roku
Dne 5. 3. byl jeden z posledních plesů, který měla základní škola 5. květen, hrála hudební 

skupina JH Ohnišov.

Koncert Klubu přátel hudby
V úterý dne 9. 3. byl 381. koncert KPH, na kterém vystoupilo mladé brněnské kytarové 

kvarteto ve složení  Michal Hrubý, Michal Hutyra, Martin Lindtner, Martin Weisner.

Divadelní představení pro školy
Dne 11. 3. uvedlo divadlo  Hradec Králové  pro školy Divadelní cestopis aneb Evropou od 

renesance po realismus. Představení bylo souborem ukázek z nejslavnějších evropských diva-
delních her od středověku po české národní obrození.

Cyklus Pojďte s dětmi do divadla
V neděli dne 14. 3. uvedlo divadlo Pohádka 

Praha další pohádku z cyklu Pojďte s dětmi do 
divadla,  a  to  Popelku.  Klasickou  pohádku 
o  kouzelných  oříšcích,  nehodné  maceše 
a skromné Popelce.

Zápis do tanečních kurzů
Dne 15. 3. proběhl zápis do tanečních kurzů 

pro letošní rok.

Divadelní představení
Ve středu 17. 3. uvedla Divadelní společnost 

Julie Jurištové z Prahy hru Blázinec v prvním 
poschodí, veselohru na způsob vídeňské frašky, 
jednu  z  nejúspěšnějších  bláznivých  komedií 

proslulého  českého  dramatika  a  herce  druhé  poloviny  19.  století  Františka  Ferdinanda 
Šamberka.
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Jaroslava Obermaierová a Oldřich Navrátil

Kultura
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Divadelní představení pro mateřské školy
Dne 18. 3. uvedlo Hudební divadlo  Hradec Králové představení pro děti MŠ a I. ročníku 

základní školy pod názvem Růženka a Kopřivěnka.

Představení loutkové scény Klíček
Dne 21. 3. zahrála loutková scéna Klíček hru Perníková chaloupka.

Tradiční Dny R. A. Dvorského
Ve středu 24. 3. probě-

hl  první  den  16.  ročníku 
swingového  a  jazzového 
festivalu Dny R. A. Dvor-
ského.

 Jako první  vystoupila 
americká  zpěvačka  Eli-
sabet Lohinger  a Quartet 
ve složení zpěv, bicí, basa 
a klávesy.  

Druhým orchestrem byl Lázaro Cruz Quintet ve složení trubka, saxofon, klavír, basa a bicí. 
Kvinteto kubánského trumpetisty, který hrával s Dizzy Gillespiem, je jednou ze zásadních 
a aranžérsky i posluchač-
sky oblíbených jazzových 
sestav od 40. let  do sou-
časnosti. Je to kvinteto se 
souzvukem trumpety a te-
nor saxofonu. Bebop, zá-
kladní  jazyk  moderního 
jazzu, je přirozeným vyja-
dřovacím  prostředkem 
i  tohoto  seskupení  pěti 
výrazných  moravských 
hráčů.  V  případě  kubán-
ského  trumpetisty  Lázara 
Cruze  je  projev  navíc 
okořeněný karibským fee-
lingem a elegancí. 
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Elisabeth Lohinger v doprovodu orchestru

Lazaro Cruzt Quintet ve složení : Lázaro Cruz (Kuba) – trubka, Radim 
Hanousek – saxofon, Vlastimil Šmída – piano, Vincenc Kummer – kontrabas,  

Patrik Benek – bicí 



Dny R. A. Dvorského pokračovaly

V pátek 26. 3. byl druhý večer Dnů R. A. Dvorského, na kterém vystoupil vynikající Big 
Band Neratovice se zpěvačkou Jitkou Zelenkovou, mladý progresívní orchestr, který se vě-
nuje  především swingové  a  taneční  hudbě  a  spolupracuje  s  předními  českými  interprety. 

Druhým hudebním tělesem byl Crazy Boys of  Prague ve složení zpěv, kytara, saxofon, klari-
net, trubka, bicí a basa. Jedná se volné sdružení profesionálních a amatérských hudebníků.
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Big Band Neratovice s Jitkou Zelenkovou

Volné sdružení Crazy Boys of Prague



Oba dva večery měly stolovou úpravu sálu a po oba večery bylo plno.

Městská knihovna Slavoj

Krátce z Noci s Andersenem
V pátek 26.  3. se zúčastnilo 9 dětí  ze třídy Medvídků MŠ E. Krásnohorské v Městské 

knihovně Slavoj Noci s Andersenem. Program byl zaměřen na tvorbu spisovatele Františka 
Hrubína. Atmosféra této noci se od počátku nesla v pohádkovém duchu převlečením dětí do 
kostýmů. Děti si soutěživou formou ověřily své znalosti klasických i moderních pohádek. 

Městské muzeum

Horní Pojizeří
Ve  čtvrtek  4.  3.  se  uskutečnila  přednáška  manželů  Mervartových  o  svých  cestách  po 

Horním Pojizeří.

Volfovo rodinné divadlo
V neděli 7. 3. uvedlo pohádku O princezně Dobrovíle.
V neděli 21. 3. uvedlo pohádku Kašpárek a čarovný poklad železného rytíře.

Autorský večer Milana Igla
Dne 16. 3. se uskutečnil autorský večer Milana Igla v sále Špýcharu městského muzea. Žáci 

učitelů M. Petrášové, I.  Adamové, L. Flečkové a M. Igla zahráli drobné klavírní, flétnové 
a komorní skladby z dílny skladatele a pedagoga Milana Igla.

Slavné vily Královéhradeckého kraje
Od 19. 3. do 18. 4. probíhala v muzeu putovní výstava, která ukázala pohled do historie 

i do současnosti rodinného bydlení v Královéhradeckém kraji. Naše město na výstavě repre-
zentovala Mautnrova vila, Sochorova vila a vila Karla Čeřovského. Velice zajímavá výstava, 
která kromě obrazové části měla i ukázky projektových dokumentací zobrazených vil.
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Stolová úprava na dnech R. A. Dvorského



Loutkové divadlo Klíček
V sobotu 13. 3. uvedlo divadlo Klíček pásmo pohádek pro nejmenší o Kačátku.

Textilní dílna – Předu, předu len
Ve dnech 25. 3. - 26. 3. a 29. 3. - 31. 3. připravilo muzeum  pro zručné občany města texti-

lní dílnu.  V rámci této díly si mohli  účastníci  vlastnoručně vyzkoušet některé postupy při 
zpracování např. lnu, jako je vochlování, předení a tkaní. Také si mohli pomocí tiskacích fo-
rem ozdobit malé ubrousky, které muzeum pro tuto příležitost připravilo. 

Představení 3D a 4D grafiky s hudbou
Luboš Dvořák – Zvičina  a jeho vnučka Monika Dvorak, to je spojení výtvarného umění 

obrazu převedeného do 3D a 4D grafiky a hudby. Dne 5. 3. v sále kina Svět předvedl svoji 
tvorbu v 3D a 4D grafik Luboš Dvořák – Zvičina. 

Na žádné vernisáži ani výstavě nemůžete během 60 minut shlédnout stovky grafik a k tomu 
ještě doslova rozpohybované obrazy - animované výtvarné filmy z obrazů vycházející. Este-
tický zážitek očí navíc umocňuje sluchový vjem lyrické hudby Moniky Dvorak. Tato hudba je 
komponována přímo na malířskou, grafickou a filmovou tvorbu. Jde o jednotu obrazu a hud-
by. Představení prvního dílu se skládalo ze dvou částí grafik a tří filmových animací. V první 
části grafik se v jejich texturách objevil převážně motiv obrazu Yin & Yang. Následoval film, 
který vycházel a byl texturově celý postaven na obrazu Duhové kuličky. Další film Kužele 
nad Mandalou rezonoval na stejnojmenný obraz Mandala. Druhá část grafik končila motivy 
z filmu Geneze duhové kuličky (obsah druhého dílu představení). Závěrečný film Podzimní 
romance vycházel z obrazu Podzimní hra. Kvalitní zvuk představení zajistil profizvukař Jiří 
Flejgr.

Jedná se  o velmi zajímavé pojetí, kdy počítačová grafika dovoluje dále rozvíjet statický 
obraz  a  propůjčit  mu  možnost  pohybu.  Doplnění  hudbou  je  samozřejmě  jen  umocnění 
vizuálního zážitku. Bohužel návštěvnost představení byla spíše komorní. 

GroteSka a Uffo Horn na večírku
Ska punk - večírek se konal v pátek 5. 3. ve Staročeské restauraci (bývalá Piraňa). Zahráli  

skupiny GroteSka a Uffo Horn. 

Oskar Hák oslavil 80. narozeniny
V letošním roce v březnu se dožil 80 let krá-

lovédvorský  rodák,  herec  a  inspicient  Oskar 
Hák. Pro kroniku města jsem s ním   v pondělí 
16. 8. uskutečnil rozhovor o jeho vstupu na he-
reckou dráhu. Začal jsem otázkou  Kdy a kde 
jste se narodil? 

Následovala  rychlá  odpověď.  Narodil  jsem 
se  14.  března  1930  ve  Dvoře  Králové  nad 
Labem na Benešově nábřeží 1251 v prvním pa-
tře. 
Pak  jsem  se  zeptal  na  to,  jak  se  vlastně 
dostal k herecké dráze.

Další odpověď byla již delší. První dvě třídy  
jsem chodil do školy v Schulzových sadech a potom jsme se přestěhovali do Raisovy ulice  
1042 a další třídy jsem navštěvoval ve škole 5. května. Na této škole mě učil pan učitel Jaro-
slav Štika. By to velký divadelní nadšenec, který nás žáky seznamoval s divadlem, kdykoliv  
k tomu byla příležitost. Když do Dvora přijela nějaká divadelní společnost, dokonce mně se-
hnal i nějakou dětskou roli. Tak jsem se seznámil   s Vaškem Kaňkovským, který hrál  diva-
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delního Kašpárka. Také jsem se seznámil s manžely Kotoučovými, se kterými jsem byl později  
v angažmá v Karlových Varech. 

Za války jsem jezdil do gymnázia v Jaroměři. Zde bych chtěl připomenout, že mě učil češti-
nu spisovatel  Jaroslav Žák,  autor známých knih Cesta do hlubin študákovy duše,  Študáci  
a kantoři a dalších. 

Po válce jsem nastoupil na dvorskou obchodní akademii, kde mě učili profesoři František  
Kugler a Jaroslav Novotný. Pan profesor Kugler mně jednou řekl „Oskare, ty mi připomínáš  
jednoho komika,  jmenoval  se Fatty  a byl  ještě  před Charile  Chaplinem. Byl  takový malý  
a tlustý (i já jsem byl v té době takový), a tak jsem dostal přezdívku Fatty. Jednou v lednu  
1946 mně spolužáci řekli, že v Praze hledají do filmu Nezbedný bakalář chlapce typu Fattyho.  
Říkali, že to bylo v rozhlase. Šel jsem si to ověřit. Na malé poště jsem požádal o telefon do  
Prahy a asistentka Lucernafilmu mně potvrdila, že takovou postavu hledají a bude konkurz  
v Lucerně. Spolužáci mi řekli, že do té Prahy musím jet. Řekl jsem jim, že bych rád, ale že ne-
mám peníze na cestu (tehdy to bylo asi 300 korun). Spolužáci se na mě složili a odpoledne mi  
dali 430 korun a já jsem jel do Prahy. 

Vlak do Prahy měl zpoždění, a tak jsem do Lucernafilmu přišel pozdě. Nevadilo to, a hned  
jsem se šel ukázat režisérovi. Tehdy konkurz prováděl pan režisér Vávra. Bylo to koncem led-
na, a tak jsem měl na sobě hubertus a pan režisér si mě dlouho prohlížel. Pak se mě zeptal, co  
umím, jestli umím být nabubřelý a pod. Nakonec si mě pan režisér Vávra pro svůj film Ne-
zbedný bakalář vybral.  Hrál jsem syna kováře Martina.  Na konkurzu byl přítomen i  pro-
dukční František Milič a ten se mě ptal, proč jsem přišel pozdě, že jsem asi někde z Dejvic.  
Já jsem však řekl, že jsem až z Krkonoš, ze Dvora Králové nad Labem. Bylo mi tehdy nece-
lých 16 let. Filmaři mě nechtěli pustit, že tam musím zůstat. Řekl jsem jim, že musím domů.  
Dostal jsem peníze na cestu a dopis pro školu, aby mě uvolnili. Ve škole bylo pozdvižení, pro-
tože jsem se do filmu dostal. Jel jsem znovu do Prahy na celý týden. Bydlel jsem tam u pana  
učitel Štiky a pak jsem se vrátil do Dvora. Nezapomenutelné z této doby je moje setkání s ta-
kovými hereckými velikány jako se Zdeňkem Štěpánkem, Sašou Rašilovem, Vlastou Matulovou  
a dalšími. Na natáčení filmu jsem jezdil i v dalších dnech, ale vozily mě jejich vlastním autem.  
Tak jsem se dostal poprvé k filmu.

V Praze jsem už pak zůstal. Své první zkušenosti jsem získával v Divadle mladých pionýrů.  
Později jsem působil v Karlových Varech, kde jsem se sešel opět s manžely Kotoučovými. Pak  
jsem byl v divadle Jiřího Wolkera a po několika kratších angažmá jsem zakotvil v divadle  
Rokoko jako inspicient. Inspiceient je většinou anonymní člen divadelní společnosti, ale byl 
jsem jeden z mála, který se objevoval na jevišti i ve filmu jako herec. V divadle Rokoko  jsem  
byl dlouhá léta a vydržel jsem s ním až do jeho konce. Nechtěl jsem se rozloučit s místem, kde  
mi bylo několik let dobře. Využil jsem nabídky Městských divadel pražských, abych se tam stal  
inspicientem, zůstal jsem tam až do důchodu.  Za svoji kariéru jsem vytvořil nespočet diva-
delních rolí a účinkoval jsem v 36 filmech. Poslední film, ve kterém jsem hrál, byl v roce 2008  
s názvem Líbáš jako bůh.

O svých zážitcích pan Oskar Hák  hovořil ještě dlouho a jsou zaznamenány na audiozázna-
mu.

Rekonstrukce v Žirči se zaměřuje také na kostel se zvonkohrou
Projekt je součástí snahy otevřít zámecký barokní areál s léčebnou pro širokou veřejnost. 

Stavební práce pokračují v areálu Domova sv. Josefa. Původně barokní zámek slouží v po-
sledních letech jako léčebna pro pacienty s roztroušenou sklerózou.

Na podzim 2009 začal dvouletý projekt, jehož cílem je další rekonstrukce areálu. Nákladné 
stavební a restaurátorské práce je možné provádět díky prostředkům z Finančního mechanis-
mu EHP a Finančního mechanismu Norska. Po desetiletích chátrání dojde k plné rehabilitaci 
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pláště budovy kostela sv. Anny, křídla bývalého pivovaru i památek v přilehlém zámeckém 
parku. 

Projekt  Záchrana  kulturního  dědictví  v  areálu  Domova  sv.  Josefa  by  měl  pokračovat 
v  druhé  polovině  roku  2010  opravami  bývalého  pivovaru.  Ten  by  měl  rozšířit  kapacitu 
Domova sv. Josefa o další lůžka, rozšířenou nabídkou vodoléčby, rehabilitace a společenské-
ho zázemí.

Do nového hávu se obleče rovněž přilehlý kostel sv. Anny a renovace se dočkají i vzácné 
objekty zahradní architektury v parku, především secesní zahradní altán a květinové loubí. 
Zároveň bude zrekonstruováno oplocení kolem celého parku a drobné řemeslně cenné plůtky 
před  kostelem.  Celkový  rozpočet  projektu  financovaného  z  prostředků  Evropské  unie 
a „norských fondů“ je více než 1,7 milionu eur. Desetinou částky se bude podílet také realizá-
tor projektu a provozovatel Domova sv. Josefa, Oblastní charita Červený Kostelec.

Rekonstrukce kostela započala v podstatě již před touto akcí. Jeho součástí je totiž unikátní 
zvonkohra,  která prošla úplnou opravou. V loňském roce si  jejich krásný zvuk mohli  vy-
chutnat posluchači na několika koncertech. Od loňského roku se také mohou zájemci a pa-
cienti Domova procházet po novém okruhu, který vede za kostelem podél Labe k novému od-
počívadlu.

Už od počátku se snaží Domov sv. Josefa vytvořit z významné barokní památky místo se-
tkávání  zdravotně  handicapovaných  s  nejširší  veřejností.  I  proto  pořádá  například  Sva-
toanenské slavnosti nebo v parku umožňuje pořádání známých výstav drobného zvířectva. 
Park i odpočívadlo u řeky jsou otevřené pro veřejnost.    Upraveno z KD 10. 3.

V restauraci U Slunce se představil David Suchařípa
V neděli 21. 3. připravila restaurace U Slunce pro své návštěvníky překvapení. Každý kdo 

přišel posedět a na oběd, měl možnost ochutnat pivo, které ten den herec David Suchařípa to-
čil. Restaurace se snaží připravit svým zákazníkům vždy něco nového a jejich pobyt v restau-
rací zpříjemnit. 

Královédvorští dobrovolníci na Dni D
V neděli 14. 3. se konal ve Východočeském divadle v Pardubicích galavečer u příležitosti 

vyhlášení  dobrovolníků  východních  Čech,  kteří  byli  nominováni  v  rámci  Dne  D  2010. 
Galavečer Den D pořádala společnost Terra nostra – malebný kraj pod záštitou hejtmanů Krá-
lovéhradeckého a Pardubického kraje, primátora statutárního města Pardubice a poslanců Par-
lamentu České republiky Miloslava Souška a Hany Orgoníkové.

Dobrovolník je každý, kdo věnuje svůj čas a schopnosti ve prospěch lidí ve svém okolí. 
Odborná porota neměla jednoduchý úkol, protože se sešlo přes 50 nominací, ze kterých muse-
la vybrat 15 dobrovolníků, kteří na galavečeru převezmou sošku anděla. Svá pomyslná želíz-
ka v ohni měl také královédvorský region. Nominovány byly tři cvičitelky Sokola Dvůr Krá-
lové n. L. S. Lokvencová, L. Špatenková a I. Žitnáková a manželé L. a D. Frödovi, všichni ze 
Dvora Králové n. L.

Po programu následovalo vyhlášení dobrovolníků. Všichni se shodli, že je jedno, jestli se 
věnují dětem, postiženým či sportovcům, podstatné je věnovat se této činnosti s láskou. Mezi 
vyhlášenými zazněla k naší radosti také jména královédvorských zástupců. Svého anděla si 
odnesly  cvičitelky ze Sokola Dvůr Králové L. Špatenková a I. Žitnáková.

Mgr. Pavlína Špatenková
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ZOO Dvůr Králové

Nosorožci v Keni měli zvláštní návštěvu
Zvláštní návštěvu měli v minulých dnech bílí nosorožci ze Dvora Králové, kteří jsou nyní 

v keňské rezervaci Ol Pejeta. Dorazil sem následník japonského císařského trůnu princ Na-
ruhito. Prošel si celou rezervaci a zastavil se u ohroženého druhu, který si nafotil. Krmil noso-
rožce také zeleninou. V Keni byl projednat mimo jiné finanční a technickou pomoc zemi při 
ochraně životního prostředí. Pro královédvorské nosorožce to bylo „zpestření“ při čekání na 
nový, větší výběh. Ten by měl být hotov pravděpodobně koncem měsíce.  

Upraveno z KD 16. 3.

ŠKOLY  

Školní karneval na ledě se vydařil
Žáci 1. stupně ZŠ Schulzovy sady navštěvovali během zimy zimní stadion, kde v rámci tě-

lesné výchovy absolvovali základy bruslení. Na ukončení sezóny připravily učitelky 1. stupně 
pro děti školní karneval, při kterém se děti nejen pobavily a zasoutěžily si o sladké odměny, 
ale  také  předvedly,  jak  si  bruslení  osvojily.  Na ledě  se  objevil  rej  více  než  dvou stovek 
krásných masek. Učitelky vyhodnotily z každé třídy ty nejpovedenější, avšak odměnu dostali 
všichni.  Potom  následovaly  různé  soutěže.  Nechyběl  slalom  na  bruslích,  vedení  puku 
hokejkou, přenášení míčku na pingpongové pálce, hod na cíl, kreslení klaunů. Závěr patřil řá-
dění s padáky, které je na ledě velmi efektní. Děti odcházely z ledu spokojené a plné zážitků, 
svůj karnevalový den si opravdu užily.     Mgr. Pavlína Špatenková 

SŠIS – notebook pro každého žáka
Střední  škola informatiky a služeb doporučila, aby každý žák měl svůj osobní počítač pou-

žitelný ve škole, ale i doma. Ne každý si může nákup takového počítače dovolit. Škola se 
rozhodla vyjít vstříc žákům prvních i vyšších ročníků pokračováním projektu Notebook pro 
každého, v jehož rámci škola zakoupí notebooky a bude je žákům pronajímat. Po skončení 
doby splácení (základní doba 7 měsíců) se notebook stane žákovým majetkem.  Josef Zahradník

Stipendia pro žáky oboru aplikovaná chemie 
Obor aplikovaná chemie vyučuje  SŠIS  jako jediná v Královéhradeckém kraji a o jeho ab-

solventy je velký zájem mezi zaměstnavateli.  Všem žákům 1. ročníku tohoto oboru bude od 
září 2010 vypláceno studijní stipendium ve výši 250 Kč měsíčně. Vyplácení stipendií pod-
pořily místní podniky a v rámci této podpory budou navíc oceněni žáci s výbornými studijní-
mi výsledky.   Mgr. Petr Vojtěch

Dobrovolní dárci krve z gymnázia
Ve středu 3. 3. ráno se skupina studentů ze 4. A  vydala s třídní profesorkou Dalibabovou 

do Trutnova. Cílem tentokrát nebyl ani výjezd za kulturou ani nějaké sportovní klání či jiné 
měření  úspěchů. Rozhodli se totiž, na základě informací a nápadu, který jim paní profesorka 
pár týdnů předtím předložila, že se zařadí mezi skupinu dárců krve. Akce se vydařila a studen-
ti by z ní chtěli vytvořit tradici na gymnáziu.

Historický úspěch studenta gymnázia
Dne 2. 3. se konalo v Hradci Králové krajské kolo soutěže recitátorů Wolkerův Prostějov. 

Zúčastnil se ho i Václav Hampel, student 3. ročníku královédvorského gymnázia. Svým oso-
bitým projevem i svérázným přednesem pobavil své soupeře a získal si i odbornou porotu. Ta 
Václava Hampela poslala do celostátního kola.
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Stříbrní florbalisté ze Schulzových sadů
Nebývalého úspěchu dosáhlo  družstvo  florbalistů  v celostátní  soutěži  školních  družstev 

Orion Florbal Cup 2010. Tým starších žáků vyhrál okrskové i okresní kolo soutěže, kde po-
razil sedm soupeřů, i krajské kolo, ve kterém zůstalo pět poražených. O jarních prázdninách 
se vypravili do Liberce, kde zvítězili v kvalifikačním turnaji. A tak naši reprezentanti získali 
šanci bojovat ve dnech 15. - 16. 3. v Kopřivnici o titul přeborníka České republiky.

SPORT  

Gábina Vognarová jede do Singapuru
Ve dnech 6. -13. 3. se konalo v norském Maräkeru Mistrovství Evropy ve sportovní střelbě 

ze vzduchových zbraní. Za Českou republiku byla na toto mistrovství nominována Gabriela 
Vognarová, závodnice Rapidu Plzeň, studentka Střední školy informatiky a služeb ve Dvoře 
Králové nad Labem. Součástí  tohoto mistrovství  byl  i  vložený postupový závod na první 
ročník olympijských her mládeže v malajském Singapuru, který se Gábině vydařil - umístění 
na druhé příčce s finálovým výsledkem 394 + 102,9 bodů – se ztrátou 0,2 bodu za vítězkou 
z Maďarska si zajistila postup na olympijské hry mládeže, které se budou konat v srpnu le-
tošního roku, jako jedna ze šesti reprezentantek Evropy.

Hlasování o nejúspěšnějšího sportovce Královéhradeckého kraje
Ze Dvora Králové nad Labem byly navrženy na sportovce Královéhradeckého kraje: Jana 

Vepřeková, bezmotorové létání, Aeroklub Dvůr Králové, 2. místo na mistrovství světa 2009 
Maďarsko – Szeged a Karolína Grohová, atletika, TJ Dvůr Králové, 1. místo na MČR žen do 
22 let v běhu na 3000 m př. - 11:44,47, 3. místo na MČR juniorek v běhu na 3000 m př. 
11:39,25. 

Královédvorským fotbalistou roku je brankář Martin Tomek
Vítej zlatý hattricku! To si po vyhlášení ankety o nejlepšího fotbalistu Dvora Králové n.L. 

může zakřičet Martin Tomek. Čtyřicetiletý brankář divizního klubu se v sedmileté historii 
z vítězství radoval už potřetí, když předtím triumfoval v letech 2005 a 2007. Jeho prvenství za 
rok 2009 bylo suverénní.  První  místo mu přiřklo 80 procent  hlasujících.  Na druhé příčce 
skončil obránce Martin Kruliš, třetí byl jeho parťák ze stoperské dvojice Daniel Novák.

Přehled vítězů: Martin Tomek (2005, 2007, 2009), Martin Kilevník (2006, 2008), Stani-
slav Ježek (2003), Jan Holub (2004)

Dvorským fotbalistům tři body v jarní premiéře zajistila trefa Míla
Důležité tři body v neděli 14. 3. Nic jiného nelze říct ke vstupu divizních fotbalistů Dvora 

Králové do jarní části sezony. Utkání, které se odehrálo na trutnovské umělce, rozhodl jediný 
gól. Stejně jako před rokem. Ale zatímco tehdy se z těsného vítězství radovali hosté z Kunic, 
tentokrát slavili výhru 1:0 nad Novou Pakou „domácí“. Vítěznou branku vstřelil v 25. minutě 
Míl. Dvůr Králové – Nová Paka 1:0 (1:0).

Bruslíme pro radost
Letošní sezona byla již třetí sezonou, kdy se děti z oddílu krasobruslení zapojily do soutěží 

v rámci projektu Bruslička. Tento projekt má za cíl umožnit soutěžit v krasobruslení všem, 
kteří o to mají zájem (i dospělým). Jednou z myšlenek projektu je zdravé sportování a vy-
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rovnanost soutěží v tom smyslu, že děti si v rámci své věkové kategorie zvolí takový typ vý-
konnostní  úrovně,  který  odpovídá  jejich  bruslařským dovednostem,  a  na  soutěže  v  rámci 
projektu Bruslička jedou s reálným cílem uspět.

Z našeho oddílu se do soutěží v rámci projektu Bruslička zapojilo v letošní sezoně 19 zá-
vodníků. Po konečné uzavírce žebříčku se v rámci oddílu nejlépe v jednotlivých kategoriích 
(do 10 let) umístily tyto závodnice: Andrea Sommerová, Klára Pešková, Michaela Krebsová 
a Lucie Serbousková.     Michaela Koblasová

Karate-do
Poslední  březnovou  sobotu  27.  3. 

se v mladoboleslavské sportovní hale 
pod záštitou TJ Autoškoda konalo Mi-
strovství  České  republiky  v  karate 
dospělých   a  veteránů.  Jediným  zá-
stupcem královédvorského oddílu Ka-
rate-do byla Lenka Texlová,  která se 
v loňském roce vybojovala nominační 
účast na této soutěži   v disciplíně ku-
mite.  V boji  o  cenné  kovy podlehla 
pouze  obhájkyni  titulu,  královéhra-
decké  Krejčové,  což  jí  zajistilo 
bronzovou příčku na stupních vítězů. 
Text  Kocmánek

ZAJÍMAVOSTI

Výročí narození T. G. Masaryka
Dne 7. 3. jsme si připomněli 160. výročí narození T. G. 

Masaryka.  Tohoto  filozofa,  politika  a  prvního  českoslo-
venského prezidenta v našem městě připomíná busta, kterou 
naleznete v Podharti.  Osud pomníku je úzce spojen s vý-
znamnými mezníky našich novodobých dějin.  Poprvé byl 
odhalen 22. 6. 1924. Poté v různých dobách vadil některým 
osobám  a  byl  celkem  3x  odstraněn  (1938, 1953,  1972). 
V listopadu 1989 padl  komunistický režim.  Začal  se  bu-
dovat stát na základě demokratických principů, ke kterým 
neodmyslitelně patří odkaz T. G. Masaryka. A proto jedním 
z prvních počinů nového vedení města bylo obnovení jeho 
pomníku.

V době  plné  euforie  a  chuti  podílet  se  na  věcech  ve-
řejných šlo všechno snadno. Bustu opravili bez nároku na 
honorář akademický sochař Jaroslav Černý a kamenosochař 

František Ruda. Na nový podstavec se složili občané města při mítinku Občanského fóra. 
K odhalení došlo symbolicky 22.6.1990. Můžeme jen doufat, že v našich dějinách nenastane 
okamžik, kdy bude pomník T. G. Masaryka opět odstraněn.    Text Mgr. Alexandra Jiřičková
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Na třetím místě skončila Lenka Texlová (na obrázku vpravo)

T.G.Masaryk k zimním hávu

Zajímavosti



Dům dětí a mládeže Jednička, Spojených národů 1620, Dvůr Králové n. L.,  544 01

               Telefon 499 320 353     info@ddmdvurkralove.cz   www.ddmdvurkralove.cz  

pořádá dětský

Neděle 7. 3. 2010 15:  30 – 18:00 hod  
Pro všechny děti, ale i rodiče, prarodiče, strýce, tety…

Srdečně zveme 
do Zábavního centra Zálabí 
na karnevalový rej masek.
Čekají vás nejrůznější soutěže, 
taneční hudba, vystoupení. 
Chybět nebude ani 
vyhodnocení nejlepších masek 
a tombola. 

S sebou: masku a dobrou 
náladu  

Vstupné: 20,- Kč

(Ukázka  plakátu,  které  si  na  své  akce  připravují 
v DDM Jednička)
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Izraelský rabín po prohlídce předal certifikát na košer pivo 
Pokud si  chce certifikát krá-

lovédvorský  pivovar  Tambor 
udržet,  musí  celý  rok  používat 
stejné  suroviny a  postupy.  Ko-
šer  znamená  vhodný,  rituálně 
způsobilý. Tento příkaz vychází 
z Tóry a nemá žádné zdůvodně-
ní. Židé dodržují košer proto, že 
to řekl Bůh, a ne proto, že by to 
mohlo být i zdravé, jak se často 
uvádí.  Novou košer potravinou 
se stala ve čtvrtek 4. 3. všechna 
piva, která vyrábí pivovar Tam-
bor. Předcházela tomu návštěva 
izraelského  rabína  Menachema 
Kalchheima. Ten si v doprovo-

du zástupce Židovské obce v Praze Michaela Dunayevskeho a majitele pivovaru Nasika Kiri-
akovského celý provoz důkladně prohlédl.

Pro rabína Kalchheima to nebyla první návště-
va pivovaru, a tak se zajímal i o odborné otázky. 
Jeho úkolem je totiž posoudit, jestli odpovídá po-
stup výroby všem ustanovením. Zajímal se nejen 
o slad, chmel, ale například také o způsob čištění 
potrubí nebo vytápění kotlů. Velice ho zaujalo, že 
pivo  se  vyrábí  jak  filtrované,  tak  nefiltrované. 
Přestože se jedná o moderní provoz, ocenil, že vý-
roba se řídí podle tradičních postupů. Rabína pře-
kvapilo,  že nefiltrované pivo vydrží v chladném 
prostředí 
i  několik 
měsíců. 
Je  to  ži-
vý  orga-
nismus. 
Stejně  ja-
ko  víno 
stále  pra-
cuje a do-
zrává. 

Rabín se také zajímal o vodu, z které se  pivo vaří. 
Vrt hluboký kolem sto třiceti metrů vyvolal údiv. Vý-
sledek se dozvěděl majitel pivovaru již hned ve čtvr-
tek.  Tambor  je  jedním ze  sedmi  pivovarů  v  České 
republice, který může nabízet košer pivo. Tato infor-
mace by se již brzo měla objevit na lahvích se všemi 
druhy piva.
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Rabín Menachem Kalchheim kontroluje várku piva

Certifikát v židovském písmu



Rabín Menachem Kalchheim ochutnal vzorky piva, nejvíc mu chutnala čtrnáctka Klazar 
a dvanáctka. V minulosti Izraelci příliš pivo nepili. V poslední době ale vzniká v Tel Avivu řa-
da podniků, které se zaměřují na prodej speciálních druhů piv. Myslím, že o zdejší pivo by 
tam byl také zájem. Tamboru se díky certifikátu otevřel také trh v Německu a v USA, kde 
jsou silné židovské komunity.

Certifikát, který potvrzuje košer kvalitu, má platnost jeden rok. Pokud by v té době bylo 
třeba přistoupit ke změně některé z používaných surovin nebo výrobního postupu, je třeba 
o tom informovat židovskou obec.    Upraveno z KD, 6. 3.

Výjimečnost Domova sv. Josefa v Žirči
Rozhovor s paní Jitkou Holcovou, vedoucí Domova sv. Josefa v Žirči, provedl šéfredaktor 

portálu Královedvorsko Ing. Aleš Kubica. 
Kdo je provozovatelem Domova sv. Josefa v Žirči ? 

Jsme největším ze středisek Oblastní charity Červený Kostelec.
Jaké služby Domov provozuje?

Jsme jediným lůžkovým zařízením v ČR, které se věnuje chronicky nemocným s roztrou-
šenou mozkomíšní sklerózou. Nejvíce lůžek je určeno pro krátkodobé zdravotní pobyty zamě-
řené  na  rehabilitaci.  Také  pro  občany  Královédvorska  a  okolí  provozujeme  půjčovnu  
kompenzačních pomůcek.
Jaké jsou vaše úspěchy? 

Největší radost nám přináší vědomí, že pacienti u nás pookřejí po fyzické i psychické strán-
ce a rádi se k nám opakovaně vracejí.
Co plánujete na rok 2010? 

Areál našeho Domova sv. Josefa neustále zvelebujeme ku prospěchu nejen našich klientů,  
ale například náš park využívají i místní spolky, předškolní i školou povinné děti a v nepo-
slední řadě i místní občané. V letošním roce probíhá několik významných projektů, největším  
je projekt zaměřený na záchranu kulturního dědictví, zahrnující obnovu kostela sv. Anny, při-
lehlého parku a části bývalého pivovaru.

Jitka Holcová pracuje na oddělení fundraisingu a PR v Oblastní charitě Červený Kostelec 
třetím rokem. Toto oddělení má za úkol hledat zdroje financí pro naši neziskovou organizaci. 
Pořádáme benefiční a prezentační akce 2x ročně, tradiční Svatoannenské zahradní slavnosti 
a různé jiné aktivity, které rozšiřují povědomí o naší existenci jako takové. Mimo to má na 
starosti dobrovolníky pro naše nemocné, volnočasové aktivity mimo Domov, jako jsou výlety, 
návštěvy kina, divadla apod. V samotném Domově má na starosti styk s veřejností.

Černá kronika
Ze sklepní kóje zmizelo horské kolo.  Policisté  vyšetřují  krádež,  ke které došlo v po-

sledních pěti dnech. Neznámý výtečník se vloupal do sklepních prostor obytného domu v ulici 
Eduarda Zbroje, kde ukradl horské jízdní kolo značky Author Stratos, model 08 s příslušen-
stvím. Majitelka vyčíslila škodu na 14 tisíc korun. 

Hledaný muž neunikl spravedlnosti. Tři muži přivezli v úterý 2. 3. odpoledne do sběr-
ných surovin ojetou Škodu Favorit bez dokladů. Majitel sběrny věc nahlásil policii. Ta zjistila, 
že po vozidle se sice nepátrá, ale na jednoho z mužů vydalo Okresní státní zastupitelství v Dě-
číně příkaz k zadržení pro podezření ze spáchání mravnostního trestného činu. Policisté vý-
tečníka eskortovali do Děčína, kde jej předali svým kolegům.

Žena odnesla z bytu příruční pokladnu. Z krádeže a porušování domovní svobody je 
podezřelá čtyřiatřicetiletá žena. Výtečnice měla vniknout do bytu jiné ženy a ukrást jí příruční 
pokladnu s finanční hotovostí. Okradená škodu vyčíslila více než šest tisíc korun.
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Obrazová kronika měsíce března
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Takto byla uskladněna za 
budovou  muzea  plastika, 
která byla na staré radnici. 
Její reliéf  je pokrytý me-
chem.

V Náprstkově ulici je starožitnictvíKoncem února skončil provoz pekařství "U Kubíčka"  
v Tylově ulici a přestěhovalo se do Kauflandu

Bylo to jako v pohádce o zimním královstvíV polovině března se ještě ozvala zima a napadl  
poprašek sněhu

Pohled na podharťský rybník není nijak povzbudivý  
s ohledem na jeho stav

Sníh z města odvážely TSM k podharťskému rybníku
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 Jak jednoduchá byla tehdy projektová dokumentace

V bývalých uhelných skladech roste nový dům

Regina má již jen čelní stěnu, rekonstrukce začala  
intenzivně

Na náměstí před spořitelnou byl obousměrný provozZměna dopravního značení v Palackého ulici

Výstava v muzeu Vily Královéhradeckého kraje

Na Slovanech vzniká nová velkoprodejna

V Náprstkově ulici skončila prodejna masa a otevřen  
je tu bazar s látkami
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Vystoupení hudebníků ZUŠ při vernisáži výstavy  
Slavné vily Královéhradeckého kraje

Zleva : starostka města a protagonisté výstavy Slavné  
vily Královéhradeckého kraje

Ukázka z textilní dílny - Předu, předu len Tiskařské techniky při textilní dílně




