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CELOSTÁTNÍ UDÁLOSTI

Vláda schválila vyšší DPH
Vláda ve středu 25. 5. schválila zvýšení snížené sazby daně z přidané hodnoty (DPH) na

14 procent od roku 2012 a následné sjednocení sazeb DPH na 17,5 procenta od roku 2013.
Mohou tak zdražit například potraviny, léky, bydlení, městská hromadná doprava, ubytování,
zdravotní a sociální péče, vstupné na kulturní akce, knihy, výstavba bytů nebo svoz odpadu. 

Na prvních středních školách začaly státní maturity
Po letech odkladů začaly na prvních 62 středních školách ústní zkoušky státních maturit.

V prvním roce se nových zkoušek dospělosti zúčastnilo téměř 99 tisíc studentů. Ti pak od
3. 5. skládali jednotné testy a písemky. Na start projektu osobně dohlížel ministr školství Josef
Dobeš (VV).

Nové zkoušky dospělosti, konkrétně písemné jednotné testy, se skládaly z českého jazyka
a literatury, jako druhý předmět si maturanti volili mezi matematikou a cizím jazykem, při-
čemž počtům dalo přednost 40 procent studentů. Ti si také určili, zda chtějí skládat lehčí, či
těžší verzi maturit. Více než 90 procent z nich zvolilo lehčí verzi, při říjnové generálce loň-
ského roku totiž třetina mladých propadla. 

MĚSTSKÉ UDÁLOSTI

Prohlídka rekonstruovaných prostor pro ZUŠ
V pátek 20. 5. se uskutečnila prohlídka budovy ZUŠ, na které probíhaly práce v rámci

projektu Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka včetně přilehlých komunikací v ulici Palacké-
ho a J. Hory. Zastupitelé města a vedení ZUŠ si prohlédli rekonstruované prostory původního
č. p. 83 s novým koncertním sálem a budovu přístavby s učebnami a ateliérem v posledním
podlaží. Tato rozsáhlá rekonstrukce, která je z velké části spolufinancována Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj, se již dostává do své poslední třetiny.

V rámci finančního plánu projektu a jeho čtvrté etapy ukončila Regionální rada regionu
soudržnosti Severovýchod její kontrolní část a město v těchto dnech očekává úhradu 5,4 mi-
lionů Kč za tuto etapu výstavby.

Pokračuje rekonstrukce parovodu na horkovod
V květnu 2011 začala další etapa rekon-

strukce  parovodu  na  horkovod.  Začala
v ulici Poděbradova, pokračovala ulicí Jaro-
slava  Biliny  a  další  výměna  pokračovala
v červnu  v  lokalitě  Strž.  Pro  práce  bylo
nutno provést omezení dopravy v ulici Eliš-
ky  Krásnohorské.  V  souvislosti  s  tímto
omezením od 31. 5. byly dočasně přesunuty
autobusové  zastávky  Elišky  Krásnohorské
a Zálabí sever o 200 m dále do ulice Šte-
fánikova,  a  to  na pravou stranu ve směru
k ZOO před bytové domy.

Geocacheři pomohli uklidit zdarma část města
Geocaching  –  neboli hledání schránek pomocí GPS souřadnic  –  má v regionu už mnoho

příznivců. Důkaz, že se nejedná pouze o zábavu, podali účastníci Prvního dvorského CITO
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Event Cache. Jedná se vlastně o systém úklidových setkání, který vznikl na podzim roku 2000
jako způsob, kterým mohou geocacheři pomoci místním parkům a přírodě.

Ve Dvoře Králové se geocacheři sešli dne 14. 5. a jedním z organizátorů byl Martin Šotola.
Vybrali si úsek za parovodem, který začíná v Alešově ulici u přejezdu vlečky a končí vedle
Penzionu Za  Vodou. Na akci se sešlo asi 20 lidí nejen ze Dvora, ale i z z dalších části vý-
chodních Čech. Uklidilo se vše, co šlo, a nebylo toho jen symbolicky, což je vlastně smutné.
Odpady byly v rámci možností tříděny, zejména plasty, které byly předány k recyklaci.

Definitivní konec Sochorovy vily u bývalého závodu Tiba Zálabí

V sobotu 21. 5. v odpoledních hodinách se naplnil osud vily bývalého továrníka Sochora.
Demoliční četa zahájila bourání této jak architektonicky, tak i interiérovým vybavením zají-
mavé stavby města Dvora Králové nad Labem. Dlouhé průtahy a jednání o záchranu této vily
vedly až do tohoto stádia. Demolice začala v sobotu 21. 5. a byla ukončena v neděli 22. 5.,
kde na dalším snímku je ze Sochorovy vily už jen hromada drti, cihel, dřeva a plechu. 

V pondělí 23. 5. došlo také na poslední ob-
jekt patřící k Sochorově vile, a to domek pro
řidiče  továrníka  Sochora.  Tento  dlouho  ne-
obývaný  a  zdevastovaný  objekt  byl  také  bě-
hem jednoho dne zbourán a srovnán se zemí.

Začala sezóna na Tyršově koupališti
Letos  se koupaliště  otevřelo  27.  5.  No-

vinkou  byly  betonové  stoly  na  stolní  tennis
a  jako  podklad  pro  ně  byl  použit  umělý
trávník. Byla nainstalována také nerezová pít-
ka. 

Ceny byly následující: 
– děti do 6 let, držitelé ZTP a ZTP/P: zdarma
– mládež od 6 let do 18 let, studenti celodenní: 25 Kč, po 17 hodině: 10 Kč
– dospělí celodenní: 40 Kč, po 17 hodině: 15 Kč
– důchodci nad 60 let celodenní: 30 Kč, po 17 hodině: 15 Kč
– hromadné vstupné (od 10 osob např. tábory): 15 Kč
– hromadné vstupné v rámci školního vyučování (doprovod zdarma): 15 Kč
– sezónní permanentky mládež od 6 let do 18 let, důchodci:  550 Kč, dospělí: 850 Kč
– rodinné permanentky pro 30 vstupů: 650 Kč, pro 60 vstupů: 1200 Kč
– pronájem kabiny na sezónu (1-4 osoby): 1000 Kč
– jednorázové zapůjčení kabiny: 30 Kč na den
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Snímek Sochorovy vily ze soboty 21. 5., kdy demolice
začala

Snímek z neděle 22. 5., dokonáno jest

Demolice domku pro řidiče u Sochorovy vily



Jubilejní 10. Královédvorský ošetřovatelský den
Městská nemocnice, a. s., ve Dvoře Králové nad Labem pořádala v úterý 10. 5. tradiční

vzdělávací  akci  pro zdravotní  sestry,  zdravotnické  laboranty  a  záchranáře  pod  názvem
10. Královédvorský ošetřovatelský  den.  Akce  probíhala  v konferenčním sálu  Penzionu  Za
Vodou.  V úvodu vystoupila se svým krátkým projevem, ve kterém ocenila náročnou práci
zdravotnického  personálu,  krajská  radní PharmDr.  Jana  Třešňáková,  která  je  předsedkyní
představenstva Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, a. s.

Občané města se vyjadřovali k práci úředníků městského úřadu
Radnice realizovala projekt Zkvalitnění systému řízení ve městě. V jeho rámci měli občané

města možnost vyjádřit se ke kvalitě práce úředníků. Akce začala v pondělí 9. 5., pokračovala
ve středu 11. 5. a pak ještě 16. 5. a 18. 5. Probíhalo dotazníkové šetření spokojenosti občanů
se službami úřadu. Občané obdrželi tiskopisy s otázkami, kde vyplnili své poznatky s prací
úředníků městského úřadu. Výsledky ankety měly napomoci ke zkvalitnění práce na úřadě.

Pomoc v nouzi v Domě Žofie
Dvůr Králové nad Labem je jediné město v Královéhradeckém kraji, poskytující v Domě

Žofie pomoc obyvatelům města starším 18 let, kteří se ocitli v nouzi.

Společenská rubrika

Noví občánci města
V květnu se v našem městě narodilo celkem 11 občánků, z toho byli 4 kluci a 7 holčiček.

Sňatky
V měsíci květnu uzavřeli sňatek na zámku Kuks snoubenci Michal Lutter a Monika Miko-

lášová, 13. 5. (zveřejněno na základě poskytnutého souhlasu). 
Úmrtí

V květnu zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem celkem 29 lidí, z toho 15 dvorských ob-
čanů (9 mužů a 6 žen).

Komise pro občanské záležitosti
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubileích v květnu 19 ob-

čanů s gratulací  a kytičkou.  Ve stejném období oslavil  1 manželský pár  stříbrnou svatbu,
3 zlatou svatbu a 1 pár diamantovou svatbu. Na Staré radnici bylo slavnostně přivítáno 9 no-
vorozených občánků našeho města.

KULTURA

Hankův dům – městské kulturní zařízení

Královédvorský majáles
V neděli 1. 5. pokračoval Královédvorský majáles na náměstí Václava Hanky. Dopoledne

vystoupila Moravěnka Jiřího Helána, odpoledne pak skupiny Enter a Creedence revival. Závěr
odpoledne patřil Petru Vondráčkovi a hudební skupině Lokomotiva.

Malované písničky
Ve čtvrtek 5. 5.  uvedlo divadlo Anfas Praha pořad pro děti  z mateřských škol nazvaný

Malované písničky.
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Zajímavé divadelní představení Jaroslava Duška
Ve středu 11. 5. se uskutečnilo předsta-

vení Čtyři dohody, založené na staré tol-
técké  moudrosti,  nabídlo  silný  kód  cho-
vání,  který  dokáže  rychle  proměnit  náš
život  v  nový  prožitek  svobody,  oprav-
dového štěstí a lásky. V originálním před-
stavení  exceloval  Jaroslav  Dušek za  hu-
debního doprovodu Pjér Lašéze na basky-
taru a Pavla Vitouše na bicí. 

Divadelní představení Hráči
V pondělí 16. 5. uvedlo divadlo Rokoko z Prahy

komedii z atraktivního prostředí falešných karetních
hráčů  nazvaná  jak  jinak  než  Hráči.  Hráli:  Michal
Dlouhý, Martin Písařík, Aleš Procházka a další.

Dozvuky  Laca  Decziho  dokončily  Dny  R.  A.
Dvorského

Jako předkapela koncertu vystoupil On line session
z  Hradce  Krá-

lové.  Band založil  v  roce  2008 kapelník  Jan  Doležal
a má za sebou už více než čtyřicet úspěšných koncertů
nejenom v klubech v Hradci  Králové,  ale  i  v dalších
městech. 

Pak  následoval  koncert  trumpetisty  Laca  Decziho
a jeho Celulla New York. Stolové uspořádaní pro poslu-
chače koncertu doplnilo příjemnou atmosféru koncertu.

Záboj oslavil 150 let od svého založení

Duchu hudby – buď dlouho živ a mlád – to jsou slova uvedená na programu slavnostního
koncertu k 150. výročí založení Pěveckého spolku Záboj. Konal se jako 392. koncert KPH
v Hankově domě 19. 5. Program byl pestrý, od Dvořáka ke Smetanovi, přes Bartoše, Fibicha,
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Händela, Janáčka, několik úprav lidových písní (Židek, Laburda, Tučapský, Staňková) s na-
hlédnutím do muzikálu i staré duchovní tvorby a s přídavkem z operní tvorby Verdiho.

U dirigentského pultu (nebo bez něj) Vít Mišoň a Petr Růžička, u klavíru Tomáš Mervart
a  Marek Iglo,  sopránové sólo  Anežka Mišoňová,  slovní  doprovod Ivana  Hráská.  To jsou
hlavní fakta týkající se hudební části programu.

Kromě toho byli oceněni vítězové výtvarné soutěže
nazvané Záboj inspirující a absolutním vítězem se stal
žák 4. třídy ZŠ Podharť Adam Paťava.

Vzácnými hosty koncertu byli místopředsedkyně ob-
lastního výboru Unie českých pěveckých sborů Hradec
Králové  Eva  Brandejsová,  hudební  skladatel  dr.  Jiří
Laburda z Prahy a Jana Židková Regalová z Olomouce,
dcera bývalého dirigenta Josefa Židka.

Záboj měl další koncert k 150. výročí ve Staré radnici
V pátek 20. 5. se v Konšelské síni Staré radnice

konalo slavnostní setkání členů Pěveckého spolku
Záboj a jeho hostů, mezi nimiž byl i královéhra-
decký hejtman Bc. Lubomír Franc, starostka měs-
ta Mgr. Edita Vaňková a Jana Regalová Židková.
Kromě několika ukázek z repertoáru Záboje bylo
na  programu  vyprávění  Jany  Růžičkové
a Mgr. Jitky Pojarové o historii Záboje, dále film
Mgr. Jiřího Beneše a výstava fotografií.  Za čin-
nost  čtyřicet  a  více  let  v  Záboji  byli  oceněni
MUDr. Vladimír Lepš, manželé Jana a Petr Rů-

žičkovi a Jana Stříbrná, za třicet a více let Ing. Jana Bartušková, Jitka Karásková, Jaroslav
Kolář,  Věra  Marková,  Tomáš  Mervart,  Vilém  Petera,  Josef  Suško  a  Mgr.  Blanka  Tauf-
mannová. Zvláštní ocenění by si zasloužil pan Dr. Lepš jako výtvarník, který léta navrhuje
a kreslí programy ke koncertům Klubu přátel hudby. 

Městská knihovna Slavoj

Trénování paměti
Dne 11. 5. měla paní Jitka Šmelhauová poslední díl trénování paměti v tomto školním roce.

Sahadža jóga
Ve středu 13. 5. se uskutečnila úvodní meditace Sahadža jógy. Každá doba má své velké

objevy. Ten největší leží uvnitř nás.

Městské muzeum

Kam s nimi, aneb vše o třídění odpadů
Do poloviny května probíhala v muzeu výstava o odpadech a jejich dalším využití. Výstava

vznikla ve spolupráci s  městským úřadem – odborem životního prostředí a byla určena pro
všechny věkové kategorie. Návštěvníci se seznámili s historií třídění odpadů a zpětným odbě-
rem elektrozařízení v našem městě. Dále zde byl připraven interaktivní výukový program, kde
se děti i dospělí naučí správně třídit odpady i použitá elektrozařízení. 
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Adam Paťava přebírá cenu absolutního
vítěze výtvarné soutěže Záboj inspirující

Ocenění za dlouholetou činnost v Záboji přebírá
MUDr. Vladimír Lepš (na snímku vlevo)



Ukázka originálu plakátu na slavnostní koncert pěveckého sboru Záboj, který se uskutečnil
jako 392. koncert Klubu přátel hudby, který pořádá městské kulturní zařízení Hankův dům.
Plakáty pro koncerty KPH po celá léta vytváří pan MUDr. Vladimír Lepš.
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Divadelní představení
V neděli 8. 5. hrálo Volfovo rodinné divadlo pohádku O rusalce a vodníkovi.
V neděli 22. 5. uvedlo pohádku Princezna světluška.

Absolventský koncert žáků ZUŠ
Ve čtvrtek 26. 5. se uskutečnil koncert žáků hudebních oborů ZUŠ, kteří v letošním roce

končí v ZUŠ výuku. Koncert byl určen příznivcům hudby a také základní umělecké školy.

ZOO Dvůr Králové
ZOO Dvůr Králové – akce k 65. výročí založení

V sobotu 7. 5. proběhla jedna z akcí věnovaných letošnímu výročí 65. narozenin ZOO Dvůr
Králové, zábavný den pro děti i dospělé a křtiny dvou želv uhlířských.

Vlastní program byl zahájen v 10 hodin u letohrádku zoo. Návštěvníci si vyzkoušeli své vě-
domosti a dovednosti v soutěžích, které pro ně připravili pracovníci správy KRNAP. Z jejich
stánku měla největší úspěch výroba ručního papíru. Studenti Floristické školy z Hradce Krá-
lové předváděli působivá aranžmá květin a přírodnin. Dvě studentky České lesnické školy z
Trutnova měly připravené soutěže, které se týkaly zejména zvířat a rostlin žijících v lese. U
astronomů  z  hvězdárny  v  Úpici – v  blízkosti  pavilonu  Africká  savana  – se  návštěvníci
nemohli nabažit pozorování Slunce speciálním dalekohledem.

Ve  13  hodin  proběhly  u  letohrádku
zoo  křtiny dvou želv uhlířských.  Kmo-
trem  se  stal Ing.  Jan  Hřebačka,  ředitel
správy  Krkonošského  národního  parku.
Osmiletá, dosud bezejmenná želva, dos-
tala jméno Žofka. Poslední letošní mlá-
dě, které se vyklubalo asi dva týdny před
touto akcí, dostalo jméno Terezka. Terez-
ka je letošním 32. mládětem želvy uhlíř-
ské a zároveň 188. mládětem tohoto dru-
hu, které u nás v historii jejich chovu při-
šlo na svět.

K  dopravě  do  zoo využila  řada  ná-
vštěvníků vlak  vedený parní  lokomotivou,  který  jel  z  Hradce  Králové do Mostku a  zpět.
Celkem přišlo v sobotu oslavit výročí zoo téměř 3500 návštěvníků. Mediálním partnerem so-
botních oslav bylo Rádio Černá Hora.

Konference ZOO Dvůr Králové k projektu SAFARI 2011
Ve dnech 17.–18. 5.  proběhla v ZOO Dvůr Králové konference,  na které ředitelka  zoo

RNDr. Dana Holečková seznámila účastníky s projektem SAFARI 2011. Tento projekt zahájil
novou etapu prohlídky zoo umožňující vjezd do Safari vlastním vozem. Byla tak zprovozněna
část Safari, kde zvířata pobíhají volně. Součástí konference byla i prohlídka nového Safari
kempu a hlavně si mohli účastníci konference projet část Safari vlastním autem. 

Projekt SAFARI 2011 schválilo představenstvo ZOO Dvůr Králové, a. s., odsouhlasilo ta-
ké, že vstupné do klasické části zůstane ve stejné výši jako v roce 2010. Od 1.6. kdy byl zahá-
jen provoz SAFARI 2011, bylo stanoveno vstupné následovně:

Dospělý 290 Kč
Děti 4–15 let, důchodci, studenti do 26let a ZTP 190 Kč
V ceně byla zahrnuta i pěší prohlídka klasické části zoologické zahrady.
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Křtiny v ZOO Dvůr Králové
V ZOO Dvůr Králové probíhaly v sobotu 14. 5. v Ptačím světě křtiny samičky orangutana

Bornejského,  kmotrem byl  legendární  hokejový brankář  Dominik Hašek.  Samička dostala
jméno Tessa.

V neděli 1. 5. probíhaly u Ostrova lemurů křtiny samičky servala, kmotrem byl zpěvák
Vlasta Horváth. Samička dostala jméno Linda.

ŠKOLY

Studenti gymnázia sjížděli Vltavu
V úterý 10. 5. se studenti dvou tříd královédvorského gymnázia vrátili z pětidenního vo-

dáckého výcviku, který absolvovali na Vltavě. Startovním místem byl Vyšší Brod a v pěti
etapách, po téměř osmdesáti kilometrech, končili v Boršově nad Vltavou kousek od Českých
Budějovic. Kurzu se zúčastnilo celkem 21 chlapců a dívek, doprovázených dvěma profesory
a k dispozici byli vodáčtí instruktoři. 

Mimořádné prohlídky Braunova Betléma v režii SŠIS
Hospital Kuks spolu se Střední školou informatiky a služeb (SŠIS) ze Dvora Králové nad

Labem od 17. 5. připravil mimořádné prohlídky Braunova Betléma. Každý pracovní den až
do června studentky seznamovaly návštěvníky s historií této unikátní sochařské rezervace pod
širým nebem, která vznikla díky hraběti Šporkovi.

Slavnostní otevírání lesa pro žáky ZŠ Schulzovy sady
V úterý  31.  5.  odpoledne  pro-

běhlo v příměstském lese vedle ne-
mocnice  slavnostní  otevírání  lesa.
Základní škola Schulzovy sady se
již  několik  let  věnuje  vzdělávání
žáků v  oblasti  ekologie  a  enviro-
mentální výchovy. V rámci projek-
tu  Les  ve  škole  a  škola  v  lese,
spolupracuje  škola  s  Lesy  České
republiky na vzdělávání žáků školy
na přístup a chování v lesích. Žáci
několikrát  ročně  absolvují  výuku
přímo v terénu s lesním správcem
panem Václavem Lokvencem ml.,
kde  se  seznamují  s  péčí o  les.
V rámci  tohoto  projektu  městské
lesy vyčlenily část lesních porostů právě v oblasti kolem nemocnice, kde se žáci budou moci
pod odborným dohledem seznamovat s péčí o les. Slavnostního otevření se zúčastnila sta-
rostka města Mgr. Edita Vaňková, ředitel ZŠ Schulzovy sady Mgr. Josef Sedláček, lesmistr
městských lesů Richard Horáček, za Lesy ČR Ing. Dušan Sedláček, za MěÚ – odbor ŽP Ing.
Zdeněk Navrátil, lesní správce Václav Lokvenc ml., žáci ZŠ jichž se výuka bude dotýkat a
další hosté. Po projevech starostky města, ředitele ZŠ a zástupce Lesů ČR starostka města od-
halila základní kámen, na kterém symbol moudrosti  – sova – bude připomínat žákům jejich
odpovědnost při spravování svěřené části městských lesů.
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Starostka města odhaluje základní kámen, zleva stojí: Václav
Lokvenc ml., Ing. Zdeněk Navrátil, lesmistr Richard Horáček,

Mgr. Josef Sedláček a Ing. Dušan Sedláček



SPORT

Kopaná
Muži – divize skupina C
Dvůr Králové – Nová Paka 3:0 (1:0) Otradovský 2, Urban 1, Jičín – Dvůr Králové 0:1 (0:1)

Privara, Dvůr Králové – Semily 3:0 (0:0) Otradovský, Motyčka, Řežábek, Letohrad – DK 3:0
(2:0), DK – AFK Chrudim 3:4 (0:2) Kruliš, Kilevník, Samler – 200 diváků

Muži – I. A třída
Sobotka – DK B 1:3 (0:0) Hůlka, Němeček, Bělina, DK B – Hořice 5:0 (1:0) Doseděl,

Hruška, Hůlka, Podolník, Němeček, Libčany – DK B 0:2 (0:1) Klazar 2, DK B – Kostelec n.
Orlicí 5:2 (2:1) Klazar 2, Kořínek, Urban, Hůlka

Házená
Muži – I. liga
Kostelec na Hané – DK 20:30 (12:16), Kulhánek 8, Kotík 7, Fiedor 4, Vodička 4, Gogolák

2, Etrich 2, Černý, Voňka, Zelinka, DK – S. Ostrava 30:24 (18:9) Groh 6, Etrich 6, Kotík 6,
Kulhánek 3, Gogolák 2, Voňka 2, Fiedor 2, Vodička, Kořínek, Zelinka

Vítězství s Ostravou zajistilo Dvoru Králové setrvání v I.  lize i pro příští sezonu. Dvůr
skončil na 9. místě.

Kuželky
Východočeský přebor: DK – Červený Kostelec C 10:6, Hořice C – DK 12:4. Dvůr skončil

v konečné tabulce na 10. místě.
Východočeská soutěž:
České Meziříčí B – DK B 10:6, Poříčí – DK C 14:2, DK C – Červený Kostelec D 14:2,

DK B – SKP Hradec Králové 2:14.
V konečné tabulce patří Dvoru Králové B desátá příčka a Dvoru Králové C poslední, tři-

náctá.

Softbal
Východočeská liga – ženy
Dvůr Králové – Kostelec n. Orl. 15:8

ZÁJMOVÁ ČINNOST

Královédvorské in-line 2011
V sobotu 21. 5. si vyznavači in-line bruslení dali sraz ve Dvoře Králové. Tentokrát byl vy-

zkoušen povrch na parkovišti v centru u Šindelářské věže. Pořadatelé připravili okruh s pře-
kážkami, bruslilo se, odstrkovalo na koloběžce i jelo na kole. Časově úsek nejrychleji zvládli
in-linisté! Po obdržení cen se bruslaři a cyklisté vydali na tradiční spanilou jízdu na přehradu
Les Království, kde na účastníky čekalo překvapení v podobě chlazeného piva Tambor 10%
a Tambor Abstinent. Ve Dvoře si in-linisté vychutnali nový asfalt ve Fibichově ulici. 

Pochod po stopách Matyáše Bernarda Brauna
DDM Jednička pořádal I. ročník turistického pochodu po stopách Matyáše Bernarda Brau-

na. Nejednalo se jen o pěší turistiku, ale pro vyznavače cykloturistiky byla připravena vlastní
trasa. Cílem pochodu byla propagace sochařského díla Matyáše Brauna, hlavně jeho známého
Betléma. Trasa pro turisty měla 16 km, pro cykloturisty 26 km.
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Akce jsem se zúčastnil  osobně na
vlastním  kole  značky  „Ukrajina“
z 80. let minulého století. Trasa vedla
k  vlakovému  nádraží  a  dále  do
poloviny kopce, kde uhýbala na lesní
cestu kolem pramene Svobody a první
zastávka byla na Krakonošově vyhlíd-
ce. Cesta dále pokračovala až k silnici
vedoucí do Hřibojed a bylo nutno vy-
šlapat (spíše vytlačit  kolo do kopce)
na parkoviště před vstupem do Betlé-
ma.  Pak pokračovala  trasa  do  Brau-
nova  Betléma  a druhá  kontrolní  za-
stávka byla u sochy poustevníka Jua-
na Garina (na fotografii). Následovala
prohlídka Betléma a trasa pokračova-

la po naučné stezce Novým lesem. Odtud jsem jel směrem ke Kašovu, kde jsem odbočil po
polní cestě směrem na Kuks a dojel k hospitalu. Kolem hospitalu jsem se po cyklistické stezce
dostal k proslulé kuksovské hospodě U Prďoly, tady byla třetí kontrolní zastávka. Pak jsem
pokračoval podle Labe do Stanovic k penzionu Šporkův mlýn, kde jsem se občerstvil. Dále
jsem jel směrem k viaduktu u Stanovic, za kterým je známá venkovní galerie soch křížové
cesty.  Na konci křížové cesty byla čtvrtá kontrolní zastávka. Pak už trasa vedla do Žirče,
odkud odbočila na novou asfaltovou komunikaci přes Žireckou Podstráň do Heydukovy ulice
a po Benešové nábřeží a stoupáním do Karlova, cyklotrasa skončila v DDM Jednička. Do-
poledne jsem odjížděl z DDM v 9:25 hodin a vrátil jsem se ve 12:20 hodin (z cyklistů jako
první). Počasí bylo velmi příznivé, polojasné s příjemnou teplotou. Celkově měla mít tato tra-
sa 26 km, ale nemám tachometr, tak jsem to nemohl přeměřit.

Kaktusáři zahajovali svoji letošní 
sezonu

V sobotu 21. 5. zahájili již tradičně kak-
tusáři  ve Dvoře Králové nad Labem svoji
další  sezónu.  Dopoledne  probíhal  prodej
a  nabídka  kaktusů  a  potřeb  pro  pěstování
kaktusů.  Odpoledne  si  kaktusáři  poslechli
odborné  přednášky.  Celá  akce  probíhala
v areálu Penzionu Za Vodou.

Prima hrátky DDM Jednička
DDM Jednička uspořádal v sobotu 21. 5.

premiérově na zahradě bývalé Sochorovy vily velký zábavný den se spoustou atrakcí nazvaný
Prima hrátky.  Účelem bylo představit  činnost jednotlivých kroužků, které Jednička dětem,
mládeži, ale i dospělým nabízí a získat také potenciální zájemce pro příští období, které se
shoduje se školním rokem.

Program  byl  opravdu  bohatý  a  jednotlivé  aktivity  se  představovaly  prostřednictvím
workshopů, které pokryly téměř celé spektrum nabídky a ukázaly i některé zatím méně známé
novinky,  jako  např.  diabolo  nebo  kin-ball.  Svá  vystoupení  předvedly  divadelní  kroužek
s maňáskovou  pohádkou,  břišní  tanečnice,  kytarový  kroužek,  mažoretka  Adéla  Rollerová,
aerobic, žonglérská skupina Ascarya a Radek Krupička s diabolem. Velkou pozornost sklidil
kouzelník Tomáš Šmíd se svým vystoupením i workshopem.

87

Kronikář města Václav Bartoška se svým kolem "Ukrajina"



Celý  program  byl  bezvadně  moderován
a jako hosté, ale i aktivní účastníci,  se před-
stavili filmový producent, herec a kameraman
Tomáš  Magnusek,  který  vedl  filmový  work-
shop, finalista X-Factoru David Gránský a se-
riálové a muzikálové herečky Michaela Dou-
bravová a Veronika Zelníčková.

Mezi nejatraktivnější workshop patřil  zoo-
logický s Tomášem Hajnyšem a Ilonou Krato-
chvílovou z místní zoo, kteří přivezli exotická
zvířata a děti i dospělí měli možnost vyzkou-
šet  si  svoji  odvahu  s  velkým  hadem  okolo
krku  a  dozvědět  se  také  mnoho  zajímavostí

o jejich životě i chovatelství.
K dalším workshopům patřily: moderátorský, žonglérský, divadelní, canisterapeutický, ma-

žoretkový, kytarový, taneční s aerobikem, baletní, orientálního tance, Street a Break dance,
železničního modelářství,  kastelánský,  radioamatérský a  letošních  novinek diabola  a  foto-
grafický. 

Po celou dobu byly k dispozici také velká venkovní trampolína a občerstvení. Probíhaly
různé soutěže a zájemci mohli využít táboráku k opečení špekáčků a jiných lahůdek. Na závěr
proběhla bohatá tombola a uzavřela krásně prožitý den.

ZAJÍMAVOSTI

Rytířem krásného slova se stala Anna Vaňková z Gymnázia
Letos  jsem  se  dozvěděl,  že  polovině

května 2010 bylo v Pardubicích provedeno
vyhodnocení dvouletého projektu Kde kon-
čí svět? O ceny v literární, dramatické a vý-
tvarné  soutěži  se  ucházeli  zástupci  kniho-
ven královéhradeckého a pardubického re-
gionu. Knihovnu ve Dvoře Králové nad La-
bem  velmi  úspěšně  reprezentovala  Anna
Vaňková z Gymnázia. V literární soutěži za
svoji povídku „Mají slova barvu?“ získala
2. místo a stala se Rytířem krásného slova.
Slavnostní  pasování  se  uskutečnilo  začát-
kem června na ministerstvu kultury v Praze.

Upraveno z KD 14. 5. 2010

Anna Vaňková – Mají slova barvu?
Ahoj Emi, tak co prirodak? Dopadlo ti to

dobre? Myslel jsem na tebe :) Novotna zas
vysilovala kvuli tomu referatu, asi se na ni vykaslu. Ted makam na trenink, dnes mam az do
sedmi :((( Dej mi na sebe pozor a uzij si ten koncert. Miluju te, Roman.

Naposledy přejel textovku očima a stiskl tlačítko Odeslat. Právě včas. Fotbalový trenér,
přezdívaný Big boss, zrovna diktátorskýma očima přelétával své nastoupené mužstvo. Kdyby
ho viděl při tréninku s mobilem, byť by šlo jen o nevinné sledování času, nastalo by zemětře-
sení a nejméně patnáct koleček kolem hřiště. Profesor Krejmann měl svoje metody, jak udržet
pozornost mladých mužů jen na gólech a ofsajdech.
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Uprostřed Anna Vaňková, vlevo spisovatelka Petra
Braunová a vpravo bývalá ředitelka knihovny Slavoj

Mgr. Lenka Antošová



,,Kde je krucinál ten Michálek?! Chyběl už minule, nééé?!“ Trenérův hlas zněl Romanovi
v hlavě často i dlouho do noci. Mohl by trochu ubrat decibely…

,,Náhlovský?“
,,Zde,“ pípl kdosi. Roman se vyklonil z řady, aby na vybraného nešťastníka lépe viděl. (Po-
chopitelně  byl  okamžitě  upozorněn,  aby  se  ,,ksakru  zařadil  a  přestal  provokovat.“)
,,Náhlovský, kde je Michálek?“

,,Nevím, pane.“
,,Tak si dej dvě kolečka, třeba tě to napadne.“
A zatímco Náhlovský kroužil kolem hřiště, myslel Roman na Emu. S jistotou věděl, že až se

po únavném tréninku, zavánějícím spíš výcvikem Hitlerových jednotek, podívá do doručených,
určitě tam bude zpráva od ní. Nějaká milá, romantická esemeska, připomínající, jak moc se jí
po něm stýská, která mu zvedne náladu hooodně vysoko.

S tímhle vědomím překonal tříhodinový proud urážek a narážek na svou neschopnost sta-
tečně, aniž by cokoliv namítal. Alespoň si pak více vychutnal tu dlouho očekávanou větu:
,,Jděte domů, srábotky!“

S dravostí lva se hned po sprchách vrhl na mobil, srdce nu vylétlo až do krku, když spatřil
nápis Přijaté zprávy:1, a spadlo zpět na své původní místo, když zjistil, že je ,,jen“ od ma-
minky, kladoucí mu na srdce, ať nezapomene koupit rohlíky. Od Emy nic. Nic a nic a nic
a nic…

Má koncert! uklidňoval ho jeden vypočítavý hlásek v jeho mysli.
Ale ten má jenom do šesti! A je sedum! ozýval se druhý vypočítavý hlásek v jeho mysli. No

tak nemá čas, no…začal zas ten první. Cha! Na tebe má mít čas vždycky! triumfoval druhý.
Kluci, nehádejte se! napomenul je třetí vypočítavý hlásek.

Zamyšlený Roman se vydal na cestu domů. Nevnímal živou diskuzi svých spolujdoucích na
téma Jakej je  ten Big boss blbec.  Dával za pravdu svému druhému vypočítavému hlásku.
Doma se unaveně rozvalil na posteli, vzal si čtvrtku a začal malovat. Ne malovat, ale kreslit,
pozor na to, pamprésorka Klumblachová je na to obzvlášť háklivá.

Kreslil asi hodinu, každých pět minut kontroloval mobil, třebaže zvuk příchozí esemesky ne-
zaslechl. Ach jo. Zbývalo mu vybarvit fixou poslední slovo ve velkém nápisu a plakát, protes-
tující proti drogám (se kterými měl Roman špatné zkušenosti – nikdy více), bude hotový. Ale
jak ho vybarvit, to je to, oč tu běží. Červeně nebo fialově?

Kompozičně  tam  zapadají  obě barvy.  Tak  jakou  si  jen  vybrat,  aby  to  bylo  dokonalé?
Zamyslel se. Jakou barvu má to slovo asi ve skutečnosti? Ale ne, to je blbost, slova přece
barvu nemají. Nebo jo?

Když kreslil křičícího Big bosse, byla jeho slova vždy červená nebo černá. Jakmile kreslil
Emu, která mu šeptá slovíčka lásky, tak vždy v teplých, pastelových barvách, jako je růžová,
oranžová a béžová.  Pokud se obrázek týkal  jeho maminky,  ve slovech převládala modrá,
barva nervozity. Maminka je poslední dobou ve velkém stresu. To bude kvůli tomu rozvodu.
No ano, Romanův tatínek a jeho prázdná slova. Na papíře je nechával nevybarvená. A kama-
rádi z obrázků k němu promlouvali  vždy žlutě nebo zeleně,  tak přátelsky, jako právě tyhle
barvy.
Takže slova mají barvu. Ale né, to přece…

Znovu zkontroloval mobil. Nic. Tak si alespoň znovu přečetl to, co jí poslal on. Jakou barvu
by asi měla tahle textovka? Růžovou a červenou, odpověděl si sám a okamžitě. Kdyby jí teď
napsal ještě jednu, už by tam té růžové tolik nebylo. Spíš šedá, ano šedá, nejistota – proč mu
nepíše?
Alespoň to zkusím.

Ahoj lasko, uz mam po fotbale. Krejmann zase prudil, no, s tim se musim smirit:) Jak kon-
cert, poved se ti? Urcite sis to uzila. Ja ted makam na tom plakatu na vytvarku, jinak se mnou
Klumblachova vyrazi dvere. Styska se mi po tobe, vis to? :)
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Tak holka, z toho se nevykecáš. Tahle esemeska si o odpověď přímo říká.
Jakou bude mít barvu? Ne, nechá se překvapit… Vrátil se ke svému problému s plakátem.

Má dát přednost fialové, protože je taková ponurejší? Líp zapadá do drogového prostředí.
Jenže  tohle  má  být  antidrogový  plakát,  má  symbolizovat  naději,  tudíž  je  fialová  taková
smutná, až nijaká. Tak tedy červenou.

Při červené si automaticky vzpomenul na Big bosse. Na jeho ,,Kde je Michálek?! Romane,
ksakru, zařaď se!“ Slova jasnou červenou zářící. Takovou červenou, jakou on se chystal pou-
žít. Má taková barva symbolizovat naději? To si nedokázal představit. Krejmann by mohl pro-
pagovat naději leda zničenou.

Takže i možnost červené padá. Chce to barvu výraznou a zároveň takovou, aby zapadala.
Snad zelená… Ne, zelená ne, ta už tam je, použít ji znovu by se mu nelíbilo. Působilo by to
divně.
Zase se zamyslel. Znenadání si byl jistý, že každé slovo nějakou barvu má. Nějakou barvu, ne
nějakou SVOU barvu, protože barva slov se přece mění. Podle situace.

Stýská se mi od Emy v něm vyvolá vlnu lásky. To je moje kočička.
Stýská se mi od kamaráda v něm vyvolá vlnu čirého pobavení. To je ale blbec!
Nad Stýská se mi od maminky by asi dlouho přemýšlel.
Takže slova mají barvu. Ale je to vůbec možné? Je možné, aby něco takového mělo barvu?

Proč by ji nemohlo mít? Ale proč by ji mělo mít? A jestli ji má, znamená to, že má také svoji
hmotnost, délku, hustotu… Ufff, to je moc těžký.

Kašlu na to, řekl si. Chmátl po fialové a vybarvil poslední slovo. Nepokoušel se výsledek
kritizovat, uvedlo by ho to zas do víru těch praštěných otázek. A dost!

Překontroloval mobil. Zjistil, že má plný signál, plnou baterku a žádnou SMS od Emy. Tak
nic. Převlékl se do pyžama.

Zavřel  oči  a  vznášel  se  v oblaku  cukrové  vaty.  Vytrhlo  ho  z něj  pípnutí.
Přijaté zprávy:1. Roman zbystřil a začal číst.

Ahoj Romane, promin, zase jsem si nechala mobil ve skole, stavovala jsem se pro nej az po
tom koncertu. A co se toho tyce, totalne jsem to zbabrala, prehmatla jsem se a zpanikarila,
polozila jsem celou skladbu:))) Snad alespon ty ses mel fajn. Taky na tebe myslim. Miluju te.
No jo, růžová, jasná růžová.

Roman přestal snít o kopci cukrové vaty. Přemýšlel. Kolik takový slovo asi váží… 

Bourání objektu Penny Marketu
V úterý 24. 5. začala velká rekon-

strukce  objektu  Penny Marketu  na
Benešově  nábřeží.  Objekt  byl
částečně  zbourán  – přední  část
prodejny  zůstala,  zcela  zbourána
byla zadní  část  se  skladovými
prostory. Jednalo se o bývalé pros-
tory  Sochorovy  tkalcovny  ještě
z první republiky.

Objekt Penny Marketu bude pře-
stavěn na velký obchodní komplex
a nové skladové prostory. K objektu
přibude  nové  parkoviště  i  příjez-
dové cesty z Benešova nábřeží.
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Ledoví muži přišli začátkem května
První ledový muž se přihlásil 4. 5., ranní teplota byla –1 °C a voda v sudu na mé zahradě

byla zamrzlá (1 cm tlustý led). Dopoledne byla mlha a deštivé počasí, odpoledne dokonce tro-
chu sněžilo.

Ve čtvrtek 5. 5. byla ranní teplota opět lehce pod nulou, ale přes den bylo sice chladné, ale
slunečné počasí. Lehký mrazík byl ještě následující den. Tím však ledoví muži skončili.

Černá kronika
Proháněla se autem opilá po silnici. Řidička automobilu Škoda 125 L v pondělí 2. 5. ve-

čer vjížděla na chodníky a kličkovala po ulici Riegrova. Městští strážníci při její kontrole na
náměstí Odboje zjistili, že žena je opilá. Při dechové zkoušce nadýchala 2,28 promile alkoho-
lu. 
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Obrazová kronika měsíce
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Rekonstrukce náměstí pokračuje Náměstí začíná mít dlážděný povrch

Nadále probíhá archeologický průzkum Objevily se i zbytky dřevěných konstrukcí

Dokumentace archeologického průzkumu je opravdu
detailní

Dokumentace archeologického průzkumu je opravdu
detailní

Pohled do Palackého ulice Nalezené vykopávky jsou okamžitě zaznamenány
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Pracuje se i krumpáčem,ale opatrně Provádění fotodokumentace nalezených vykopávek

Palackého ulice Odkrytá stará kamenná kanalizace na náměstí

Výstavba ZUŠ přinesla i problémy s průchodem na
podloubí

Další zbytky dřevěných staveb na náměstí
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Bourání domku řidiče u Sochorovy vily Zytky po demolici domku pro řidiče

V květnu začala částečná demolice objektu Penny
Marketu

Odstraněna byla přední část objektu

Pohled do skladových prostor Penny Marketu,
upravených z bývalé tkalcovny závodu Tiba Zálabí

Další prostory bývalé tkalcovny

Některé prostory byly vybourány jen částečně Některé prostory byly vybourány celé
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Panorama zbouraného objektu

Dům v Riegrově ulici dostává novou fasádu Dům v ulici Spojených národů bude mít novou střechu

Dům č. p. 1291 v ulici Spojených národů Detail původních oken domu č. p. 1291, ostatní okna
mají již jiný tvar

Dům č. p. 889 v Jiráskově ulici má již střechu Zateplování fasády mateřské školky, ulice Slunečná



Královédvorský Pěvecký spolek Záboj

Muži zleva:

Jan Souček, Vladimír Lepš, Vladimír Valenta, Jaroslav Kavan, Jaroslav Kolář, Vilém Petera, 
Josef Suško, Christian Kazmirowski, Tomáš Růžička

Ženy zleva: 

Zuzana Kadečková, Zuzana Lejčarová, Jana Růžičková, Jitka Rosecká, Jitka Karásková, 
Ilona Egertová, Hana Zaplatílková, Andrea Zaorálková, Blanka Taufmannová,                
Hana Havlíčková, Hana Pojezdná, Eva Frýbová, Blanka Dittrichová, Jana Nýdrová,         
Jitka Pojarová, Hana Labská, Stanislava Ježková, Jana Bartušková, Marie Pácaltová,      
Věra Marková, Jana Stříbrná, Kateřina Hojná

Vpředu zleva: klavírista Tomáš Mervart, dirigenti Vít Mišoň a Petr Růžička
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Prapor královédvorského Pěveckého spolku Záboj Na oslavě 150 let Záboje ve Staré radnici pozdravil
účastníky i hejtman Královéhradeckého kraje 

Lubomír Franc

V květnu se konala Noc kostelů Koncert v kostele sv. Jana Křtitele mělo
Trio Diamantes

V kostele bylo možno si prohlédnout varhany Prohlédnout si účastníci mohli i zvony kostela

Pohled z ochozu kostela do Palackého ulice Pohled z kostela na náměstí Republiky
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DDM Jednička pořádala pro děti zábavný program Vystoupení trumpetisty Laca Decziho a jeho
CELULLA New York

ZOO Dvůr Králové představila nový Safari kemp Detail výzdoby jednotlivých bungalovů Safari kempu

Jízda v safari autem, snímek jsem pořídil za jízdy Jízda v safari – zebry na silnici

Křtiny orangutana provedl Dominik Hašek Auta zajišťující pořádek a bezpečnost provozu
v autoSafari
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Rekonstrukce parovodu v Klicperově ulici Rozřezaný parovod se odvážel do sběru

Nový horkovod do nemocnice Práce na novém horkovodu postupovala po částech

Reklama na královédvorské pivo Tambor Akce na toaletní papír láká zákazníky do papírnictví
na pěší zóně


