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Josef Kroupa (JOKR)
Narozen 1939 v Praze. Původně středoškolský profesor matematiky a fyziky, později re-

daktor nakladatelství Orbis a Panorama, později volný novinář a výtvarník, kandidát a ná-
sledně člen SČVU Mánes. V posledních dvou letech výkonný ředitel České marketingové 
společnosti. Nyní opět volný novinář a výtvarník.

Výtvarné fotografii a grafice se věnuje od roku 1964. Kolem roku 1970 začíná pracovat na 
originální výtvarné technice nazvané fotart, kombinaci černobílé fotografie s barevnou kres-
bou nebo malbou. Současně pokračuje v klasické výtvarné, ale i reportážní fotografii, kterou 
následně formálně dotváří do podoby blízké grafickému listu. Odtud název Fotografické listy. 
Od roku 1965 se zabývá kresleným  humorem pod značkou JOKR. Své práce publikoval do-
ma i v zahraničí v řadě časopisů, magazínů a v denním tisku.  Je zastoupen ve sbírkách Mo-
ravské galerie v Brně, Slezského muzea v Opavě a festivalů fotografie a humoru v Knokke-
Heist v Belgii a v bulharském Gabrovu. 

CELOSTÁTNÍ  UDÁLOSTI

Ladislav Smoljak odešel do Českého nebe
V neděli 6. 6. zemřel scenárista, režisér, herec a spoluzakladatel divadla Járy Cimrmana, 

dlouholetý kolega a přítel Zdeňka Svěráka. Bylo mu sedmdesát osm let.
„Ten dlouhý tunel je jako stvořený pro vraždu... ,“ tak začínalo jedno z prvních vyprávění 

v rozhlasové Vinárně U Pavouka v předvánočním čase roku 1966, kde se veřejnost poprvé do-
zvěděla o fenoménu českého Leonarda da Vinci, Járy da Cimrmana.

Proplácení poplatků skončilo. Východočeský kraj to stálo už přes 100 milio-
nů korun

Bylo to jen dočasné opatření a právě teď nadešel čas proplácení regulačních poplatků ukon-
čit.  Radní  Královéhradeckého  kraje  o  okamžitém  zrušení  poplatků  rozhodli  pátek  4.  6. 
V Královéhradeckém kraji činily od loňského února do letošního března dary za regulační po-
platky přes 53 milionů korun. V Královéhradeckém kraji dary kraje přijímaly zhruba tři čtvrti-
ny pacientů. 

Dobojováno. Slováci otočili jako Češi doprava
Ve slovenských volbách uspěly dvě nové strany, prohrálo strašení maďarskou kartou. Díky 

tomu, že levice Roberta Fica sice volby vyhrála, ale nemá v parlamentu většinu, budou mít 
naši sousedé poprvé v historii premiérku Ivetu Radičovou.

Voliči ODS utekli ke knížeti Schwarzenbergovi
Letošní volby ubraly hlasy největším stranám, Věci veřejné jsou zakotveny ve středu. Dvě 

zbrusu nové strany nejen překročily pětiprocentní hranici, ale pobraly velké množství křesel, 
41 TOP 09 a Věci veřejné 24. TOP 09 je z poloviny tvořená exvoliči ODS. V jejich odlivu se-
hrál roli Kalouskův pravicový program i kauzy ODS. Prvovoliči jednoznačně dali přednost 
TOP 09 a především Karlu Schwarzenbergovi, který na sebe dokázal nabalit  spoustu lidí.

Na druhé straně politického spektra se sympatie překlopily od ČSSD k Zemanově SPOZ 
a VV. Mnozí tradiční voliči ČSSD ale k urnám vůbec nedorazili. Občané hlasovali jak proti 
zadlužování, tak proti korupci a evidentně také chtěli nové tváře, proto mohutně využili prefe-
renční hlasy. Možná vyslyšeli poselství profesora Janoucha Defenestrace 2010, jež vyzvalo ke 
kroužkování posledních čtyř kandidátů.
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Celostátní 
události



Spořitelna mění bankovní poplatky, zvyšuje je
Česká spořitelna, která je podle počtu klientů největší tuzemskou bankou, chystá v souvis-

losti se změnou ceníku služeb od září zvýšení některých poplatků.
Účet za dvacku, bankomat za šest. Nově by mělo být vedení sporožirového účtu za 20 ko-

run měsíčně, dosud je zdarma. Cena za převzetí platebního příkazu poštou nebo na přepážce 
se pak téměř zdvojnásobí z 8 na 15 korun. Spořitelna zdraží také vklad hotovosti na přepážce 
třetí osobou ze současných 45 na 65 korun.

Obdobně zdraží i výběr hotovosti na přepážce. Za změnu souhlasu s inkasem nebo trvalého 
příkazu na přepážce bude banka účtovat 55 korun oproti současným 30 korunám. Dražší bude 
také pro klienty výběr z bankomatu kreditní kartou nebo využití služby cashback, tedy výběr 
peněz u pokladny obchodníka při placení zboží kartou. Obě služby zdraží ze čtyř na šest ko-
run.  Upraveno z KD, 1. 6. 

Dnes 18. 6. už nevyděláváme na stát
Pracující mohou oslavit den daňové svobody. Oproti loňsku na něj čekali až o osm dnů 

déle. Češi dnes přestanou podle Liberálního institutu pracovat na stát, nastane den daňové 
svobody. V neděli 20. června by měl tento den nastat podle společnosti Patria Finance. Jako 
den daňové svobody se označuje pomyslný okamžik, od kterého jde veškerá mzda na konto 
občana. Do té doby veškerý příjem připadá státu.

Podle Liberálního institutu Češi letos na stát pracovali 168 dní, což je nejdéle za posledních 
deset let. Podle Patria Finance to je proti loňsku o osm dní déle.  Nejpozději letos oslaví den 
daňové svobody Dánové, a to až 6. srpna. Následují je Finové 3. srpna a s 25. červencem Švé-
dové. Naopak nejdříve, již 24. dubna, nastal den daňové svobody v Jižní Koreji. Švýcaři pře-
stali vydělávat na stát 6. května a lidé v Austrálii 15. května. Slováci oslavili daňovou svobo-
du 23. května, USA 2. června. Průměr zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 
(OECD) pak připadá na 14. června.  Upraveno z KD 18. 6.

Mzdy za první pololetí 2010 vzrostly nejméně za deset let
Průměrný plat v Česku se zvýšil o pět set na 22 748 korun. Bez propouštění dělníků by 

patrně zůstal u ledu. Průměrná mzda v Česku v letošním prvním čtvrtletí vzrostla meziročně 
o 484 korun na 22 748 Kč. I když je to o 2,2 procenta více než vloni, podle statistiků je to 
nejnižší přírůstek za posledních deset let. 

Platy se v prvních třech měsících roku zvýšily v podnikatelské i  nepodnikatelské sféře. 
Konkrétně v podnikatelské oblasti se průměrné výdělky zvýšily o dvě procenta, tedy o 440 
korun na 22 693 Kč, po odečtení inflace vzrostly o 1,3 procenta. O něco více rostly platy v ne-
podnikatelské sféře, kam spadá například státní správa. Průměrná mzda se tam zvýšila o tři 

procenta, což je o 669 korun na 22 982 Kč. Reálně 
se zvýšila o 2,3 procenta.

Průměrný plat se snížil lidem pracujícím v pro-
fesní, vědecké a technické činnosti,  v peněžnictví 
a pojišťovnictví a v informační a komunikační čin-
nosti.  Naopak nejvíce  se  zvýšil  výdělek  ve  zdra-
votnictví  a  sociální  péči,  kulturní,  zábavní  a  re-
kreační činnosti a v těžbě a dobývání.  

Průměrná  hrubá  měsíční  mzda  nevypovídá 
o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Je to podíl mzdových prostředků (včetně příplat-
ků za přesčas, prémií a odměn, náhrad mzdy a podobně) připadající na jednoho zaměstnance 
za měsíc. Výsledky statistik uvádějí, že dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší, než je celo-
státní průměr.    Zdroj: ČSÚ
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Průměrné mzdy za posledních pět let
2010    22.748 Kč
2009   22.263 Kč
2008   21.647 Kč
2007  19.687 Kč
2006  18.270 Kč



MĚSTSKÉ UDÁLOSTI

Začala rekonstrukce Fibichovy ulice
V pondělí 7. 6. začala firma Colas s rekonstrukcí Fibichovy ulice
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Objevil se zákaz vjezdu a práce začaly

Poslední pohled na stromořadí letitých kulových akátů, některé stromy byly tak nakloněny, že zasahovaly do  
vozovky

Městské 
události



Dopravní omezení ve městě
 Ve dnech od 10. 6. do 23. 7. došlo v rámci stavebních prací spol. ČEZ při výměně parovo-

du k úplnému uzavření části hlavní silnici v ul. Legionářská. Uzavřen byl úsek silnice od kři-
žovatky u pošty po křižovatku u obvodního oddělení policie ČR. Objízdné trasy byly rozděle-
ny pro nákladní dopravu a zvlášť pro osobní dopravu včetně autobusové. Nákladní doprava 
byla maximálně odkloněna mimo město na silnici I/37 do Choustníkova Hradiště. Ostatní do-
prava pak byla vedena po místních komunikacích ve dvou trasách, a to ulicí Sladkovského, 
Fügnerova, Karlov, Husova na nábřeží E. Beneše a v druhé trase ulicemi Zborovská, Čela-
kovského na silnici č. II/299 ul. Hradecká.  

Elektrocentrum Pro-Foto Show 
Dne 15.  6.  uspořádala  show firma Pro-

Foto, spadající do sítě maloobchodních pro-
dejen ECgroup Elektrocentrum. Show měla 
velkou, zejména dětskou návštěvnost. Zají-
mavostí byl 3D fotoaparát Fujifilm, který je 
prvním  komerčním  3D  fotoaparátem  na 
světě a v ČR zatím nebyl příliš prezentován. 
Jednou  z  využívaných  možností  byl 
okamžitý tisk fotografií na tiskárnách Epso-
na  Fujifilm.  Byly  představeny  školní 
hvězdářské  dalekohledy  Celestron,  zají-
mavostí byl i malý elektronický mikroskop 

Celestron, který je přes USB rozhraní připojen k počítači.
Velmi využívanou atrakcí byl skákací hrad. Skvělá malířka na obličej se téměř nezastavila 

a pomalovala několik desítek dětí k velké spokojenosti jejich i rodičů. Po celý den doprováze-
la akci živá hudba skupiny Petra Kalandry a zakončena byla bohatou tombolou, ve které bylo 
za mimořádného zájmu návštěvníků vylosováno přes  60 pěkných cen věnovaných firmou 
Elektrocentrum Pro-Foto a sousedním Zahradním centrem Gami.

Úhrada vodného a stočného
Město oznámilo občanům, kteří měli s městem Dvůr Králové nad Labem uzavřenou smlou-

vu o dodávce pitné vody a o odvádění odpadních vod,  že odběratel bude platby hradit na účet 
města, a to i ti, kteří mají  nově uzavřený dodatek k původní smlouvě  s městem. Bezhotovost-
ní platby na účet města či hotovostní platby na pokladně v hlavní budově městského úřadu 
každou pracovní středu.

Dále město informovalo, že od 8. 5. začalo město prostřednictvím svých „odečítačů“ kont-
rolovat stavy vodoměrů. Každý z těchto pracovníků je vybaven pověřením s fotografií. 

Služby ve městě

Kadeřnictví na bývalé „malé poště“
V ulici 28. října bylo otevřeno kadeřnictví paní Ivy Zemkové. Jedná se o pánské, dámské 

i dětské kadeřnictví.

Poradna spotřebitelů opět funguje
Sdružení českých spotřebitelů obnovilo spolupráci s městem. Znovu tak začala fungovat 

poradna. Zájemci ji najdou každý sudý pátek od 9 do 13 hodin v zasedací místnosti, třetí patro 
bývalého ředitelství Strojtexu, č.p. 35 na Masarykově náměstí. Poradna byla poprvé otevřena 
21. června. Je určena lidem, kteří se jako spotřebitelé dostali do konfliktu s prodejci nebo do-
davateli služeb, například při reklamaci. Odborníci tu poradí, jakou možnost obrany lidé mají, 
služba je zdarma.    Upraveno z KD 7. 6.
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Nová kavárna Chopper Café
V  červnu  byla  otevřena  nová  kavárna 

Chopper  Café  naproti  Kauflandu  v  Do-
brovského 3085 (vedle bývalého ponikové-
ho ředitelství TIBA). Nabízí kávu, zákusky, 
bagety,  chlebíčky,  zmrzlinu.  Ve  svých 
prostorách má i dětské posezení a letní tera-
su.

V červnu skončilo činnost solární 
studio v Tylově ulici

Solární studio Sun city v Tylově ulici na-
proti  knihovně  Slavoj  ukončilo  ke  konci 
června  svoji  činnost  v  prostorách  domu 

společnosti Protivítr. Zřejmě se tak stalo pro nižší zájem po mediálních akcích o škodlivosti 
solárií. Provoz solária začal 30. 3. 2009, takže vydržel něco přes jeden rok.

Společenská rubrika
V červnu 2010 se v našem městě narodilo 15 občánků - 11 chlapců a 4 děvčata.
V červnu bylo uzavřeno 11 sňatků na Staré radnici a 9 sňatků na zámku Kuks.
V červnu zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 12 dvorských občanů, 8 mužů a čtyři ženy.
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubileích v červnu 23 ob-

čanů s gratulací a kytičkou. Ve stejném období oslavily 4 manželské páry stříbrnou svatbu, 
dva  zlatou  svatbu  a  jeden  manželský  pár  svatbu  diamantovou.  Na  Staré  radnici  bylo 
slavnostně přivítáno 18 novorozených občánků našeho města.

Při dobročinné aukci získala Dílna sv. Anny třináct tisíc
Získat finance na činnost chráněných dílen sv. Anny, které jsou součástí Domova sv. Josefa 

v Žirči, měla dobročinná aukce. Pořadatelům se nakonec podařilo získat třináct tisíc korun. 
Jedná se o novinku, kterou si pracovníci dílen i domova chtěli vyzkoušet. Pozvali si v sobotu 
12.6. několik představitelů veřejného života a zástupců firem. Byla mezi nimi například sta-
rostka Dvora Králové Edita Vaňková nebo primátor Hradce Králové Otakar Divíšek. Nebyli 
tu pouze zástupci východních Čech, ale z celé republiky.

Na úvod jim Miroslav Wajsar, ředitel Oblastní charity Červený Kostelec, který je zřizovate-
lem domova i dílen, představil vznik jediné léčebny pro roztroušenou sklerózu u nás a chráně-
ných dílen. Všichni také dostali možnost prohlédnout si jejich prostory i Domov sv. Josefa. 
Blanka Špačková, vedoucí umělecko-tvořivé chráněné dílny, přiblížila její fungování. Naši za-
městnanci mají díky zdravotním potížím zkrácenou pracovní dobu. Vyrábí tu například polo-
hovací pomůcky, předměty z malovaného hedvábí, polštářky a řadu dalších věcí. Další pra-
coviště se zabývají administrativně počítačovou prací, zahradnickou výrobou a je tu i chráně-
ná dílna – kuchyň a prodejna, které slouží zároveň i občanům Žirče.

Na následné aukci si zájemci mohli zakoupit například obrazy malované na hedvábí, origi-
nální deštník, polštářky nebo módní doplňky. Samozřejmě bylo všechno vyrobeno v chráně-
ných dílnách.  Upraveno z KD, 15. 6. 

Co nového v Diakonii
Posláním královédvorského střediska Diakonie je služba lidem, zejména pak seniorům, kte-

ří se neobejdou bez pomoci druhých. Proto poskytujeme sociální služby (konkrétně pečovatel-
skou službu, služby v denním stacionáři a pobytové služby v Domově diakonie), prostřednic-
tvím kterých můžeme pomoc zajišťovat. 
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Diakonie, kromě výše uvedených sociálních služeb, poskytuje občanům některé další služ-
by ve spolupráci s dalšími organizacemi. Příkladem je projekt Dny paměti. Zájemci, kteří po-
zorují výrazné zhoršení své paměti, mohou absolvovat v Diakonii test, který orientačně ověří 
jejich paměť, a jsou jim případně předány kontakty na lékaře specialisty, kteří se poruchám 
paměti  věnují.  Projekt  Dny paměti  je realizován ve spolupráci s  Českou alzheimerovskou 
společností. Ve spolupráci s touto společností též již řadu let probíhá koncem června v našem 
městě  celostátní  informační  kampaň  a  veřejná  sbírka  v  rámci  tzv.  Pomerančového týdne. 
Smyslem této akce je zvyšovat informovanost veřejnosti o problémech spojených s Alzheime-
rovou chorobou a podpořit činnost organizací v místech, které se pomocí lidem s demencí vě-
nují.

Diakonie ve Dvoře Králové spolupracuje s řadou dalších místních organizací a jednotlivců. 
Na poli profesionální spolupráce se naši klienti a zaměstnanci denně setkávají například s pra-
covníky  pečovatelské  služby  města  nebo  pracovníky  zdravotnických  zařízení  a  ordinací. 
Neméně důležitá je spolupráce, která probíhá nepravidelně. Během jara například v Domově 
diakonie proběhla návštěva dětí z Dětského centra (dříve dětského domova), dále vystoupil 
pěvecký soubor při ZŠ Schulzovy sady Sboráček, pan Tomáš Mervart promítl diapozitivy za-
chycující  pamětihodnosti  Náchodska  a  pravidelně  probíhaly tzv.  Hudební  čtvrtky,  kdy se 
v Diakonii zpívá za doprovodu muzikantů ze Sdružení 325. V rámci firemního dobrovolnictví 
odpracovali v květnu v Diakonii 10 hodin pracovnice personální agentury Manpower z Pardu-
bic a dobrovolníci Královédvorské arniky nám pomohli při Pomerančovém týdnu.  

Zdeněk Hojný

Zastupitelstvo města 23. 6.
- schválilo rozpočtovou změnu č. 2 pro rok 2010, včetně změn v rámci jednotlivých kapitol 
a úprav hodnot u závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace zřízené městem Dvůr Krá-
lové nad Labem uvedených v příloze Závazné ukazatele  příspěvkových organizací  na rok 
2010 - město Dvůr Králové nad Labem doplnění a oprava chyby tisku. Tato změna upravuje 
schválený rozpočet na rok 2010 zahrnující  již požadavky na schválený rozpočet ze strany 
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení: 

na straně příjmů zvyšuje o 16.263,70 tis. Kč 
na straně výdajů zvyšuje o 18.679,86 tis. Kč 
ve financování upravuje o 2.416,16 tis. Kč 
Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2010 
na straně příjmů 365.238,02 tis. Kč 
na straně výdajů 374.996,31 tis. Kč 

- vzalo na vědomí závěrečný návrh zprávy provedeného technického auditu ve věci provo-
zování infrastrukturního majetku vodovodů a kanalizací ve vlastnictví města Dvůr Králové 
nad Labem společností Vodovody a kanalizace Dvůr Králové n. L., spol. s.r.o., náměstí Deni-
sovo 766, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
- schválilo podmínky dodatku č. 3 ke stávající nájemní smlouvě ze dne 01.02.1994 mezi městem 
Dvůr Králové nad Labem a společností Vodovody a kanalizace Dvůr Králové n. L., spol. s r.o.,  
a pověřuje starostku města projednáním těchto podmínek s jednatelem společnosti VaK
- schválilo odkoupení rodinného domu čp. 587 na stavební parcele č. 559 a stavební parcely 
č. 559 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu 2,800.000 Kč pro případný obchvat 
města na Hostinné a pověřilo starostku města podpisem kupní smlouvy obsahující obligatorní 
náležitosti dle části a) tohoto usnesení
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KULTURA  

Hankův dům – městské kulturní zařízení

Koncert zpěvačky Radůzy
V úterý dne 1. 6. navštívila naše město opět zpěvačka  Radůza  se svým koncertem  k nové-

mu CD „Miluji Vás“. Koncert této zpěvačky byl zcela vyprodán.

Divadelní  představení Dnes hrajeme Cyrana
Ve středu 9.  6.  bylo  uvedeno  divadelní 

představeni  Dnes  hrajeme  Cyrana.  Ame-
rická komedie pojednávala o všedních vě-
cech  nevšedního  divadelního  života.  Hru 
uvedla divadelní společnost Háta Praha.

Koncert v rámci Klubu přátel hudby
V neděli  večer  20.  6.  byl  v  rámci  384. 

koncertu  KPH  uveden  Dvořákův  festival 
2010.  Na  koncertu  vystoupil  Ensamble 
Martinů se zpěvačkou Terezou Mátlovou – 
soprán.

Koncert pro barevné domky v Hajnici
V úterý 22. 6. vystoupil v Hankově domě 

Spirituál kvintet a pěvecký soubor Daneťá-
ček. Daneťáček z Centra pro zdravotně po-
stižené Daneta Hradec Králové, ve kterém 
vystupují  zpěváci  s  mentálními  i  dalšími 
handicapy (slepci).  Koncert uspořádaly Ba-
revné domky jako charitativní akci.

Koncert k 100. výročí narození kapelníka Vávry
Ve středu 30. 6. byl uspořádán koncert ke 100. výročí narození kapelníka Jindřicha Vávry 

s názvem „To byl český muzikant“. 
Koncert dechovky složené z bývalých žá-

ků  Jindřich  Vávry  nastudoval  králo-
védvorský  rodák  žijící  ve  Švýcarsku  Jan 
Hroch. Návštěva byla dobrá a nastudování 
skladeb ještě lepší. Mnoho lidí si připomně-
lo  velký  odkaz  Jindřicha  Vávry  pro  de-
chovou  hudbu  a  hlavně  jeho  přínos  pro 
mladé hudebníky. Škoda, že koncertu se ne-
zúčastnilo více žáků Jindřicha Vávry,  a to 
nejen jako přímí účastníci (hudebníci),  ale 
i jako diváci, aby si připomněli léta spojená 
s člověkem, který pro hudbu žil  a  mnoho 
udělal. Jindřich Vávra vychoval mnoho hu-

debníků, kteří později hráli v dalších kapelách, hlavně v dechovkách. Vávrovci to byli pře-
devším hráči na dechové nástroje.
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Pro kroniku města Dvůr Králové nad Labem
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Úspěchy výtvarného kroužku Vandy Kotíkové z Hankova domu
V březnu proběhla v muzeu v Ústí nad Orlicí vernisáž nejlepších prací na téma Betlémy. 

1. místo získala Sára Rumlová. Ani letos nezůstala výtvarná soutěž Krkonoše očima dětí bez 
ocenění našich malých výtvarníků - 1. místo Anežka Jakubcová a 2. místo Pepa Hanzlíček. 

Nový kalendář vydaný k výročí 740 let od první písemné zmínky o našem městě budou 
zdobit obrázky Zuzanky Plecháčové, Jany Špatenkové a Matyldy Svobodové. Ocenění děti 
přebraly z rukou starostky města v dubnu 2010. 

Pravidelně  se  děti  účastní  výtvarných  soutěží  vypisovaných  zoologickými  zahradami. 
V Děčíně letos získala Sára Rumlová 2. místo za obrázek na téma Naše šelmy a ze ZOO ve 
Dvoře Králové poputuje obrázek nosorožce, který nakresli Pepa Hanzlíček ,až do daleké Keni 
za královédvorskými nosorožci. 

Dne 16. 4. proběhla slavnostní vernisáž a vyhodnocení výtvarné soutěže Zvíře není věc, 
kterou vypisuje  Hankův dům ve spolupráci  se  ZOO Dvůr Králové pod záštitou starostky 
města. Významnými hosty byl kreslíř Miroslav Barták, který je předsedou odborné poroty, 
a spisovatel Jiří Žáček, patron soutěže - 1. místo získala Natálka Slezáková. 

 Z truhly našich babiček, kterou pořádá Český rozhlas, uspěly obrázky Kateřiny Hojné, Ma-
tyldy Svobodové, Alexe Patáka, Zuzany Plecháčové, Sáry Erbenové a Vavřince Kratochvíla. 
Děti byly pozvány na slavnostní odpoledne do Letohrádku Kinských v Praze.     

Zuzana Čermáková

Městské muzeum

Muzejní noc vystrašila také dospělé
Do moci  strašidel  se  o víkendu dostalo 

místní městské muzeum. Hejkal, čarodějni-
ce, bludičky či hrabě Drákula strašili nejen 
děti,  ale  i  dospělé.  Konala  se  tu  Muzejní 
noc, při které si desítky zájemců prohlédly 
expozice zdarma,  navíc si  mohly také  za-
soutěžit.  U  babky kořenářky  rozpoznávali 
zájemci  bylinky,  čarodějnice  je  nutila  za-

metat  podlahu a hlídat  myši.  Hejkal  nejen halasně 
rozezvučel zdi muzea, ale nabízel možnost hodit si 
na cíl  kuří  nohou. Ve sklepení  narazili  návštěvníci 
muzea na hraběte Drákulu a dvě šlechtičny. Všichni 
bažili po krvi příchozích. Hrabě na své oběti čekal 
v opravdové rakvi.  Pro nejmenší  návštěvníky bylo 
připraveno divadelní vystoupení Volfova loutkového 
divadla.      Upraveno z  KD, 8. 6.

Dramatický odbor ZUŠ v muzeu ve 
„Špýcharu“

Dramatický odbor  ZUŠ ve Dvoře  Králové se  před-
stavil 17. 6. v městském muzeu. Ve „Špýcharu“ nejprve 
uvedli pohádku o Dušanovi v podání nejmenších adeptů 
herectví. Ve druhé části večera se pak představili naopak 
nejstarší členové souboru, kteří se loučili se ZUŠ. Při-
pravili si scénické zpracování klasického díla Williama 
Shakespeara Romeo a Julie.
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Textilní dílna v městském muzeu
Městské muzeum připravilo pro žáky škol pěknou textilní dílnu. Úkolem dílny bylo sezná-

mit návštěvníky s tím, jak se dříve zpracovával len. Postup, který děti znají už jen z pohádky 
o krtkovi a jeho kalhotkách, tak mohly vyzkoušet na nástrojích, které používali naši předkové. 
Zájemci dostali otýpku lnu, kterou si nalámali a získaná vlákna dál vochlovali na vochli. Vy-
zkoušeli si šlapání na kolovrátku a také ruční předení nití. Nechybělo tkaní a také tisk na lát-
ku. Každý si mohl vytvořit originální ručně tištěný ubrousek. Z dílny si děti odnášely nejen 
pěkný dárek pro maminku a vlastnoručně vydobytá lněná vlákna, ale hlavně novou zkušenost, 
která je jistě cennější než číst o podobných činnostech v encyklopediích.

Mgr. Pavlína Špatenková

ZOO Dvůr Králové

Zpěvák Dan Bárta pokřtil gepardy
Zpěvák Dan Bárta, známý milovník přírody, pokřtil v neděli 6.6. gepardí koťata v ZOO 

Dvůr Králové. Narodila se 6. 4. samici Tenari (nar. 21. 10. 2005 v ZOO Arnhem) a je to same-
ček a samička. Otcem je samec Fred (nar. 22. 9. 2005 v ZOO Dvůr Králové). Máma Tenari se  
o mláďata vzorně stará.

Sběr použitých mobilních telefonů v zoo
Sběr použitých mobilních telefonů v ZOO Dvůr Králové symbolicky zahájila ředitelka Da-

na Holečková. Smyslem této akce je sběr mobilních telefonů a jejich následná recyklace. Vý-
těžek z jednoho telefonu je 10 Kč, tato částka bude poukázána firmě Rema Systém, a.s., na 
podporu strážců biosférické rezervace Dja v Kamerunu.

Dva fotografové vzdali hold Betlému
Fotografové Jiří Šourek a Vladimír Brát vystavovali společně od 5. 6. do 10. 7. cyklus foto-

grafií věnovaný výjimečné památce barokního sochařství, Betlému Matyáše Bernarda Brauna 
v Novém lese u Žirče.

Na více než padesáti převážně černobílých fotografiích zachycují Braunův soubor v den-
ních proměnách světla i v různých ročních obdobích. Působivé jsou zejména detailní snímky 
jednotlivých postav. Ty - díky vidění obou fotografů - zobrazené bez okolního prostředí, mají 
možnost více vyniknout a přitáhnout pozornost diváka. Právě tato dynamická síla vyzařující 
ze zobrazeného zaujala Jiřího Šourka a Vladimíra Bráta natolik, že se stávaly jejich návštěvy 
v areálu Nového lesa stále častějšími. Příběhy dvou poustevníků - svatého Onufria a svatého 
Garina, kteří prožili život v pustině daleko od lidí, zapůsobily silně nejen na fantazii Brau-
novu, ale i na fantazii obou fotografů.

Oba fotografové pracují s klasickými fotopřístroji na velký formát, na klasický černobílý 
materiál, který v tlumené škále černobílých tónů umocňuje intimní setkání s Braunovým dí-
lem.

Svatojánská pouť ve městě
Svatojánská pouť se uskutečnila  o  víkendu ve Dvoře Králové.  Římskokatolická farnost 

otevřela v sobotu 19. 6. kostel sv. Jana Křtitele, zájemci si mohli prohlédnout i běžně nepří-
stupné prostory, jako je kobka, kde byl nalezen Rukopis královédvorský. Večer se uskutečnil 
v kostele koncert. Zahráli varhaník Josef Coufal a trumpetista Dalibor Pavlovic. Na neděli 
20. 6. byla potom dopoledne poutní mše svatá, kterou celebroval Pavel Mistr, děkan z Vy-
sokého Mýta a rodák ze Žirče. Mši doprovodil dvorský chrámový orchestr a sbor.
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Tvorba 3D a 4D grafiky Luboše Zvičiny
Je pondělí 28. 6. z domku vyjde šedovlasý pán. Pan Lubomír Dvořák, nebo také Luboš Zvi-

čina, mě pozval  (redaktorku Janu Haasovou, pozn. kronikáře) na prohlídku svých obrazů. Při-
tom povídá o tom, jak obrazy vznikaly a také o sobě a svém životě.

Je známý tím, že od roku 1961 vykonával 
povolání celníka na samotě polské hranice 
v Krkonoších. Tam také maloval přímo na 
hřebenech krkonošské motivy (velmi často 
i  za  nepříznivého  počasí).  Tento  fakt  ho 
přiřazoval  k  typu  francouzského  celníka 
Roussea. Zastavujeme se u obrazu, na kte-
rém vidím Kozí  hřbety,  malíř  s  nadšením 
vypráví o malování v mrazech, o tom jak si 
stihl ještě „vystřelit“ z přátel. Později, to již 
po roce 91, vozil s sebou při této práci fo-
toaparát  a vše,  co ho zaujalo,  si  důkladně 
vyfotografoval, aby to mohl v ateliéru s od-
stupem namalovat. K Zvičinovým zálibám 

patří hlavně matematika a astronomie, těchto koníčků si všimneme skoro na každém obraze. 
 V ateliéru poznávám dílo s názvem Vesmírné poselství, zde kombinuje deskriptivní geo-

metrii, astronomii a vše dokončuje vzkazem psaném v Morseově abecedě. Ze všech obrazů cí-
tím pozitivní energii, něco, co nás má nabít a  zaujmout, a když mi nakonec pouští krátký film 
4D grafiku (jak ho sám nazývá), doplněný hudbou vnučky Moniky Dvorak, jsem nadšena. 

Ve spolupráci s vnučkou Monikou, žijící v Anglii, tvoří 3D a 4D filmy ve spojení s hudbou. 
V zahraničí, a to právě v Anglii, diváci spatřili show 9. 7. 2009, Monika zde hrou na klávesy 
doprovázela 3D projekci přímo na jevišti.  V kině Svět jsme měli možnost shlédnout premiéru 
Představení I. díl 5. 3.  a Představení II. Díl 16. 4. 2010.

Jana Haasová položila umělci pár otázek: 
Dá se říct, že vás 3D a 4D tvorba na počítači pohltila více než „obyčejné“ malování?
Ano. Obyčejné malování jsem prozatím ukončil obrazem TUNEL – výstava podzim 2006.  
Poté jsem se začal teprve seznamovat s řečí PC. Prostřednictvím počítače mám mnohem větší  
možnost realizace mých výtvarných představ. 
Co souhra s vaší vnučkou Monikou, shodnete se vždy v uměleckém projevu?
Monika se dovede vcítit do jemných nuancí mých obrazů. Skládá lyrickou hudbu a zřejmě na-
še společné geny nám pomáhají docílit často až absolutní soulad mezi obrazem a hudbou. 
Cítil jste rozdíl mezi atmosférou na představeních v Londýně a ve Dvoře Králové?
Řekl bych, že nebyl žádný rozdíl mezi atmosférou Představení v D.K. a show v anglickém 
Derby. Na diváky totiž působí obraz (často velmi abstraktní, blížící se hudbě) a odpovídající  
hudba. Slova tam žádná nejsou. Je to proto srozumitelné pro diváka, ať mluví jakoukoliv  ře-
čí.Akce byly pozitivně hodnoceny jak v Anglii, tak v Česku :….. je to něco neobvyklého….. 
je to uklidňující…..zapomněli jsme na všední starosti…….dodalo nám to pozitivní energii…. 
Co je vaším životním přáním, které byste si chtěl splnit? Hádám, že je to let do vesmíru.
Do vesmíru se mohu podívat i mimofyzicky. Jde o pochopení toho, jakou součástí vesmíru  
my sami chceme být. Chtěl bych si vytvořit svůj vlastní vesmír  tak, aby ho lehce pochopil 
i divák. Bude to tvorba filmu v Cinemě 4D. Musím k tomu ještě hodně študovat jazyk tohoto 
softwaru…není to tak zcela jednoduché….na výsledku však pot nesmí být znát. 
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ŠKOLY  

Gymnázium připravovalo oslavy 120. výročí svého založení
Od vzniku gymnázia ve městě uplyne v září letošního roku 120 let. Významnou událost při-

pomene nejen setkání absolventů, ale například i vydání výročního almanachu nebo výstava 
v městském muzeu. Její začátek je naplánován dva týdny před oslavami. Návštěvníci se tu se-
známí s historií a současností školy. Další doprovodnou akcí je slavnostní akademie žáků ško-
ly v Hankově domě.

Hlavní program bude mít tradiční schéma. Hosté si prohlédnou školu a instalované výstavy, 
následovat bude slavnostní shromáždění absolventů v sále Hankova domu a akci zakončí se-
tkání absolventů podle tříd.    Ředitel gymnázia Mgr. Josef Bělina

ZŠ Schulzovy sady

Žáci  ZŠ Schulzovy sady získali Miss Panenka a Miss Internet
Dne 1. 6. byl nejen Den dětí, ale  byl to 

den  plný  očekávání.  Odjížděli  jsme  do 
Hradce Králové s taškami plnými panenek. 
Panenka  Anetka  od  Tomáše  Haka  z  1.C 
a Mach a Šebestová Filipa Balcara ze 3.C 
už  nás  vítali  z  pódia  v  královéhradeckém 
Aldisu. Dopoledne začal galaprogram. 

Kolem půl  dvanácté  nastalo  velmi  oče-
kávané vyhlašování výsledků Miss panenka 
internet, kde jsme s Anetkou obsadili velmi 
pěkné 3. místo. 

Celkovou Miss  panenkou 2010 se  stala 
dvojpanenka Mach a Šebestová - Machovi, 
kteří  měli  i  svůj  oddací list  jako manželé. 
Ve tmě sálu bylo velké napětí a z vyslovení 

názvu naší školy ZŠ Schulzovy sady a jména Filip Balcar jsme měli obrovskou radost. Ředitel 
královéhradeckého rozhlasu Jiří Kánský už tradičně vítěznou panenku ihned zakoupil. Se svý-
mi spolupracovníky na ni vybral více než 1300,- Kč. Za tento školní rok se nám ve škole ve 
spolupráci s rodiči podařilo ušít 36 krásných panenek, což je 21 tisíc korun z jejich prodeje. 

Mladší žákyně ze ZŠ Schulzovy sady vicemistryně ČR Poháru rozhlasu v atletice
Dne  8.  6.  se  V  Olomouci 

uskutečnilo celostátní mistrov-
ství České republiky v atletické 
soutěži  Pohár rozhlasu.  Histo-
rického úspěchu na tomto mí-
tinku  dosáhly  v  kategorii 
mladších  žákyň  dívky  ze  ZŠ 
Schulzovy  sady,  které  vy-
bojovaly stříbrné medaile.

Cesta k vytouženým medai-
lím  začala  okrskovým  a  ná-
sledně okresním kolem Poháru 
rozhlasu  na  atletickém stadio-
nu  ve  Dvoře  Králové  nad 
Labem.  V  domácím  prostředí 
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nenechala děvčata nic náhodě a postupně si vítězstvím v obou kolech zajistila účast na kraj-
ském finále v Novém Městě nad Metují. Do tohoto krajského kola se ze ZŠ Schulzovy sady 
ještě probojovala družstva mladších a starších chlapců.

K velké radosti celé školy, rodičů a vedoucího oddílu atletiky Ing. Oldřicha Voňky postou-
pily mladší žákyně díky vysokému počtu bodů na celorepublikové finále. Příslibem dobrého 
umístění družstva se stal hod míčkem. Ten se vydařil zejména Apoleně Výborné a výkonem 
58,45  m  vybojovala  individuální  stříbrnou  medaili.  Ve  skoku  vysokém  zazářila  dvojice 
Chaloupková 148 cm a Vítková 156 cm, posledně jmenovaná získala tímto výkonem rovněž 
individuální úspěch a stala se mistryní na těchto hrách. Následně celý tým ve složení: Vý-
borná, Vágnerová, Shamshieva, Vítková, Školová, Friedová, Holubová, Chaloupková Karolí-
na, Chaloupková Klára a trenér Přichystal s hlasitým projevem radosti vyrazil ke stupni vítězů 
převzít stříbrné medaile a dokonal tak historický úspěch své školy a celé královédvorské atle-
tiky.   Mgr. Miroslav Přichystal

Úspěch žáků ZŠ Schulzovy sady na regionálním kole Kinderiády 
V úterý 8. 6. se konalo v Hradci Králové za krásného počasí regionální kolo Kinderiády, at-

letické soutěže dětí 1. stupně základních škol. Tohoto již 12. ročníku se zúčastnilo 34 osmi až 
desetičlenných družstev složených ze zástupců 2., 3., 4. a 5. ročníků.

ZŠ Schulzovy sady reprezentovali žáci, kteří se do soutěže kvalifikovali ve školním kole. 
Za druhou třídu soutěžili Nela Drápalíková a Thomas Sitzberger, za třeťáky Anna Skořepová 
a Jakub Mikyska, za čtvrťáky Adéla Linková a Pavel Vlček a za páťáky Aneta Černohubová 
a Matyáš Kazda. Letos poprvé mohly školy nasadit také tzv. žolíky, jednoho chlapce a jednu 
dívku, kteří soutěžili jako náhradníci, a v případě lepšího výkonu se započítával jejich výkon. 
Žolíky byli Karolína Bergelová a Michal Červený z 5. tříd.

Závodníkům se podařilo vybojovat mezi 34 školami skvělé 6. místo se ztrátou 19 bodů na 
třetí příčku. Stříbrné medaile vybojovaly Nela Drápalíková za skok z místa dlouhý 168 cm, 
Adéla Linková za hod dlouhý 35,77 m a Karolína Bergelová za skok dlouhý 398 cm, Matyáš 
Kazda přidal bronz za běh na 60 m v čase 9,41 s.    Mgr. Pavlína Špatenková

ZŠ Strž - Pohár rozhlasu – republikové finále 
Z republikového finále Poháru rozhlasu v atletice v Olomouci dne 8. 6. starší žákyně naší 

školy, ZŠ Strž D. K. n/L, si přivezly velmi cenné dvě medaile. Veronika Hrachová stříbrnou 
za druhé místo ve skoku vysokém výkonem 156 cm a Anička Rutrlová bronzovou za třetí 
místo ve skoku dalekém, výkonem 496 cm. Škoda, že se nemohla trefit do odrazu Tereza 
Hajnyšová ve skoku dalekém, která umí skákat za 5 metrovou hranici, a škoda, že se neú-
častnily  naše běžkyně na 800 m Nikola Rychlovská a Dominika Schmidtová, jejichž body 
nám chyběly v závěrečném účtování. Ještě po čtvrté disciplíně byla naše děvčata na velmi 
pěkném třetím místě, ale ztráta v běhu na 800 metrů znamenala propad až na celkové osmé 
místo.                          Text Milan Falta

Výtvarné úspěchy dětí ze ZŠ Podharť
Konec školního roku 2010 se přiblížil, a tak zhodnotíme práci výtvarného kroužku a kera-

miky. V tomto roce jsme se zúčastnili celkem 15 soutěží. Výkresy našich dětí jsme zaslali do 
čtyř regionálních soutěží, jedné okresní, osmi celostátních a dvou mezinárodních. 

A výsledky:
Region:  Téma  „Kouzlo  podzimu“ Tadeáš  Paťava  1.místo,  Veronika  Kadová   2.místo, 

Aneta Ringlová, 3.místo, Adam Paťava 1.místo, Markéta Holmanová 2.místo, Lucie Serbous-
ková 3.místo.

Téma: „Město očima dětí“- ocenění: Nela Křivánková, Eva Hrubcová, Natálie Šifnerová, 
Tereza Etrichová. Obrázky budou součástí propagačního kalendáře města Dvora Králové nad 
Labem. 
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Téma:  „Zima čaruje“  Barbora Hošková 1.místo,  Karolína Hošková  2.místo, Lucie Ser-
bousková  1.místo, Elena Rückerová  3.místo, Michaela Demlová 1.místo.

 Téma:  „O  nejlepší  poštovní  známku“ Veronika  Kadová  1.místo,  Barbora  Hošková 
2.místo, Nela Křivánková 3.místo.

Celostátní soutěže s tématem:
 „Jak děti vidí hvězdy“ se Tadeáš Paťava umístil na 1.místě, „Krkonoše očima dětí“  obdr-

žel  Tadeáš Paťava 3.místo.
 „Zvíře  není  věc“- získala  Karolína  Hošková  1.místo,  Tereza  Hubená  3.místo,  Jakub 

Smejkal   3.místo - keramika .
Velkým úspěchem dětí byla účast v mezinárodní soutěži Lidice 2010. Do této soutěže škola 

poslala 17 výtvarných prací a 4 z keramiky. 
Ve velké konkurenci 25 000 prací z 61 zemí škola získala nejvyšší ocenění a tím je medaile 

„Lidická růže“ za obrázek „Krakonošova zahrádka“, kterou nakreslila Markéta Holmanová, 
žákyně 3.třídy.        Hana Pfeiferová, Markéta Hošková 

Základní škola zvláštní a praktická 
Stalo se již tradicí, že v měsíci červnu zavítala škola do Domova důchodců v Roháčově uli-

ci s kulturním programem. Letošní vystoupení bylo obzvlášť bohaté na tanečky, přednes básní 
a zpěv. Účinkovali nejen žáci, ale  i jejich paní učitelky a asistenti. Celé vystoupení bylo peč-
livě nacvičené v moderním pojetí a působilo obdivuhodně. Na závěr předali žáci vyrobené 
květiny  klientům, kteří byli dojati a mile překvapeni tímto příjemným zážitkem.
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Markéta Holmanová se svoji vítěznou kresbou



SPORT  

Teplé počasí přálo atletům
Za krásného slunečného počasí proběhlo v Hradci Králové druhé kolo Krajského přeboru 

družstev staršího žactva. Tentokráte naše skupinka devíti atletek obsadila druhé místo za favo-
ritem soutěže - týmem z Hradce Králové, který disponuje několikanásobnou převahou zá-
vodnic. Přes tuto početní převahu patří v pěti disciplínách první místo právě královédvorským 
závodnicím. Je potěšitelné, že do bojů se zapojily i velmi mladé závodnice, jako jsou Berge-
rová, Staníková, Brosová a S. Zdráhalová.  Po závěrečném bodovém sčítání výsledků lze opět 
jenom litovat  skutečnosti,  že  v  našem malém městě  působí  dva  atletické  oddíly,  které  si 
navzájem odebírají bodové zisky.    Text Josef Pospíšil 

Úspěch pro bývalé královédvorské sofballistky
Dvě odchovankyně královédvorského softballu byly nominovány do reprezentace žen ČR 

na Mistrovstvi světa v softballu 2010 v Caracasu ve Venezuele. Jedná se o Lenku Jaklovou, 
hráčku SK Joudrs Praha, a Veroniku Skalickou, hráčku University Brno, hostující v Neunkir-
chen SRN. MS probíhalo ve dnech 23. 6. - 2. 7.

Fotbal

Zdařilá královédvorská mise do Českého Dubu
Český Dub – Dvůr 2:3 (1:1)  Tam odjížděli v neděli 6.6.2010 s nožem na krku, nazpátek se 

vraceli jako „hrdinové“. Divizní fotbalisté Dvora Králové to zvládli a z Českého Dubu při-
vezli tři „zlaté“ body, které už by s největší pravděpodobností mohly znamenat klid. 

Divizní záchranářská bitva 
Dvůr - FK Pěnčín-Turnov 5:4 (2:1). Neděle 13. 6. se proměnila ve fascinující přestřelku. 

Kdo by to jen řekl po doslova nudné úvodní půlhodině. Jenže poté utkání dostalo „grády“. 
Mezi 57. a 60. minutou padly čtyři branky! Divizní fotbal se bude hrát pod Hankovým do-
mem i v příští sezoně.    Text Tomáš Otradovský

ZÁJMOVÁ ČINNOST    

DDM Jednička

Pohádkové putování -  tradiční turistický pochod pro děti i dospělé 
V sobotu 5. 6. byla zajímavá trasa turistického pochodu příměstskými lesy s pohádkovými 

postavičkami a drobnými úkoly. Nechybělo občerstvení a v cíli účastníci dostali hezké diplo-
my. Trasa byla volena tak, aby ji zvládly i maminky s kočárky. 

Za pokladem svatojánské noci
V pátek  18. 6. se v rámci svatojánské noci, která je nejkratší nocí v roce, uskutečnil čarov-

ný večer s hledáním pokladu. Tajemné síly ožívají, skály se rozestupují a země otevírá. Té no-
ci voda a oheň nabývají neobyčejné moci, v bylinách se probouzí zázračná síla a nadpřirozené 
bytosti provozují svou kouzelnou moc. Jen jednou v roce se otevře cesta k pokladu. Čarovný 
večer pro divoženky, bludičky a jiné tajemné bytosti, pro které byly připraveny nejrůznější 
soutěže. Kdo prošel všemi nástrahami, mohl se vydat na cestu za pokladem. 
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Klub českých turistů - významné jubileum
Delegace členů Klubu českých turistů „DVORÁCI“ se dne 15.6. vypravila na neobvyklou 

a radostnou návštěvu, a to poblahopřát svému členu Jindřichu Jelínkovi k jeho významnému 
životnímu jubileu – 90. narozeninám.

Pan Jelínek jako člen KČT se dlouhá léta aktivně podílel na činnosti klubu. Společně se 
svou manželkou, též dlouholetou členkou KČT, se starali o turistické značení v našem kraji. 
I přes svůj vysoký věk, kterého se dožil v plné svěžesti, se dodnes zajímá o činnost klubu, rád 
se vydává za doprovodu své partnerky na výlety, účastní se výstav a výročních schůzí.

Tragická událost na Královédvorském okruhu 2010
V sobotu 26. 6. zkolaboval v průběhu tréninku sidecarů německý závodník Heinz Kunz. Je-

ho spolujezdci Rudovi Rejlovi ze Dvora Králové nad Labem se naštěstí podařilo sidecar za-
stavit, a tak nedošlo k havárii. I přes okamžitý zásah spolujezdce a rychlou zdravotnickou po-
moc přítomnou na okruhu po cestě do nemocnice německý závodník zemřel. Přesnou příčinu 
smrti objasní pitva.

Heinz Kunz už v roce 1997 startoval se spolujezdcem Michaelem Wörnerem ve Dvoře Krá-
lové  na  prvním ročníku  ceny 
Františka Šťastného. Od té do-
by  jezdil  do  Dvora  každo-
ročně.  Patřil  mezi  rychlé 
a spolehlivé závodníky. Mimo 
Wörnera s ním startovala Sil-
via  Benkertová,  Volker  Riese 
a  domácí  Ruda  Reil.  Každo-
ročně  stál  na  stupních  vítězů. 
Zvítězil i v loňském roce. Le-
tos  i  přes  zdravotní  potíže 
v minulém závodě v Hořicích, 
do Dvora Králové nad Labem 
přijel a na závod se těšil. Bo-
hužel jeho slova: "Sidecary, to 
je  můj  život,"  byla  pravdivá. 
Vzrušení před jízdou, zvuk vy-
točeného  dvouválce  BMW 
a  dráha  lemovaná  diváky  ho 
doprovázela  na  onen  svět. 
V  sedle  závodního  stroje  tak 
vydržel sedět až do 70 let.  

                                                                                                                      Text Oldřich Prokop
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Vlevo spolujezdec Rudolf Rejl a vedle něj Heinz Kunz
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Čestný host, paní Jarmila Šťastná-Königová, vdova po legendárním 
motocyklovém závodníkovi Františku Šťastném,

bývalá mnohonásobná domácí mistryně v krasobruslení a 4. na MS ve  
Švédsku
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Manželé Spychalovi z Německa na svých strojích Gilera, vlevo Sabine a vpravo Gerhard



Závody automobilových modelů
Dnem 5. 6. zahájil klub RC Cars Dvůr Králové novou etapu svého vývoje. Pořádal první 

závod na své dráze. Byl to 6. závod společného projektu seriálu O pohár Královéhradeckého 
kraje. Dráha se rodila více jak rok výstavbou svépomocí.  Termín byl domluvený s tím nahoře 
(nemyslím představitele politiky), proto po měsíci vytrvalých dešťů to byla první slunečná so-
bota.  Snad proto byla vysoká účast závodníků všech věkových kategorií  z různých koutů 
republiky.

Na dráze jsou tři rozdílně drsné povrchy a část dráhy ve stínu s rozdílnou teplotou asfaltu.  
U modelů, stejně jako u dospělých vozů, na vítězství mají vliv stále šikovné ruce a chytrá 
hlava  Rozjížďky určily pořadí na startu finálových jízd. Pro naše klubové barvy již rozjížďky 
byly předzvěstí úspěchu. Finálové jízdy s dramatickým průběhem vyhrál v nejobsazenější ka-
tegorii Stock podle očekávání Jakub Štěpánek (špičkový pilot v republice). Na druhém místě 
naše želízko v ohni Ondřej Šrámek a na čtvrtém, tzv. Bramboře, Michal Tlamicha, který byl 
tímto první v juniorech. Pěkné výsledky dosáhli naši závodníci i v kategorii F1, kde Martin 
Volák obsadil celkově druhé místo.    Ing. Jan Tlamicha

Skauting – láska na celý život
 Ve dnech 4. 6. - 6. 6. se uskutečnilo v Miletíně Národní oldskautské jamboree. Skautská 

základna u zámeckého parku uvítala na 350 účastníků z kmene dospělých, kteří po slavnost-
ním nástupu a vztyčení státní vlajky prošli městečkem na náměstí. Pod sochou sv. Jiří koncer-
tovala Poštorenská skautská kapela složená ze skautů, kteří nás v roce 1947 úspěšně reprezen-
tovali  na  světovém  skautském  jamboree  ve  Francii.  Setkání  se  zúčastnilo  celkem  sedm 
dvorských oldskautů.    KL, červen 2010, Václav Rücker

Dětský den v Sochorkách
Tradiční Dětský den v Sochorkách uspořádala dne 19. 6. ZO KSČM ve Dvoře Králové nad 

Labem. Počasí se vydařilo . Část programu zajistili členové městské policie, dále tam byli 
městští hasiči, pan Miloš Rejl přijel se svou historickou Aerovkou. Akce se zúčastnilo kolem 
140 lidí.

ZAJÍMAVOSTI  

Restaurace U Slunce
Restaurace U Slunce připravila pro školáky na 30. 6. za samé jedničky zmrzlinový pohár 

zdarma. Bude to motivace pro školáky?

O restauraci U Svobodných pánů
Vypadá to, jako by se hospodář v době někdy ze začátku století právě vrátil z cesty. Na vě-

šák si odložil teplý kabát a u kachlových kamen suší vysoké kožené boty. Venku u stolů pod 
dřevěným přístřeškem, mezi rozvěšenými koňskými chomouty, hráběmi a květináči s muškáty 
v poklidu odpočívají jeho přátelé. Tak dnes působí hospoda U Svobodných pánů ve Dvoře 
Králové nad Labem. Je v zadním traktu domu číslo 84, kam se lze dostat skrz podloubí z ná-
městí T. G. Masaryka.

Jako by tu byla odjakživa. Zadní stěnu domu tvoří zbytky hradeb ze 14. století, kruhový 
salonek s obnaženým kamenným zdivem je součástí kruhové strážní věže - bašty. Ta zbyla ja-
ko poslední z dvaadvaceti, které kvůli větší bezpečnosti ve městě dala postavit královna Eliš-
ka Rejčka, když Dvůr Králové dostala od krále věnem. Také některá okna v metr tlusté zdi vy-
padají jako střílny pro lučištníky.

Historie je v hospodě všudypřítomná. Dávné časy připomínají dobové obrazy na stěnách, 
starobylé  svícny se zapálenými svíčkami,  různé  předměty,  které  kdysi  zdobily venkovské 
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světnice i měšťanské domy. Také výčepní kout připomíná spíše starožitníkův krámek. Ob-
sluha je na rozdíl od atmosféry moderní a velmi rychlá. Oběd včetně objednávky lze dostat na 
stůl během několika minut. Polední nabídka jistě potěší pracovníky okolních firem.
V létě je příjemné posezení pod pergolou na dvoře před hospodou. Ani rodiče se nemusí bát 
přijít s dětmi, ty tu mají svůj koutek s pískovištěm a skluzavkou.

Text Vladimír Bílek

Cesta do do Santiaga de Compostela 
Jmenuji se Petr Hirsch, ale nyní mi říkejte P o U t N í K, narodil jsem se ve Dvoře Králové 

nad Labem léta páně 1979. A prvního června 2010 jsem vyrazil pěšky na svoji pouť do Santi-
aga de Compostela, neboli na Svatojakubskou pouť. Cesta, která je zasvěcena apoštolu svaté-
mu Jakubovi.  Královédvorsko, červen 2010

Pušův splav, labské zátiší
Pyšně ve své kráse tam stojí a re-

guluje  tok  řeky  Labe  již  od  roku 
1919.  Jeho  romantické  okolí,  čistý 
vzduch a vysoké stromy podél břehu 
jsou doslova  rájem a vyhledávaným 
místem pro odpočinek. Na jaře, když 
přijde obleva a prudké tání, chodí se 
sem mnoho lidí dívat na ty velké pří-
valy  vody,  nezkrotný  živel,  který 
s  sebou bere všechno,  co mu přijde 
do cesty, a s temným hukotem se řítí 
ze splavu. Když sem potom pozvolna 
přichází léto,  mají  to tu rádi na své 
procházky  maminky  s  kočárky,  mi-
lenci, cyklisté, kondiční běžci a pejs-

kaři. Vodáci a kanoisté zde mají svoji loděnici a pravidelně pořádají neckyádu. O Vánocích je 
tady plavání otužilců.

Dominantou tohoto místa je vysoký honosný rodinný dům s verandou pana Antonína Puše, 
který ještě pamatuje, když jeho dědeček převážel lidi na druhý břeh a půjčoval tady pramice 
a lodičky. Byla to oblíbená zábava pro milence a kluky, kteří ale museli mít dospělého jako 
doprovod. Byla to nádherná zábava vyveslovat až nahoru k peřejím a potom se nechat unášet 
proudem zase zpátky.

Řeka Labe se zde stáčí do malebné zátoky, roste tu mnohaletá smuteční vrba, jejíž větve se 
sklánějí až na hladinu. Čas i život zde zpomalil své tempo. Na obou stranách Labe jsou kolo-
nie zahrádek. Na svých plotech mají tabulky s roztomilým nápisem „Zahrádkáři Dvorska“. Na 
jedné z chat je nápis „Vítej léto“, „Ahoj prázdniny. Je zde radost pohledět na pečlivě upravené 
záhonky a kvetoucí kytky.

Když nejezdilo tolik aut, byl to oblíbený výlet: v neděli se sebrala celá rodina a šlo se pěšky 
od Pušova splavu, podél břehu kolem peřejí a borovičské skály. Po rozkvetlých loukách, přes 
Verdecké lávky až nahoru na Tešnovskou přehradu. Byla tam restaurace „Na Podháji“, kde se 
vařily domácí obědy. Hovězí nebo slepičí polévka s domácími nudlemi, žlutými jako kanárek. 
Vepřo - knedlo - zelo, svíčková na smetaně, karbanátky s novým bramborem.

Přijďte se sem podívat, starosti, stresy, úsporné balíčky, utažené opasky a hlavně politiku 
hoďte daleko za hlavu. Uklidníte si nervy, vyčistíte mysl a znovu poznáte, že život je krásný. 
KL, srpen 2010, Jaroslav Nosek
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Demontáž veřejného telefonního automatu
Z důvodu dramatického poklesu zájmu obyvatel o využívání sítě veřejných telefonních auto-
matů (VTA) se společnost Telefónica O2 Czech Republic rozhodla stávající síť VTA přizpů-
sobit současným potřebám. V průběhu měsíce června plánuje zrušení nevyužívaného VTA na 
adrese Karolíny Světlé 2146. Dostupnost služby pro obyvatele, jak je definovaná Českým te-
lekomunikačním úřadem, zůstane zachována. 

Dvě povolební kritiky ze Dvora Králové nad Labem
Ještě nedozněly ozvěny z výsledků letošních voleb, a již se ozývají první příznivci a odpůr-

ci.  Jsem zvědav,  jak  se  na  úspěšné  strany začnou  slétat  „političtí  supi“,  neboť  přidat  se 
k úspěšným nenese žádné riziko. Na smetišti odložených politiků bude jistě živo. Nechme se 
překvapit, povolební vyjednávání ledva začala. Chtěl bych ale přičinit k proběhlým volbám 
pár postřehů a kritických poznámek. Třeba už jen proto, že nás čekají letos ještě důležité vol-
by komunální.

Kritika první: O přebujelosti státní správy bylo napsáno v poslední době mnoho. Osobně 
mě nedávno zaujala informace o počtu osob, spadajících pod jednoho státního úředníka za 
první republiky - kolem 126, ve srovnání s dneškem, kdy jeden státní úředník „obhospodařu-
je“ pouze 40 osob. Přesto všechno státní správa funguje s těžkými „minelami“. V předvo-
lebním období jsme všichni dostávali obálky s kandidátními listinami. Způsob doručování byl 
však prapodivný. Kolportéři - nevím kdo a za jakých podmínek je najímal, případně kont-
roloval jejich práci - se chovali neuvěřitelně. V jednom z nájemních domů, které vlastní naše 
rodina, byla oslovena 80-letá stařenka, aby zajistila přes majitele domu doručení obálek pro 
osoby, které nemají schránku. Obálky byly odloženy distributorem volně na schody domu. 
Pominu-li tento prapodivný způsob, musím konstatovat, že osoby, kterým měly být obálky 
doručeny, v domě již několik let nebydlí, jedna osoba se dokonce odstěhovala ještě před revo-
lucí. V jiném domě byly „nedoručitelné“ obálky rovněž volně pohozeny. Nikoho už nezajímal 
jejich další osud. Jen pro přesnost - v obou domech to bylo přesně 15 obálek. Koho to ale zají-
má ? Státní správu ? Proč ? To by asi musela přibrat další úředníky. Dnes, v době počítačů 
a jiné, dříve nepředstavitelné techniky.

Kritika druhá: K volbám jsem šel v pátečním odpoledni na obvyklé místo ve škole – vo-
lební okrsek č.1. Řádně jsem odvolil svoji „pravici“ a při odchodu z volební místnosti jsem 
„dostal ránu mezi oči“. To, jakým způsobem byla prezentována naše česká státnost, tak to se 
vymykalo všem představám. Na místě, kde zřejmě obvykle visí ručníky dětí, byla zoufalým 
způsobem pověšena  naše státní vlajka. Pro to, jak vypadala, užívala moje maminka výstižný 
název - jako když to krávě vytáhne z držky. Omlouvám se za tento expresivní výraz,  ale 
vzhled vlajky byl možná i horší. Na moji otázku, směrovanou k volební komisi, zda už ne-
zbyly síly vlajku alespoň vyžehlit, jsem bohužel nedostal žádnou odpověď.     Štěpán Harwot st.

Černá kronika
Vandal poškrábal karoserii auta. Neznámý vandal se v noci z pátku 4. 6. na sobotu 5. 6. vy-

řádil na nábřeží J. Wolkera na zaparkovaném motorovém vozidle značky Renault. Výtečník 
na několika místech karoserie vyryl obrazce různých tvarů. Majitel dopravního prostředku vy-
číslil způsobenou škodu na 15 tisíc korun.
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Obrazová kronika měsíce června
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Při Muzejní noci si účastníci vyráběli strašidla Byly tam i recepty

Náladu Muzejní noci dokresloval impozantní pavouk V muzeu byla  výstava papírových modelů

Dirigent orchestru bývalých Vávrovců  Jan Hroch Zpěvačky Jana Skalická a Jarmila Luňáčková

Soubor Daneťáček z Hradce Králové v Hankově domě V Daneťáčku zpívají i slepci a mentálně postižení
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Královédvorský okruh 2010 Takto jezdí na sidecaru Dvorák Jan Exner

Jeden z hlavních organizátorů závodů Oldřich Prokop Vpravo bývalý motocyklový závodník Alois Mrkvička

Ve Fibichově ulici začala rekonstrukce 7. června Fibichova 15. června

Fibichova 15. června u hřiště Opravená Klazarova vila, bude tu mateřská školka JUTY
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Rekonstrukce náměstí pokračuje Pokračuje odstraňování původní dlažby

Začal i archeologický průzkum Vše bylo důkladně dokumentováno

Takto se chodilo po náměstí Průchod náměstím 

Panorama náměstí v době rekonstrukce




