
Ilustrace na měsíc duben – Miloš Petera
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CELOSTÁTNÍ  UDÁLOSTI

Sirény dnes nezazněly kvůli příletu Obamy a Medveděva
Pravidelná zkouška sirén, která vždy v poledne první středu v měsíci rozezní varovný sys-

tém v celé České republice, dnes 7. 4. nezazněla. Opatření bylo přijato v souvislosti s návště-
vou dvou nejmocnějších  mužů světa  –  amerického prezidenta  Baracka  Obamy a  ruského 
prezidenta Dmitrije Medveděva.

Oba státníci zamířili do České republiky podepsat dohodu START o omezení jaderného 
arzenálu, která ale připadla na stejný den, kdy se v České republice provádí pravidelná zkouš-
ka varovného akustického systému. Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 
se proto, i s ohledem na mimořádnou bezpečnostní situaci, zkoušku pro tento den rozhodlo 
bez náhrady zrušit

MĚSTSKÉ  UDÁLOSTI

Dotace na kulturní památky rozděleny
Radní  města  Dvora  Králové  schválili  návrh  rozdělení  neinvestičních  prostředků  minis-

terstva kultury z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozší-
řenou působností. Na opravu střechy pro kostel sv. Mikuláše v Horní Brusnici odhlasovali 450 
tisíc korun. Kostel je v poslední době znám díky koncertům známých zpěváků. Na restau-
rování oltáře sv. Rosálie, který je součástí Domova sv. Josefa v Žirči, je určeno více než 300 
tisíc korun. Dalších 300 tisíc korun bude na opravu poškozené střechy Domu dětí a mládeže 
Jednička, bývalé Sochorovy vily od Josefa Gočára.

Chystají výměnu páry za vodu
Během dvou let hodlá společnost ČEZ změnit centrální systém zásobování teplem, který 

zajišťuje teplárna. 
Podle informací, které firma v minulých dnech poskytla občanům, využije na nákladné pře-

budování parovodního na horkovodní systém dotace z Evropské unie. Důvodem realizace je 
náhrada stávající dožité, po ukončení technologických odběrů páry v provozech Tiby předi-
menzované a neefektivní soustavy na novou, která lépe odpovídá reálným potřebám dodávek 
tepla ve městě. Pro občany to bude mimo jiné znamenat snížení ztrát tepla o několik desítek 
procent a přesné a objektivní měření odběrů.

Výměna potrubí by měla začít v letošním roce. Protože se jedná o tisíce metrů, budou práce 
pokračovat další dva roky. Poslední dva kroky, zemní práce a likvidace parovodu do zoolo-
gické zahrady, mají proběhnout v roce 2012.

Občané i firmy musí počítat s určitými omezeními, která v důsledku přebudování systému 
centrálního zásobování teplem nastanou. Bude se jednat o určité dopravní uzávěry a zemní 
práce při napojování teplovodní soustavy. 

Na portálu lze najít válečné hroby
Na přelomu roku 2010 spustilo město zajímavý projekt Mapový portál Královédvorska. 

Ten nabízí mapy města a dalších osmadvaceti obcí v okolí. Lze v něm vyhledávat jak obecné 
informace, jako názvy ulic, tak i podklady pro milovníky cestovního ruchu, dopravy nebo his-
torie. Právě k poslednímu oboru se váže novinka, kterou je vyhledávání válečných hrobů. Teď 
je jich zaznamenáno na portálu kolem stovky. Kromě základních údajů o hrobech je možné 
získat z těchto aplikací polohu, fotografie i jména pohřbených. Najde uplatnění jak u historiků 
shromažďujících údaje o obětech války, kronikářů, tak i nadšenců, kteří se zabývají vojenskou 
historií.
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Pro Mapový portál Královédvorska je využita evidence válečných hrobů ministerstva obra-
ny. Díky tomu je seznam poměrně podrobný. Najdete tu jak památníky z první a druhé svě-
tové války, tak i křížky a hroby z prusko - rakouské války v roce 1866. Stále víc se i v našem 
regionu rozvíjí  pevnostní a válečná turistika.  Novinka na adrese  mapy.mudk.cz v aplikaci 
Pasport památek poskytne zájemcům inspiraci k výletům, nebo jim naopak nabídne možnost 
vyhledat si informace o hrobech, které na svých cestách našli. Samozřejmě tu najdou i jiné 
památky.

Oslavy Dne Země v parku Schulzovy sady
Město Dvůr Králové nad Labem  – odbor životního prostředí - ve spolupráci s Lesy České 

republiky, s. p. - Lesní správou Dvůr Králové, Klubem NATURA, Gymnáziem Dvůr Králové 
nad Labem, Českou lesnickou akademií Trutnov, jezdeckým oddílem Nový Svět a Lesy města 
Dvora  Králové nad Labem,  s.  r.  o.,  při  příležitosti  Dne Země uspořádalo  pro děti  ze  zá-
kladních škol dne 22.04.2010 Stezku lesního moudra v parku Schulzovy sady. 

Oslavy letošního výročí města - vyhlášení dvou soutěží
První  z  nich  byla  určena  fotografům,  druhá  malým výtvarníkům.  Jejich  garantem byla 

městská  knihovna  Slavoj.  Oslavy 740.  výročí  první  písemné  zmínky  o  městě  již  začaly. 
Knihovna Slavoj ve spolupráci s městským muzeem a Hankovým domem totiž vyhlásily dvě 
soutěže, které se k výročí váží.

První z nich byla fotosoutěž, jejíž téma bylo poměrně rozsáhlé, autoři mohli zaslat obrázky 
zachycující královédvorskou architekturu, zákoutí, panoráma, události a akce ve Dvoře Krá-
lové nad Labem. Inspirovat se lze i námětem Město a lidé, Město a jeho osobnosti a Příroda 
ve městě. 

Pro děti kulturní instituce připravily soutěž Pomaluj si svoje město. Úkolem pro soutěžící 
bylo libovolnou výtvarnou technikou domalovat nebo přemalovat černobílé fotografie města 
formátu A2 nebo A3. Zájemci o účast si je mohli vyzvednout v dětském oddělení knihovny.

Fáma o ubytování většího množství mimodvorských občanů - 
Vedení  města  oznámilo všem občanům Dvora Králové  nad Labem, že s  nikým nebylo 

jednáno jak na nejvyšší úrovni - vedení, tak v radě města, ani na nejširším plénu, tj. na zastu-
pitelstvu města, o stěhování a ubytování většího počtu mimodvorských občanů. Tyto ničím 
nepodložené fámy hovořily o 160 až 200 občanech z jiného města, a dokonce „ví“, že po-
cházejí z Jaroměře – Josefova. Kontaktovala se  i celá řada soukromých subjektů, které mají  
možnost ubytovávat na území našeho města. Ty nám tuto fámu vyvrátily. 

NKR, duben 2010

Hospoda „Kotelna“ ve Vorlechu opět v provozu
V pátek 9. 4. byla znovu otevřena hospoda Kotelna ve Vorlechu. Je to další pokus o za-

chování této hospody po roce 1989. Zařízení, které bylo vedle  textilního závodu Tiby - Vor-
lech se nyní, po celkovém uzavření této fabriky, potýká s nedostatkem štamgastů, a protože 
hospoda je provozována v nájmu, je její chod závislý hlavně na stálých zákaznících.  V okolí 
hospoda nemá velkou konkurenci. V nedalekém stravovacím zařízení, které provozuje pan 
Fiedor,  prodej piva končí s vydáváním obědů po 14. hodině. Kousek dále však provozuje pan 
Halbich saunu, u které má také malou restauraci. Bude záležet na šikovnosti a nápaditosti 
nové provozovatelky hospody Kotelna, paní Komárkové, jak si získá konzumenty. Začínala 
točit Krakonoše 12° a Svijany 11°, což není špatná kombinace piv. Se zaváděcí cenou 16 Kč 
za půllitr Krakonoše by se jí to mohlo podařit.
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Společenská kronika
V dubnu 2010 se v našem městě narodilo 10 občánků - 4 chlapci a 6 děvčat.
V měsíci dubnu bylo uzavřeno ve Dvoře Králové nad Labem 8 sňatků na Staré radnici.
V měsíci dubnu zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 21 lidí, z toho bylo 10 dvorských ob-
čanů, 4 muži a 6 žen. 
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubileích v dubnu 18 občanů 
s gratulací a kytičkou. Ve stejném období oslavilo 7 manželských párů stříbrnou svatbu, 2 zla-
tou svatbu a dva manželské páry svatbu diamantovou. 
Na Staré radnici bylo slavnostně přivítáno 12 novorozených občánků našeho města. 

Vzpomínka na Marii Kádovou
Dne 29. 4. jsme se dozvěděli smutnou zprávu, 

že  naše  řady opustila  ve věku 87 let  věrná  so-
kolka, dlouholetá cvičitelka a činovnice Tělocvič-
né jednoty Sokol, sestra Marie Kádová.

Koho by napadlo před čtrnácti dny, když sestra 
Kádová přebírala z rukou starosty župy Podkrko-
nošské – Jiráskovy bronzovou medaili České ob-
ce sokolské za zásluhy o rozvoj Sokola, že ji vidí-
me naposledy. Přesto je tomu tak.

Madla,  jak  sestru  Kádovou  všichni  v  Sokole 
oslovovali, se narodila 23. února 1923 ve Dvoře 
Králové.  Členkou Sokola se Madla stala v roce 
1929 a po válce se  zapojila  také do cvičitelské 

práce. Zúčastnila se sletu v roce 1948, věnovala se také šermu.
Po roce 1948 byl Sokol zrušen. Marii Kádovou přivedla láska ke cvičení a sportu do odbo-

ru ZTV (základní tělesné výchovy), později ZRTV (základní a rekreační tělesné výchovy), 
který nahradil Sokol. Marie Kádová se podílela na udržení sokolského ducha mezi cvičenci. 
Pracovala  jako  vedoucí  oddílu  mladších  žákyň,  později  jako  cvičitelka  předškolních  dětí 
a žen.

Po roce 1989 se podílela na obnově Sokola ve Dvoře Králové. Pracovala ve výboru Sokola, 
pomáhala při obnově tradičních sokolských akcí, pracovala jako cvičitelka předškolních dětí 
a starších žen. S přicházejícími zdravotními problémy ukončila začátkem roku 2000 aktivní 
činnost. Přesto se stále živě zajímala o dění v Sokole a účastnila se všech sokolských setkání 
a vystoupení.
Marie Kádová měla velký podíl na rozvoji tělovýchovy a sportu ve Dvoře Králové, na udržení 
sokolské myšlenky v době totality a na rozvoji Sokola ve městě po roce 1989.  Byla vždy spo-
lehlivě tam, kde bylo zapotřebí.      Mgr. Pavlína Špatenková

Vzpomínka na profesorku MUDr. Helenu Raškovou
Dne 13. 4. zemřela v Praze ve věku 97 let legenda české farmakologie, paní profesorka 

MUDr. Helena Rašková, Dr.Sc. Paní profesorka prožila svá dětská léta a mládí ve Dvoře Krá-
lové, kde také studovala na zdejším gymnáziu. Po maturitě odešla na Lékařskou fakultu UK 
v Praze a po promoci v r. 1937 nastoupila na 2. interní kliniku Všeobecné nemocnice v Praze. 
Její celoživotní láskou se však stala později  farmakologie a v tomto oboru získala mnohá 
uznání a ocenění doma i v zahraničí. V r. 1959 se paní profesorce a dalším nadšencům z oboru 
farmakologie podařilo založit Československou společnost farmakologů a v r. 1962 se v Praze 
uskutečnil mezinárodní kongres farmakologů, kterému paní profesorka předsedala. V její vě-
decké činnosti jí pomáhala nejen láska k oboru, který si zvolila, ale i znalost několika svě-
tových jazyků. Vychovala řadu odborníků a snažila se vždy, i když s obtížemi, posílat své 
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žáky na studijní pobyty do zahraničí. Moji prarodiče, MUDr. Jindřich Schulhof se svou ženou 
Olgou, žili ve Dvoře ve stejné době jako manželé Hellerovi, rodiče paní profesorky, rodiny se 
vzájemně stýkaly a odtud pramení moje dlouholeté přátelství s paní profesorkou. Profesorka 
Rašková si zaslouží náš obdiv za odvedenou práci pro českou farmakologii a pro nás, kteří 
jsme měli tu čest se s ní vídat, i trvalé vzpomínky na krásné chvíle strávené s ní, na její vy-
pravěčské umění, kterým se velmi často vracela do zážitků z mládí, z období života ve Dvoře 
Králové n. L.     Prof. MUDr. Tomáš Klíma, Texas Heart Institute Houston, Texas 

Rada města dne 19. 4.
- schválila dohodu o vodném a stočném pro rok 2010 ve výši 26,- Kč vč. DPH za vodné a 43,60  
Kč vč.  DPH za stočné a nájemné pro rok 2010 ve výši  13.350.000,-  Kč k nájemní smlouvě 
uzavřené dne 01.02.1994 mezi pronajímatelem, tj. městem Dvůr Králové nad Labem a nájemcem,  
tj. společností VODOVODY A KANALIZACE Dvůr Králové nad Labem, spol. s r.o., s účinností 
od 01.05.2010. 

Zastupitelstvo dne 15. 4.
- schválilo v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, finanční dotaci ve výši 500 tis. Kč pro Městskou nemocnici, a. s.,  
ve Dvoře Králové nad Labem na zajištění zpracování základní projektové dokumentace pro 
rekonstrukci operačních sálů  
-  schválilo  názvy  nových  ulic  v  lokalitě  Městská  Podstráň  dle  přiložené  situační  mapy 
s platností od 1. 7. 2010 takto:  ulice č. 1 – B. Martinů, ulice č. 2 – Rybova, ulice č. 3 – J. Šlit-
ra, ulice č. 4 – Bubeníkova 
- schválilo poskytnutí dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu tělový-
chovy a sportu nad 50.000 Kč následovně: 1. HK Dvůr Králové nad Labem 160.000 Kč, HC 
Dvůr Králové 170.000 Kč, Tennis club 80.000 Kč, Angeles Dance Group 67.000 Kč, 
TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem 74.000 Kč 
- schválilo poskytnutí dotací na podporu sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální 
oblastí a na podporu zdravotnictví : Farní charita Dvůr Králové nad Labem - nízkoprahové za-
řízení pro děti a mládež 130.000 Kč, Farní charita Dvůr Králové nad Labem – osobní asisten-
ce 60.000 Kč, Diakonie ČCE - denní stacionář 90. 000 Kč, Diakonie ČCE - pečovatelská služ-
ba 100.000 Kč, Oblastní charita Červený Kostelec – středisko Domov sv. Josefa, Žireč – od-
lehčovací služby 100.000 Kč, Oblastní charita Červený Kostelec – středisko Domov sv. Jose-
fa, Žireč – domov pro osoby se zdravotním postižením 100.000 Kč 

KULTURA  

Hankův dům – městské kulturní zařízení

Domácí štěstí s Ivou Hüttnerovou
Dne 8. 4. ve velkém salonku Hankova 

domu proběhl pořad Domácí štěstí s Ivou 
Hüttnerovou. Bylo to velmi zajímavé po-
vídání.  Paní  Hüttnerová  vyprávěla 
o  svých  koníčcích  a  samozřejmě  o  její 
známé zálibě,  a  to  malování.  Bylo  zají-
mavé, že na tento pořad přišlo převážně 
dámské publikum (v  sále  byli  pouze  tři 
muži).
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Přednáška na téma Nepál - Himalaya
Dne 9. 4. proběhla  v kině Svět přednáška Paedr. Libora Turka na téma Nepál – Himalaya. 

Vyprávění o dvaceti dnech na cestě k nejvyššímu vrcholu světa, 5 osmitisícovek zblízka, se-
tkání s domorodci, nepálské zvyky a svátky, tajemné buddhistické kláštery.  Pořad byl pro 
žáky středních škol.

Burza šatů do tanečních
Ve dnech 15. - 19. 4. proběhla v salonku Hankova domu burza šatů do tanečních.

Vernisáž výstavy Zvíře není věc
V pátek 16. 4. se usku-

tečnila  vernisáž  výstavy 
dětských  kreseb  Zvíře 
není  věc.  Je  to  tradiční 
soutěž pro děti s námětem 
zvířat a pořádá ji Hankův 
dům  společně  s  ZOO 
Dvůr  Králové.  Na  verni-
sáži byli zároveň oceněni 
vítězové  jednotlivých  ka-
tegorií.  Ceny jim předala 
starostka města Edita Vaň-
ková  spolu  s  ředitelkou 
zoo  Danou  Holečkovou 
a  předsedou  odborné  po-
roty,  malířem  Karlem 
Bartákem.  Na  vernisáži 
byl  přítomen  také  spi-
sovatel Jiří Žáček.
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Dana Holečková

Panel výtvarných děl jednotlivých dětských autorů
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Divadelní představení 
Studia Dva  z Prahy

Dne  18.  4.  bylo  diva-
delní představení Dámská 
šatna,  které  pojednává 
o  setkání  čtyř  hereček 
v  dámské  šatně.  Hráli: 
Gabriela  Vránová,  Jana 
Krausová,  Kristýna  Fui-
tová a Zdeňka Žádníková. 

Pohádka pro děti z 
mateřských škol

Dne  21.  4.  byla  po-
hádka  pro  děti  z  mateř-

ských škol Dlouhý, široký a bystrozraký.  Hru uvedla Mladá scéna Ústí nad Labem.

Koncert Jarmily Šulákové se neuskutečnil
Dne 22. 4. se měl uskutečnit koncert Jarmily Šulákové a skupiny Fleret. Pro nedostatek zá-

jemců byl koncert zrušen. Je vidět, že folklor ve Dvoře nemá příznivce.

Degustace královédvorského piva Tambor
Dne  23.  4.  se  ve  vel-

kém  sále   a  přilehlých 
prostorách  i  v  restauraci 
Hankova domu uskutečni-
la  velká  akce degustace 
piva Tambor. Byl tu před-
veden celý výrobní sorti-
ment  piv  Tambor  a  no-
vinkou byl nový druh 10° 
piva. Celý večer měl i zá-
bavný program.

Pohádka plná 
známých lidových 
písniček

Dne 25. 4. uvedlo diva-
dlo Kapsa Andělská hora 
pohádku  Jak  si  Kuba 
Marjánku  zasloužil.  Po-
hádka byla plná známých 
lidových písniček a vese-
lých zvířátek.

Vystoupení ZUŠ
Dne 29. 4. měla vystoupení v Hankově domě ZUŠ pod názvem Cestujeme kolem světa.
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Sládek Martin Vrba naráží novinku -  desítku Tambor
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Tradiční jarní koncert pěveckého sboru Záboj 

Koncert se uskutečnil v rámci Kruhu přátel hudby 27. 4. Ten večer nezněl Hankovým do-
mem jen zpěv, ale také vzpomínky na dlouholetého sbormistra Josefa Židka, který by letos 
oslavil 90. narozeniny. Zpěváci chtěli připomenout nejen jeho profesionální působení v Zábo-
ji, ale ocenit také význam jeho hudební činnosti pro celé naše město. Mezi posluchači byla 
i paní Jana Regalová – Židková, dcera Josefa Židka, která přijala pozvání k účasti na tomto 
večeru a na svého tatínka také zavzpomínala. Úspěšný koncert uzavřela píseň Žežulička kuká, 
kterou sbormistr Židek pro pěvecký sbor kdysi upravil.

Královédvorský majáles
V pátek 30. 4. odpoledne byl zahájen královédvorský majáles stavěním máje, které provedli 

žáci ZŠ Podharť. Potom následovalo zábavné odpoledne pro děti s názvem Paci pac, hurá je 
tu Bonifác a také Barevný den, což byly hry a soutěže související s tříděním odpadu. Pro děti  
byly připraveny i lunaparkové atrakce u Šindelářské věže a na náměstí. Vše bylo doplněné 
stánky s občerstvením. Pak vystoupila královédvorská art rocková skupina Marolija a vše se 
připravovalo na večerní koncert  legendární undergroundové kapely Plastic Peoples Of the 
Universe. 

The Plastic People Of the Universe vznikli v roce 1968 a jejich tvorba, ovlivněná v začát-
cích zejména americkými Velvet Underground, Captainem Beefheartem či Frankem Zappou, 
se stala během doby jednou z nejoriginálnějších na nejen české rockové scéně. Skupina se ne-
dala přimět k ústupkům a kompromisům s tehdejším režimem, což je připravilo o profesio-
nální licenci a přivádělo stále více komplikací s úřady. Systematická perzekuce vyvrcholila 
v roce 1976 uvězněním několika členů. 
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Na tomto koncertu Plas-
tici  představili  některé 
skladby  ze  svého  nového 
alba  Maska  za  maskou, 
které  vydali  koncem  loň-
ského roku.  Nahrávka ob-
sahovala  poprvé v historii 
souboru  jiné  skladby,  než 
které komponoval dlouho-
letý  výhradní  autor  Mejla 
Hlavsa, který zemřel   v ro-
ce  2001.  Po  osmi  letech 
(po  41  letech  existence 
skupiny jako takové)  tedy 
přichází  na  svět  opět  re-
gulérní  studiové  album. 

Hudba v sobě nese z větší části typický plastikovský sound, daný neobvyklým (ne)rockovým 
obsazením, několik skladeb z této tradice překvapivě vybočuje. Autorsky převažuje kytarista 
Joe Karafiát (6 skladeb), přispěli i Eva Turnová (3 skladby), Josef Janíček (2 skladby), Ludvík 
Kandl (1 skladba) a jedna skladba je společnou improvizací. Textově tvoří výrazný podíl své-
bytná poezie Vratislava Brabence, zbytek obstarali autoři jako J. H. Krchovský, Andrej Stan-
kovič, Jiřího Kolář. Vůbec poprvé se v repertoáru objevuje i zhudebněný text Ivana Martina 
Jirouse.

Na koncertě  ve  Dvoře  Králové  nad  Labem vystoupili  Plastici  v  této  sestavě:  Vratislav 
Brabenec (saxofony,  zpěv),  Josef Janíček (klávesy,  zpěv),  Joe Karafiát  (kytary,  zpěv),  Jiří 
Kabeš (viola, zpěv), Eva Turnová (basová kytara, zpěv), a bicí bubeník Ludvík „Eman E.T.“ 
Kandl.

Po skončení koncertu se vydal lampionový průvod na Hankovo náměstí, kde byl v letošním 
roce poprvé uskutečněn ohňostroj ze zahrady gymnázia. Vydařený ohňostroj byl s hudebním 
doprovodem.

Závěr pátečního majálesu udělala královédvorská kapela Čvajmajs band a pokračovala ča-
rodějnická zábava.

Koncert Vaťáku zkrátil čekání na Velikonoce
Zábavní centrum Zálabí tentokrát ožilo návštěvníky také v neděli 4. 4.  Čekání na Veliko-

noce si tu mohli zkrátit na koncertu skupiny Vaťák a D – Keys. Vaťák hraje písničky po-
pulárního Kabátu a mezi posluchači, nejen v našem regionu, je považována za nejpovedenější 
revival této kapely. 

ZOO Dvůr Králové

Zoologické zahradě prý hrozí vyloučení z EAZA
Místní zoologické zahradě údajně hrozí ztráta členství v Evropské asociaci zoologických 

zahrad a akvárií (EAZA). Důvodem má být opakovaně nerespektované doporučení koordiná-
torů evropských programů pro zachování ohrožených druhů. Podle něj by ale za postupem 
EAZA mohl být spíš rozdílný názor na prosincové stěhování čtyř severních bílých nosorožců 
do africké rezervace Ol Pejeta. Dvorská zoo, za podpory Světové asociace zoologických za-
hrad, tak chce zachránit tento ohrožený druh. Změna klimatu by měla vytvořit lepší podmínky 
pro rozmnožení. EAZA se především obávala o zdraví zvířat během transportu  a jejich akli-
matizaci. Vše ale proběhlo bez problémů. Nosorožci si zvykají velice rychle na nové pod-
mínky.
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Zleva: Joe Karafiát, Eva Turnová, Ludvík "Eman E.T." Kandl, Vratislav Brabenec, Jiří Kabeš a Josef Janíček



Vedení zoologické zahrady případné vyloučení také nechce komentovat.  Jedná se o od-
bornou záležitost. „Budeme se k ní vyjadřovat až po jednání EAZA, v současné době ji ne-
chceme komentovat. Podle některých médií by vyloučení mohlo znamenat ukončení spoluprá-
ce s evropskými odborníky nebo odebrání zvířat, která zahrada získala v rámci záchovných 
programů EAZA.“

Na druhou stranu také královédvorská zoo má nejméně stejný počet zvířat deponovaných 
v zahraničních zařízeních v rámci EAZA. Ta by se v tom případě měla vrátit zpět do Čech.  
Jedná se  přitom o  řadu cenných zvířat,  například  tygry,  nosorožce,  lidoopy nebo některé 
kopytníky. Královédvorská zoologická zahrada patří svou kolekcí zvířat mezi nejlepší v Ev-
ropě, u řady druhů, například nosorožců, žiraf nebo psů hyenových, je světovou chovatelskou 
špičkou.

Kmotry mláďat nosorožců byli Květa Fialová a Ondřej Vetchý
 V neděli 4. 4. v 11 hodin byly pokřtěny samičky nosorožce dvourohého. Od svých kmotrů, 

herců Květy Fialové a Ondřeje Vetchého, dostaly jméno Jasmína a Eva. Kmotra Evy je Květa 
Fialová, Jasmíny Ondřej Vetchý. Eva se narodila 8.12.2009. Je 34. nosorožcem dvourohým 
neboli černým (Diceros bicornis) a 43. nosorožcem narozeným v této zoo. Jasmína je naro-
zená 13. 12. 2009. Je 35. nosorožcem dvourohým neboli černým. Otcem mláďat je samec Ba-
ringo. Matka Evy je samice Elba, matka Jasmíny je Jessi. 

Safarikemp – kouzlo Afriky v srdci Evropy
Pro hosty byl Safarikemp otevřen v dubnu. Rozsáhlé přípravy však probíhaly již od začátku 

roku. Od března začaly administrativní práce na rezervačním systému a přijímaly se již první 
rezervace. Slavnostní otevření bylo 25. 5. za přítomnosti hejtmana Královéhradeckého kraje.

Součástí  Safarikempu  je  výběh  afrických  zvířat,  oddělený  pouze  nenápadným  plotem. 
Hosté mohou pozorovat zvířata přímo ze svého bungalovu, stanu nebo karavanu. Po výstupu 
na zastřešenou odpočinkovou vyhlídku je možné si prohlédnout Safarikemp i výběh z per-
spektivy žiraf.

Safarikemp nabízí ubytování v africkém stylu v 5 bugalovech s deseti pokoji hotelového 
typu, s vlastní koupelnou a sociálním zařízením. Všechny pokoje jsou vyzdobeny originálními 
batikami a maskami dovezenými z Keni a Tanzánie. Pokoje mají samostatný bar, připojení na 
internet a televizi. V areálu Safarikempu je venkovní bazén a zastřešená vířivka s vodou vy-
hřívanou na 35°C, dále půjčovna kol, dětské míčové hřiště a možnost praní prádla v pračkách 
a sušičkách.

Cenové relace. Rodina s 2 dětmi zaplatila za jednu noc v průměru 3.500 Kč, obytný vůz 
stojí 1.000 Kč a stan 650 Kč. Stan na více nocí stojí již jen 450 Kč pro dvě osoby v jednom 
stanu. Při ubytování na 2 a více nocí je vstup do zoo zdarma. Safrikemp je provozován celo-
ročně.
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Benefiční koncert v kostele sv. Jana Křtitele

V sobotu dne 17. 4. v odpoledních hodinách se uskutečnil v kostele sv. Jana Křtitele bene-
fiční koncert k obnově památky židovského hřbitova ve Dvoře Králové nad Labem. Koncert 
uspořádalo  sdružení  Klíč  a  Občanské  sdružení  za  obnovení  židovského  hřbitova.  Úvodní 
slovo měla paní Eva Nosková, jedna z posledních židovských obyvatel města a členka Ob-
čanského sdružení.  Pan Černý představil  účastníkům koncertu projekt  připravovaného po-
mníku, který by měl být na bývalém židovském hřbitově v ulici Spojených národů. Své sklad-
by tu přednesl pěvecký sbor Avonotaj s instrumentálním doprovodem. Soubor se věnuje tra-
diční  židovské  hudbě,  která  je  jak  veselá  a  temperamentní,  tak  i  melancholická.  Vokální 
aranže pocházejí z díly doc. Tomáše Novotného. Sboristé zpívají a hrají především pro potě-
šení své i svých posluchačů. V programu zazněly písně : Lecha dodi, Kann, Šnirele perele,  
Lach Jerušalajim, Lerušalaljim šel zahav a další.

Královédvorské listy si opět připomněly své výročí, vzpomíná Miroslav Puš

Před 20 lety

4. číslo Královédvorského fóra vyšlo 23. dubna 1990. Několik textů se týkalo blížících se 
voleb, které měly být (a také byly) naprosto jiné, než ty, které lidé zažívali v předcházejících 
čtyřiceti letech. V úvodníku nazvaném My a „Oni“ se Ondřej Huml zamyslel nad tím, čím se 
„Oni“ (tedy ti „nahoře“) a my (tedy ti ostatní) doby předlistopadové lišili od polistopadových 
(dnes by ten rozdíl byl asi podstatně menší než 4 měsíce po listopadových událostech 1989). 
Vasil Biben rozmlouval s tehdejším (i dnešním) podnikovým ředitelem Juty Ing. Jiřím Hlava-
tým o problémech a perspektivách podniku Juta. Josef Vojtěch (a klub Obroda) nazval svůj 
text „Pražské jaro“ ve Dvoře Králové nad Labem. Sledoval v něm historii Masarykova po-
mníku v Podharti a popsal průběh společenské situace v našem městě od konce druhé světové 
války až po současnost. Dalšími autory byli Ing. R. Kačerovský, Ing. M. Haas, V. Glazar a V. 
Luňák. Značka D (zřejmě L. Dusil) nazval svůj příspěvek Mladí již zvolili. Otiskujeme ho 
dnes v plném znění:
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Vzpomeneme - ve čtvrtek 23. listopadu před pěti měsíci se to stalo. Po městě se rozkřiklo, 
že na královédvorském, tehdy Gottwaldově náměstí se lidé sejdou v 16 hodin na demonstraci 
- samozřejmě tehdy nepovolené.

Postávali jsme na podloubí, na chodnících, mezi námi skupiny zelených uniforem s obušky. 
Doprostřed náměstí se odvážilo jen několik menších hloučků lidí.

A pak - státní vlajky, průvod studentů a mládeže od gymnázia - a najednou bylo náměstí 
plné. Všichni lidé chtěli být pohromadě, když je naše děti pozvaly a dodaly jim odvahu. Tři 
pražští vysokoškoláci začali vyprávět o 17. listopadu 1989 v Praze na Národní třídě. Slyšet 
moc nebylo, a tak jsme začali - všichni na náměstí - skandovat „balkón - balkón“, „mikrofón - 
mikrofón“.  Zesilovací  zařízení  jim  poskytnuto  nebylo,  ale  po  vyjednávání  mohli  mluvit 
z balkónu budovy tehdejší státní moci - jaký to byl krásný paradox i předzvěst. Snad si někdo 
vzpomene na jména těch tří prvních, neměla by být v našem městě zapomenuta.

Po několik hodin vyslýchala StB na gymnáziu některé nejaktivnější  studenty,  ale neza-
strašila. Odvaha a aktivita mládeže strhávala ostatní. Šli příkladem všem starším, učinili první 
kroky proti strachu. Mládež zahájila cestu ke svobodným a skutečným volbám - kde mnozí 
z nich stanou v červnu poprvé. A podruhé v listopadu. Bylo to jejich vítězství, především 
jejich zásluhou sametové. A budou to tedy zejména jejich volby. Protože již v listopadu 1989 
zvolili.

Ekonomický pád i  politické zhroucení  dlouhodobě vládnoucího systému bylo nevyhnu-
telné, za rok, dva by bylo mnohem drastičtější a krutější pro všechny. Díky naší mládeži došlo 
k řešení dříve, totalitní moc nevydržela nápor mládí. Zvolili již po 17. listopadu 1989 demo-
kracii jako svůj způsob života a ve volbách už své rozhodnutí jenom potvrdí - ať už budou vo-
lit  kteroukoliv z politických stran s  demokratickým programem či  Občanské fórum, které 
spontánně při úsilí o demokratický způsob života vzniklo. Aktem volby jen potvrdí svou vůli 
po demokracii, aby jejich hlas nechyběl při konečném součtu a nedali tak šanci totalitě, čeka-
jící na příležitost.

Před 10 lety

4. číslo Královédvorských listů má datum 28. 4. 2000. Uvádíme jména autorů textů a ve 
zkratce jejich tematiku. M. Puš (povodeň), J. Šturma (Junák), L. Nožička (nové knihy), J. Fiř-
tová (Víte, že...), V. Lepš (Záboj), F. Haas (květen 1945), D. Krsková (zápis do MŠ), Z. Franc 
(kaktusáři,  chovatelé),  I.  Tauchmanová  (ÚSP  Hajnice),  J.  Horák  (filatelie),  M.  Vávra 
(nemocnice), D. Holečková (ZOO), L. Vyskočil (astronomie), P. Špatenková a M. Janeček 
(Sokol), E. Pokorný (zimní plavání), P. Vágner (softbal), L. Hušek (házená, hokej), M. Vlček 
(policie). Snažil jsem se najít text, který by se týkal typické problematiky doby a měl co říci  
i dnešku. Hledal jsem, ale nenašel. A tak jsem vybral článek Františka Haase Vzpomínáme na 
květen 1945.

V květnu si všichni vzpomeňme na dobu před padesáti pěti lety. Važme si toho a snažme se 
všichni  pro  to  něco  udělat.  Nečeká  nás  procházka  růžovou  zahradou,  nýbrž  jenom  kus 
pořádné práce. Chceme přece našim dětem připravit lepší život. A to stojí za to. I u nás ve 
Dvoře Králové jsme nejhorší světovou válku ukončili povstáním 5. května 1945. Bylo to po-
vstání opravdu spontánní a účastnili se ho skoro všichni naši občané a všichni dobrovolně, ze 
své vlastní vůle. Vzpomeňme proto i dnes těch našich občanů, kteří v posledních dnech války 
položili za svobodu život. Jsou to tito občané: Jan Borovka, Rudolf Borovka, Jaroslav Farský, 
František Hak, Bohuslav Hanzl,  Bohuslav Koníček, Marie Kotíková,  Čeněk Matejka,  Bo-
huslav Němec, Jiří Řezníček, Božena Řeháková, Josef Semík, Čeněk Udržal, Vladimír Vejr. 
Patří jim všem náš velký dík a vzpomínka. Válka, která v květnu skončila, byla zaviněna sla-
bostí a zbabělostí západních velmocí, které chtěly žít samy v klidu a míru. Základní příčinou 
však byla  zrůdná nacistická  ideologie.  Dnes žijeme v jiné době a  v jiném světě.  Věříme 
pevně, že už naše děti nepoznají hrůzy války v Evropě a v budoucnosti i v celém světě. Proto 
letošní 55. výročí oslavujeme v pevné víře v naši dobrou budoucnost.      
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ŠKOLY        

Základní škola Strž

Úspěchy na okresním kole matematické olympiády
Během měsíce dubna 2010 proběhlo okresní kolo  matematické  olympiády, které se konalo 
v Trutnově. Velkého úspěchu dosáhl Tomáš Hajnyš, který zvládl test bez ztráty bodu a ve své 
kategorii byl nejlepší. 

Úspěch Ondry Smrčka z gymnázia ve výtvarné soutěži
Žáci školy se zúčastnili výtvarné soutěže Zvíře není věc, kam namalovali opravdu krásné ob-
rázky. Celkem se soutěže zúčastnilo 55 škol z celé republiky a porota vybírala z 834 prací. 
Druhé místo Ondry Smrčka ve své kategorii je krásným úspěchem. 

Čarodějnická maturita
V pátek 30. dubna si na zahradě školní družiny daly dostaveníčko zlé i hodné, krásné i ošk-

livé, malé i velké, staré i mladé, zkrátka čarodějnice všeho druhu. A víte proč? Všechny chtěly 
získat certifikát za úspěšné složení čarodějnické maturity. Ta spočívala ve zdárném vykonání 
zkoušek z nejdůležitějších věcí, které musí každá správná čarodějnice ovládat. Například: let 
na koštěti, účinný čarodějnický flus, střelba, odvaha, skok přes oheň, hod kohoutím pařátem 
a  také  opravit  kouzelné  věštecké  zrcadlo.  Další  důležitou  podmínkou  byla  ochutnávka 
pravých čarodějných lektvarů. Kdo nezaváhal a ochutnal elixír mládí, lásky, zdraví, chytrosti, 
úsměvu apod., mohl sníst za odměnu hadí ocásek. I když všechny zkoušky byly náročné, ča-
rodějnický certifikát, potřebný k vstupu na filipojakubský půlnoční bál, si nakonec odnesli 
všichni. Na závěr naší veselé akce si každý vybral svůj pytlíček štěstí.

SPORT 

Běh Safari 2010 v novém traťovém rekordu

Letošní 26. ročník Běhu Safari se běžel 4. 4. za velmi pěkného počasí. Závod byl pod pat-
ronací ZOO Dvůr Králové, hlavním sponzorem byla firma EPOS CZ, spol. s.r.o., a pivovar 
Tambor.

Na startu závodu bylo 64 mužů, 15 žen a jeden účastník koloběžel na historickém dřevě-
ném kole na odrážení zvaném drezína. Pan Ivan Křivánek z TJ Sokol Slavkov u Brna byl zají-
mavým zpestřením tohoto závodu. Celkovým vítězem a obhájcem loňského prvenství se stal 
v novém traťovém rekordu Jan Havlíček z ASK Slavia Praha časem 59:25 min, na druhém 
místě se umístil Kamil Krunka z SK Nové Město n. M., 1:00:53 a třetí byl jeho oddílový ko-
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lega Pavel Brýdl za 1:02:00 hod., kategorii do 50 let vyhrál Petr Ulich z MT Nové Město n.M. 
za 1:05:37 hod., v kategorii do 60 let zvítězil Milan Plašil z Jičína 1:09:50 hod. a v kategorii 
nad 60 let byl první Oldřich Šmída Maratonstav Úpice 1:14:05 hod. V závodě žen celkově 
zvítězila  Táňa  Metelková  SK Týniště  n.O.  a  zároveň  vyhrála  kategorii  nad  35 let  časem 
1:09:25 hod., v kategorii do 35 let byla první Denisa Kozáková Hvězda SKP Pardubice za 
1:16:59 hod. Mimo hlavního závodu se ještě na atletické dráze uskutečnily závody na 1 km 
a 2 km pro mladší a starší žáky a žákyně.

Celková účast 80 závodníků ukazuje, že 
Safari si získává popularitu mezi vytrvalci 
a zajímavých prvních pět kilometrů v ZOO 
– Safari je dobrým táhlem pro další účast-
níky. Věříme, že do budoucna závod přitáh-
ne další zájemce s ohledem na atraktivnost 
trati,  kde kromě zoo se běží přes nejhezčí 
přehradu  v  Česku  -  Les  Království,  dříve 
nazývanou Tešnovská,  která  je  jako z  po-
hádky a od letošního roku je národní kul-
turní památkou.

Z Lipnice až na hry 1. olympiády 
mládeže do Singapuru

Na  Mistrovství  Evropy  ve  střelbě  ze 
vzduchových  zbraní  v  norském  Meräkeru 
(9.  -  11.  března)  zabojovala  jedna  z  nej-
lepších  sportovkyň našeho města  Gabriela 
Vognarová. Gábina absolvovala na mistrov-
ství Evropy dva závody. První - 9. března, 
byl  nominační.  Naši  republiku  reprezen-

tovala sama, porazila 50 soupeřek z celé Evropy a za Maďarkou Szijjovou skončila druhá! 
Kvalifikovala se tím na 1. olympijské hry mládeže do Singapuru, kam v srpnu odletí z Evropy 
celkem šest juniorek.

Ve druhém závodě šlo o medaile z Mistrovství Evropy. Česko reprezentovaly tři juniorky 
a měly 66 soupeřek. Iva Růžičková vybojovala stříbro. Gábina skončila na 11. místě s 393 bo-
dy, jen 1 bod od finálové osmičky (Vloni v Praze byla 12. s 394 body, také 1 bod od finále).  
Jiří Rejl, KL, duben 2010

Jaroslav Antoš 70 let
Bez váhání o něm mohu prohlásit, že je spolu s olympioniky Karlem Paulusem (volejbal) 

a Josefem Tomášem (lehká atletika) nejslavnějším sportovcem Dvora Králové n. L. K cyklis-
tice ho přivedl jeho milovaný dědeček, koupil mu krásné nové kolo a on mu s klukovskou ra-
dostí a s nadšením slíbil, že bude závodníkem! Svůj slib splnil, opravdu se závodníkem stal! A 
jakým!

Tady je  jeho  vizitka  :  narodil  se  7.  4.  1940,  mistr  sportu  a  desetinásobný  mistr  ČSR 
(a ČSSR) v cyklokrosu v jednotlivcích i družstvech. Vládl cyklokrosovému pelotonu nepřetr-
žitě celých jedenáct let a tento grandiózní rekord mu už asi nikdo nevezme.
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Jezdil  v  šedesátých  letech,  kdy  terénní 
cyklistika,  jak se  tehdy cyklokrosu  říkalo, 
byla  teprve  v  začátcích,  postupem  času, 
díky skvělým úspěchům českých závodníků 
(několik  mistrů  světa  seniorů,  juniorů,  le-
tošní mistr světa a vítěz Světového poháru 
Z.  Štybar),  získal  cyklokros  takovou  po-
pularitu  a  oblibu,  že  patří  k  nej-
sledo-vanějším sportům.

Jaroslav Antoš byl všestranný závodník, 
začal silničními závody, uměl to i na dráze, 
ale velmi brzy ho zlákal terén pro svou ob-
tížnost a specifickou techniku jízdy. Vyhrál 
krajské přebory dorostenců a tím jeho karié-
ra  začala.  Na  vojně  byl  v  Dukle  Louny 
a potom už jezdil mistrovské soutěže mužů. 
Já jsem několik jeho závodů viděl,  ale  na 
dva z nich nikdy nezapomenu. V Přelouči 
se jel kvalifikační závod čs. reprezentantů. 
Na  startu  bylo  82  závodníků.  V  prvních 
dvou  kolech  nasadil  neuvěřitelně  pekelné 
tempo, že se za něho nikdo nestačil zavěsit, 
ani se s ním vyvézt, byla to strhující podí-

vaná, dal všem svým soupeřům tvrdou lekci. Teprve druhý za ním dojel Hanzl se ztrátou 2:03 
min. Teď si představte, jaká to je v terénu vzdálenost. Plno závodníků předjel o celé kolo. 

Mistrovství republiky se jelo v České Lípě, startovalo 39 závodníků včetně pěti francouz-
ských reprezentantů.  Trať  byla  velmi  náročná -  zledovatělá.  Antoš  jel  znovu skvěle.  Měl 
přesně najetou stopu a riskantním místům se vyhýbal. Jako by ho snad už tehdy řídil počítač: 
přesně na metr ve stejných místech přehazoval, vyklapával nohy z pedálů, seskakoval a na-
skakoval na kolo. V dlouhých výbězích nosil kolo  přehozené přes rameno, netlačil ho! Měl 
spočítáno, že je to o desetinky rychlejší, a ostatní ho potom napodobovali. Měl obrovskou sílu 
v nohách a energii. Opět zvítězil, byl potom nominován spolu s Lacinou, Bouškou a Hanzlem 
na mezinárodní závody do NSR - Západního Berlína. Tam se už jelo poprvé společně s profe-
sionály a  on jeden ze dvou závodů vyhrál!  V příštích letech vyhrál mistrovství republiky 
v Mladé Boleslavi, v Gottwaldově atd. Konkurence mu ale už silně narůstala, protože cyk-
lokros jezdili v rámci zimní přípravy i reprezentanti ČSSR na Závod míru a to nebyli žádní 
„nazdárci“.  Ti  ho  dovedli  pořádně  prohnat.  Bouška,  Lacina,  Kvapil,  Smolík,  Beránek, 
Doležal, Hanzl a mnoho dalších.

Protože neměl trenéra ani servismany, všechno si dělal a platil sám, byl stále obléhán novi-
náři. V Mladé Boleslavi mu nedali pokoj ani u oběda. Byl ryzím amatérem, pracoval jako zá-
mečník v Tibě, Jutě a dokonce i v JZD Horní Brusnice.

Úlevy neměl žádné, trénoval výhradně po práci. Byla to dřina, ale v ničem nepolevil, najez-
dil v tréninku tisíce kilometrů na silnici v každém počasí. Jeho partnery byli bratři Paříkové 
z Doubravice, Pavel Kurc a Jaroslav Medikus. Kvůli jeho popularitě se jely cyklokrosové zá-
vody i ve Dvoře - jeden v Schulzových sadech a druhý za koupalištěm v „Údolíčku“, když 
ještě bylo. Na samém vrcholu kariéru ukončil a to také každý neumí!

Změnila se doba, změnil se svět, změnil se i sport. Dnes se nezávodí už jenom pro čest 
a slávu, do všeho vstoupil byznys, vše se točí kolem peněz. Špičkoví závodníci mají kolem 
sebe celé realizační týmy (trenéra, manažera, maséra, lékaře, servismany, sponzory atd.). Fir-
my předvádějí svá závodní kola a výrobky. Do toho všeho obrovský zájem médií a vůbec celý 
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ten profesionální kolotoč. I přes lákavé trenérské nabídky zůstal ve Dvoře , věnoval se junio-
rům (Vojtěch Červínek) a jezdil už jenom pro svoji kondici.

Pan Jaroslav Antoš je šťastně ženatý a se svojí manželkou Jitkou (roz. Mottlovou) mají dce-
ru Gabrielu a syna Martina a radují se z pěti vnoučat. U kol zůstal dodnes, moc dobře jim ro-
zumí, prodává je a odborně opravuje. Před lety se přestěhovali ze Dvora do svého domu se za-
hradou, do krásné přírody na Zvičině. 

 Jaroslav Nosek, KL, duben 2010

ZÁJMOVÁ ČINNOST

DDM Jednička

Taneční soutěž Dvorská jednička
Již  pošesté  se   v  Han-

kově  domě  konala  nepo-
stupová  přehlídka  ta-
nečních  kolektivů,  dvojic 
a  jednotlivců,  kterou  tra-
dičně  pořádá  DDM  Jed-
nička za finanční podpory 
Ministerstva  kultury  ČR. 
O víkendu 10. 4. a 11. 4. 
2010 ožilo město více jak 
1  100  tanečníky.  Počet 
účastníků soutěže a s ním 
spojený  počet  vystoupení 
se  oproti  loňskému  roku 
víc  jak  zdvojnásobil,  což 
znamenalo rozdělit soutěž 

do dvou dnů. 
Šestého ročníku Dvorské jedničky se zúčastnilo přes 40 organizací z různých koutů ČR. 

Mezi  soutěžícími  byly  například  kolektivy  z  Domů  dětí  v  Pardubicích,  Rychnově  nad 
Kněžnou, Jaroměře, Broumova, Čáslavi, Mladé Boleslavi, Děčína či Lanškrouna. Svá zastou-
pení měly i profesionální týmy z Jičína, Varnsdorfu nebo Prahy. Celkový počet vystupujících 
včetně doprovodu byl úctyhodných 1 324, shlédnout taneční vystoupení přišlo 574 diváků. 

První den soutěže - sobota - patřil modernímu tanci, break dance, hip hopu, street dance. 
Přes 90 vystoupení hodnotila sedmičlenná odborná porota. Neděle patřila mažoretkám a ori-
entálním tancům.  Upraveno z NKR, duben 2010

Nová webová stránka o Podharti
Potěšitelnou zprávou je, že se nám v Podharti narodila webová stránka paní Lenky Prajzle-

rové - www.podhart.unas.cz, která se bude věnovat Podharti. Jedná se o amatérský web, který 
se snaží přiblížit život v Podharti. Zatím je tam více historie, ale i ta je zajímavá. 
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Janě Štěpánové z Královédvorské Arniky patří dík
Královédvorská Arnika, respektive její nejvýraznější osobnost 

Jana Štěpánová, převzala  v dubnu z rukou hejtmana ocenění nej-
vyšší, 1. místo v anketě Cena hejtmana Královéhradeckého kraje 
za aktivity přispívající k poznání problémů občanů se zdravotním 
postižením a podporující  myšlenku jejich společné integrace za 
rok 2009.

Královédvorská  Arnika,  dobrovolnické  centrum,  věnuje  svůj 
čas a lásku Domovu důchodců, Léčebně zrakových vad ve Dvoře 
Králové a Domovu sv. Josefa v nedaleké Žirči. Čítá něco kolem 
20 stálých  členů,  od  studentek  po  důchodový  věk.  Domov sv. 
Josefa paní Janu Štěpánovou na cenu navrhl.

Mezi klienty z jediného sociálního a zdravotního zařízení svého 
druhu v ČR pro nemocné roztroušenou sklerózou tráví nejvíc času. Klienti se pak díky nim 
dostanou nejen za brány Domova a za kulturou, ale do „normálního“ světa zdravých lidí – jak 
by se jinak dostali  k ohni a opékali,  sedli  si na koně, „došli“ do supermarketu? Veškerou 
dobrovolnickou činnost  pro klienty zařizují  oni  a paní  Jana Štěpánová jde příkladem. Na 
málokteré akci i se svým manželem chybí. Obvolá, zařídí, přiláká nové členy. A nejen to, naše 
klienty si  hýčká a  rozmazluje  různými gurmánskými specialitami  při  pořádání  nejen kul-
turních,ale i jiných překvapení, při kterých se nemocní rádi zapojí, aby zapomněli na svůj 
hendikep.      Jitka Holcová, Domov sv. Josefa Žireč

Skauti vystoupili na Ivančenu
Jako mnoho skautů z celé republiky se i středisko skautů vypravilo ve dnech 23. - 24. dub-

na na výstup na Ivančenu, kde se nachází mohyla k uctění památky skautů, kteří byli popra-
veni za druhé světové války.

Výprava začala v pátek odpoledne, kdy skauti vlakem vyrazili směrem na Olomouc.  Po 
několika hodinách cesty šťastně dorazili do Olomouce a přesunuli se do klubovny místních 
skautů, kde přespali a připravili se na sobotní výstup.

V sobotu brzy ráno skauty čekala další etapa. Cíl na skauty čekal až na úpatí Lysé hory, 
a tak se opět přesouvali vlakem, tentokrát do konečné stanice Frýdlant nad Ostravicí. A nebyli 
jediní. Jednotlivé vagony se začaly plnit béžovou a tmavěmodrou barvou skautských krojů. 

Ve Frýdlantu nad Ostravicí se skauti na chvíli nerovnoměrně rozdělili. Někteří se rozhodli 
jet kus cesty autobusem, zbytek se vydal po svých. Ke druhé skupině  se připojili       i dvorští 
skauti. A tak se dav dral vstříc vrcholu. Místy vyčnívalo i několik krosen, podle kterých se da-
li poměrně spolehlivě rozeznat Dvoráci. Do Olomouce se už nechtěli vracet, a proto  si museli 

všechny své věcí vzít s sebou. I přes tuto zátěž se po-
dařilo  dosáhnout  vrcholu  a  přidat  na  mohylu  kámen 
dvorských skautů.

Zpáteční  cesta  vlakem  uběhla  neskutečně  rychle. 
Všichni se těšili domů a zaslouženě odpočívali. Ačko-
liv to byla akce hodně náročná, rozhodně stála za to. 
Petra Krykorková

Návštěva kronikáře města u skautů
V sobotu  17.  4.  dopoledne  jsem  navštívil  skauty 

v Jarolímkově vile v Kotkově ulici. Sobotní dopoledne 
patřilo těm nejstarším skautům „oldskautům“. Hlavním 
účelem  mé  návštěvy  bylo  zdokumentování  modelu 
zvoničky, kterou se skauti  společně s panem Janouš-
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kem z Podhartě chystají realizovat na pozemku vedle ZŠ Podharť. Zvonička je replikou býva-
lé zvoničky, která v těchto místech byla v minulosti. 

Tuto sobotu bylo nádherné počasí, a tak „oldskauti“ neseděli v klubové místnosti, ale vě-
novali  se  úpravě okolí  po zimě.  Odstraňovali  náletové dřeviny,  hrabali  zbytky listí  a při-
pravovali pozemek na na jarní rašení nových rostlin (na snímku „oldskaut“ Balihar). 

Jaro v RC Cars Dvůr Králové nad Labem
Začátek jara pro náš závodní tým znamenal účast na posledních dvou závodech na koberci. 

Závod v Hradci Králové se v duchu velké Formule jedna vyznačoval stále stoupající účastí 
kategorie formulových vozů . Bernie by nás pochválil , protože startovní pole je již početnější 
než skutečné F1. Srážky vozů nejsou vyjímkou  nejen na startu , ale po celou dobu závodění. 
K průběhu a výsledkům, přes občasné  technické potíže , vyhrál v juniorské kategorii Michal 
Tlamicha, úspěch podtrhl  Jan Řízek třetím místem . Výborně jezdil ve formulích Martin Vo-
lák, který v obrovské konkurenci obsadil čtvrté místo těsně pod pódiem.  Filip Veselý ho pro 
nezaviněné havárie nemohl  následovat lepším pořadím.  Nebývalý úspěch se na dalších zá-
vodech v Trutnově povedl Ondřeji Šrámkovi, který v konkurenci jezdců z celé republiky ob-
sadil prvá místa v kategorii F1 a Stock. Holt šikovné ruce a cit pro techniku - a výsledky se 
dostaví. Na stupních vítězů ho doprovodil Filip Veselý, který skončil druhý. 
 Ing. Jan Tlamicha

Sokolové ze Žirče sbírali odpadky a pak se bavili na vajíčkiádě
Místní sokolové měli nabitý uplynulý víkend. V sobotu 10. 4. dopoledne měli brigádu na 

sběr a třídění odpadků po příkopech podle silnic. Znamená to dobrý finanční přínos a na ne-
posledním místě i výchovný čin. S dospělými se pravidelně zúčastňuje mládež, od šestiletých 
do osmnáctiletých. Je třeba pochválit naši mládež, která v neděli sbírání odpadků dokončila. 
Dlužno říci,  že se jí dospěláci v účasti na brigádě nemohou rovnat, skóre je tristní,  tři ku 
šestnácti. Takže děkuji všem zúčastněným a mládeži nejvíc.

V sobotu odpoledne byla na programu soutěž v  házení vejci. Jedná se o soutěž dvojic: je-
den hází a druhý chytá. Problémem je, že vajíčka nejsou vařená a nesmí se při chycení rozbít. 
Letos nám nepřálo příliš počasí, tak se rekord nekonal, vítězná dvojice hodila jen dvacet devět 
metrů.  Naši  borci  však  mají  dosti  velké  zkušenosti,  jelikož  se  jednalo  o  desátý  ročník. 
Nejdelší úspěšný hod v celém seriálu těch deseti let byl hod z roku 2002. Dan Mach a Robert 
Tomanec se dostali na krásných třicet šest metrů. Letos byli druzí, vítězi se stali Milan Palm 
se Zdendou Perlíkem. Musím vyzdvihnout výkon dvojice žáků Dušana Chaloupky a Radka 
Vonky, kteří, byť mezi dospělými, skončili třetí s hodem dlouhým dvacet sedm metrů, samo-
zřejmě bez poškození vajíčka.      Ladislav Hlava, starosta Sokola Žireč,  KD, 17. 4.

ZAJÍMAVOSTI

Černá kronika
Zloděj se zajímal o denní tiskoviny. Neznámý lapka v nočních hodinách ze středy 31. 3. 

na čtvrtek 1. 4. vnikl do dvou plechových beden, ze kterých odcizil časopisy a tiskoviny. Ma-
jiteli tak způsobil škodu za 2 tisíce korun. 

Ze školní aktovky zmizel PlayStation. V pondělí 30. 3. zatím neznámý pachatel odcizil 
jednomu z žáků z jeho školní tašky PlayStation Portable. Okradený školák vyčíslil způso-
benou škodu na téměř šest tisíc korun. 

Opilý jel  na kole bez osvětlení. Přestupku v dopravě se dopustil  pětačtyřicetiletý muž 
na Benešově nábřeží. Výtečníka zastavila hlídka a zjistila, že cyklista řídí kolo po požití alko-
holu. Bicykl nebyl za snížené viditelnosti opatřen světlem, a navíc mu chybělo předepsané vy-
bavení. 
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Obrazová kronika měsíce dubna

Pohár městského úřadu pro vítěze atletických soutěží  
škol Dvora Králové n.L. předává místostarosta  

Vasil Biben

Ing. Eva Šírková z OŽP městského úřadu vysvětluje  
účastníkům Stezky lesního moudra v rámci Dne země 

nutnost třídění odpadů

Deska s reliéfem spisovatele Antonína Schulze v parku Jeden z panelů naučné stezky v parku Schulzovy sady

Lesník Václav Lokvenc ml. vysvětluje dětem typy dřev  
různých stromů v rámci naučné stezky

Účastníci naučné stezky běží závod na délku  
nejvyššího stromu světa (117 m)

Ukázku práce s dravci předvedli žáci Lesnické  
školy Trutnov

Chvíle volna využily děti na hřišti v parku
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Úvodní slovo majitele pivovaru Nasika Kiriakovského Velká degustace piva Tambor v Hankově domě

Za město promluvil místostarosta Vasil Biben Hudbu obstarala pražská kapela

Ředitel Východočeského Deníku Karel Tejkl Účastníky byli manželé Růžičkovi, paní je dcera  
Gastona Klazara, posledního majitele pivovaru ve  

Dvoře Králové n.L.

Soutěžilo se ve zručnosti otevírání lahví piva První doušek naraženého piva patřil sládkovi
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Jedna z vítězek soutěže Zvíře není věc,  
Tereza Etrichová ze ZUŠ Dvůr Králové n.L.

Ukázka obrázků ze soutěže Zvíře není věc

Předseda odborné poroty soutěže Miroslav Barták Další ukázka obrázků 

Květa Fialová s Danou Holečkovou Kmotrem malých nosorožců byl také Ondřej Vetchý

Matka Jasmína s dcerou Jessi, kmotrem Ondřej Vetchý Samice Elba s dcerou Evou, kmotra Květa Fialová
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Kandidáti ČSSD na tribuně Objevili se demonstranti s nápisy proti ČSSD

Pan Štěch, Falbr a za balonkem paní Orgoníková Kampaň proti ODS a TOP 09

Na Korsice se připravuje obchod s kočárky Naproti Korsice je obchod s kulečníky a hrami

Začala volební kampaň ČSSD Ženy dostávaly oranžové růže

 6  
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Začala rekonstrukce parovodu na horkovod Odstraněný parovod u teplárny

Pokračuje se přes Denisovo náměstí Dále pak k mostu Jana Opletala

Pokračuje rekonstrukce Reginy (přední pohled) Regina - pohled na základové pasy

V dubnu navštívil město cirkus Astra, byl u koupaliště Rozestavěná hasičská základna v dubnu




