
Ilustrace na měsíc květen – Petr Faktor
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CELOSTÁTNÍ  UDÁLOSTI

Expo 2010 v  Šanghaji -  u Čechů hlásí nával a vyjedeno
Statisíce lidí, které první den na Expo přišly, způsobily organizátorům ale i první problémy. 

Včera například nebyl otevřen pavilon Švýcarska, protože tamní atrakce – lanovka, prostě ná-
por lidí nevydržela a porouchala se. To ale není případ Česka. V sobotu, první den výstavy, 
přišlo do českého pavilonu na 36 tisíc návštěvníků. Před výstavou se očekávalo, jako mezní 
návštěvnost,  zhruba  30  tisíc  lidí  denně.  Nabito  měla  i  česká  restaurace.  Po  prvním dnu 
otevření musel personál zůstat dlouho do noci, někteří tam i spali, protože se snědlo doslova 
úplně všechno. Na jídelním lístku byla typicky česká jídla - kostelecké bramboráčky s uze-
ným masem, pečená kachna nebo kančí na šípkové omáčce. 

Zemřel ombudsman Otakar Motejl
Veřejný ochránce práv Otakar Motejl zemřel včera 9. 5. v Praze ve věku 77 let.
 Otakar Motejl byl respektovaným právníkem i politikem. Po studiích na Právnické fakultě 

UK pracoval jako advokát, později v Právnickém ústavu Ministerstva spravedlnosti. V letech 
1968 až 1970 byl soudcem Nejvyššího soudu. Za normalizace obhajoval disidenty a oponenty 
režimu (mj. Hanu Marvanovou či skupinu Plastic People). Po revoluci byl předsedou nejvyš-
šího soudu ČSFR a ČR, v roce 1998 byl jmenován ministrem spravedlnosti. Funkci ombud-
smana vykonával od roku 2000. 

Kvůli krizi lidé chodí masově dříve do penze
Počet lidí, kteří odešli do předčasného starobního důchodu, se meziročně prudce zvýšil. Na 

konci letošního března bylo takových penzistů 362 971, což je o 37 680 víc než v březnu 
2009. Jde o největší meziroční posun od roku 2001, vyplývá ze statistik České správy soci-
álního zabezpečení (ČSSZ). Důvod, proč se tak zvýšil počet žadatelů o předčasný důchod, 
zřejmě souvisí se situací na trhu práce. Krize donutila firmy propouštět, a když se před lidmi 
otevřela možnost odejít do předčasného důchodu, tak toho využili.

Lidé, kteří šli do předčasného důchodu, se přitom museli smířit s tím, že se jim oproti platu 
ze zaměstnání snížily příjmy daleko více než řádným starobním důchodcům. Za každých za-
počatých 90 dnů předčasného důchodu jim totiž klesl procentní výměr důchodu. Zkrátit se 
mohl až o 14,7 procenta, a to trvale.

Na  konci  března  dosahoval  průměrný  předčasný  starobní  důchod  8.932  korun,  což  je 
o 1.111 korun méně, než byl průměr všech starobních důchodů v Česku. Nárok na něj v sou-
časnosti vznikl tři  roky před dosažením řádného důchodového věku. Přiznání předčasného 
starobního důchodu bylo nevratné a vylučovalo nárok na řádný starobní důchod. 

Upraveno z KD, 3. 5.

Volební maraton skončil, Česko jde k urnám
Za dva dny  28. 5 - 29. 5. už bude jasné, kdo a jakým směrem povede Česko. Pokud ovšem 

sněmovní volby neskončí obdobným patem jako před čtyřmi lety, kdy ve sněmovně zasedlo 
sto poslanců levice proti stovce politiků pravicových stran.
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MĚSTSKÉ  UDÁLOSTI

Dům ve Vrchlického město zatím nekoupí
Zastupitelé města rozhodli, že zatím neodkoupí rohový dům ve Vrchlického ulici. Cena za 

něj byla dva miliony osm set tisíc korun. Radnice bude řešit možnost směnit ho za jinou bu-
dovu. Město s domem počítá při plánování komunikace směrem na Hostinné. Předseda fi-
nanční komise Michal Sacher ale připomněl, že existují i jiné varianty řešení, pro které by ne-
bylo třeba dům za téměř tři miliony korun vykupovat. O případné výměně či koupi se bude 
ještě jednat.     Upraveno z KD, 4. 5. 

Audit zjistil vážné nedostatky v činnosti společnosti VaK
Uzavřená nájemní smlouva ze dne 1. 2. 1994 mezi městem Dvůr Králové nad Labem jako 

vlastníkem vodovodu  a  kanalizace  ve  městě  a  provozovatelem společností  VODOVODY 
a KANALIZACE, spol. s r.o. (zkráceně VaK), je postavena jednostranně a nezajišťuje zá-
kladní práva vlastníka majetku.

Ztráty vody ve vodovodní síti (41%) v roce 2009 vysoce překračují průměrnou výši ztrát 
vody v síti u vodárenských společností v ČR (19%). Přes tuto skutečnost se provozovatel tím-
to stavem prokazatelně nezabýval a nepřijal a nerealizoval žádná opatření na zlepšení stavu.

Nájemce (VaK) nezajistil v souladu se zněním nájemní smlouvy písemné smlouvy s odbě-
rateli v daném termínu dle zákona č.274/2001 Sb., do 31. 12. 2003.  

V současné době VaK bez zmocnění vlastníkem (městem) zajišťuje smluvní vztahy s odbě-
rateli proti vůli vlastníka svým jménem a na svůj účet s kalkulovanou nižší cenou pro vodné 
a  stočné,  než  je  cena  vyhlášená  vlastníkem  vodovodu,  což  je  hrubé  porušení  zákona 
o vodovodech a kanalizacích.

Provozovatel od 1. 4. snížil cenu vodného a stočného „svým“ odběratelům z 69,61 Kč na 
59,11 Kč. Toho dosáhl tím, že do výpočtu nové ceny nezahrnul v plné výši náklady, které 
městu vznikají v souvislosti s čištěním odpadních vod, a jednostranně snížil městu odváděné 
nájemné. Městský rozpočet tak chce ochudit o více než 20 mil. Kč. 

V návrhu na opatření technický audit uložil městu předložit provozovateli do 1 měsíce ná-
vrh  změny  nájemní  smlouvy  s  respektováním  základních  práv  vlastníka  dle  zákona 
č.274/2001  Sb.,  o  vodovodech  a  kanalizacích,  a  č.136/2007  Sb.,  koncesního  zákona, 
s účinností změny smlouvy od 1. 9. 2010.   Upraveno z NKR, květen 2010.

Začala rekonstrukce náměstí T.G.Masaryka
V pondělí  dne  17.  5.  začala 

rekonstrukce  náměstí  T.G.Ma-
saryka. Veřejná zakázka na zho-
tovitele  stavby  byla  ukončena 
v dubnu. Na začátku května by-
la  podepsána  smlouva  o  dílo 
s vítězným  uchazečem,  kterým 
se stala firma BÖGL a KRÝSL, 
k.s.  Stavební  firma  začala  od-
straňovat  prefabrikované  záho-
ny městské zeleně, lavičky a li-
tinové koše.  Náměstí  bude mít 
novou tvář a také nové uspořá-
daní dopravy. Náměstí již nebu-
de průjezdné dvěma směry, ale 

pouze  jedním,  kolem spořitelny.  Stavba  byla  zahájena  odstraněním stávajícího  mobiliáře. 
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Většinu zeleně si odvezla zoologická zahrada, která ji využila k výsadbě a jako krmivo pro 
zvířata. 

Dva  stavební  jeřáby  domi-
novaly  v centru  Dvora  Králové 
nad Labem. Jednalo se o 20 met-
rů vysoký Potain 326 francouz-
ské  výroby a  po  vysunutí  věže 
30  metrů  vysoký  MB1030  slo-
venské  výroby.  Stavební  firma 
FATO,  a.s.,  je  začala  využívat 
při rekonstrukci čp. 83 (Regina). 
V objektu probíhalo statické za-
jištění kleneb prvního nadzemní-
ho  podlaží  a  betonáž  zákla-
dových pasů nové přístavby.

Třídění odpadů do pytlů mělo úspěch
Zkušebně začalo město v několika ulicích zkoušet třídění odpadů do pytlů. Lidé je odkláda-

jí k popelnicím. Během dvou prvních svozů se podle informací Ing. Evy Šírkové  z odboru 
životního prostředí města  podařilo odebrat více než tunu druhotných surovin. Důležité je, že 
až  na  jediný,  byly  pytle  naplněny  správným  odpadem.  Několik  pytlů  s  plasty  bylo 
poloprázdných, pár jich nebylo zavázáno. To by mohlo komplikovat hladký svoz surovin. Do 
projektu se zapojila asi třetina domácností z vybrané lokality.   Upraveno z KD,7.5.

Po trávníku z Juty nyní chodili návštěvníci pavilonu na Expu 2010
V souboji o účast na české expozici v Šanghaji dvorská továrna uspěla v tvrdé konkurenci. 

Jednou z nejsledovanějších akcí  světa  začátkem května byla výstava Expo 2010 v čínské 
Šanghaji. Podle odborníků patřil český pavilon mezi pět nejlepších. Přispěla k tomu  i továrna 
Juta, která pro naše zastoupení na veletrhu vyrobila umělý trávník,  po kterém návštěvníci 
chodili. Jedná se o velký úspěch, protože zvítězila v silné konkurenci zahraničních firem. 

Již více než před rokem byla firma Juta oslovena Josefem Francem z architektonické kan-
celáře SIAL, že v českém pavilonu bude podle jejich návrhu jako součást expozice na podlaze 
umělý trávník a zda by byli schopni ho dodat. V té době již měla kancelář k dispozici dva 
konkurenční trávníky renomovaných francouzských a německých výrobců. Byla to pro Jutu 
úžasná výzva a motivace, a proto ihned zahájila přípravu nové konstrukce, schopné technicky 
i esteticky splnit podmínky aplikace. Další variantou byla dodávka „trávy“ čínským výrob-
cem. Mezi nejdůležitější požadavky patřila snížená hořlavost, protože pavilon je dřevostav-
bou, a dále vysoká mechanická odolnost. Pavilonem projde denně až třicet tisíc návštěvníků. 
Byla navržena varianta na bázi monofilů s kombinací dvou zelených odstínů, kde Juta tak ja-
ko oba další předkladatelé počítali s použitím zásypu křemičitým pískem v trávníku, jak je 
běžné zejména pro zátěžové sportovní trávníky.

Tady se ale objevil zásadní problém. Firma Film Dekor, která český pavilon v Šanghaji rea-
lizovala, zamítla variantu, že se do trávníku nasypou tuny písku. Juta musela  začít  s vývojem 
trávníku znovu od nuly. To již pracovníci věděli, že s největší pravděpodobností bude dodava-
telem právě Juta. Začal závod s časem, pracovníci Juty vybrali  variantu plně texturovaných 
vláken v nízkém provedení, protože vlákna se nemohou sešlapat. Několik konstrukcí podrobi-
li testování na zkušebních přístrojích používaných na testování fotbalových trávníků a díky 
těmto testům byla vybrána konstrukce s obchodním názvem Step. Po ní teď chodí návštěvníci 
Expa 2010.     Upraveno z KD, 7. 5.
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Motoristé museli počítat s omezeními

Na hlavním tahu  Dvorem   pokračovala v květnu výměna parovodních rozvodů za mo-
dernější,  horkovodní. Především pro řidiče a chodce to přinášelo četná omezení. Rozsáhlé 
stavební práce komplikovaly v posledních dnech život občanů města.  Potrubí je uloženo vět-
šinou pod chodníky, proto je museli dělníci uzavřít a rozkopat. Zároveň bylo třeba uzavřít 
i některé komunikace. Dotklo se to především kruhového objezdu směrem na vlakové ná-
draží. Tady došlo k zjednosměrnění silnice od objezdu po křižovatku ulic Raisova a 28. října, 
uzavřena byla i Dvořákova ulice. Doprava na kruhovém objezdu na Denisově náměstí musela 
být dokonce řízena semafory. Tvořily se tak sice kolony, ale je třeba dodat, že dodavatel stav-
by, firma Matex, pracovala natolik intenzivně, že semafory mohly být odstraněny dříve, než 
byl původní termín. Omezení čekala také na chodce, protože stavba probíhala i v chodní-
kových prostorech, a tak chodci museli přecházet na druhou stranu silnice a  prodlužovala se 
jim jejich cesta. 

Jak uvádí investor stavby společnost ČEZ, vlastník teplárny Dvůr Králové nad Labem, bu-
dou práce pokračovat ještě dva roky , poslední akce, likvidace parovodu do ZOO Dvůr Krá-
lové, má proběhnout v roce 2012.

Úhrada poplatku za svoz komunálního odpadu
     Splatnost poplatku za svoz komunálního odpadu pro letošní rok byla obecně závaznou 

vyhláškou č. 2/2009 stanovena:
k datu 31.03.2010 za období od 01.01.2010 do 30.06.2010  
k datu 30.09.2010 za období od 01.07.2010 do 31.12.2010. 
Výše poplatku činí:
svoz nádoby bez vynášky     -  týdenní             1.860 Kč/rok
                                              -  čtrnáctidenní  1.060 Kč/rok
svoz nádoby s vynáškou       -  týdenní                2.100 Kč/rok
                                              -  čtrnáctidenní   1.180 Kč/rok
                                              -  svoz kontejneru 15.600 Kč/rok
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Věž kostela zůstane i letos uzavřená
Jedna z turistických atrakcí města, věž kostela sv. Jana Křtitele, zůstane i letos uzavřena. 

V loňském roce rozhodly úřady, poněkud nečekaně, že věž je v nevyhovujícím technickém 
stavu. To neumožňuje organizovat výstup na ochoz věže, odkud byl krásný rozhled do kraje. 
Navíc jsou v bytě pověžného umístěny některé historické expozice. Podobné atrakce patří 
mezi turisty k velmi vyhledávaným. Římskokatolická farnost, které kostel i věž patří, se snaží 
situaci řešit. Jedná se ale o náročný projekt. 

Společenská rubrika
V měsíci květnu byl uzavřen 1 sňatek na Staré radnici.
V měsíci květnu zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 15 lidí, z toho bylo 9 dvorských 
občanů, 5 mužů a 4 ženy.
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubileích v květnu 18 občanů
s gratulací a kytičkou. V tomto období oslavil 1 manželský pár zlatou svatbu. 
Na Staré radnici bylo slavnostně přivítáno 16 novorozených občánků našeho města.

Oslava 100. narozenin paní Hochové
Dne 11. 5. se dožila stých narozenin paní Helena Hochová. Oslava se konala v Domově dů-

chodců za přítomnosti klientů, zaměstnanců a rodinných příslušníků ve společenské místnosti. 
Oslavenkyně obdržela mnohá blahopřání a překrásné květinové dary. K nejvýznamnějším pat-
řilo blahopřání od paní starostky Mgr. Edity Vaňkové, od zástupců OSSZ a jejich prostřednic-
tvím i od pana ministra sociálních věcí. Na oslavě se zpívaly oblíbené písničky oslavenkyně 
při kytaře a vzpomínalo se.

Před 10 lety zemřel Ing. Josef Vágner, zakladatel Safari ve dvorské ZOO
Josef Vágner - významný a světoznámý český lesník, zoolog, známý africký cestovatel, za-

kladatel, budovatel a emeritní ředitel Zoologické zahrady ZOO - SAFARI ve Dvoře Králové 
nad Labem (1965-1983), lesnický pedagog, spisovatel literatury faktu, publicista, fotograf – 
se narodil 26. května 1928 ve Ždírnici na Trutnovsku v rodině výhybkáře ČSD. Vystudoval 
čtyřletou Státní vyšší lesnickou školu v Trutnově, kde maturoval v roce 1951. Dálkově při za-
městnání vystudoval lesnictví na Vysoké škole zemědělské v Praze (16. 3. 1961), dále zde ab-
solvoval postgraduální studium tropického a subtropického lesnictví (1965). V roce 1974 ob-
hájil kandidátskou práci a získal titul kandidáta zemědělských a lesnických věd (CSc.).

Pracoval jako lesník–náčelník správy vojenských lesů v Mirošově (1955 – 1958), poté jako 
vrchní mistr a zástupce ředitele Lesnického odborného učiliště Labská v Krkonoších (1958 – 
1964). Vyučoval i na večerní průmyslové škole v Trutnově a v letech 1965 – 1983 působil ja-
ko budovatel, zakladatel a ředitel Zoo Safari ve Dvoře Králové nad Labem. V roce 1984 ode-
šel do invalidního důchodu, kde se věnoval literární činnosti a publicistice. Jeho hlavním záj-
mem nadále zůstala Afrika a její zvířena, hudba a housle, chov loveckých psů, ochrana příro-
dy a myslivost.

V letech 1967 – 1979 byl vedoucím sedmi velkých a dvou malých expedic do různých zemí 
převážně v subsaharské Africe, kde odchytil více než 3 000 savců, ptáků a plazů, z nichž 1964 
dovezl pro potřebu ZOO Dvůr Králové. Pracoval v Ugandě, Súdánu, Keni, Tanzanii, Zambii, 
Kamerunu, Mozambiku, Egyptě, Jihoafrické republice, Namibii. Zorganizoval šestkrát trans-
port zvířat lodí a čtyřikrát nákladním letadlem. V letech 1973-1978 pobýval a studoval faunu 
čtyřikrát v Indii a dvakrát na Srí Lance.

Při odvážných, ale i nebezpečných zahraničních expedicích do Afriky utrpěl 16 vážných 
zranění, z toho čtyři těžká. Několikráte onemocněl malárií, jednou tropickou hepatitidou. Pro-
to musel jít předčasně do invalidního důchodu v roce 1984.
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Jako zoolog uskutečňoval tvrdou prací svůj sen, projekt Safari ve Dvoře Králové. (1967 – 
1983). Vydal cca 25 knih v češtině a slovenštině včetně překladů do angličtiny, francouzštiny, 
němčiny, ruštiny, maďarštiny, polštiny a slovenštiny v nákladu více jak 1,5 milionu výtisků. 
Ústředním tématem jeho knih je fauna a příroda Afriky. Kniha Safari pod Kilimandžárom 
(1975, dvakrát slovensky, dvakrát rusky) získala na světové výstavě Zlatá litera 1979 cenu 
nejkrásnější kniha světa.

V letech 1949 – 1970 byl organizován v KSČ, pak jej však pro apolitičnost vyškrtli. V le-
tech 1989 – 1990 byl mluvčím Občanského fóra a posléze mluvčím za Východočeský kraj 
(1992 ODS). Byl nositelem řady vyznamenání a pamětních medailí. Byla o něm vydána řada 
publikací a natočeno mnoho televizních pořadů, např. GEN (1994).

Ing. Josef Vágner, CSc., zemřel 6. května 2000 ve Dvoře Králové nad Labem. Jeho život-
ním krédem byla idea: „Aktivně bojovat proti zlu a aktivně rozdávat dobro a lásku. Nikdy ne-
splatíme zvířatům, co jsme jim dlužni.”      Jiří Uhlíř, KD,6.5

Zemřel nestor knihovníků a otužilců Mgr. Emil Pokorný
Veřejnost  se  v  květnu  naposledy  rozloučila 

s  Mgr.  Emilem  Pokorným,  známou  osobností 
života Dvora Králové nad Labem. Zemřel 23. 5.

 Když se řekne ve Dvoře otužilec, každý si asi 
hned  představí  právě  Emila  Pokorného,  který 
tento sport propagoval, věnoval se mu a dlouho 
organizoval  otužilecké  akce na  Labi  u  Pušova 
splavu. Byl také členem vytrvalostních plavec-
kých  štafet,  které  měly  velké  úspěchy  v  celé 
republice.  Voda  byla  jeho  celoživotní  láskou. 
Jak kdysi uvedl pro jeden z článků v Krkonoš-
ských novinách, i díky tomu se mu podařilo pře-
konat zdravotní potíže, které byly následkem to-
tálního nasazení v Německu v době druhé svě-
tové války. Svou pozornost ale věnoval i dalším 
sportům, například softbalu. Jeho druhou láskou 
bylo knihovnictví. Dlouhá léta působil jako ředi-
tel  městské  knihovny,  kterým se  stal  v  sedm-

desátých letech. Po odchodu do důchodu pečoval o několik vesnických knihoven, například 
v Kocbeři nebo ve Vítězné. Do Dvora Králové přišel v roce 1964 z Bruntálu. Je známý také 
jako autor článků, především se sportovní a historickou tématikou, kterými přispíval do regio-
nálních novin, dlouhá léta patřil k pravidelným dopisovatelům Krkonošských novin. V roce 
2004 se stal Osobností Dvora Králové nad Labem. I ve vysokém věku byl ochotný pomoci 
a poradit. Dožil se požehnaného věku 90 let.      KL, Miroslav Puš
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KULTURA  

Hankův dům – městské kulturní zařízení

Divadelní představení hry Josefa Čapka
V úterý 4. 5. večer a 5. 5. dopoledne byla uvedena divadelní hra Karla Čapka  Věc Ma-

kropulos.  Elina Makropulos se kdysi stala pokusným králíkem, neboť lidé odjakživa toužili 
po věčném mládí. Lámali si hlavu, jak se vyrovnat a případně oddálit okamžik, kdy se postaví 
čelem k smrti, kdyby bylo možno s ní vyjednávat a případně ji obelstít a žít, žít a žít. Hra byla 
uvedena i pro střední školy. Uvedlo ji Klicperovo divadlo z Hradce Králové.

Flétnový koncert rodiny Hönigovy
V úterý  11.  5.  vystoupil  v  rámci  383. 

koncertu KPH Family Hönig quartet.

Karel Šíp a Všechnopártička
Ve středu  12.  5.  se  uskutečnila  Všech-

nopártička Karla Šípa, tentokrát s jediným 
hostem, a to Josefem Náhlovským.

Operetní melodie a evergreeny
Ve středu 19. 5. proběhl Galavečer ope-

retních  melodií  a  evergreenů.  Účinkoval 
komorní soubor Nálady Most.

Výstava výtvarného oboru ZUŠ
Ve čtvrtek 20. 5. se uskutečnila vernisáž výstavy Cesta kolem světa, kterou uspořádal vý-

tvarný obor ZUŠ Dvůr Králové nad Labem.  

Sobotní pokračování majálesu a oslavy 
1. máje

V  sobotu  na  1.  máje  pokračoval  králo-
védvorský majáles. Májové dopoledne zahá-
jila Podzvičinka. Koncert  dechovky tak při-
pravil půdu pro další vystoupení, kterým bylo 
známé  a  populární  duo  Eva  a  Vašek.  Tato 
dvojice přilákala na náměstí velké množství 
svých  příznivců  a  sympatizantů,  především 
ze starší generace. 

Odpoledne  vystoupila  královédvorská 
GroteSka,  která  nahradila  původní  program,  kdy  měla  vystoupit  romská  kapela  Bělovci 
z Vrchlabí a legenda českého popu kapela Turbo. 

Královédvorský majáles se v letošním roce vydařil  i počasí bylo velmi příznivé, sprchlo 
jenom u náchodské kapely Morolja.
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Městská knihovna Slavoj

Beseda s Jiřinou Šiklovou
V úterý 18. 5. byla velmi zajímavá beseda s Jiřinou Šiklovou. Jiřina Šiklová je kromě toho, 

že  je  socioložka 
a  publicistka,  také 
autorka knih pro do-
spělé.  Při  besedě 
v  sálku  knihovny, 
v  příjemném přátel-
ském  ovzduší,  se 
diskutovalo  o 
vztazích mezi gene-
racemi,  o  tom,  jak 
fungují  takové 
vztahy za hranicemi 
naší  republiky  a  v 
neposlední  řadě  se 
paní Šiklová zmíni-
la také o době, kdy 
přebírala cenu Žena 

Evropy. Velmi zajímavé a byl jsem rád, že jsem se zúčastnil.

Autorské čtení spisovatelky Petry Braunové
Ve  čtvrtek  20.  5.  se  usku-

tečnila  beseda  a  autorské čtení 
se spisovatelkou Petrou Brauno-
vou,  autorkou  knihy Barvy ži-
vota. Hovořila o přípravě   a na-
psání knihy Barvy života o Ka-
mile  Moučkové.  Vzhledem 
k tomu, že na besedě byla spíše 
mladá děvčata, autorka také vy-
právěla o další její knize Emma 
a kouzelná kniha.

Spisovatelka  Petra  Braunová 
(*1967)  vystudovala  Střední 
ekonomickou  školu  a  po  otev-
ření hranic v roce 1989 se roz-

hodla  "poznat  svět".  Několik  let  působila  ve  francouzských  a  belgických  rodinách  jako 
au-pair. Své bohaté zkušenosti z tohoto období pak zúročila v knížce Česká služka aneb Byla 
jsem au-pair. Po návratu domů se stala průvodkyní po Praze, dnes pracuje jako redaktorka ce-
lostátního časopisu pro ženy. Už několik let se věnuje dětské literatuře. 

Příběh desetileté neobyčejné dívky Emy, která se od svých vrstevnic liší nejen tím, že vidí 
kolem sebe poletovat miniaturní víly, napsala ve své knize Ema a kouzelná kniha. Ema je 
slečnou, která je hodná, ale důsledně dbá na dodržování pravidel, proč Ema tak touží po ná-
vštěvě podivuhodného města, kam smí vkročit jen jednou za život, a to právě v den svých 
desátých narozenin? 

Beseda byla v příjemném prostření čajovny. Byl jsem přítomen a vyprávění bylo natolik 
bezprostřední a zajímavé, že trvalo téměř dvě hodiny.
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Městské muzeum

Výstava Živé a neživé
Vernisáží 3. 5. začala výstava Živé a ne-

živé.  Výstava  má  tři  části:  šperky  inspi-
rované mikrosvětem, fotografie 3D rekon-
strukcí  nervových  buněk,  mikroskopické 
snímky  struktur  lidského  těla  a  mik-
roskopické  snímky  živé  a  neživé  přírody 
(např.  struktura  rostlin,  krystaly,  lidské 
buňky),  anatomické  kresby  kombinované 
s volnou tvorbou autora.

Autorkou šperků je Martina Mináriková 
(na snímku), která své šperky vytváří na zá-
kladě  vědeckých  fotografií  prof.  MUDr. 
Josefa Špačka, DrSc.,(např. struktura rost-
lin,  krystaly,  lidské buňky apod.)  a anato-
mické kresby Josefa Bavora.

Rozhovor s autorkou projektů a výtvarnicí MgA. Martinou Minárikovou
Autorka rozhovoru Mgr. Alexandra Jiřičková
Chtěla jste vždy dělat šperky?
Na střední školu jsem se původně hlásila na grafiku, protože jsem kreslila. Vůbec jsem ne-

měla cit pro třetí rozměr, ale táta (Marián Minárik, kameraman – pozn. redakce) chtěl, abych 
šla na obor, kde budu moci s třetím rozměrem pracovat, proto jsem se nakonec přihlásila na  
keramiku. Studovala jsem na Střední uměleckoprůmyslové škole v Bratislavě obor keramika.  
Potom jsem pokračovala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze obor šperk. Na šperk  
mě posunul profesor ze střední školy. Asi si všiml mého smyslu pro detail a doporučil mi šperk  
studovat. 

Jak jste se dostala do Dvora Králové n.L.?
Byla jsem dítě z velkoměsta, z Bratislavy, pak  z Prahy, kde jsem také po ukončení vysoké 

školy bydlela. Potom jsem se musela narychlo vystěhovat z bytu a ještě navíc jsem měla úraz,  
tak mně všechno převezli sem do Dvora Králové a já už tu zůstala. Ze Dvora pochází moje  
matka, máme tady rodinný dům. Jinak bych neměla odvahu odejít z velkého města. V domě 
jsem si zřídila ateliér, kde tvořím, a do Prahy dojíždím. Oceňuji to ticho, ten klid. Kdyby to  
bylo blíž k Praze, bylo by to lepší.

Je o Vás známo, že inspiraci pro své šperky hledáte v oblasti vědy. Kdy jste se o vědu 
začala zajímat?

Na vysoké škole se po revoluci změnili profesoři. Přišel prof. Vratislav Karel Novák a začal  
nám dávat úplně jiná témata. První téma bylo maska a druhé člověk. Téma člověk řeším od  
doby, kdy mi bylo poprvé zadáno – to byl rok 1991. První práci na toto téma jsem dělala ta-
kové  znaky,  které  se  přes  sebe překrývaly,  měly  znázorňovat  myšlenky.  Pokračovala jsem 
s různou duchovní symbolikou, tím jsem se docela dost dlouho zabývala, jenže se to pořád to-
čilo v kruhu. Proto jsem se začala zajímat o vědu. Přivedl mě k tomu Doc. RNDr. Josef Re-
ischig, CSc., (Ústav biologie, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Plzeň; zemřel 10.8. 2008 – 
pozn.  redakce).  V časopise jsem viděla jeho mikroskopické fotografie,  které byly podobné  
s mými kresbami, takže jsem se s ním spojila, on mi ukázal víc svých prací, a tak jsem se  
vlastně dostala k vědě. Začala jsem se víc orientovat ze symboliky duchovní spíš na vědeckou. 
Je tam tolik zajímavého, spoustu věcí ani vědci nedokážou vysvětlit, v této oblasti je pořád co  
objevovat.
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Vaše výstavy představují propojení fotografie a šperku. Jak všechno začíná? Vznikají 
nejdřív fotografie a potom šperk nebo naopak?

Je to jedno s druhým, nemá to nějaký přesný postup. Něco mě zaujme. Třeba mě zaujalo,  
když jsme byli u prof. Josefa Špačka, ten tátovi předváděl všelico a mezitím měl malinkatý sní-
mek, molekuly paměti, kterou vyfotil elektronovým mikroskopem. Ani jsem si to tehdy neuvě-
domila, ale byl to takový velký objev v tu dobu, myslím, že to bylo v roce 2007. Až později  
jsem si na to vzpomněla a prosila jsem ho, aby mi poslal schéma této molekuly. Bylo to něco  
úžasného - molekula paměti. Inspirovala mě k vytvoření náhrdelníku a brože.

Pro Městské muzeum ve Dvoře Králové n.L. jste připravila výstavu ŽIVÉ / NEŽIVÉ, 
která se od vašich předchozích projektů liší. V čem?

Je to postavené jako vzdělávací projekt, který je věnovaný počítačové mikroskopii a proce-
sům, na které je nutné se dívat pomocí lupy, mikroskopu či fotoaparátu. Navíc jsem přidala  
výsledek kreativity. Vytvoření výtvarného díla vyžaduje představivost a fantazii a podněcuje ji.  
Je důležité, když se člověk něčím zabývá. Je jiné, když si o něčem jen čte nebo když si to  
i prakticky vyzkouší. S praktickou ukázkou se to úplně jinak uchová v paměti. Myslím, že aby 
se člověk někam dopracoval, nesmí chybět kreativita - nejen ta manuální, ale i taková, když si  
např.  prof.  Špaček  „hraje“  s mikroskopem a fotoaparátem a pak vzniknou zajímavé foto-
grafie. Výstava je o tvořivosti, hravosti a kreativitě.

Výstava má tři části: Vaše šperky, fotografie prof. Josefa Špačka, anatomickou kresbu 
a obrazy PhDr. Josefa Bavora. Jak Vás napadlo dát Vás tři dohromady?

První byla knížka prof. Špačka „Svět pod mikroskopem – pro kluky, holky a jejich rodiče“,  
která představuje dětem mikroskop a to, jak se dívat na věci kolem nás. S prof. Špačkem jsem  
se seznámila na workshopu „Dialog vědy s uměním“ v jižních Čechách, kam každý rok jez-
dím. Dříve to byly workshopy pro studenty, dnes pro učitele , pracovním jazykem je angličti-
na.  Konají  se tam přednášky a výtvarné dílny.  Mezi přednášejícími byl  také prof.  Špaček  
a  jednu  z výtvarných  dílen  vedl  PhDr.  Bavor.  Na  přednášce  jsem  poprvé  viděla  fotky  
prof.  Špačka.  Zaujaly  mě.  Potom jsem se za  ním vypravila  do Hradce  Králové,  kde  mně  
promítal nějaké další snímky, a já ho požádala o spolupráci na projektu. O PhDr. Bavorovi mi  
již  dříve  vyprávěla  paní  Dana  Voňková  z Českého  rozhlasu  Hradec  Králové,  navíc  jsou  
s prof. Špačkem přátelé.

Jaké máte plány do budoucna? Co připravujete, na co se můžeme těšit?
Já nemám plány do budoucna. Docela se mi zalíbily vzdělávací projekty, když vidím, že je  

o ně zájem. Tedy pokud něco, tak možná v tomto duchu. Propojit umění ještě s něčím prak-
tickým, to se mně docela líbí. Původně nebyl můj záměr věnovat se tomu pořád. Teď, když vi-
dím, že to funguje, klidně podobnou výstavu udělám.

MgA. Martina Mináriková
Narodila se v roce 1968 v Bratislavě.  Vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu 

v Bratislavě, obor keramika a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, obor sochařství 
– kov a šperk. Zúčastnila se stáže na Fachhochschule Kiel v Německu (1992). Diplom Magis-
ter Artis získala v roce 1993.

Samostatné výstavy:  Vlákno, Fluidum, Stvoření, Kosmická hra, Tisíc tváří ohně, Skryté 
světy,  Temple Bar Properties (Irsko, Indie).  Podílela se na řadě skupinových výstav.  Rea-
lizovala insignie pro Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity, pro Univerzitu svätého Cyri-
la a Metoda v Trnavě a pro Vysokou školu evropských a regionálních studií v Českých Budě-
jovicích. Vytváří také šperky na zakázku ve vlastní šperkařské dílně.
Ocenění: 1.cena v národním kole soutěže „Tahitian Pearl Trophy 2000“

3.cena v národním kole soutěže „Tahitian Pearl Trophy 2002“
Zastoupení ve sbírkách: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Slovenská národná 

galéria v Bratislavě, Severočeské muzeum Liberci, Uměleckoprůmyslové museum v Praze.
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Koncert skupiny DVA ve Špýcharu 
V sobotu 15. 5, vystoupila ve 

Špýcharu  městského  muzea 
skupina Dva.  Něco o protago-
nistech  koncertu.  Ona  a  On, 
v civilu manželé Honza a Bára 
Kratochvílovi,  tvoří  ambiciózní 
těleso  DVA už  od  roku  2006. 
Jsou  tak  hraví,  tak  melodičtí, 
tak  etničtí   a  tak  jiní,  že  není 
možné  je  zaměnit  s  jinou  čes-
kou kapelou. Ona fascinuje zpě-
vem,  který  sahá  od  šansonu, 
přes kmenové popěvky a operu 
až  k  rumunským  lidovkám, 
udává svým hlasem rytmus,  je 
povrchní, ale i zadumaná. 

DDM Jednička

Zlatá tužka v DDM Jednička slavila 15. výročí
Dne 11. 5. se uskutečnilo v DDM Jednička vyhodnocení 15. ročníku celostátní literární 

soutěže Zlatá tužka. Soutěž byla pořádána ve spolupráci s redakcí časopisu Krkonoše + Jizer-
ské hory a za podpory Ministerstva kultury ČR.

Jubilejní 15. ročník Zlaté tužky po-
znal své vítěze a na slavnostním vy-
hlášení  jim  zástupci  DDM  Jednička 
předali  ocenění.  Zlaté  tužky se letos 
zúčastnilo celkem 118 mladých pisa-
telů, kteří do soutěže poslali 125 pra-
cí, z nichž 7 bylo vyřazeno pro nedo-
držení  podmínek,  objevil  se  i  jeden 
podvrh. Počet pisatelů oproti loňské-
mu roku hodně poklesl  (loni  bylo  v 
soutěži  přes 200 prací).  Největší  za-
stoupení  bylo  letos  v  prostřední  ka-
tegorii autorů ve věku 13 – 15 let, kde 
soutěžilo 50 prací. Nejvíce soutěžních 
příspěvků  -  34  bylo  na  téma 
Veršování v nejmladší kategorii A. Ja-
ko  obvykle  měly  větší  zastoupení 
dívky, které letos tvořily 68% účastní-
ků. 

Ze Dvora Králové nad Labem ob-
držela čestné uznání Anna Pichnerová 
ze ZŠ Schulzovy sady za povídku Sa-
sal. 
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Anna Pichnerová - povídka Sasal
Tu noc se profesor Erwin Hurrel toulal pralesem mlčky. Nic mu nebylo bližšího než příro-

da.  Mladý  cestovatel  měl  již  toliko  znalostí,  že  by  mohl  popsat  veškerou  známou  faunu  
vodních toků Afriky. Kdysi dokonce zfalšoval své doklady, aby se mohl dostat sem - do této vy-
toužené země. Kdo by také přijal kryptozoologa? Všemi vysmíván a zesměšňován tedy utekl  
na černý kontinent, aby světu ukázal, že stále ještě existují neznámá zvířata. Zoologická aka-
demie v Brisbanu mu poskytla potřebné finance na to, aby mohl pátrat po neznámých zvířa-
tech pod podmínkou, že nějaké najde do dvou měsíců. Na vzdory legendám domorodců však  
žádného  neznámého  živočicha  dosud  nespatřil.  Se  svými  problémy  se  svěřoval  padlému  
kmenu céby. Potom jej objal. Rukou přejel po kůře porostlé zeleným mechem,jaké však bylo  
jeho překvapení,když v něm objevil podivné rýhy!Spěchal do vesnice,předtím však místo ozna-
čil červeným šátkem,který uvázal na vrchol nejvyššího stromu. Skrze listnaté koruny na stezku  
dopadal svit úplňku a profesor Hurrel tušil,že tento prales skrývá něco neobyčejného!Když se  
konečně prodral  porostem až  k  vesnici  domorodců,slunce  vystupovalo  nad vrcholem Kili-
mandžára. Poklekl před bambusovou chýší šamana kmene. Když konečně vyšel,začal Hurrel  
prosit,aby mu řekl vše o lidech,které léčil. Krom četných onemocnění to byli i lovci,jež zranila  
zvířata. Útočili prý nejen sloni,lvi a leopardi,v džungli se skrývalo něco horšího...Šaman ne-
známou šelmu označil slovem "Sasal".Popsal jej jako malého psa se skvrnitou srstí. Profesor  
Harrel si nejprve myslil,že se jedná o dosud neznámý druh šakala,když se mu však do rukou  
dostalo několik kůží,již věděl,že patrně Sasal bude zcela nový druh. Váhal nad upozorněním  
domorodců,že je to šelma velmi dravá a útočí na mláďata gazel,jen zlomek sekundy,než vzal  
s sebou pušku,narkotika a otrávené šípy,které dostal za svou pomoc od domorodců,a vypravil  
se zpět na označené místo zvíře hledat. Proplétal se mezi liánami,fíkovníky,liliemi vyhýbal se  
ohnivým listům trichomů. Na stromě,kde včerejší noc nalezl rýhy v kůře,byla patrná čerstvá  
pachová stopa. Zvíře se sem zřejmě vracelo každou noc. Profesor Hurrel se posadil do trávy.  
Dokázal  by takto  sedět  a  naslouchat  zvukům džungle  klidně celé  dny.  Hustou zelení  sem  
doléhalo hučení vodopádu,písně rajek i skřehotání papoušků.V uších muže,který miloval pří-
rodu,vše znělo jako hudba,která předčila veškerá díla hudebních skladatelů. Trnul při před-
stavě,že brzy na tomto místě vzniknou rozsáhlé plantáže. Za několik let tu již nebude nic,co by  
mu dokázalo poskytnout takovou útěchu...nic. Tato slova jej bolela. Z úvah jej však vytrhl na-
stávající soumrak. Slunce se sklonilo nad deštný prales. Zmizelo nad vrcholy palem za hlasi-
tého pokřiku opic. Profesor tiše vyčkával. Již neproniknutelnou tmou se místy ozval výkřik. Ty  
nejtajemnější bestie vyrážely na noční lov. Vodopád v dáli hlasitě hučel, a tak znemožnil panu  
Hurrelovy rozpoznat zvuky,které do jednotvárného ticha nepatřily. Potom však vycítil přítom-
nost dalšího tvora ve své blízkosti. Sklonil se ke kmeni stromu. Do temna noci zářily dvě oči.  
Kdo ví,jak strašlivý byl Sasal v očích domorodců. Teď ale se stával malou kočičkou. Proč?
Ochranné maskování zde nebylo na místě. Oba dva - profesor i zvíře - k sobě měli blíž, než by  
čekali. Vzájemně si hleděli do hlubokých očí. Potom se noční tvor odvážil k pohybu. Brousil si  
drápy o kmen céby.  Nakonec zmizel.  Zanechal  po sobě několik  stop a nezapomenutelnou  
vzpomínku. Profesor dobře věděl,že nikdy nemůže prozradit své setkání. Bezohledná veřejnost  
by při pátrání po Sasalovi jistě nehleděla na to,že má právo na svobodu. Ne,nemohl prozradit  
svého setkání. Růžový východ slunce spláchl příval starostí. Byl poslední. Dnešním dnem vy-
prší limit,který dala Zoologická akademie v Brisbanu na nový objev. Profesor již nespatří oči  
Sasala. S rozedněním si prohlédl několik jeho stop. V té tmě nemohl poznat,že hrůzostrašný  
Sasal je sotva velký jako kočka...Rýhy,které zanechal na stromě,byly jedinou vzpomínkou na  
něj.  Servaná  kůra  profesora  inspirovala  k  přejmenování  Sasala  na  Servala  pro  vědecký  
svět,jemuž však tuto fascinující šelmu nikdy nebude moci představit...nikdy. To slovo jej po-
vznášelo. Sasal mu připomněl,že jeho pravda je proti vyššímu zájmu. Odvázal šátek a od-
cházel...

Africká džungle,rok 1760
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Brisban (Austrálie), rok 1760:
Profesor Hurrel seděl v houpacím křesle a převracel v prstech novinový výstřižek.
V daleké Africe se podařilo těžařům dřeva nalézt zcela nového tvora. Byl nazván servalem,  

díky své časté noční aktivitě; sdrápávání kůry stromů. Kameramané i turisté z celého světa se  
nyní sjíždějí na místo objevu, aby vše zdokumentovali a navždy otiskli do paměti jak své, tak  
celého lidstva.

Koncert ke Dni matek v DDM
Dne 5. 5. se konal koncert ke Dni  matek dětí z kroužku Píšťalky a kytara pro začátečníky 

a pokročilé Hrajeme si s písničkou. Uskutečnilo se také vystoupení dětí z kroužků moderního 
tance Tribal fusion a břišních tanců. 

Oslavy 65. výročí osvobození na náměstí Václava Hanky

Dne 8. 5. se uskutečnila na náměstí Václava 
Hanky oslava 65. výročí osvobození Československa od nacistické okupace. Součástí oslav 
byl koncert Podzvičinky a hlavní pořad ukázky vojenské techniky jak sovětské armády, tak 
i německé armády, které předvedli členové vojenského historického spolku z několika měst.

ZOO Dvůr Králové

Představili zoologickou zahradu na polských Dnech květů a umění
Na květnových svátečních dnech na zámku Ksiaz nedaleko Walbrzychu ZOO Dvůr Krá-

lové nabízela služby polským turistům. Naši severní sousedé míří do východočeské zoo ve 
stále větším množství. V loňském roce jich byly desítky tisíc. Proto pracovníci oddělení pro-
pagace o uplynulém víkendu polským turistům představovali služby na Dnech květů a umění, 
pořádaných v areálu zámku Ksiaz a přilehlého státního hřebčína v Ksiazi (Stado Ogierow).

Den s magazínem SUPER INFO
V sobotu 8. 5. odpoledne se pořádal Den s magazínem SUPER INFO v ZOO Dvůr Krá-

lové. ZOO navštívili populární umělkyně Michaela Dolinová, Míša Nosková a Marcela Březi-
nová, které svým hudebním vystoupením podpořily vyhlášení soutěže Namaluj pohled noso-
rožcům do Keni a vyhraj vstupenku do ZOO Dvůr Králové.  Do soutěže přišlo 470 obrázků 
malovaných různými výtvarnými technikami. Oceněná díla budou zaslána do Afriky na adre-
su Ol Pejeta v Keni, dvorští nosorožci. Vyhodnoceno bylo pět výherců. 

S napětím očekávaný křest pelikánů zahájila Míša Nosková staročeským jménem Tadeáš, 
Marcela Březinová zvolila  jméno Dr.  Max. Želvy uhlířskské pokřtil  hejtman Královéhra-
deckého kraje Lubomír  Franc jménem Martina, poslankyni PS PČR Haně Orgoníkové se líbi-
lo jméno Filipa a Michaele Dolinové jméno Jana.
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Ukázka německé techniky, připletl se tam 
nedopatřením bratr sokol

Tady jsou sovětští vojáci



O nový typ ubytování v zoo je zájem
Otevření Safarikempu v ZOO Dvůr Králové 25. 5. se stalo součástí ROPfóra 2010, které 

mapuje projekty podpořené regionální radou soudržnosti. Už dopoledne byla v budově měst-
ského úřadu zahájena putovní výstava osmnácti realizovaných projektů, které spolufinancova-
la Evropská unie. Kromě Safarikempu je ve městě z těchto fondů financována také rekon-
strukce  Masarykova  náměstí.  Tato  výstava  byla  v  rámci  kraje  poprvé  instalována  právě 
v prostorách chodby městského úřadu. 

Nový Safarikemp, inspirovaný africkými vesnicemi, otevřela tentýž den slavnostně zoolo-
gická zahrada ve Dvoře Králové. Areál s pěti dvojbungalovy a téměř šedesáti stáními  pro ka-
ravany a stany má jako jediný v Evropě výhled na expozici se zvířaty. Zpestřením dne bylo 

vystoupení taneční a bubenické 
skupiny  Yaye  Oye  Africa 
z  Hradce  Králové.  Nový  typ 
ubytování  doplní  hotel,  který 
již  v  zahradě  funguje.  První 
ohlasy ukazují, že kemp nebude 
mít  o  návštěvníky  nouzi.  Zá-
jemci  si  rezervují  místa  na 
prázdniny,  především je  lákají 
bungalovy  v  africkém  stylu 
s  originální  výzdobou  dove-
zenou z Namibie. 
Upraveno z  KD, 26. 5. 2010.

Prestižní ocenění Bílý slon 
míří do zdejší ZOO

Ve středu 19. 5. převzali  ve 
Štramberku zástupci ZOO Dvůr 
Králové prestižní ocenění sou-
těže o nejlepší odchovek savce 
roku  2009  „Bílý  slon“.  V ka-
tegorii  savců  se  naše  ZOO 

umístila na prvním místě s odchovem mláděte okapi. Okapi neboli pralesní žirafa se narodila 
21.9.2008 v ZOO Dvůr Králové. Je to historicky první mládě, které se u nás narodilo. Chov 
okapi a hlavně jejich rozmnožování je totiž velmi náročné. Cenu Bílý slon převzal dlouholetý 
ošetřovatel pan Jiří Grulich, který se významně podílel na odchovu prvního okapiho mláděte 
v České republice 

Mláďata oslů somálských obohatila kolekci zvířat v zoo
V období mezi 15. 5. a 5. 6. 2010 se 

v ZOO Dvůr Králové narodila čtyři mlá-
ďata osla somálského. Jeden sameček - 
dostal jméno Nazir - a tři samičky, které 
dostaly  jména  Tosca,  Paloma  a  Arva. 
Tento druh koňovitého savce je  ve své 
domovině Etiopii kriticky ohrožený vy-
hynutím. Otcem všech mláďat je samec 
Aidini,  který  se  narodil  v  ZOO  ve 
Stuttgartu.  Matkami  jsou  samice  Torry, 
která  pochází  z  berlínského  Tierparku, 
samice Ajulla, zapůjčená do Dvora Krá-
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Pan Jiří Grulich je na snímku vpravo             Foto ZOO Dvůr Králové

Samice osla somálského s mládětem        Foto ZOO Dvůr Králové



lové v rámci chovného programu z liberecké ZOO, dále pak samice Tifany a Taipi, které se 
narodily již ve Dvoře Králové. 

Česká lesnická akademie začala spolupracovat se dvorskou zoo
V květnu se uskutečnilo setkání studentů ČLA, obor ochrana přírody a životního prostředí, 

s pracovníky zoologické zahrady Dvůr Králové. Studenti střední lesnické školy a VOŠ v do-
provodu Milana Jiřišty a Ivany Matějkové navštívili zoo netradičně v rámci vyučování. V sále 
Střediska ekologické výuky přednesla Hana Dvořáková, vedoucí ekonomického útvaru zoo, 
přítomným studentům problematiku finančního zajištění  provozu ZOO Dvůr Králové.  Pro 
většinu  přítomných  uvedení  potřebných  finančních  prostředků  pro  řádný  chod  zoo  bylo 
velkým překvapením. Další zastávkou byl pavilon Ptačí svět s expozicí orangutanů. Zoolog 
Erich Kočner studentům vysvětlil zákonitosti chovu a rozmnožování ptáků a jejich ošetřování 
v zoo. 

V Darwinově stanici, která je díky dotaci z Euroregionu Glacensis vhodná k výuce předmě-
tů z biologie, se žáci seznámili s kontaktními zvířaty- leguánem, želvami uhlířskými a plazy, 
hroznýšem, korálovkou.  Se zájmem si  prohlédli  dermoplastické  modely,  kůže a  jiné  zají-
mavosti. Ve stájích žiraf byli seznámeni s chovem dlouhonohých a dlouhokrkých obyvatelek 
africké savany. Další znalosti studenti načerpali na oddělení výživy. Paní Radmila Maříková 
zde budoucí ekology seznámila s požadavky na krmení zvířat. Na závěr se podívali do pavilo-
nu nosorožců, ošetřovatel Jan Žďárek poutavě vyprávěl o životě a chování zvířat v zoo a ve 
volné přírodě.

Po dohodě s vedením ČLA zastoupeném Petrem Kejklíčkem to nebyla poslední návštěva 
lesnické školy v ZOO Dvůr Králové. To se ukázalo již tento víkend, kdy studentky z trut-
novské lesnické akademie pomáhali při Dětském dnu s Merkurem, který se konal v areálu 
zoo. Pomáhali tu již na akcích pro děti během uplynulého týdne. 

ŠKOLY  

Živé tablo na náměstí
Studenti  6.  třídy 

gymnázia  ve  Dvoře 
Králové nad Labem 
předvedli  v  pondělí 
3.  5.  2010  na  ná-
městí  T.  G.  Masa-
ryka  netradiční  ta-
blo na konec školní-
ho roku 2009/2010. 
Studenti  přišli  na 
náměstí   a postavili 
se do skupiny a vy-
tvořili  tzv.  „živé“ 
tablo.  Během  vy-
stoupení si zazpíva-
li, aby přilákali oby-
vatele  města.  Je  to 
zajímavý a dosud ve 
Dvoře  Králové  nad 

Labem neuskutečněný způsob vystavení školního tabla. Svoje tablo předváděli ještě další dny 
vždy v 10 hodin dopoledne. 
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Jak jsme hráli Osvobozené divadlo
Ve středu  19.  5.  po  dlouhých přípravách konečně stanuli  herci  (studenti  gymnázia)  na 

"prknech, která znamenají svět". Téměř na hodinu se stali herci "OD" (Osvobozeného diva-
dla) a do auly gymnázia vnesli atmosféru 30. let minulého století. Tréma byla v určitých chví-
lích silnější než zkušenosti, ale když herci někdy zaimprovizovali, kvalitou to předčilo origi-
nál.  Po  závěrečných  ovacích  –  takových  menších  ovačkách  ,"kynouce  divákům ,změnili 
lokál".   Jaroslava Nývltová

ZŠ Podharť - výlet do Německa
Začátkem května  vyrazili žáci z Podhartě na celodenní výlet až za hranice Čech, aby si ná-

ležitě procvičili jazyk a uvědomili si, proč se mají učit německy a zda by byli schopni domlu-
vit se alespoň o základních informacích. Ráno o půl sedmé pro ně ke škole přijel zelený „Šre-
kův“ autobus a jelo se. Cesta do německé Kleinwelky jim trvala přibližně tři hodiny, ale poča-
sí se po předešlém dni umoudřilo, což byl dobrý začátek. Pak je již čekal Dinopark  a toužeb-
ně očekávaný rozchod. Všude plno dinosaurů a dětských atrakcí včetně obrovského točícího 
se talíře, na kterém se vyřádili snad všichni. A jelikož je paní učitelka Lahučká, která celý vý-
let zorganizovala, dobře učila celý rok německý jazyk, mohli své znalosti uplatnit u stánku 
s občerstvením. Museli však překonat počáteční ostych.  Text Markéta Brunová, Lenka Šturmová, 
Kristýna Gandurská, Anna Patrová, žákyně 7. třídy

Studenti střední školy informatiky a služeb u seniorů
Klienti Domova  důchodců v Roháčově ulici byli příjemně  překvapeni, když je studenti 

z domova mládeže při  zdejší střední škole informatiky a služeb  přišli  navštívit a představili 
se kulturním vystoupením, které bylo zaměřeno na oslavu Dne matek.

Studenti  pod vedením vedoucí vychovatelky paní Mgr.  Šílové a paní  Henrychové zpří-
jemnili dopoledne našim seniorům nejen recitací básní, ale i zpěvem a pěkným vystoupením 
kytaristů.  Celý  program moderoval  Jan  Vacek,  který  svým příjemným hlasem zaujal  ne-
jednoho posluchače. Moderátora doplňovala slečna  Lenka Součková, která se  podílela na 
přípravě programu. Na závěr  předali studenti ženám vlastnoručně  vyrobená přáníčka ke Dni 
matek  a nezapomněli ani na ženy, které z důvodu nemoci byly upoutány na lůžko, ty studenti  
navštívili v případě jejich  zájmu přímo na pokoji. Propojování generací a výchova k úctě ke 
stáří je dle sdělení Mgr. Šílové na této škole běžnou praxí.       

 Soňa Vachková   
                                       

ZŠ Strž - Pohár rozhlasu - krajské finále 
Ve finále krajského kola Poháru rozhlasu v atletice konaného 24. 5. v Novém Městě nad 

Metují starší žákyně ZŠ Strž potvrdily svoje kvality a výkonem 6009 bodů jednoznačně zvítě-
zily.      Milan Falta

Vernisáž výstavy „Cesta kolem světa“
Dne  20.  5.  byla  slavnostní  vernisáží 

otevřena  výstava  výtvarného  oboru  zá-
kladní  umělecké  školy ve  Staré  radnici. 
Výtvarný obor zúžil toto téma  a zaměřil 
se na cesty, které různým způsobem do-
provázejí  jak nás  samotné,  tak výtvarné 
umění  zvlášť.  Žáci  vytvářeli  zátiší  spo-
jená  nejen  s  cestováním,  ale  i  zvířaty 
a  dopravními  prostředky neodmyslitelně 
spjatými s pohybem.                  
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Fotbal  

Dvůr Králové – Převýšov 0:2
Špatné, špatné. Bez chuti, bez nasazení. Všechno je o pohybu a přihrávce. To, co jsme teď 

několik týdnů poctivě budovali,  se celé zbouralo a musíme začínat  zase znova.  Hráči mě 
hodně zklamali. Přesně se ukázalo to, co jsme si řekli. Že to bude o jediné brance, že soupeř 
bude postavený v hlubokém obranném bloku, že nebude nikam spěchat a že bude hrát na 
brejky. V prvním poločase jsme ještě měli nějaké gólové situace, které jsme neproměnili, ale 
ve druhé půli byla naše hra tragická.

H. Měcholupy – Dvůr 2:0
Ve vcelku vyrovnaném utkání využili domácí fotbalisté výškové převahy a vstřelili dva gó-

ly po standardních situacích. Nejprve se po půlhodině hry trefil Musil a na konečných 2:0 
upravil v 65. min. Birma.       Martin Otradovský

Atletika

Pohár rozhlasu v atletice
Ve středu 12. 5. se uskutečnilo na atletickém stadionu pod Hankovým domem okresní kolo 

Poháru rozhlasu v atletice. Závodu se zúčastnilo celkem 28 družstev ve čtyřech soutěžních ka-
tegoriích. Bylo dosaženo špičkových výkonů, které posunuly první tři družstva z každé ka-
tegorie do krajského finále. To se konalo v posledním týdnu května v Novém Městě nad Me-
tují. Mezi postupujícími byla družstva mladších žáků a žákyň ZŠ Strž, družstvo starších žákyň 
ZŠ Strž a družstvo starších žáků ZŠ Schulzovy sady.

Výsledky družstev podle jednotlivých kategorií:
Mladší žáci:  1.  ZŠ nám. Míru Vrchlabí  4291 b.,  2.  ZŠ Školní Vrchlabí  3667 b.,  3.  ZŠ 

Schulzovy sady Dvůr Králové 3666 b.
Mladší žákyně: 1. ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové 5889 b., 2. ZŠ nám. Míru Vrchlabí 

4564 b., 3. ZŠ Školní Vrchlabí 4414 b.
Starší žáci: 1. ZŠ nám. Míru Vrchlabí 5814 b., 2. ZŠ Schulz. sady Dvůr Králové 5806 b.,  

3. ZŠ Školní Vrchlabí 5427 b.
Starší  žákyně:  1.  ZŠ  Strž  Dvůr  Králové  6030  b.,  2.  ZŠ  nám.  Míru  Vrchlabí  5519  b., 

3. Gymnázium Trutnov 5077 b.         Ing. Oldřich Voňka

Házená

Dvorští házenkáři skončili poslední
Ani v závěrečném zápase play out se extraligoví házenkáři Dvora Králové nad Labem nera-

dovali z vítězství. Po vyrovnaném poločase doplatili na neproměňování šancí, a body si odve-
zl do Přerova soupeř.  Dvůr Králové – Přerov 26:32 (16:16).  Příští sobotu tak Dvoráci na-
stoupí k prvnímu zápasu baráže, který sehrají na palubovce vítěze první ligy, KPS Brno.

Tělocvičná jednota Sokol

Závodníci Sokola uspěli na přeboru všestrannosti
V posledním květnovém víkendu se konal v Plzni přebor České obce sokolské ve vše-

strannosti, závodu, který prověřil dovednosti gymnastické, atletické, plavecké a také šplh.
Do tohoto prestižního závodu se kvalifikovali čtyři závodníci královédvorského Sokola, Te-

reza Hulíková, Veronika Dostálová, Eva Špatenková a Jakub Mikyska. Z důvodu nemoci zá-
vodníka z Police n. M. doplnil župní družstvo ještě náš Tomáš Větvička.

Závod ve všestrannosti je pro soutěžící poměrně náročný, protože musí absolvovat během 
24 hodin všechny jeho čtyři části. V atletické části se nejlépe dařilo Jakubu Mikyskovi, který 
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vybojoval mezi 22 borci bronzovou medaili. V gymnastice nejlépe obstála T. Hulíková, která 
získala mezi 34 děvčaty také bronz. V. Dostálová skončila 5. a E. Špatenková 7. mezi 42 zá-
vodnicemi. Smolařem královédvorské výpravy byl J. Mikyska, který obsadil tři čtvrtá místa 
v plavání, šplhu a celkové všestrannosti. Také díky jeho výborným výkonům dosáhlo mladší 
družstvo ve složení T. Hulíková, J. Mikyska (oba DK), P. Vejrková (Náchod) a P. Kubeček 
(Úpice) s velkým náskokem na titul přeborníků ČOS a zlaté medaile. T. Hulíková přidala ještě 
bronz za všestrannost.

Družstvo starších závodníků ve složení V. Dostálová, E. Špatenková, T. Větvička (všichni 
DK) a D. Klimeš (Police n. M.) vybojovalo mezi jedenácti družstvy výborné 4. místo se ztrá-
tou 40 bodů na třetí místo. V. Dostálová skončila mezi 42 žákyněmi celkově na 5. a E. Špaten-
ková na 10. místě a T. Větvička mezi 30 žáky na 17. místě. 
Pavlína Špatenková KD, 5.6.2010

Nejmladší atleti kraje zahájili svoji soutěž, dařilo se Dvorákům
Minulý čtvrtek 20. 5. zahájili svůj Krajský přebor nejmladší atleti a atletky Královéhra-

deckého kraje. 1. kolo přeboru se konalo v Hradci Králové. Přeboru nejmladšího žactva se 
účastní šestičlenná družstva dívek a chlapců do 11 let.

Soutěž  se  vydařila  družstvům  královédvorského  Sokola.  Družstvo  děvčat  ve  složení 
A. Černohubová, J. Holubcová. J. Hynková, E. Špatenková, D. Horníková a T. Hulíková vy-
bojovalo vítězství (4 315 bodů), družstvo chlapců ve složení J. Mikyska, P. Vlček, V. Hojný, 
N.  Erben,  T.  Větvička  a  D.  Hojný  skončilo  na  3.  místě  (2  212  bodů).  Dařilo  se  Anetě 
Černohubové, která ziskem 1371 bodů zvítězila mezi jednotlivci (60 m - 09.45- hod - 31.39 – 
dálka - 3.90 – 600 m - 2:09.50) a Janě Holubcové, která v 1. kole obsadila 3. místo ziskem 
1313bodů (60 m -09.49 – hod - 28.56 – dálka - 3.63 – 600 m - 2:06.24/421).

V závěru provázela závodníky nepřízeň počasí, když při běhu na 600 m nepříjemně pršelo. 
Závodníci však bojovali za vydatného vzájemného povzbuzování, a tak jsme i přes nepříjem-
né podmínky odjížděli z Hradce Králové velmi spokojeni. Doufejme, že se v dalších kolech 
bude družstvům dařit přinejmenším stejným způsobem.   Mgr. Pavlína Špatenková

Známe nejvšestrannější závodníky Sokola r. 2010
V neděli 9. 5. se konal ve Dvoře Králové přebor župy Podkrkonošské - Jiráskovy v atletice. 

Na stadionu pod Hankovým domem se sešlo rekordních 182 závodníků z osmi sokolských 
jednot, kteří soutěžili v šestnácti kategoriích od předškolního žactva po dospělé. Nejvíce zá-
vodníků postavila na start pořádající jednota Sokol Dvůr Králové, když v jejích barvách sou-
těžilo 70! závodníků. Nejmladším závodníkem byl tříletý Péťa Holubec ze Sokola DK. Krá-
lovédvorským se podařilo nasbírat na přeboru 5 zlatých, 8 stříbrných a 4 bronzové medaile.

Atletický  přebor  ukončil  letošní  soutěž  sokolské  všestrannosti,  která  zahrnuje  soutěže 
v plavání, sportovní gymnastice, šplhu a atletice, a tak mohli být vyhlášení nejvšestrannější 
závodníci, kteří budou reprezentovat župu na přeborech České obce sokolské. Jsou to:

Mladší žákyně I. Pavlína Vejrková (Náchod), Tereza Hulíková (DK)
Mladší žáci I. Patrik Kubeček (Úpice), Jakub Mikyska (DK)
Mladší žákyně II. Veronika Dostálová a Eva Špatenková (DK)
Starší žákyně IV. Sabina Machačová a Kateřina Šturmová (DK)       Text Pavlína Špatenková

Miroslav Kudrnáč - motocyklový závodník a Královédvorský okruh
V minulosti byly závody svátkem ve městě, všichni se na ně těšili. Chodily na ně davy lidí. 

Miroslav Kudrnáč byl v té době pro své fanoušky hotovým „pánembohem“. Závodil dlouhých 
18 let - od roku 1946 až do roku 1964. Jeho disciplínou byly kategorie 250 - 350 cm 3. Jezdil 
postupně na Čezetě, Jawě, ale hlavním a kultovním strojem pro něj bylo „ESSD”, vyráběné, 
než splynulo s Jawou, v Horním Divišově. Byla to nádherná mašina, kterou dostával každý 
rok nově vylepšenou a jemu „ušitou” takřka na míru!
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Byl  skvělým a  čestným závodníkem.  Krá-
lovédvorský okruh několikrát vyhrál i v obou 
kubaturách  najednou.  Je  obdivuhodné,  že  za 
tak  dlouhou  kariéru  měl  jenom tři  pády.  Ve 
Dvoře Králové a v Novém Boru se to obešlo 
jen s drobnými šrámy, horší už to bylo v Hoři-
cích, tam havaroval v zatáčce těsně před cílem, 
skončil  v  nemocnici  s  otřesem mozku  -  za-
chránila ho přilba.

V rámci regionu se jezdily závody v Nácho-
dě, Jaroměři, Novém Bydžově, Městci Králové 
a v Trutnově. Protože patřil mezi elitu, jezdil 
i na Velké ceně v Brně. Tam už ale byla velká 
konkurence. Hlavně tehdy zářila velká hvězda, 
a tou byl slavný František Šťastný.

Doma má mnoho trofejí za svoje vítězství, 
ale největší radost měl, jak sám říká, když jel 
poslední kolo a byl v čele, diváci mu mávali 

šátky a kapesníky.
Pro Miroslava Kudrnáče byla nejobávanější dvě místa na trati - zatáčka „u Gaublitzů“, kte-

rá byla na konci cílové rovinky a kde se muselo z plné rychlosti řadit až na dvojku! Bylo to 
tam tehdy velmi úzké a docházelo k častým pádům a strkanicím. Velký respekt měl také z už 
zmíněněné zatáčky „Na Karlově“, která je klopená proti setrvačnosti a je velmi ostrá, takřka 
vracečka. Naopak jeho oblíbenými pasážemi byla „Korsika“ a obě zatáčky „U Zpěváčků“ 
a „u traktorky“, které měl tak perfektně najeté, že je mohl jezdit takřka „naslepo“, a získával 
tam náskok před svými soupeři.      Text Jaroslav Nosek     

ZÁJMOVÁ ČINNOST

Včelaři mají úspěšný dorost
Především zásluhou přítele Marka. Kroužek za podpory spolkového výboru a dalších členů 

nejen chová vlastní včely, ale dobře si vede v různých soutěžích mladých včelařů, pořádaných 
na místní, krajské i celostátní úrovni. V poslední soutěži v Bernarticích zabodovala druhým 
místem v kategorii starších žáků Veronika Šebková, pátým Anna Volšíčková a sedmým Jana 
Hlavová. Mezi mladšími žáky se přičinil o druhé místo Víťa Provazník. Soutěžilo se v botani-
ce, včelařské praxi, v práci s mikroskopem a různými pomůckami a nechyběl ani znalostní 
test. Místní svaz včelařů si činnosti mladých včelařů váží a nadále hodlá kroužek všemožně 
podporovat. Rádi by uvítali další mladé zájemce. 

Okresní kolo Hry plamene
Ve dnech 29. 5. a 30. 5. se uskutečnily na atletickém stadionu pod Hankovým domem závo-

dy hasičských mládežnických družstev okresu Trutnov. Akce byla pořádána radou mládeže 
dobrovolných hasičů okresu Trutnov.

Skautská „Pevnost Boyard“
Dne 29. 5. se naši nejmladší členové, světlušky a vlčata, sešli ve skautské vile, kde si chtěli 

vyzkoušet své schopnosti, znalosti, šikovnost a jiné své skryté dovednosti ve hře inspirované 
slavnou televizní hrou Pevnost Boyard. Byly vytvořeny dvě skupiny, které se utkaly například 
v sestřelování kelímků, střílení z luku nebo plnění vody. Za splněný úkol skupina sbírala klí-
če, ty byly potřeba k zisku pokladu. Nutné také byly indicie, které za správnou odpověď pře-
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dával  velevážený otec Furra.  Sobotní odpoledne uteklo jako voda a obě skupiny nakonec 
poklad získaly. Ale to nebylo tak důležité, hlavně že si to všichni užili a prožili smysluplně 
volný čas. Jelikož měla akce kladný ohlas, můžeme se těšit na příští rok, kdy by nás měl čekat 
druhý ročník této zajímavé hry.   KL, červen 2010, Petra Štěpová

Skautské kontakty s polskými harcery
Před měsícem navštívil naše skautské středisko oddíl polských harcerů a na oplátku nás po-

zvali oni do Polska. Akce se uskutečnila od 29. do 30. 5. v polském městě Szczytna u Klad-
ska. Nejdřív jsme měli trochu obavy z jazykové bariéry, ale místy nebyla ani znát. Harceři nás 
ubytovali v bývalé zámecké hájovně, kterou spravuje řád Misionářů sv. Rodiny.          

Text Josef Langfelner 

ZAJÍMAVOSTI

Nezapomněl na kamarády po 45 letech
V květnu roku 1965 

byl  slavnostně  otevřen 
stadion pod Hankovým 
domem.  Na  tuto  udá-
lost  reagoval  bývalý 
aktivní hráč kopané Ja-
roslav  Brož  tím,  že 
k  této  příležitosti  za-
půjčil  svoji  fotografii. 
Hráči tehdejší I. A třídy 
zde sehráli, před zraky 
820  diváků,  první  fot-
balové  utkání  na  no-
vém trávníku. Hostoval 
zde  Baník  Vamberk 
a domácí oddíl zvítězil 
3:0.  Pan  Brož  pečlivě 

zaznamenal i jména hráčů, mnohé z vás jistě tehdejší sestava potěší. 
Klečící řada zleva: Sláva Šturm, Miroslav Zolman, Jaroslav Hornych, Ferda Malý, Karel 

Nohejl a Bonda Pešek. 
Stojící řada zleva: Ladislav Juklíček - předseda oddílu, Milan Vančura, Karel Havlíček, Ru-

da Kraus, Jindra Beran, Jaroslav Brož - hrající trenér, František Andrle, Jaroslav Zlámal, Míra 
Karadžos a Ladislav Hamp - jednatel oddílu.

Černá kronika
Prodavačka naletěla neznámému zloději. Do jedné z prodejen v Havlíčkově ulici vyjíž-

děli v úterý 4. 5. odpoledne zdejší policisté. Prodavačka mužům zákona sdělila, že se zřejmě 
stala obětí vykutáleného podvodníka. Provedeným šetřením na místě totiž hlídka zjistila, že 
do prodejny suverénně vešel muž a prodavačce předal zásilku. Okamžitě požadoval zaplacení 
hotovosti s tím, že jde o balík na dobírku. Zaměstnankyně obchodu vychytralému „poslíč-
kovi“ bez rozmyšlení předala hotovost ve výši necelých 4 tisíc korun, se kterou neznámý vý-
tečník zmizel neznámo kam. Po oznámení o převzetí balíku majitelce obchodu podvedená 
prodavačka zjistila, že si vedoucí prodejny nic neobjednala. 
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Obrazová kronika měsíce května
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Dva domky č.p. 322 a 475 v Hradební se začaly bourat Domky jsou již bez střechy

Rekonstrukce náměstí pokračuje Odstraňují se lavičky

Začalo odstraňování staré dlažby Kostky mizí na skládce a budou znovu použity

Lékárna v Revoluční má novou přístavbu Lékárna v Revoluční s novou přístavbou
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Pokračuje rekonstrukce parovodu Denisovo náměstí Připravené horkovodní trubky v Legionářské

Starý parovod v Leginářské Detail starého parovodu

Kaktusáři zahájili sezonu výstavou v penzionu Za Vodou Prostory penzionu byly zaplněny kaktusy a kaktusáři

Výstava ZUŠ Výstava ZUŠ
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Začala předvolební agitace, s předsedou Věcí veřejných  
Radkem Jonem je Roman Komeda

Věci veřejné na náměstí, počasí jim nepřeje

Předvolební shromáždění ODS Modrá barva ODS

MUDr. Jozef Kochan ,volební jednička ODS 
Královéhradeckého kraje

Balonky s motivy ODS

Královédvorský majáles Vystoupení dechovky Podzvičinka




