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CELOSTÁTNÍ UDÁLOSTI

Lidé utíkali do předčasné penze
Kdo uteče, ten vyhraje. Podle tohoto hesla se začínali v prvním pololetí roku 2011 řídit ob-

čané, kteří byli v předdůchodovém věku. Začínali dávat žádosti o předčasný důchod. Jejich
nárůst byl o skoro o třetinu větší. Raději oželeli několik stokorun, než by měli v pozdější době
menší důchod podle slibované důchodové reformy.

Pro ilustraci je uveden věk po odchod do důchodu podle stávajících pravidel pro ročníky
1968 a starší. Muži, bezdětné ženy a ženy s jedním dítětem: 65 let, ženy se dvěma dětmi:
64 let, ženy se třemi dětmi: 63 let a ženy s více než třemi dětmi: 62 let (zdroj ČSZS).

Pečivo a ostatní potraviny prudce zdražily
Pořekadlo „Chleba levnější nebude“ se začíná naplňovat. Proti loňskému roku stoupla jeho

cena a dalších pekařských výrobků až o 30 %. Dotkne se to především důchodců, když na-
příklad meziroční inflace byla 2%, tak pro důchodce to bylo 3,2 %, protože v jejich spo-
třebním koši jsou potraviny více zastoupeny.

V tabulce jsou uvedeny průměrné ceny potravin (Kč) v květnu 2011 a květnu 2010.
květen 2010 květen 2011 nárůst v %

Pečivo bílé 1 kg 33,26 45,78 37,64 
Chléb 1 kg 18,86 22,66 20,14
Mouka hladká 1 kg 8,52 11,85 39,08
Vepřová pečeně s kostí 1 kg 97,51 98,38 0,89

Kuře 1 kg 55,28 60,18 8,86
Eidam 1 kg 119,40 125,41 5,03
Jablka 1 kg 24,71 30,09 12,51
Rajčata 1 kg 32,77 39,01 19,04

Zdroj dat ČSÚ, upraveno z KD 10. 6. 

Začala celodenní stávka dopravních odborů
Ve čtvrtek 16. 6. začala celodenní stávka odborů v dopravě proti vládním reformám. V ten-

to den nejel žádný vlak, mezinárodní vlaky zůstaly stát na hranicích. Možná jezdily jen někte-
ré místní lokální tratě. 

Metro v Praze se poprvé za svoji dobu působení zastavilo, městská hromadná doprava ve
velkých městech je značně omezena.

Prezident Václav Klaus musel odvolat oslavu svých 70. narozenin.
Doma zůstal i premiér Nečas.

Sněmovna schválila zákon o třetím odboji
Sněmovna v červnu 2011 schválila zákon, který odměňuje odbojáře proti komunistickému

režimu. V platnost má vstoupit 17. listopadu. Sto tisíc korun, dorovnání podprůměrného dů-
chodu na průměrný a status válečných veteránů dostanou ti, kteří se zapojili do boje proti ko-
munistickému režimu. Návrh určuje, co se vůbec odbojem proti režimu rozumí. Na odměnu
tak mají  nárok třeba ti,  kdo prováděli  sabotáž,  převáděli  lidi  přes hranice,  psali  petice za
obnovu svobody nebo veřejně vystupovali proti komunistickému režimu. Smůlu naopak mají
všichni, kdo spolupracovali s bezpečnostními složkami, byli v KSČ, Lidových milicích nebo
studovali na vysoké škole politické či vojenské obory. 

Sněmovna také schválila novelu silničního zákona
Novela ruší možnost výmluvy, že automobil řídila osoba blízká. Za provoz motorového vo-

zidla  bude zodpovědný jeho majitel.  Pokud nebude zjištěn pravý viník přestupku,  zaplatí
pokutu majitel vozidla.
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President Václav Klaus oslavil 70. narozeniny
Václav  Klaus  je  jednou  z  nejvýraznějších  postav  polistopadové  éry.  Založil  ODS,  byl

prvním ministrem financí ČSFR (nové vlády), stal se premiérem vlády České republiky, byl
předsedou Poslanecké sněmovny a od roku 2003 prezidentem České republiky.  Narodil se
19. 6. 1941.

Odsun sovětských vojáků skončil před 20 lety
Poslední transport  se sovětskými vojáky okupujícími Československo opustil  zemi před

20 lety – 21. června 1991. Povedlo se to skvěle, vzpomíná dnes Michael Kocáb. 

Den daňové svobody
Od pondělí 20. 6. již občané nevydělávají na stát. Podle výpočtů společnosti Patria Finace

je to den daňové svobody. Letos jsme pracovali na stát stejně jako loni. Podle výpočtu Libe-
rálního institutu, který používá jinou metodiku, připadl tento den dokonce na 15. 6. 

Zemřela disidentka, která bojovala i za nás
Ve věku 88 let zemřela v USA Jelena Bonerová, manželka bývalého významného sovětské-

ho fyzika a nositele Nobelovy ceny Andreje Sacharova (přezdívaného „otec ruské vodíkové
bomby“). Jedním ze zásadních mezníků v jejím životě byly události pražského jara. Jako jedi-
ná v oblastní stranické organizaci tehdy odmítla hlasovat pro rezoluci o vojenské intervenci
do Československa. Přátelila se s Alexandrem Dubčekem, později měla blízko i k představite-
lům disentu okolo Václava Havla. 

Benzín zlevňuje
Koncem měsíce června došlo ke snížení cen benzínu a nafty. Nejprodávanější Natural 95

zlevnil o 9 haléřů na 34,65 Kč a cena nafty se snížila o 2 haléře na 33,94 Kč. Vyplývalo to z
údajů společnosti CCS, která ceny pohonných hmot dlouhodobě sleduje.  

MĚSTSKÉ UDÁLOSTI

Zastupitelé se chtějí s firmou VODOVODY A KANALIZACE Dvůr Krá-
lové n. L., spol. s r. o., dohodnout

Ve čtvrtek 9. 6. přineslo jednání zastupitelů posun v řešení problematiky vodného a stočné-
ho. Dlouhodobý spor o to, komu mají občané platit za vodu, by měla vyřešit dohoda mezi
městem jako vlastníkem sítě a firmou VaK, která ji  provozuje.  Smlouva by měla ukončit
všechny soudní spory, které mezi oběma subjekty probíhají. Zastupitelé ve čtvrtek o proble-
matice vody dlouho diskutovali. Některým se nelíbilo, že mají pro rozhodnutí málo informací
nebo některé formulace dohody jsou příliš všeobecné. Nakonec převládla snaha složitou situa-
ci, která trápí většinu obyvatel města, co nejrychleji vyřešit. Dohoda řeší i další osud nájemní
smlouvy.

Smlouva o pronájmu vodovodní sítě firmě VaK má skončit v roce 2019, město ji ale vloni
vypovědělo. S tím samozřejmě VaK nesouhlasil a spor se řeší soudně. Nyní by dohoda přines-
la odstoupení VaK od nájmu. Město by zároveň odkoupilo za dohodnutou cenu veškeré vodá-
renské vybavení a také areál bývalých jatek, kde společnost sídlí. Cena zatím nebyla domlu-
vena. 
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Alkohol už na veřejná místa města Dvůr Králové nad Labem nepatří
Napít se alkoholu například na Masarykově náměstí nebude od července snadné. Jednou

z vyhlášek, kterou dne 9. 6. schválili zastupitelé, je totiž předpis o zákazu konzumace alkoho-
lických nápojů na veřejném prostranství. Návrh byl přijat bez diskuze a jediné připomínky.

Jednalo se o reakci na stoupající počet lidí, kteří se na veřejných místech opíjejí vesměs la-
ciným alkoholem a celý den pak obtěžují okolí. Zároveň je nová vyhláška zaměřena i proti
skupinám mládeže, které se především o víkendech opíjejí a potom poškozují veřejný maje-
tek. Také městská policie zaznamenává stále více problémů, které souvisí s konzumací alko-
holu.

Součástí vyhlášky je i mapa, která určuje přesně lokality, kde bude zákaz platit. Zkráceně
lze říci, že vede od nábřeží, kolem autobusového nádraží, Schulzových sadů, kolem kostela
a stadionů. Zahrnuje tak ta nejkritičtější místa, jako jsou náměstí, park nebo nádraží.

Zastupitelstvo také schválilo vyhlášku o rušení nočního klidu, který je od 22 hodiny do
6 hodiny následujícího dne. 

Zákaz samozřejmě není striktní. Například pořadatelé kulturních nebo propagačních akcí
by se tak mohli dostat do problémů, proto si podají žádost o výjimku.

Zastupitelé schválili vyplacení dotace tělovýchovné jednotě
Déle  než  rok  trvající  problém  s  financováním  sportu  ve  městě  byl  vyřešen.  Ale  jen

částečně. Zastupitelé schválili prominutí podmínek k vyplacení zbytku dotace za loňský rok.
Ten činí přibližně jeden milion tři sta tisíc korun. Pro letošní rok je dotace mírně přesahující
dva miliony korun. Také její vyplacení zastupitelé schválili. Podmínkou je ale uhrazení všech
dluhů vůči městským organizacím za uplynulý rok. Hrozí tak, že sportovci budou ke konci le-
tošního roku opět bez peněz. Místostarosta Mgr. Dušan Kubica vysvětlil, že příspěvek města
pro TJ není možné rozdělit pro jednotlivé oddíly a takové řešení tak nepřichází v úvahu, pro-
tože oddíly nemají právní subjektivitu.

Zastupitelé  schválili  pojmenování  no-
vých ulic

Zastupitelé na svém zasedání 9. 6. vzali na vě-
domí  anketu  občanů  a  stanovisko  komisí  RM
a pracovní skupiny na pojmenování ulic v loka-
litách Tyršova, Pod Hřištěm a Ve Strži.

O pojmenování ulic rozhodli zastupitelé násle-
dovně:

– horní  část  Tyršovy  ulice  na  č.  p.  3631/2
a  3645:  nový  název  ulice  – Nová  Tyršova
s účinností od 1. 7.;

– druhá  ulice  Pod Hřištěm na  č.  p.  1131/41,
1131/77, 1131/4: nový název ulice  – F. L. Věka
s účinností od 1. 7.; 

– druhá ulice Ve Strži na č. p. 1497, 1497/16:
nový název ulice – Ke Skále s účinností od 1. 7.

103

Horní část Tyršovy: změna na Nová Tyršova



Zrušení telefonních automatů v loka-
litě Lipnice 

Z důvodu výrazného poklesu zájmu obyva-
tel o využívání sítě Veřejných telefonních au-
tomatů  (VTA)  se  společnost  Telefónica  O2

Czech Republic rozhodla stávající síť VTA přizpůsobit současným potřebám. V průběhu květ-
na až srpna letošního roku plánuje zrušení nevyužívaných VTA v lokalitě Lipnice 4.

Osobnosti města Dvora Králové nad Labem na rok 2011
Zastupitelé  schválili  na  zasedání  dne  9.  6.  ocenění  Osobnost  města  Dvůr  Králové  nad

Labem pro následující občany: za hudbu, hudební dílo – Bc. Vítu Havlíčkovi; za společensky
významnou veřejnou činnost – Janě Růžičkové; za sportovní výkon v kategorii jednotlivci –
mládež do 18 let – Gabriele Vognarové, v kategorii jednotlivci – dospělí – Antonínu Blahovi
a v kategorii trenér, cvičitel – Petru Kocmánkovi.

Společenská rubrika
Noví občánci

V červnu se narodilo v našem městě celkem 14 občánků,  z toho 7 holčiček a 7 chlapců.

Sňatky
V měsíci červnu měli sňatek následující snoubenci:

Michal Kovalčík a Stanislava Táborská – 4. 6., Jaroslav Rapáč a Veronika Dočekalová – 4. 6.,
Tomáš Král a Michaela Horníčková – 18. 6., Ladislav Zemek a Jitka Kaiserová – 25. 6.,      
Jiří Stárek a Veronika Kočová – 25. 6., 
Na zámku Kuksse vzali: Vojtěch a Veronika Ryšavá – 11. 6., Jan Škaloud a Kristína Tichá –
11. 6., Milan Křepelka a Lenka Petrová – 11. 6., Martin Huňka a Iva Rakouská – 11. 6., Jan 
Vogl a Pavla Šmídová – 11. 6., Miroslav Havlásek a Magda Zemková – 18. 6., Michal Vítek a
Veronika Schmidtová – 24. 6. 
V obci Trotina uzavřeli sňatek: Oto Čtrnáctý a Lucie Seifrtová – 24. 6. 
Tyto údaje jsou zveřejněny na základě souhlasu snoubenců. NKR, 7/2011
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Ulice Pod Hřištěm, nový název: F. L. Věka

Ulice Ve Strži, nový název: Ke Skalce

Ocenění dárců krve
Ve výstavní síni Staré radnice ve Dvoře

Králové nad Labem bylo v pondělí 13. 6.
oceněno 12 stříbrných dárců krve (20 odbě-
rů), 14 zlatých (40 odběrů) a 9 držitelů zla-
tého kříže (80 odběrů). Ocenění se také zú-
častnila  primářka  transfúzního  oddělení
v Trutnově MUDr. Alena Kvardová a mí-
stostarosta města Dvůr Králové nad Labem
Mgr. Dušan Kubica. 



Úmrtí
V měsíci červnu zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 11 lidí, z toho bylo 5 dvorských ob-

čanů, 4 muži a 1 žena.

Komise pro občanské záležitosti
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubileích v červnu 20 ob-

čanů s gratulací a kytičkou. Ve stejném období oslavilo 9 manželských párů stříbrnou svatbu,
7 zlatou svatbu a 1 pár diamantovou svatbu. Na Staré radnici byli slavnostně přivítáni 4 novo-
rození občánci našeho města.

KULTURA

Dne 15. 6. vyšlo Vlastivědné čtení č. 10
Obsah:
Z pražského hradu – nesmírně cenná výstava (Karel Martinek)
Jsem Hrdý, že jsem se narodil ve Dvorečku – před 45 lety zemřel R. A. Dvorský (Jan

Schwarz)
Václav Hanka a Dvůr Králové nad Labem – připomínka Václava Hanky a Rukopisu krá-

lovédvorského (Jan Schwarz)
I v městské knihovně čas letí – zajímavosti z knihovny Slavoj (Marta Staníková)
Neznámý obraz Dvora Králové nad Labem (Alexandra Jiřičková)
Druhý obraz Dvora Králové nad Labem
Objev a záchrana neznámého obrazu – vysvětlení původu obrazu (Miloš Petera)
Poznámky k obrazu Richarda Růžičky – další článek k tomuto obrazu (Marek Novák)
Kdo byl František Xaver Dušek – rodák z Chotěborek, hudební pedagog, skladatel, přítel

Mozartův, majitel pražské Bertramky (Jan Schwarz)
Farma pod eukalypty a paní Řehořková – vynikající spisovatelka, na podzim loňského

roku zemřela v Austrálii
Královédvoráci nejsou zapomenuti – první světová válka na italské frontě (Karel Mar-

tínek)
Pilský mlýn na plánech Dvora Králové (Karel Martinek)
Pilský mlýn na struze (Karel Martinek)
R. A. Dvorský a Pilský mlýn – jedna z Dvorského písniček „Lázeň u Pilského mlýna“

(Karel Martinek)
Další obraz Dvora Králové nad Labem – ze sbírek městského muzea
Pojedete-li k moři do Chorvatska – kříže, které potkáte na cestě (Karel Martinek)
Juniorfilm v Hankově domě – memoriál J. Beneše, celostátní přehlídka amatérského fil-

mu (Vladimír Jiřička)
Dny R. A. Dvorského – 17. ročník swingového a jazzového festivalu (Zuzana Čermáková)
Prosby hraběti Šporkovi – vzkazy pro hraběte Šporka na výstavě betlémů v městském

muzeu (Leoš Pryšinger)
Před sto lety vzlétl náš první aviatik – Ing. Kašpar provedl dva vzlety na příčce na cestě

do Bílé Třemešné (Jan Schwarz)
Mělo být ve Dvoře Králové nové divadlo? Ano – kde byste tuto budovu postavili, kdyby

to vše nenarušila válka (Václav Bartoška)
Ohlasy čtenářů
Sportovní aktivity úředníků Městské spořitelny (Václav Bartoška)
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Hankův dům – městské kulturní zařízení
Výstava papírových modelů

Ve dnech 4. a 5. 6. se v saloncích
Hankova  domu  uskutečnila  výstava
papírových modelů automobilů,  leta-
del, lodí, kosmické techniky, lokomo-
tiv,  architektury  a  dalších.  V  rámci
výstavy  se  konala  divácká  soutěž  o
nejlepší  model.  Výstavu  pořádal
Hankův dům a pan Michal Rozínek.

Dvořákův festival 2011
Dne  7.  6.  večer  se  uskutečnil  již

393.  koncert  KPH.  V rámci  Dvořá-
kova  festivalu  2011  vystoupilo  Trio
Bohemia.

Výstava Brána času
Ve  výstavní

síni Staré radnice
se konala výstava
ZUŠ  s  názvem
Brána  času.  Ver-
nisáž  se  konala
ve  středu  8.  6.
Název  projektu
provázel  celý
školní  rok  ZUŠ.
Výtvarný  obor
pojal  toto  téma
od počátku vzni-
ku  Země  a  žáci
se  dostali  od
Velkého  třesku

přes  dinosaury  až  k  lovcům mamutů.  Utváření  flóry
a fauny inspirovalo žáky ZUŠ k fantastickým tvarům
a vedlo k barevné i  tvarové výpovědi různými výtvarnými technikami. Brána času nezna-
menala jen putování po různých historických obdobích, ale skýtala možnost ztvárnit čas jako
jeho měření, tedy hodiny.
Jaroslav Samson Lenk a Radim Zenkl – Troubadour Tour

Dne 14.  6.  se  uskutečnil  koncert  Jaroslava  Samsona Lenka a  Radima Zenkla.  Zazněly
písničky a instrumentálky keltských a středověkých písní.

Poetické lidové divadlo – Babi, povídej
Dne 25. 6. uvedlo poetické lidové divadlo na motivy pohádek a říkadel Karla Jaromíra Er-

bena u příležitosti 200. výročí jeho narození představení s názvem Babi, povídej. Účinkovali
studenti Pražské konzervatoře, Eva Vosková a Veronika Žilková. Výtěžek představení byl vě-
nován Léčebně očních vad ve Dvoře Králové nad Labem. 
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Divadlo Dezertér z Volšan
Dne  15.  6.  uvedla  divadelní  společnost  Julie

Jurištové staropražskou frašku Dezertér z Volšan.
Jedná se o jednu z nejúspěšnějších komedií pro-
slulého scenáristy, herce, malíře a bohéma Egona
Artura Longena.  Komedie byla plná komických
situací, zazněly v ní známé staropražské písničky.
Hráli: Oldřich Navrátil, Kamila Špráchalová, Ju-
lie Jurištová, Dagmar Čárová a další.

Městské muzeum
Výstava Poodhalená tajemství města

Městské muzeum si v letošním roce připomně-
lo 120. výročí svého založení. K tomuto jubileu připravilo ve spolupráci s neziskovou or-

ganizací  LABRYS,  o. p. s.,  výstavu  Pood-
halená tajemství města. Na výstavě byly pre-
zentovány archeologické nálezy z moderního
archeologického výzkumu, který probíhal od
roku 2010 v historickém centru města Dvora
Králové nad Labem, při rekonstrukci náměstí
T. G. Masaryka a Palackého ulice. Vernisáž
výstavy byla 5. 6.

Výzkum  přinesl  obrovské  množství  no-
vých nálezů a informací o každodenním ži-
votě města. V expozici byly veřejnosti před-
staveny fundovaně zpracované archeologické

nálezy doplněné fotografickým a mapovým materiálem. Velký zájem určitě vzbudila replika
haltýře – srubová nádrž na vodu (na snímku) nebo rekonstrukce archeologického naleziště. 

Městská knihovna Slavoj
Knihovna Slavoj obhájila svoje druhé místo z loňska

Dne 1. 6. se v městské knihovně v Praze
na  Smíchově  konalo  vyhlášení  3.  ročníku
celostátní  soutěže  Kamarádka  knihovna.
Soutěž  je  pořádána  Svazem  knihovníků
a informačních pracovníků ČR (SKIP) a fir-
mou 3M. Probíhá od roku 2007 a jejím cí-
lem  je  motivovat  knihovny  k  lepší  práci
a co největší otevřenosti vůči dětem. 

Hlavním soutěžním kritériem je  spoko-
jenost dětí s knihovnou. Hodnotí se také na-
příklad týdenní provozní doba knihovny pro
děti nebo procento registrovaných dětských

čtenářů. Z celkového počtu více než 100 knihoven z celé ČR bylo vybráno 30 nejlepších, kte-
ré postoupily do užšího výběru. V Praze pak proběhlo vyhlášení absolutních vítězů.

Vyhlášení se vedle ředitelky knihovny Bc. Marty Staníkové a dvou knihovnic účastnila také
starostka města Mgr. Edita Vaňková. Knihovna Slavoj dosáhla skvělého úspěchu, když obhá-
jila stříbro z minulého ročníku, jehož vyhlášení proběhlo v listopadu 2009 v Brně.
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Porota ocenila výborný knihovní fond Slavoje, útulné, příjemné prostředí i bohatou a inspi-
rativní nabídku činností. Děti mohou například navštěvovat kurzy angličtiny pro předškoláky
nebo se mohou zapojit do geocachingu s literárním přesahem. Slavoj se může pochlubit také
vysokou návštěvností – k jejím čtenářům patří polovina dětí ve městě.

Celostátní akce Celé Česko čte dětem
Vyhodnocením čtenářských deníčků skončila v Městské knihovně Slavoj akce celostátního

projektu Celé Česko čte dětem. Na nejlepší malé účastníky čekal program, v kterém jim vý-
sledky sdělil pán hor Krakonoš, chytrá liška, lesní víla a skřítek Pidižla. Nechyběl ani král
Písmenkového království. Královnou se pro letošní rok stala spisovatelka Daniela Kroluppe-
rová.  Spisovatelka  dětem přiblížila,  jak vzniká knížka  a  popovídala  o svých nejnovějších
titulech. 

Do soutěže, při které rodiče četli svým dětem a ty je za to známkovaly, se zapojila většina
městských škol, ale také řada návštěvníků knihovny. Nejvíce zápisků měla v rámci školních
tříd Natálie Lubinová ze ZŠ Schulzovy sady. Mezi jednotlivci to byl Dan Zahradník, který
s 398 zápisky obsadil i celkové první místo. 

ZOO Dvůr Králové
ZOO Dvůr Králové – jediné skutečné safari ve střední Evropě

Ve středu 1.  6.  se poprvé
otevřely brány velkého okru-
hu afrického safari pro návš
těvníky ZOO Dvůr Králové,
kteří si tak zvířata mohli vy-
chutnat  z  pohodlí  vlastních
automobilů.

První  vstupenku na safari
2011  si  zakoupil  náměstek
hejtmana Královéhradeckého
kraje  a  člen  představenstva
ZOO  Dvůr  Králové,  a.  s.,
Ing.  Josef  Táborský,  který
s  dalším  zastupitelem  kraje
a  členem  představenstva,
RSDr.  Ing.  Otakarem Rum-
lem  přivítali  prvního  návš-
těvníka safari. Byla jím paní
Petra Dubská z Hradce Krá-
lové, která se o otevření safa-

ri dozvěděla z médií a chtěla si ho s rodinou vyzkoušet. Jako úplně první návštěvníci si celou
trasu projeli oba zastupitelé. Paní Dubská se šla po ukončení projížďky projít i klasickou, pěší
částí zoo. S novým zážitkem byla velmi spokojená. Jako první návštěvník safari 2011 obdrže-
la od vedení zoo malé dárky.

První den se po africkém safari projelo automobily několik desítek návštěvníků, hlavní ná-
por očekávala zoo až o víkendu. Trasu zvládl bez problémů i zájezdový autobus s dětmi ma-
teřské školy. Mnoho návštěvníků využilo možnost projet si poprvé veliký okruh safari pat-
rovým safari busem. Předběžně plánovaná kapacita autobusů nestačila a zoo přidávala další
jízdy.
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safari paní Petru Dubskou z Hradce Králové



Zahrada slavila 65. narozeniny 
slavnostním otevřením safari 

Slavnostní  otevření  nového  safari  bylo
hlavním bodem oslav 65.  výročí založení
místní zoologické zahrady ve čtvrtek 9. 6.
Desítky hostů se sešly před vjezdem u ko-
vané  brány.  Hejtman  Bc.  Lubomír  Franc
připomněl, že původně malý zoo koutek se
během  půlstoletí  rozrostl  v  jednu  z  nej-
větších zahrad nejen u nás, ale i v Evropě.
Ředitelka  RNDr.  Dana  Holečková  připo-
mněla,  že  trvající  ekonomická  krize  má

vliv na fungování zahrady, došlo například ke snížení počtu návštěvníků, ale také ke krácení
dotací na provoz zahrady. Otevření nového safari je jedním z kroků, který by měl znovu dát
zahradě punc výjimečnosti. 

Potom už ředitelka zoo RNDr. Dana Holečková, společně s hejtmanem Bc. Lubomírem
Francem, přestřihla pásku u vstupu do safari. Hosté si ve svých vozech nebo v safari busech
projeli volné výběhy zvířat. Další zastávka byla v safari kempu, kde si zájemci prohlédli areál
s bungalovy v africkém stylu. Proto se hosté zastavili také u panelů naučné stezky o historii
zoo, kde přibyla deska s nejnovějšími údaji, které mapují posledních pět let. Slavnost, které se
účastnil např. bývalý ředitel zoo Ing. Svoboda a další vedoucí pracovníci, skončila kulturním
programem a předáním ocenění jak hostům, tak i pracovníkům zoo. Pak následovalo nefor-
mální setkání všech zúčastněných ve správní vile.

Protest proti jízdě automobilů v zoo – safari
Asi dvacítka lidí se sešla v neděli 19. 6.

k zhruba hodinovém protestu na parkovišti
místní zoologické zahrady u vjezdu do safa-
ri.  Svým shromážděním,  jež  pořádalo  ob-
čanské sdružení Safari Archa, chtěli vyjádřit
mimo  jiné  nesouhlas  s  vjezdem osobních
automobilů do areálu safari a volali po od-
volání  představenstva  zahrady  a  jeho  na-
hrazení odborníky. 

Začátek protestu narušila krátká, zato vy-
datná  průtrž  mračen,  ale  ani  poté  se  par-
koviště nijak výrazně nezaplnilo. Akci při-

hlíželi i zaměstnanci zahrady, kteří do jejího průběhu nijak nezasahovali. Akce probíhala vel-
mi klidně.

Kromě lidí  ze sdružení Safari  Archa,  kteří  s sebou měli  transparenty s různými nápisy,
a příchozích na mítinku promluvila například také bývalá pracovnice zoo, která se za vedení
zahrady postavila. 
Akce zdravotní pojišťovny MV v zoo s mažoretkami

V sobotu 11. 6. připravila pojišťovna Ministerstva vnitra v zoo velkou akci pro veřejnost.
Součástí byly jak atrakce pro děti, tak i zajímavé informace pro dospělé. V programu vystou-
pily také malé mažoretky z místní ZUŠ. 
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Oční specialista vyšetřoval geparda
Samec  geparda  Dark  se  narodil

v ZOO  Dvůr  Králové  11.  12.  2003
matce Lori a otci Tewlovi. Po nějaké
době  bylo  zjištěno,  že  má  pravdě-
podobně zánět v očích. Byl léčen, ale
jeho zdravotní stav se nelepšil. Veteri-
nární lékaři zoo zvíře uspali, vyšetřili
a  odebrali  stěry  výpotků.  V  červnu
MUDr. Jiří Beránek zvíře v anestezii
celkově vyšetřil  a  provedl  mu oftal-
mologické vyšetření zraku. U geparda
nebyla  zjištěna  žádná  vážná  oční
vada.

V zoo  proběhlo  vyhlášení  výsledků  IV.  ročníku  soutěže  základních  škol  Třídíme
s Nikitou

Samice papouška ary ararauny Ni-
kita  se  stala  maskotem  již  prvního
ročníku soutěže základních škol, která
je  součástí  dlouhodobého  krajského
projektu  na  podporu  třídění  odpadu
„Čistá obec, čisté město,  čistý kraj“.
Do letos již čtvrtého ročníku se při-
hlásilo 22 škol z celého kraje a hod-
notitelská komise posuzovala celkem
34  projektů,  kterých  se  zúčastnilo
383 žáků.

Vyhlášení  těch  nejlepších  proběhlo
22. 6. v ZOO Dvůr Králové za účasti

zástupců všech partnerů, kteří se na projektu podíleli. První místo získali žáci čtvrté základní
školy ve Studnici u Náchoda, kteří z vytříděného odpadu vyrobili krávu Wůdy a vymysleli
k ní zajímavý příběh. Na předávání cen samozřejmě dohlížela i sama Nikita se svým ošetřova-
telem.
Dětský den v ZOO Dvůr Králové

K Mezinárodnímu dni dětí připravila ZOO Dvůr Králové zábavný a soutěžní program, kte-
rý se  konal  ve  středu 1.  6.  u  ostrova  lemurů a  letohrádku zoo.  Pro  děti  bylo  připraveno
velkoplošné puzzle se zvířecí tématikou, malování na asfalt křídou a klasickou technikou na
papír. Zároveň probíhala výtvarná soutěž na téma „Mé oblíbené zvíře v zoo“. 

110



111

Ing. Karel Svoboda a RNDr. Dana Holečková



ŠKOLY

Družstvo mladších žákyň ZŠ Schulzovy sady mistryněmi republiky!
V letošním roce navázaly naše dívky z 6. a 7. ročníků na loňský úspěch, kdy získaly titul

vicemistryň republiky v atletice. 
Letos  v  sestavě  K.  Bergelová,

A. Černohubová, H. Feistová, V. Go-
dárová,  K.  Holubová,  A.  Kränková,
A. Pavelková, A. Staníková, A. Ško-
lová,  E.  Urbanová,  P.  Vágnerová
a  A.  Výborná  v  atletickém  Poháru
rozhlasu vybojovaly 1. místo v okrs-
kovém,  okresním  i  krajském  kole.
Soutěžily  v  hodu  míčkem,  běhu  na
60 m, běhu na 600 m, skoku dalekém,
skoku vysokém a štafetě na 4 x 60 m.

Dívky  měly  být  rozhodně  na  co
hrdé, protože vždy získaly okolo 5800 bodů, kdežto v kraji druzí pouze 4901 bodů. Tento
opravdu velký bodový zisk dívkám zajistil i postup do republikového finále, kam postupovalo
8 nejúspěšnějších družstev z krajů.

Republikové finále se konalo 7. 6. v Domažlicích, což znamenalo jet o den dříve – 6 hodin
vlakem tam a pak 6 hodin zpět. Dlouhé cestování za to stálo a u většiny dívek i léta usi-
lovných sportovních tréninků byla zúročena. Žákyně školy po úporných bojích se soupeřkami
i s pálivým sluncem vybojovaly vynikající 1. místo a staly se tak mistryněmi republiky!!! Se
ziskem 5960 bodů dívky porazily druhé družstvo o 245 bodů.

Text: Pavlína Špatenková

Žáci ZŠ Schulzovy sady na republikovém finále Kinderiády
V úterý 7. 6. se členové atletického družstva prvního stupně ZŠ Schulzovy sady zúčastnili

republikového finále Kinderiády. V Praze změřilo naše družstvo síly s dalšími 42 družstvy
z celé republiky. Soutěžení dětí přihlíželi patroni Kinderiády Lída Formanová a Tomáš Dvo-
řák. Děti podávaly skvělé výkony a také členové našeho družstva vytvořili mnoho nových
osobních rekordů. Ve výsledku skončilo naše družstvo na 21. místě ze 43 družstev. 

Ministr školství, mládeže a sportu besedoval na gymnáziu
Ve středu 1. 6. proběhla v aule Gymnázia Dvůr Králové nad Labem beseda s ministrem

školství,  mládeže  a  tělovýchovy  Josefem
Dobešem v rámci  jeho pracovní  cesty  po
východočeských středních školách. Dalším
hostem byl senátor za VV Jiří Štětina. Bě-
hem  hodinového  setkání  studenti  a  peda-
gogové této  školy i  další  zájemci  položili
vzácnému  hostovi  řadu  otázek  na  stav
a  fungování  českého  školství,  zvláště
v souvislosti s právě probíhající státní ma-
turitou.  Josef  Dobeš  se  vyjádřil  k  připo-
mínkám a vysvětloval principy státní matu-
rity a slíbil některé důležité změny, jež by
v budoucnu měly odstranit jisté nedostatky
stávajícího maturitního modelu. 

112

Ministr Josef Dobeš (vlevo)



113



Absolventi středních škol obdrželi maturitní vysvědčení
V pondělí 20. 6. obdrželi na všech středních školách absolventi státních maturit závěrečné

vysvědčení. Srovnávání nesrovnatelného, hlavně pro gymnazisty nízká náročnost státní části
zkoušek a časové či organizační komplikace. Takové jsou první reakce po včerejším vyhlášení
výsledků letošních maturit. Studenti posledních ročníků středních škol přebírali maturitní vy-
svědčení a nově i protokol s výsledky státní maturity v procentech. Nejlepších výsledků podle
předpokladů dosahovali gymnazisté. Nic je totiž nemotivovalo k tomu, aby podstoupili dru-
hou, těžší verzi státní maturitní zkoušky. Takže pokud někdo z nich přesto propadl, bylo to ze
školní, zpravidla těžší části zkoušek. Nejen studentům, ale i pedagogům navíc vadí velká ča-
sová prodleva mezi zahájením zkoušek a vyhlášením výsledků. 

Malá školní vernisáž k projektu Putování prostorem a časem
Základní škola Strž v pondělí 20. 6. připravila malou vernisáž fotografií k projektu Pu-

tování prostorem a časem. Žáci 5., 7. a 8. tříd připravili kulturní program – písničky, básničky
a pohádky, které mají vztah k přírodě. Vztah k městu je hlavní náplní projektu. Ukázat dětem
nevšední formou, jaké je naše město ve skutečnosti, jak se k němu chováme a jaké může být
naše město v budoucnosti. Projekt byl rozčleněn na biologickou, zemědělskou, etnografickou,
urbanistickou, dopravní a geologickou část. 

SPORT

Házená
Královédvorský odchovanec házené získal titul Mistra ČR

V neděli 5. 6. dokonali házenkáři Dukly Praha
fantastickou stíhací jízdu v nejvyšší domácí sou-
těži. Ve finálové skupině o titul smazali vysoký
náskok Lovosic a v přímém souboji o zlato vy-
hráli  na soupeřově půdě 27:26. V dresu vítězů
nechyběl ani odchovanec královédvorského klu-
bu Jakub  Kastner. Mládežnický  reprezentant
prožil v pražském klubu úžasnou sezonu. Nastu-
poval pravidelně v základní sestavě, byl třetím
nejlepším střelcem mužstva a své výkony podtr-
hl i dvěma góly v rozhodující bitvě roku. 

Dále je uveden rozhovor Tomáše Otradovské-
ho z KD s Jakubem Kastnerem

Jakube, jaké jsou pocity po nedělním zisku titulu Mistra ČR?
Pocity jsou určitě ty nejlepší, po dvou letech, co hraji za muže, se to povedlo, co více si

mohu přát.
Loni jste s Duklou skončili třetí, věřil někdo v klubu, že byste mohli zaútočit na zlato?

Na Dukle jsou vždy ty nejvyšší nároky, titul by chtěl každý, ale cíl byla medaile. Před nad-
stavbovou částí jsme rozhodně aspiranti na titul nebyli, ale tým se semkl a začal vyhrávat. Na-
konec se to protáhlo až na devítizápasovou šňůru bez ztráty bodu, a to nás dovedlo k titulu.
Vy hrajete v áčku chvíli a hned jste se stal mistrem v klubu, kterému se to povedlo 
naposledy před 16 lety. To potěší, že?

Určitě to potěší. Jak říkám, je to nádherný pocit, ale myslím, že daleko více si tento titul
užívá Dan Čurda, pro něhož to je první titul, a byl to jeho poslední zápas kariéry.
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V sezoně se vám velmi dařilo, nastřílel jste 115 gólů, byl třetím nejlepším střelcem týmu. 
Mohlo vůbec něco scházet k maximální spokojenosti?

Asi ne, spokojenost je teď opravdu maximální a užívám si to naplno.
Kolikátá cenná medaile to pro vás je a jaké byly ty předchozí?

Mám dva bronzy ze Zubr extraligy, kterých si určitě moc vážím. Cenné pro mě jsou i me-
daile z mládežnických turnajů. Na tu letošní však nic nemá, vždyť jsem hrál celou sezonu,
každý zápas 60 minut, to jsem v předchozích dvou ročnících říci nemohl.
V televizním přenosu bylo vidět, že se hraje v nádherné atmosféře lovosické haly. Jak 
byste ji popsal a podařilo se vám sehnat lístky i pro své známé?

Atmosféra byla opravdu úžasná, 1000 diváků, kteří fandili. I s námi přijelo zhruba 150 lidí,
což kolikrát nepřijde ani na domácí zápas, patří jim za to velké „díky“. Mně se podařilo se-
hnat lístky pro rodinu a přátele . Ale ještě tu je stinná stránka té úžasné atmosféry, hrálo se
v obrovském horku a vzduch v hale se rychle vydýchal. Pro všechny hráče to bylo obrovsky
náročné.
Jak probíhaly oslavy a plánujete v Dukle zůstat i pro další sezonu?

Oslavy byly obrovské, z Lovosic jsme jeli do Prahy, kde jsme měli připravené pohoštění,
šampaňské teklo proudem a pivo se točit nestíhalo. Na Dukle mám ještě tři roky smlouvu
a žádná jiná nabídka nepřišla. Zůstávám v týmu, v němž jsem spokojený.

Premiérový ročník Dvorské bowlingové ligy ovládla Stará páka
V místním víceúčelovém sportovním centru Sport World probíhala od začátku února něko-

lik měsíců trvající Dvorská bowlingová liga. 
První ročník této soutěže přilákal sedm šestičlenných kolektivů, které každou druhou středu

soutěžily o cenné body a hlavně i o hodnotné ceny, které od pořadatele obdržely po skončení
dlouhého zápasového maratonu. Ten přinesl pro každé družstvo 36 utkání a každý s každým
se poměřil hned šestkrát.

K vidění byly výborné výkony jednotlivců, kteří svou kvalitou často i předčili docílená čís-
la z amatérských bowlingových lig.

Úvodní kolo jasně ovládl celek DK bowl, který neztratil ani jeden duel a na vedoucí příčce
celkového pořadí se držel i po čtvrtém turnaji. Právě v témže dějství ale zahájil stíhací jízdu
tým Stará páka a zkušenosti jej dohnaly až na samotný vrchol celé Dvorské ligy.

Druhé místo ve finiši získala Marná Snaha. Ač to podle názvu nevypadá, úsilí hráčů nako-
nec vedlo ke stříbru a také tato partička se mohla radovat z finanční odměny přesahující vklad
do soutěže.

Zmiňovaný DK bowl, taktéž složený z hráčů pohybujících se na okruhu amatérské bow-
lingové ligy, nakonec nedocílil ani na bronz. V posledním vzájemném utkání mu totiž třetí
příčku vyfoukli mazáci z Cosmobowlingu.    Upraveno z KD, 2. 6.

Kopaná
Dvoráci si v neděli oddechli, v divizi zůstávají

Dvoráci si v neděli 5. 6. hlasitě oddychli. To když na domácím trávníku získali potřebný
bod proti Turnovu (0:0) a s předstihem, i když nijak brzy, si zajistili záchranu divizní pří-
slušnosti. I přes tuto pozitivní zprávu hráči z města na Labi zakončili dosud nejméně úspěšný
ročník v soutěži od postupu z roku 2004. Vítězem letošního ročníku divize C se stal Letohrad.
Hráči Dvora Králové nad Labem skončili na 12. místě s 35 body a skórem 40:39. Z 28 zápasů
9 výher, 8 remíz a 11 proher.
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Hodnocení sezóny fotbalistů TJ Dvůr Králové nad Labem 
Dvaadvacet nasbíraných bodů bylo slušným vkladem a šesté místo skvělým vysvědčením.

Jenže ve Dvoře jako by přes zimu usnuli  na vavřínech. Slabá tréninková morálka,  ospalý
vstup do jarní části a s ním spojená katastrofální koncovka – takové byly výsledky probdělé
zimní přípravy. Klíčovou trojici duelů (Nová Paka, Jičín, Semily) pak sice Dvořákovi svěřenci
hravě zvládli, žel to byla jediná tři jarní vítězství. Pak již jen pokračovalo střelecké trápení,
k němuž se přidala i řada zranění, a tak byl před pár lety druhý a poté dvakrát třetí nejlepší
tým soutěže rád, že sezona bez většího průšvihu skončila.

Ač byl Dvůr na vlastním hřišti takřka nepřekonatelný, z herního projevu mužstva na jaře
neměli radost ani skalní fanoušci. Místním hráčům nezbývá než zapomenout a na další sezonu
se připravit o mnoho důkladněji.

Miloš Dvořák, trenér: „Tato sezona se mi hodnotí velice špatně, protože jsme zůstali za
očekáváním a skončili v tabulce na 12. místě. Hodnocení bych rozdělil do dvou částí: podzim
a jaro. Podzim se nám výsledkově – a myslím i herně  – vcelku vydařil, a kdyby byla lepší
koncentrace na utkání  (Semily,  Letohrad),  mohli  jsme získat  více bodů.  Dařilo  se  nám v
domácím prostředí, kde jsme měli jen ztrátu s postupujícím Letohradem a silně posíleným
hradeckým béčkem. Zato venku, i když některá utkaní z naší strany nebyla špatná, se bodově
nevydařila. Projevila se špatná koncentrace v zakončení a zbytečné chyby jednotlivců.

V jarní části jsme zcela propadli, naše herní činnost postrádala bojovnost, soustředění a zá-
jem o hru. Když k tomu přidáme neproměňování gólových situací a individuální chyby, tak se
propadáme tabulkou ke spodní části. Jarní část byla odrazem přístupu některých hráčů jak k
tréninkové docházce, tak k utkáním samotným. To bylo pro mne zklamání. Kladem sezony
bylo, že do divizních utkání naskočili další mladí hráči – Fejk, Ulrych, Samler a Macek.“

Královéhradecká Votrok I. A. třída
Fotbalisté královédvorského „béčka“ vyhráli skupinu I. A. třídy se ziskem 61 bodů, skórem

80:31 a postupují do krajského přeboru. O úspěch se postaral bývalý trenér „áčka“ Čeněk
Celler. V posledním utkání porazili Vrchlabí 4:0.
Čeněk Celler: Podzim patřil mladíkům, jaro zkušenějším

Tým dvorského béčka převzal loni v zimě, v době, kdy byl v I. A třídě na posledním místě.
Nejprve s ním  ČENĚK CELLER zachránil soutěž, aby hned v další sezoně postoupil do
krajského přeboru!
Kouči, poté, co jste ve Dvoře Králové skončil v roli trenéra A mužstva, se neočekával váš
návrat. Teď ale trénujete rok a půl béčko. To se vám ve městě tolik líbí?

Především to bylo způsobeno přesvědčením, že hráči  – a především ti mladší  – nemohou
přijít o I. A třídu z pohledu jejich dalšího fotbalového růstu. Pokud navíc najdete v místě pů-
sobení lidi, kteří vám mohou ve vaší činnosti po všech stránkách pomoci, nikdy nevidíte dů-
vod mužstvo opouštět. I když po záchraně jsem měl možnost přejít do jiných klubů vyšších
soutěží, nakonec převážilo to velké seskupení na hřišti v Podharti při červnovém závěru sezo-
ny 2009/2010. Účastníci vědí, o čem je řeč.
Loni jste pomohl zachránit I. A třídu, asi jste ale nečekal, že o rok později budete s tý-
mem slavit postup.

Loňská záchrana probíhala ve spolupráci s A mužstvem a dorostem, neboť na některé duely
bylo nutno posílit. Důvěra v tyto hráče se pochopitelně projevila v kvalitním jaru. Ale teď již
mohu přiznat, že na jednání před zahájením právě ukončené sezony jsem u význačných pod-
porovatelů naší činnosti postup slíbil realizovat.
Jak jste viděl podzimní část, během níž se mladý kolektiv držel na skvělém druhém 
místě tabulky?

V té podzimní části musíme především vyzdvihnout kvalitní doplnění kádru na jednotlivá
utkání  především o  dorostenecké  hráče  (Macek,  Marks,  Čenovský,  Novotný  ml.,  Kasan,
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Klevcov, Samler). Tento kolektiv byl schopen udržet krok s čelem tabulky, což bylo pro jaro
rozhodující.
Na jaře jste již byli dominantní a přispělo k tomu posílení kádru o zkušené borce...

Pravda, jarní část již byla o něčem jiném. Družstvo výrazně posílili Doseděl s Hůlkou, také
návrat Hrušky se projevil jako velké posílení. Rozhodující pro zápasovou činnost byla jedno-
značně přítomnost Doseděla, která se v závěru sezony ukázala jako důležitá pro celý klub.
Také účast hráčů ze širšího kádru áčka se projevila kladně. Obě části sezony měly tedy své
klady, i když počet hráčů, který se v kádru vystřídal poněkud přesáhl normální počet.
Prozraďte, jak je vlastně ve Dvoře Králové vnímán rezervní tým?

Vnímání každého týmu v místě působení je dílem kolektivu a vedení družstva. Po celou
dobu jsem nezaznamenal žádné výrazné negativní připomínky k činnosti.  Pochopitelně, že
vždy se objeví lidé, kteří se na B mužstvo dívají negativně, ale toto musíte překonat právě vy-
tvářením atmosféry okolo družstva. Myslím, že v tomto je postavení současného béčka velmi
silné. Máme vytvořenou dobrou základnu podporovatelů celé naši činnosti.
Nyní bude áčko působit v divizi a béčko v krajském přeboru. V čem to bude pro dvorský
fotbal výhoda?

Pokud se vytvoří dostatečný kádr pro obě družstva a hráči přecházející z dorostu budou po-
dávat dobré výkony v krajském přeboru, mohou pak být herně připraveni k absolvování diviz-
ní soutěže. Pochopitelně na činnost to bude náročnější, ale vše se dá zvládnout. I když v sou-
časnosti čekají klub především v otázce hracích ploch velmi složité podmínky.
Je v klubu dostatek hráčů pro dvě takto kvalitní soutěže?

Je třeba využít hráčského potenciálu klubu. Dle mého názoru zbytečně velký počet hráčů
hostuje v okolních klubech. Jejich využití ve vlastním Dvoře může zajistit dostatečné počty
kádrů. Pochopitelně lze počítat i s dorostenci, kteří ve své nové soutěži nemohou ani sestou-
pit, ale ani postoupit.
I. A třídou jste prošli hladce. V áčku jistě plánují nějaké posily, dají se očekávat i pro sa-
motný B tým?

Určitě budeme chtít kádr na některých postech doplnit. V současnosti je v jednání šest hrá-
čů, kteří by mohli posílit kádr rezervního mužstva. Některá jména jsou velmi zajímavá, ale
uvidíme, jak jednotlivá jednání budou probíhat. 

Softbal
Dvůr Králové vévodí softbalové východočeské lize

Nad očekávání dobře se vede softbalistkám Dvora Králové nad Labem. Ty se k aktivní
činnosti vrátily po několika letech, tehdejší tým se zcela obměnil a ke sportu se z velké části
vrátily hráčky, jež působily jen v mládežnických kategoriích.

Návrat  se  jim ale  vydařil  ve  velkém stylu.  První  víkend přinesl  výhry nad Klackaři  z
Kostelce nad Orlicí 5:4 (0:4!) a 15:8, druhým soupeřem pak byly hráčky z oddílu Falcons
Hradec Králové. Dvoračky i tentokrát braly plný počet bodů a po vítězstvích 12:7 a 12:9 se
držely svých dávných rivalek na čele tabulky.

Formu svěřenkyně trenérky Výborné potvrdily i při prvním výjezdu na hřiště soupeře. Pro
body zajely do Havlíčkova Brodu a přesvědčivými výhrami 15:3 a 10:0 daly jasně najevo, že
s nimi soupeři musí počítat.
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Sokol
Ondřej Rausa vybojoval na republikovém přeboru Sokola bronz

Starší  žák  Ondřej  Rausa  dosáhl  o  víkendu
19. 6. skvělého výsledku na přeboru České obce
sokolské  v  sokolské  všestrannosti,  když  se  mu
podařilo vybojovat bronzovou medaili. Tato sou-
těž se skládá ze čtyř částí – gymnastického a atle-
tického víceboje, šplhu a plavání. Po součtu pořa-
dí ve všech disciplínách určí vítěze nejnižší sou-
čet.

Starší žákyně Dominika Hysková přidala zla-
tou medaili za plavání. Vanessa Godárová těsně
zaostávala za medailovými pozicemi, když skon-
čila  v  plavání  na  4.  místě,  O.  Rausa  přidal
4. místo za šplh, D. Hysková přidala 5. místo ve
sportovní gymnastice a 6. místo v atletice, v cel-
kovém hodnocení  skončila  D.  Hysková  na  vý-
borném 5. místě.  V. Godárová byla 9.  ve spor-
tovní gymnastice a šplhu, O. Rausa skončil v at-
letice 7., v gymnastice 7.–8. a v plavání 8. 

Vanessa Godárová vybojovala na Hrách letní olympiády mládeže zlato
Ve dnech 22. 6. - 25. 6. se konaly Hry

V.  letní  olympiády  dětí  a  mládeže  ČR
v  Olomouci.  Na  „Hry“  byly  nominovány
Krajským atletickým svazem také čtyři zá-
vodnice  ze  Sokola  Dvůr  Králové  nad
Labem:  Vítková,  Chaloupková,  Hysková
a Godárová. Sen se podařilo vyplnit mladší
žákyni  Vanesse  Godárové,  která  dokázala
svoje  osobní  maximum  vylepšit  o  8  cm,
výkonem  158  cm  porazila  další  dvě  zá-
vodnice se stejným výkonem a vybojovala
zlatou „olympijskou“ medaili. 

Soutěžní odpoledne na Hrubých lukách
Dne 21. 6. uspořádal Sokol pro děti odpoledne plné her a zábavy. Děti plnily úkoly na

jednotlivých stanovištích, jako bylo skákání přes překážku, slalomový běh, házení kroužků na
cíl  a další  zajímavé zábavné úkoly.  Na jednotlivých stanovištích byly sokolky v maskách
klaunů a šašků. Každé dítě mělo list papíru, na kterém mělo trasu jednotlivých stanovišť a po
absolvování  úkolů  obdrželo  razítko.  Všichni  účastníci  pak  obdrželi  perníkové  medaile  za
splněné úkoly. Nakonec byl rozdělán oheň a všichni si opekli špekáčky a párky. Když se do-
syta  posilnili,  spokojeně se rozešli  do svých domovů.  Počasí  bylo příjemné,  a  tak se od-
poledne vydařilo.
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ZÁJMOVÁ ČINNOST

DDM Jednička
Dětský den v Jedničce

Dne 1.6. byl v Jedničce dětský den. Pro děti byl připraven program s kouzelníkem, městská
policie měla ukázky ze své práce. Děti si také mohly zaskákat na trampolíně a vyzkoušet si
svoji zručnost při házení míče do otevřené pusy klauna. Také si mohly prohlédnout výstavku
výroby patchworku. 

Sportovní hry věnných měst na koupališti
Dne 17. 6. byly na Tyršově koupališti uspořádány sportovní hry královských věnných měst.

Soutěžní družstva jednotlivých královských věnných měst absolvovala několik sportovních
utkání ve stolním tenise, přehazované kroužkem, střelbu na terč, štafetový běh. Jednotlivé vý-
kony se bodově hodnotily a na závěr byl vyhlášen celkový vítěz.
Putování za pohádkou

V sobotu 4. 6. se uskutečnil pochod za pohádkovými postavičkami, start byl z Jedničky. Šlo
o tradiční turistický pochod pro děti i dospělé. Byla připravena nová trasu příměstskými lesy
s pohádkovými postavičkami a drobnými úkoly. Každý účastník obdržel plánek s trasou po-
chodu a na kontrolních místech děti řešily drobné úkoly. Nechybělo ani občerstvení a v cíli
získali účastníci hezké diplomy. Trasa byla volena tak, aby ji zvládly i maminky s kočárky.
Celkem se zúčastnilo asi 200 putovníků. Na závěr cesty je v DDM Jednička čekalo další ob-
čerstvení a možnost odpočinku pod slunečníky. Počasí se vydařilo – bylo slunečno, až trochu
moc teplo.

Závod veteránů 500 mil českých představil Jaguáry
Dvacet  nablýskaných  vozidel  Jaguar

ukončilo 4. 6. ve večerních hodinách jízdu
s názvem 500 mil českých. Do cíle, kterým
bylo parkoviště Penzionu Za Vodou, se na
ladné tvary jednoho z nejhezčích aut přišly
podívat desítky lidí. Polovina jaguárů, které
vyrazily ze zámku Vlašim, patřila k typu E.
Právě 50.  výročí  vozu,  který vyhrál  pres-
tižní titul Nejkrásnější auto světa, vedlo or-
ganizátory z Jaguar Enthusiast Clubu k pří-
pravě  jízdy  po  nejhezčích  místech  České
republiky.  Cesta  měla  navíc  i  charitativní
účel. Část ze startovného totiž předali organizátoři dětským SOS vesničkám v Doubí u Kar-
lových Varů. Členové královédvorského Veteran Car Clubu mají několik jaguarů a britských
vozů šedesátých let, se kterými se účastní pravidelně soutěží a přehlídek také v regionu. 

Královédvorský okruh historických motocyklů
V sobotu 25. 6. a v neděli 26. 6. se uskutečnil již 15. ročník závodů historických motocyklů

a sidecarů. Závod sice rozděluje občany města na příznivce, ale má i své odpůrce, kterým
vadí, že na dva dny trochu paralyzuje provoz ve městě. Díky partě nadšenců vedených Oldři-
chem Prokopem se podařilo letos uskutečnit již 15. ročník. Závody jsem letos osobně ne-
navštívil, proto jen tato krátká zpráva.
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ZAJÍMAVOSTI

Konec června znamenal analogovou tmu pro východní Čechy
O půlnoci 30. 6. bylo definitivně ukončeno zemské analogové vysílání z vysílačů Trutnov –

Černá hora, Hradec Králové – Krásné, Liberec – Ještěd a Rychnov nad Kněžnou – Litický
Chlum. Kdo si nepořídil set-top box, byl bez televizního signálu.

Start balónu
V sobotu 11. 6. jsem se doslechl, že

k večeru má odstartovat na letišti v Žir-
či  horkovzdušný  balon.  Když  jsem
dojel  na  letiště,  dozvěděl  jsem se,  že
podmínky pro vzlet balonu se změnily
a start bude na jiném místě ve městě.
Po delší době se mi podařilo zjistit, že
balon  bude  startovat  na  pozemku
u Zboží, a tak jsem se tam vydal. Měl
jsem  štěstí,  protože  horkovzdušný
balon právě začínali  plnit  a celá  akce
do startu trvala asi 15 minut. Pak balon
odstartoval a letěl směrem letišti.

Koncert v evangelickém kostele
Na koncertě dne 17. 6.vystoupily dvě

tensingové  skupiny  (Ten  Sing  je  hu-
dební aktivita pro mládež, kterou zašti-
ťuje organizace YMCA, jde o zkratku
z anglického Teenagers singing, což lze
přeložit jako zpívání náctiletých). Sku-
piny  byly  z  Černilova  a  z  Vrchlabí.
Kromě hudebních částí programu byla
na  pořadu také  krátká taneční  vystou-
pení a koncert vyvrcholil několika spo-
lečně provedenými skladbami. Zaplně-
ný evangelický kostel  si  dlouhým po-

tleskem vyžádal několik přídavků.

Koncert na tibetské misky v kostele sv. Josefa v Žirči
V úterý  21.  6.  se  uskutečnilo  se-

tkání  s  Waltrem  Erberem  v  kostele
sv.  Josefa  v  Žirči  spojené  s relaxací
při tibetských miskách. Akce byla ur-
čena  nejen všem znalcům a přízniv-
cům této relaxační metody, ale i ostat-
ním  zájemcům  z řad  laiků,  kteří  se
chtěli  s tibetskými miskami blíže se-
známit.  Waltr  Erber  za tlumeného
světla a vůně vonných tyčinek před-
vedl své umění hry na kouzelné tibet-
ské  misky.  Každý  ze  zúčastněných
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měl příležitost vychutnat si nejen klid a pohodu po celodenní námaze, ale ti vnímavější snad
také objevili možná do té doby netušené vlivy rozličných zvuků misek na své tělo i mysl.
Téměř hodinovou relaxaci zakončil Waltr Erber koncertem na dechový hudební nástroj aus-
tralských domorodců didgeridoo. 

Pomerančový týden
V týdnu od 20. 6. do 24. 6. probíhal ve Dvoře Králové nad Labem Pomerančový týden na

podporu aktivit spojených s demencí a Alzheimerovou chorobou. Už tradičně jej  pořádala
Diakonie Československé církve evangelické. Termín akce byl spojen se svátkem Aloise, kte-
rý připadá na 21. června. Právě lékař Alois Alzheimer poprvé popsal demenci u jedné pa-
cientky. Ve Dvoře se touto problematikou zabývá Diakonie na Benešově nábřeží. Letos se do
akce zapojili studenti zdravotní školy v Trutnově, gymnázia a SOŠ v Hostinném a v Hořicích
a gymnázia ve Dvoře. Rozdávali informační materiály o Alzheimerově chorobě a vybírali fi-
nanční příspěvky v rámci veřejné sbírky. Ve Dvoře Králové letos sbírka vynesla 3724 korun.
Za vybrané finanční prostředky budou nakoupeny pomůcky, které Diakonie využívá při péči o
lidi s demencí.

Předán první elektromobil od firmy Citroen
Z rukou jednatele Nasika Kiriakovského převzal 30. 6. klíčky od elektrického vozu Citroën

C-Zero spokojený majitel Oldřich Hromádko. Je tak vůbec prvním soukromým vlastníkem
tohoto elektromobilu, protože zatím po něm sáhly jen velké firmy. Pan Hromádko má vodní
elektrárnu u Hostinného, takže čím jiným by měl jezdit než elektrickým vozem, jak sám řekl. 

Počasí
Ve středu 8. 6. odpoledne po 17 hodině se přehnala přes Dvůr Králové nad Labem vydatná

dešťová srážka, která trvala asi 30 minut. Pak ještě nějakou dobu slabě pršelo.

Černá kronika
Vyjel ze silnice, poškodil sloup a ujel. Veřejné osvětlení poškodil během odpoledne 2. 6.

na křižovatce ulic Raisova, Seifertova a Klazarova dosud nezjištěný řidič. Z dosavadního šet-
ření vyplývá, že s neznámým vozidlem vyjel mimo komunikaci a narazil do sloupu. Po neho-
dě viník z místa nehody ujel. Na sloupu vznikla škoda ve výši 10 tisíc korun.

Zloděj  ukradl  z  kůlny  motorovou  sekačku.  Neznámý  výtečník  během  několika  po-
sledních dnů do úterního večera 7. 6. kradl. Z jedné z kůlen, která je součástí rekreačních ob-
jektu v Městské Podstráni, vzal žlutou odstavenou motorovou benzinovou sekačku značky
Honda. Majitelka vyčíslila škodu na více než 15 tisíc korun. 

Z odložené kabelky si lapka vzal peníze. Šedesátiletá žena se ve středu 8. 6. navečer ob-
rátila na policisty s žádostí o pomoc. Neznámý lapka využil její nepozornosti a v jednom
z kosmetických salónů jí ukradl z kabelky odložené na židli peněženku s hotovostí, osobními
doklady a platební kartou. Škoda činila necelé tři tisíce korun. 

Lapka si vyhlédl Škodu Roomster. Neznámý lapka ukradl ze čtvrtka16. 6. na pátek 17. 6.
ráno světlehnědý automobil Škoda Roomster, a to z volně přístupného místa na ulici Spo-
jených Národů. Ve vozidle se navíc nacházela peněženka s hotovostí, osobními doklady a pla-
tební kartou. Škoda činila skoro 306 tisíc korun.
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Obrazová kronika měsíce června
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Rekonstrukce Palackého ulice Odstraňování kamenů starého vodovodního kanálu

Staré ještě dřevěné vodovodní potrubí Detail vyvrtané klády jako vodovodní trubky

Vodovodní potrubí dřevěné a vedle kanalizace Archeologické nálezy z náměstí
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V ulici Palackého se již připravuje podklad
pro vozovku

Koncem měsíce je již podklad připraven k dláždění

Probíhala také rekonstrukce fasád domů na náměstí Rekonstrukce parovodu na horkovod

Rekonstrukce parovodu začala i ve Vorlechu Horkovod i v Klicperově ulici za šestidomky

Demolice bývalého Penny Marketu proběhla důkladně V přední části Penny Marketu se již provádělo zdění
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Zoo slavila 65. výročí, a tak se odměňovalo. Ředitelka
ZOO předává ocenění bývalému řediteli zoo

Ing. Svobodovi

Účastníci oslav si prohlížejí panely s historii
ZOO Dvůr Králové

Probíhaly demonstrace proti jízdě aut do safari Ještě jednou demonstrace

Starostka města Mgr. Vaňková si prohlíží exponáty
výstavy ZUŠ

Výstava prací ZUŠ pod názvem Brána času 

Výstava ZUŠ pod názvem Brána času Další exponáty výstavy ZUŠ
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Sokol připravil zábavné odpoledne pro maminky s
dětmi

Spolu s maminkami plnily děti různé úkoly

Spolupráce při společném plnění úkolů Na závěr si všichni opekli vuřty 

Na Tyršově koupališti probíhaly hry královských
věnných měst

Střílelo se z luku do terče

Hrálo se také ringo, což je přehazování gumového
kroužku přes síť

Nechyběla ani střelba ze vzduchovky
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Kaktusáři zahajují svoji sezonu výstavou v zoo Na zahájení byla také ředitelka zoo, na snímku
s Janem Dostálem

V hospodě Kotelna si odpoledne zahráli folkaři Na závěr tibetské misky, zajímavý hudební nástroj

Panorama Žižkova z Hrubých luk


