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Poděkování místním 
sportovcům 

POVODňOVÁ SITuACE VE DVOřE KRÁLOVÉ NAD LAbEM 
VE DNECh 2. A 3. ČERVNA 2013  

Zatopená přístupová cesta k loděnici ve Dvoře Králové nad Labem dne 2. června v 11:00 hod. Foto: K. Sekyrková 

Součástí každého vydání Novin 
královédvorské radnice jsou výsledky 
místních sportovců na soutěžích a turnajích 
nejen na  krajské, ale i  celostátní úrovni. 
Vedení města Dvůr Králové nad Labem 
tímto děkuje všem úspěšným sportovcům 
za výbornou reprezentaci našeho města. 
Na činnost sportovních oddílů a pořádání 
sportovních akcí město v  letošním 
roce vyčlenilo 3,5 mil. Kč. Zároveň je 
každoročně vynakládána nemalá částka 
na  správu sportovišť a  provoz některých 
sportovních zařízení pro jednotlivé kluby. 
V příštích letech bychom rádi tyto aktivity 
podporovali v minimálně stejné výši.

Dušan Kubica, místostarosta

V  nočních hodinách z  1. na  2. června zvedly 
extrémní srážky v  Krkonoších a  podhůří hladiny 
Labe a  jeho přítoků. Potoky v  podhůří se během 
několika minut změnily v  dravé řeky, které 
napáchaly značné škody na  majetku obcí 
a občanů. 
Na  vzniklou situaci a  dramaticky narůstající 
přítoky do  přehrady Les Království reagovalo 
Povodí Labe, s. p., plným otevřením všech 
spodních výpustí ve  snaze zabránit přelití 
hráze přehrady. Předpokládaný průtok městem 
byl zhruba 150 m3/s, což překračuje hodnoty 
desetiletého průtoku (138 m3/s).  
Vzhledem ke  skutečnosti, že při těchto 
průtocích hrozí reálné nebezpeční vylití Labe 
z  koryta, zejména v  oblasti Zálabí a  Slovany, 
byl pro město vyhlášen III. stupeň povodňové 
aktivity – stav ohrožení.  V  neděli 2. června 
v 06:59 hod. bylo proto obyvatelstvo varováno 
sirénami, všeobecnou výstrahou doplněnou 
hlášením „záplavová vlna“. Následně bylo 
prováděno varování pomocí vozidel Policie 
ČR a Městské policie Dvůr Králové nad Labem. 
Vlivem kolapsu systému odesílání varovných 
SMS došlo bohužel k jejich zpožděné distribuci.
Zhruba v  osm hodin dosáhly přítoky 
do  přehrady maximální hodnoty, tj. 320 m3/s, 
a  hrozilo nebezpečí, že takové množství 
vody přehrada nepojme a  hladina vystoupá 
nad úroveň přelivů. Naštěstí od  této doby 
hodnoty přítoků vytrvale klesaly, i když i nadále 
přesahovaly hodnoty odtoků z  přehrady 

a  hladina vody v  přehradě nadále stoupala. 
K  vyrovnání přítoku s  odtokem došlo kolem 
16:00 hod., kdy se hladina přehrady zastavila 
zhruba 20 cm pod bočními přelivy. Od této doby 
se situace zlepšovala, hladina vody v přehradní 
nádrži klesala. Povodí Labe, s. p., nadále 
odpouštělo přehradu ve snaze urychleně snížit 
hladinu a  vytvořit dostatečný zásobní prostor 
pro pojmutí další vody z  předpokládaných 
přívalových srážek v  Krkonoších.  Tato 
předpověď se nevyplnila a  hladina vody 
v přehradě byla plynule snižována.
V  pondělí 3. června v  15:45 hod. byl odtok 
z  přehrady snížen pod hodnotu III. stupně 
povodňové aktivity, který byl od 17:00 hod. pro 
město odvolán.  S postupným uzavíráním odtoku 
dosáhla hladina Labe po  18:00 hod. hodnoty 
nižší než II. stupeň povodňové aktivity. Ten byl  
v  19:00 hod. odvolán. Vzhledem k  rozsáhlým 
povodním na  území Čech vyhlásila Vláda ČR 
od 21:00 hod. dne 2. 6. 2013 nouzový stav, který 
bude odvolán 28. června ve 24:00 hod.
Rada města rozhodla na  svém 103. zasedání 
o poskytnutí částky 20.000 Kč do veřejné sbírky 
vyhlášené Královéhradeckým krajem na pomoc 
obcím postiženými těmito povodněmi. Město 
mimo to uspořádalo v  budově MěÚ materiální 
sbírku, tato pomoc směřovala do  obce Rudník. 
ZUŠ R. A. Dvorského vybralo na charitativní akci 
na  nám. TGM (více na  str. 12) částku 8.350 Kč, 
která je určena městu Svoboda nad Úpou. Tato 
částka bude ještě navýšena o  peníze vybrané 

během roku na akcích pořádané v budově ZUŠ.
Samotné město Dvůr Králové nad Labem, stejně 
jako obce v rámci ORP Dvůr Králové nad Labem, 
nijak významně těmito povodněmi zasaženy 
nebylo. Velký vliv na tuto skutečnost má jistě i fakt, 
že v  roce 2006 byla na  přehradě Les Království 
zprovozněna výpusť v  pravém odtokovém 
tunelu, čímž se zlepšila možnost regulace odtoku 
a řízení převodu velkých vod. Bez této úpravy by 
pravděpodobně nastala podobná situace jako 
v březnu 2000, kdy bylo město zaplaveno.
Mezi největší protipovodňové akce ve městě tak 
patřilo preventivní zabezpeční majetku města 
a  občanů dle jejich požadavků provizorními 
hradícími prostředky (pytle s  pískem) a   
evakuace obyvatel DPS E. Krásnohorské, která 
proběhla v  neděli od  9:00 do  9:50 hod. Ještě 
téhož dne se mohli evakuovaní vrátit zpět.
Vedení města děkuje všem, kteří se podíleli 
na zvládnutí povodňové situace a kteří přispěli 
do sbírky pro povodní postižené obce.

 Ing. Miroslav Pejšek
 krizové řízení města
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Muzeum v novém kabátě 
bude předáno v srpnu

Městské informační centrum (MIC) vám 
nabízí bezplatnou propagaci akcí, které se 
konají ve  Dvoře Králové nad Labem i  okolí. 
Letáček s  informacemi o  akci můžete zanést 
do MIC, nebo ho poslat na e-mail: info@mudk.
cz. Bude zveřejněn v  informačních vitrínách, 
informace o  datu a  místu konání akce bude 
zařazena do  kalendáře akcí na  webu města  
www.dvurkralove.cz. 

Dále MIC rozšířilo nabídku zboží, které jsou 
vhodné jako upomínkové předměty nejen pro 
návštěvníky města. 

Nově tu zakoupíte fotorámeček s  obrázkem 
města (fotografie L. Rennera) za  55 Kč. Další 
novinkou je cykloturistická mapa ve voděodolné 
úpravě za  20 Kč, která se dá složit „do  kapsy“, 
a  dětmi velmi oblíbené dřevěné obří pastelky 
v sedmi barevných provedeních za 25 Kč.
V MIC si lze také zakoupit vstupenky na vybrané 
akce zejména koncerty) ve  městě či blízkém 
okolí. pracovnice MIC

Jaromír bek oceněn  
za trenérskou práci

Městské informační centrum 
neslouží jen turistům

Dne 25. května byli v  hale TJ Spartak Vrchlabí 
oceněni za  dlouholetou úspěšnou práci 
trenéři, rozhodčí a  činovníci v  gymnastických 
sportech sdružených pod ČGF. Za  náš oddíl 
Trampolíny Sokol Dvůr Králové nad Labem 
byl za  dlouholetou vynikající činnost trenéra 
a  rozhodčího oceněn pan Jaromír Bek. 
Gratulujeme!

Josef Jiráček

Projekt „Rekonstrukce muzea – nová expozice pro 
turisty a návštěvníky města“ se měl dle původního 
plánu chýlit ke  svému závěru. Vzhledem 
k opakovaným problémům s výběrovým řízením 
na  zhotovitele díla a  následnému odstoupení 
vybrané firmy od  smlouvy o  dílo v  září 2012, se 
realizace projektu dostala do skluzu. 
Současný zhotovitel, firma J. Pišta a spol., spol. s r. 
o., od února letošního roku, kdy mu bylo předáno 
staveniště, na stavbě intenzivně pracuje.  Proběhly 
veškeré bourací práce, sanace stropů a  výměna 
podlah. Byla provedena elektroinstalace, obnoveny 
rozvody vody, kanalizace a  ústředního topení. 
V interiérech byla dále dokončena tepelná izolace, 
izolace proti vlhkosti a sádrokartonové podhledy. 
Rekonstrukce se nevyhnula ani sociálnímu zařízení, 
jak v  budově muzea, tak i  na  špýcharu. Přínosem 
je zejména nové, bezbariérové WC. Současně 
s  obnovou venkovní fasády probíhá jeden 
z posledních a nejmarkantnějších zásahů – montáž 
panoramatického výtahu na jižní straně špýcharu. 
Teprve po  dokončení stavby bude možné 
provést zaměření skutečného provedení stavby 
a  připravit prováděcí dokumentaci na  vnitřní 
vybavení expozice, které bude vyrobeno 
na  míru zrekonstruovaným prostorám 
muzea. Z  těchto důvodů požádalo město 
poskytovatele dotace o  prodloužení termínu 
ukončení realizace projektu.
Změna byla městu povolena a  investor se tak 
domluvil s dodavatelem díla na předání hotové 
stavby k 09.08.2013. Do konce listopadu potom 
musí být vyrobena a instalována nová expozice. 

Ing. Veronika Tomková, odbor RIM

Oslovujeme tímto všechny, kteří znají loutkové 
divadlo s dlouhole-
tou tradicí ve Dvoře 
Králové nad Labem. 
Novodobá historie 
loutkového sou-
boru Klíček je již 
čtyřicetiletá. V  roce 
1973 jsme začínali 
na  Teplárně, dnes 
hrajeme v Hankově domě, někdy v Muzeu. Sou-
bor zestárl a  potřebuje nové loutkáře, kteří by 
pokračovali v loutkářské práci pro děti. Obracíme 
se na všechny, snad se najde pár dobrovolníků, 
kterým rádi pomůžeme, předáme zkušenosti 
a hlavně chuť do práce pro děti našeho města. 
Obavy o existenci loutkového divadla ve Dvoře 
Králové máme již několik let. Zatím se snažíme 
hrát! Jistě všichni víte, kde nás najdete. Po prázd-
ninách opět v Hankově domě! Budeme se těšit, 
děti i jejich loutky na vás čekají.

Jarmila Schrabalová
tel.: 490 504 358

Loutkové divadlo Klíček hledá 
následovníky

Od  01.07.2013 vstoupí v  platnost obecně 
závazná vyhláška č. 1/2013, kterou se 
stanovuje poplatek za komunální odpad. Tato 
vyhláška stanovuje v  příloze č. 2 (viz tabulka 
níže) novou výši poplatku za komunální odpad 
a  je závazná pro všechny fyzické osoby, které 
pobývají na území města nebo v našem městě 

vlastní stavbu sloužící k individuální rekreaci.
Upozorňujeme občany, že pro směsný komunální 
odpad musí mít každý vlastník nemovitosti 
zajištěn dostatečný počet nádob (popelnic, 
kontejnerů) na zbytkový komunální odpad.

Ing. Eva Šírková
odbor ŽP

Nová výše poplatku za komunální odpad

Objem nádoby vývoz 1× týdně vývoz 1× za 2 týdny vývoz 1× za 4 týdny

110 l, 120 l  2250 Kč 1240 Kč 680 Kč

1100 l 19500 Kč nelze objednat  nelze objednat

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2013: Poplatek za komunální odpad
1) Poplatek za nádobu v Kč za kalendářní rok je:
a) bez vynášky

Objem nádoby vývoz 1× týdně vývoz 1× za 2 týdny vývoz 1× za 4 týdny

110 l, 120 l 2510 Kč 1370 Kč 745 Kč

b) s vynáškou

2) Poplatek za PE pytel o objemu 110 l je: 65 Kč

VýSLEDKY zÁPISů DO MATEřSKýCh ŠKOL 
K  přijetí do  mateřských škol zřízených naším 
městem slouží „Kritéria pro přijímání dětí 
k  předškolnímu vzdělávání“, která byla 
vypracována ředitelkami škol a  schválena radou 
města. Přednostně podle nich byly přijímány, 
v souladu se školským zákonem, děti v posledním 
roce před zahájením povinné školní docházky. 
K  zápisům na  školní rok 2013/2014, které 
proběhly v  měsíci dubnu, se do  Mateřské 
školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444, 
a  do  Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, 
Elišky Krásnohorské 2428, vč. jejich odloučených 
pracovišť, dostavilo celkem 243 dětí (z  toho 
28 dětí přišlo k  zápisu do  obou subjektů). 
V  tomto počtu je zahrnuto i  10 dětí z  okolních 
obcí. K  předškolnímu vzdělávání v  mateřských 
školách zřízených městem bylo nakonec přijato 
k  celodenní docházce celkem 135 dětí, z  toho 
má 1 dítě trvalý pobyt mimo naše město,  
2 žádosti o  přijetí dítěte nebyly mateřské škole 
vráceny zpět, u  5 dětí bylo přijímací řízení 
přerušeno a  čeká se na  doplnění některých 
údajů ze strany rodičů, poté budou i  tyto děti 
přijaty. I  přes navýšenou kapacitu mateřských 
škol nebylo možno umístit 52 dětí s  trvalým 
pobytem ve Dvoře Králové nad Labem a 9 dětí 
z okolních obcí. Znamená to, že do předškolních 
zařízení byly umístěny bez výjimky všechny 
děti v posledním roce před zahájením povinné 
školní docházky. Dále byly přijaty všechny děti, 
které do září roku 2013 dovrší tři roky věku, ale 
bohužel již nemohlo být vyhověno požadavkům 
na přijetí mladších dětí. 
Naplněnost předškolních zařízení je již několik 
let problémem nejen v našem městě. Současná 
kapacita mateřských škol zřízených městem Dvůr 
Králové nad Labem činí 450 dětí a  prostorové 
podmínky tříd, sociálních zařízení a  provozních 
zázemí neumožňují tyto kapacity dále navyšovat. 
V  loňském roce se podařilo uvést do  provozu 
novou třídu pro 15 dětí v odloučeném pracovišti 
mateřské školy v  Lipnici. Celkové stavební 
náklady, projektová dokumentace a  náklady 
na  materiální vybavení nového oddělení 
mateřské školy včetně školní jídelny a sociálního 
zařízení byly vyčísleny na částku cca 1.018.000 Kč. 
Kromě této investiční akce došlo již v  roce 
2009 k  posílení kapacity mateřské školy v  ulici  
E. Krásnohorské přestavbou pavilonu 
po  bývalých jeslích. Zde vznikla nová třída  
pro 20 dětí s nákladem cca 2.700.000 Kč. 

Vzhledem k  demografickému vývoji se 
v následujících letech očekává postupný pokles 
počtu zájemců o  umístění dětí do  městských 
předškolních zařízení. 

Mgr. Šárka Hulíková
odbor ŠKS
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Služby pro zrakově postižené lidi

Muzeum vystavuje unikáty ze svých sbírek 

Oslabení či ztráta zraku s  sebou přináší mnoho 
důsledků, a  to nejenom zdravotních, ale také 
sociálních. Lidé se zrakovým handicapem se 
proto často ocitají na  samém okraji společnosti 
závislí na pomoci ostatních. 
Obecně prospěšná společnost Tyfloservis  se jako 
nestátní nezisková organizace věnuje terénní 
a  ambulantní sociální rehabilitaci těžce zrakově 
a  kombinovaně postižených lidí starších 15 let. 
Tyfloservis se snaží takto handicapované osoby 
vybavit potřebnými informacemi, pomůckami 
a  dovednostmi, aby získali dostatečnou míru 
samostatnosti a  nezávislosti při vykonávání 
běžných činností a mohli se začlenit do běžného 
života. Tyfloservis také působí na  okolní 
společnost, kterou vede k  překonávání 
mezilidských a  architektonických bariér vůči 
zrakově handicapovaným lidem.
Služby Tyfloservisu jsou zajištěny celorepublikově 
prostřednictvím 13 krajských ambulantních 
středisek. Středisko pro osoby žijící na  území 
Královéhradeckého kraje sídlí v  Hradci Králové, 
Milady Horákové 549/53. V  případě zájmu 
o  služby či další informace se obracejte na  tel. 
495 273 636 nebo e-mail: h.kralove@tyfloservis.cz.

Mgr. Daniela Morávková, vedoucí střediska

Na  výstavě „Jak se žilo v  podkrkonošských 
chalupách“ můžete zhlédnout zajímavé předměty 
charakterizující život na  venkově v  minulých 
stoletích, které jsou součástí sbírkového fondu 
našeho muzea. Je toho hodně o  čem by se 
dalo psát, ale já bych tentokrát ráda zaměřila 
pozornost na  podkrkonošské čepce.
Za  nejvýznamnější z  vystavených čepců 
z  19. století  jsou považovány  čepce 
uzlíčkové, v bílém provedení také nazývané 
„vápeníčky“, především pro svoje kompozice 
a  čepce krumplované, zdobené českými 
granáty. 
Vystavený „vápeníček“ je půlkový čepec 
s  obrysy rostlinných ornamentů. Jedná se 
v  podstatě o  negativní  ornamenty  v  barvě 
plátna, které se rozvíjí v základní ploše zaplněné 
drobnými uzlíčky. Motivy jsou podloženy, takže 
plasticky vystupují. Tyto čepce patří k  vysoce 
ceněným artefaktům pro pracnou techniku 
a bohatou motiviku. 
K dalším zde vystaveným  a vysoce oceňovaným  
čepcům patřily čepce tuhé, dýnkového tvaru, 
bohatě vyšívané, které nosily vdané ženy 
bohatších vrstev při slavnostních příležitostech. 
Čepce jsou celé pokryty reliéfní zlatou či 
stříbrnou výšivkou, doplněnou pajetkami, 
skleněnými korálky a  v  oblasti nalezišť 
českých granátů i těmito polodrahokamy. Tato 
technika vyšívání zlatem a  stříbrem se nazývá 
krumplování – z  německého slova krumpeln 

(zmuchlat, zmačkat). Znamená zdobení látek 
a  šatů plastickým vyšíváním, zejména zlatou 
nebo stříbrnou nití. 

Po  uměleckořemeslné stránce dosáhlo krum-
plování nejvyšší úrovně za vlády Karla IV. Mezi 
čepci, které na výstavě můžete zhlédnout, na-
jdete i čepec vyšívaný zlatým dracounem s dýn-
kem z  hnědého sametu zdobeným reliéfním 
stylizovaným květinovým dekorem. Výšivka je 
doplněna pajetkami a granáty. Přední okraj le-
muje bílá vrapovaná paličkovaná krajka. V týle 
je čepec zdrhnutý a na spodní části je uvázaná 
hedvábná  růžová stuha. 
Vystavené čepce jsou jen malou ukázkou 
z uchovaných čepců, které  muzeum vlastní již 
téměř od počátku jeho existence. 

Ing. Lenka Stehnová

TEChNICKÉ SLuŽbY INFORMuJí
První červnový den 
dopoledne bylo v  areálu 
technických služeb města 
rušno. Den otevřených 
dveří nabídl vedení města 
a zastupitelům Dvora Králové 
možnost prohlédnout si 
a  poznat zázemí celé organizace. Zájemcům 
byla představena i nejnovější technika, nezbytná 
pro úklid města, s níž denně přicházejí do styku. 
Účastníci akce po prohlídce také dostali prostor 
zeptat se na to, co je zajímá nebo trápí v oblasti 
úklidu a  provozu města. Na  podzim chystáme 
den otevřených dveří i pro veřejnost.

Nový zametací stroj

Po  provozních zkouškách a  na  základě 
výběrového řízení jsme 11. června slavnostně 
převzali, za účasti dodavatelské firmy Haiteco  cz, 
s. r. o., a místostarosty Béma, do užívání nového 
pomocníka na úklid městských chodníků. Jedná 
se o  kloubový zametací stroj Dulevo 850, který 
jste již mohli vidět v  našich ulicích. Měl by to 
být další krok ke zkvalitnění naší práce. Zároveň 
také proběhlo výběrové řízení na  dodávku 
středního zametacího vozu pro úklid ulic, kde 
jde o  dotační titul, a  věříme, že i  tento stroj 
v hodnotě cca 3 miliony korun obohatí do konce 
roku náš technologický park. V nejbližších dnech 
plánujeme ještě dokoupit jednu novou sekačku 
s nulovým poloměrem otáčení.

Altán v Schulzových sadech 
V minulosti se vedla mnohá jednání o budoucím 
využití altánu v  městském parku. Mluvilo se 
i o tom, že si jej vyzdobí žáci ZUŠ R. A. Dvorského 
a budou ho využívat pro svoji výuku. Stále to ještě 
není mrtvá myšlenka, nicméně pro samotnou 
školu je to asi velké sousto. Mám zájem znát 
názor obyvatel města: chcete, aby se pokračovalo 
v tradici a park byl opět využíván jako relaxační 
prostor? Jakou formou byste ho chtěli oživit? 
Máte zájem v  altánu uspořádat koncerty? Jsme 
sice jen správci, ale je nám líto, že vynakládáme 
práci a  peníze na  něco, co nikdo nepoužívá 
a stává se jen terčem útoku vandalů. Svůj názor 
nám můžete sdělit i na našem facebooku.

Jako partner dětského dne
Den dětí ve Dvoře Králové se letos slavil v Domě 
dětí a mládeže Jednička, kam byla akce přesunuta 
z Tyršova koupaliště. Od ranních hodin do oběda 
děti nedostaly naprosto žádnou šanci se nudit. 
V  Jedničce vystoupili mistři světa ve  freestyle 
footbagu. O další zábavu se postarala například 
i městská policie se svou dílnou, ve které strážníci 
dětem předváděli a  vyprávěli o  svém povolání 
a činnostech policie. A závěr patřil jak jinak než 
diskotéce.

Koupaliště
Tyršovo koupaliště otevřelo své brány 8. června. 
Na  tuto sezonu jsme pro vás připravili řadu 
novinek. Nově vzniklo občerstvení se zmrzlinou 
a  nápoji u  pokladen. V  prostoru u  dětského 
brouzdaliště roste nový stánek s  občerstvením 
a  zároveň se zde budou půjčovat sportovní 
potřeby a  pronajímat jednotlivá sportoviště 
na  koupališti. Naším cílem je udržet jejich stav 
a  zajistit lepší podmínky pro jejich údržbu. 
Na  prázdninové měsíce pro vás chystáme lekce 
akvaaerobiku.
Přeji krásné léto

Ing. Miroslav Petrů, ředitel TSm
www.tsdvur.cz

V červnu se knihovna rozloučila s malými čtenáři, 
letošními prvňáčky, veselým interaktivním  
představením plným básniček, čtení a  humoru 
z  projektů „Škola naruby“ Celé Česko čte 
dětem. Do  knihovny zavítal Krakonoš se svou 
družinou a král Abecedník I., aby děti pochválili 
za  svědomité vedení čtenářských deníčků, 
které dostaly v  březnu při pasování na  čtenáře.  
Šikovní prvňáčkové obdrželi sladkou odměnu 
a knížku pro prvňáčka „Všelijaké řečičky pro kluky 
a  holčičky“ od  básníka Radka Malého, která je 
plná veselé poezie pro nejmenší. Moc vám všem, 
kteří dětem čtete a uděláte si na ně denně těch  
20 minut čas, děkujeme. Pokud by vám snad 
doma knihy došly, u nás máme krásných pohádek 
a  dobrodružných příběhů pro vás připraveno 
plno.  Toto pozvání do knihovny platí nejen pro 
malé ale i pro starší a úplně nejstarší čtenáře. Moc 
se na vás opět od srpna těšíme a nezapomeňte, 
že „čtení nuda není“. 

Mgr. Petra Vondroušová, ředitelka knihovny

Škola naruby - 
- knížka pro prvňáčka

Od  nového školního roku se nejen na  místních 
školách rozjede projekt „Barevný volejbal“. Někde 
na školách již rozšířená výuka funguje, připraveny 
jsou organizované školní turnaje a  školení 
učitelů. Tento projekt, jehož základem je práce 
s  mládeží, představil nově založený volejbalový 
klub sportovní veřejnosti ve  středu 19. června 
v  penzionu Za  vodou. Akce se zúčastnilo přes 
80 příznivců volejbalu, mezi nimi byla i  řada 
bývalých hráčů. Prezentace dlouhodobé strategie 
rozvoje klubu, jehož součástí je vybudování 
volejbalového centra mládeže jako základny pro 
výkonnostní soutěže, se setkala s aktivní odezvou 
většiny přítomných. Přislíbena byla konkrétní 
pomoc jak finanční, materiálová, tak i  v  práci 
s mládeží. Důležitá bude určitě i úzká spolupráce 
s  oddílem v  Bílé Třemešné, kde má volejbal 
velkou tradici. Jejím hráčům i funkcionářům patří 
velké poděkování za  vstřícné jednání i  za  to, jak 
výborné volejbalisty v oddíle dokázali vychovat. 
Ve Dvoře Králové se tak i díky jejich zásluze bude 
hrát od podzimu II. liga. 

volejbalový klub a Tomáš Otradovský

Volejbalisté začnou pracovat 
s mládeží
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Třída 4. A Gymnázia Dvůr Králové n. L. se zapojila 
do  soutěže o  nejlepší maturitní tablo roku 
2013. Ačkoli jsme od  této soutěže nic nečekali, 
vzhledem k zajímavosti naší tématiky jsme tablo 
nakonec přihlásili.  
Krajské kolo, které probíhalo od 1. do 31. května, 
naše tablo pod názvem „Film posters“ 
(přeloženo: filmové plakáty) vyhrálo a postoupilo 
do  celostátního kola, kam se mohlo z  každého 
kraje dostat pouze jedno. Republikové kolo trvalo 
už pouze týden a končilo úderem čtyřiadvacáté 
hodiny v sobotu 8. června. 
Po prvních třech dnech bylo jasné, že si to o první 
tři místa rozdá naše tablo s  prostějovským 
a holešovským. Ještě den před koncem soutěže 
vedlo tablo „Koloběh života“ z  Prostějova 
o  bezmála 2500 hlasů, ale během soboty došlo 
k  zázračnému obratu. Královédvorská radnice 
zvonila půlnoc a my - dvorští abiturienti - jsme se 
radovali z velkého úspěchu, který podtrhává naši 
snahu a úsilí věnované vítěznému tablu. Obdrželi 
jsme hodnotné ceny od sponzorů soutěže (krom 
alkoholických a  energetických nápojů každý 
dostal zdarma vstup na Bernard fest v Humpolci).
V  dnešní době tablo bohužel už neuvidíte, ale 
veřejnost ho mohla hodnotit v době maturitního 
období ve výloze Staré lékárny. Systém hlasování, 
jednotlivá tabla i  výsledky soutěže naleznete 
na stránkách www.maturitnitabla.cz.

Michal Hroch

MATuRITNí TAbLO zE DVORA KRÁLOVÉ VYhRÁLO CELOSTÁTNí KOLO

... přijeďte na  odpoledne, celý den nebo 
několik dní, nudit se nebudete! 
Královská věnná města jsou krásná pro všechny 
generace a  jejich nevelká vzájemná vzdálenost 
a  nádherné okolí přímo vybízejí k  výletům 
i  vícedenním pobytům. Inspirací nechť vám 
jsou stránky www.vennamesta.cz a  řada 
nových produktových brožur, které dostanete 
v  turistických informačních centrech. Netradiční 
pojmenování jednotlivých materiálů vás 
v  nadsázce odkazuje k  historii měst spojených 
s českými královnami, s jejich pomocí ale snadno 
objevíte i jejich neskutečně zajímavou současnost.
„brány královských věnných měst“ lákají 
„královské rodiny“ na  prožití skvělé rodinné 
dovolené nebo bezvadného výletu, „rytíře 
na kolečkách“ provedou cyklostezkami ve svém 
okolí, „nebojácné chasníky a  děvy“ donutí 
překonat vlastní psychické i  fyzické hranice, 
„princům a  princeznám“ otevírají nabídku více 
jak sedmdesáti výletů s důrazem na vzdělávání 
a  poznávání. „Královské prarodiče“ nadchnou 
relaxačními aktivitami, kulturními akcemi 
a vzdělávacími aktivitami a duši i tělo „královen 
a  dvorních dam“ nechají hýčkat ve  wellness 
a  gastronomických zařízeních. V  orientaci 
pomůže všem královským cestovatelům mapa 
s užitečnými informacemi a ty „nej“ zajímavosti 
všech měst shrnuje šikovný prospekt do  kapsy 
nazvaný „Královská věnná města známá, ale 
nepoznaná“.

Poznejte královská věnná města

Dvůr Králové nad Labem –  s jednou z nejkrás-
nějších evropských zoologických zahrad a  ne-
dalekým hospitalem Kuks.

hradec Králové – město v  zeleni, pod Bílou 

Ať jste královna či král, princ...

Přesně 200 let po narození objevitele Viktoriiných 
vodopádů Davida Livingstona můžete vidět 
Viktoriiny vodopády prostřednictvím uměleckého 
díla i  v  ZOO Dvůr Králové. Unikátní 3D malbu 
podle originálních snímků vodopádů vytvořil 
známý umělec Manfred Stader (více o  jeho díle 
najdete na www.3d-street-art.com) Dílo namaloval 
na  asfaltový podklad před výběhem nosorožců 
v  oblasti pěšího safari (vlevo před nájezdem 
na  lávku přes výběhy). Naše malba má rozměry 
cca 6 × 25m a  byla vytvořena během šesti dnů, 
i  přes komplikace s  deštěm. Po  zaschnutí už by 
malba měla vydržet nezávisle na počasí. Pokud se 
na malbu podíváte hledáčkem fotoaparátu nebo 
mobilem, uvidíte Viktoriiny vodopády v celé jejich 
kráse. Řada návštěvníků se už může pochlubit 
originálními snímky, kde vedle vodopádů sedí 
nebo do nich dokonce skáčou.

VIKTORIINY VODOPÁDY  
V zOO DVůR KRÁLOVÉ

Rozhovor s  hlavním propagátorem tohoto 
vítězného tabla – čerstvým absolventem 
Gymnázia Dvůr Králové nad Labem – 
Danielem Bohutínským si můžete přečíst  
na www.dvurkalove.cz. (Co se do NKR nevešlo).

věží, na  soutoku Labe a  Orlice, s  výjimečnými 
stavbami a  ojedinělým architektonickým kon-
ceptem. 

Chrudim – s Muzeem loutkářských kultur a di-
vadelním festivalem Loutkářská Chrudim s více 
než šedesátiletou tradicí. 

Jaroměř –  město zahrad a parků s legendární 
císařskou pevností Josefov a  unikátním pod-
zemním obranným systémem. 

Mělník–  město na soutoku Labe a Vltavy s tisí-
ciletou vinařskou tradicí, s tajemným podzemím 
Nový bydžov –  se třetím nejstarším židovským 
hřbitovem v  Čechách a  dosud respektovanou 
tradicí studentských oslav – merend. 

Polička – rodiště světoznámého hudebního 
skladatele Bohuslava Martinů i s nedalekým ta-
juplným hradem Svojanovem. 

Trutnov – město v malebném podhůří nejvyš-
ších českých hor Krkonoš a  pověst o  drakovi, 
která se váže k jeho založení.

Vysoké Mýto – město s největším čtvercovým 
náměstím v  zemi a  jedinou sochou Přemysla 
Otakara II. v Evropě.

Projekt CZ. 1. 13/3.2.00/14.01010 „Královská 
věnná města známá, ale nepoznaná…“ je 
spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci 
Regionálního operačního programu NUTS II 
Severovýchod. Cílem projektu je prezentovat 
atraktivity jednotlivých měst potenciálním 
návštěvníkům všech generací a  oživit cestovní 
ruch ve městech sdružených ve svazku.
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KRÁLOVÉDVORSKý zÁbOJ V hEřMANOVě MěSTCI 
Pěvecký sbor Záboj pořádá ve  Dvoře Králové čas 
od  času – naposledy loni – tzv. Setkání pěveckých 
sborů za  účasti několika dalších sborů z  Čech. 
Pěvecký sbor Vlastislav v  Heřmanově Městci 
uspořádal v  sobotu 25. května už 11. ročník 
podobného festivalu sborových zpěváků.

Ovšem v  tomto případě bylo pozváno a  přijelo 
7 dalších sborů a  vedle toho také Symfonický 
orchestr Konzervatoře Pardubice za  řízení 
mladého dirigenta Tomáše Židka, příbuzného 
našeho proslulého dlouholetého sbormistra 
Josefa Židka.
Těšili jsme se sice na  společný zpěv na  nádvoří 
místního zámku, ale počasí nedovolilo, aby tam 
spojené sbory absolvovaly závěrečný koncert 
věnovaný 200. výročí narození vynikajících 
světových skladatelů Giuseppe Verdiho 
a  Richarda Wagnera. Koncert se tak uskutečnil 
pod střechou v sále sokolovny. Takřka 200 pěvců 
za doprovodu orchestru zazpívalo Verdiho sbor 
židovských zajatců z opery Nabucco, Wagnerův 
Svatební pochod z  opery Lohengrin a  nakonec 
kantátu Bedřicha Smetany Česká píseň, jejíž 
čtvrtou část „Píseň česká srdce jímá“ na  přání 
plného sálu musely spojené sbory zopakovat. 
Nelze se přitom nezmínit o  výborné kvalitě 
konzervatoristů v orchestru za řízení jeho vysoce 
profesionálního Tomáše Židka. 
Pozoruhodnou zajímavostí je, že 5 z  8 
zúčastněných sborů včetně Záboje Dvůr Králové 
bylo založeno v polovině předminulého století 
okolo roku 1860! Je obdivuhodné, že nejen tyto, 

Svatoanenské zahradní 
slavnosti budou pomáhat již 
podvanácté 

ale i další sbory s podobnou historií stále udržují 
tradici českého sborového zpěvu, i přes mnohé 
existenční obtíže. I  na  tomto velice úspěšném 
pěveckém festivalu bylo totiž možné vidět, jak 
sborům chybí mladí zpěváci - především chlapci 
a  muži. Přitom být členem takového kolektivu 

pěvců přináší nejen radost ze zpěvu krásných 
skladeb, ale také vznik a  trvání celoživotních 
přátelství a vzájemného porozumění ve službě 
amatérskému umění.

Ing. Vladimír Valenta

V sobotu 20. července se areál Domova sv. Jo-
sefa v  Žirči u  Dvora Králové promění v  kulturní 
dějiště pro širokou veřejnost. Podvanácté se 
Domov stane pořadatelem Svatoanenských za-
hradních slavnosti aneb slavností bez bariér. 
Kromě tradičního hudebního programu 
(viz příloha KdeCo) bude dětem patřit 
nádvoří Domova. Těm nejmenším zahraje 
maňáskové divadlo Jaruška Holasová, pro 
milovníky tance předvede svou produkci 
Královédvorská taneční skupina Angeles 
Dance Group. Z  doprovodného programu 
bude pro děti připraven skákací hrad, jízda 
na ponících a trampolína. V zámeckém parku 
bude k  vidění scéna historického šermu 
spolku Slezská Korouhev.   Po  celý den bude 
připraveno občerstvení, ochutnávka českých 
vín, dobrá káva aj. V parku všichni zúčastnění 
najdou stánky s dárky a předměty uměleckého 
charakteru a prezentaci chráněných dílen. 
Hlavní ideou největší benefiční a prezentační 
akce je žít spolu, ne vedle sebe – lidé zdraví 
i  hendikepovaní. Výtěžek bude věnován 
na  provoz a  rozvoj, zejména na  dovybavení 
rehabilitace pro nemocné tohoto největšího 
střediska Oblastní charity Červený Kostelec. 
To je zatím jediné lůžkové zařízení v  ČR, 
kde jsou poskytovány specializované 
sociální a  zdravotnické služby nemocným 
roztroušenou sklerózou mozkomíšní. 
Přijďte podpořit naše nemocné i  vy a  strávit 
příjemně prožité odpoledne na  této 
nekomerční poutní slavnosti. 
Akci podpořil Královéhradecký kraj a  město 
Dvůr Králové nad Labem. Výtěžek zdvojnásobí 
i Nadace Divoké husy. 

Jitka Holcová, 
www. domovsvatehojosefa.cz

zvířátka a loupežníci - 8. pohádkový les ve Dvoře Králové n. L.

Vzhledem k rozmarům počasí zazpívalo téměř 200 pěvců  z více jak 7 sborů v sále místní sokolovny Foto: archiv Záboje

Pohádkový les pořádaný královédvorskou charitou 
a  římskokatolickou farností už vešel do  povědomí 
mladých rodin z města i okolí. 
O jeho oblibě svědčí narůstající počet účastníků 
z  řad místních dětí. „Vloni jsme napočítali 
122 účastníků, letos jich bylo již 146“, uvedla 
Mgr.  Pavlína Kupková, vedoucí nové sociálně 
aktivizační služby Klub Labyrint. 
Děti navštěvující klub Labyrint se prostřednictvím 
pořádání Pohádkového lesa učí odhalit své 
talenty a nabídnout své schopnosti ve prospěch 
jiných dětí. Obsazení stanoviště vyžaduje 
zodpovědnost, trpělivost i odvážné vystupování. 
Zároveň děti za odměnu od účastníků akce často 
obdrží zpětnou vazbu – nejcennější odměnu 
za své snažení. 

sestra Doubravka Mazancová
Farní charita Dvůr Králové nad Labem

Na  jednotlivých stanovištích na  děti čekala zvířátka – 
ovečka Linduška, králíček Ferda, kohout Kokrháč, kocour 
Macek, kozel Nebojsa, pejsek Voříšek, která jim vždy dala 
ke splnění nějaký úkol. Foto: archiv farní charity

Každý rok vedení ZOO Dvůr Králové umožňuje 
našim seniorům z  Domova důchodců Dvůr 
Králové nad Labem prohlídku zoo zdarma. 
O  návštěvu je vždy velký zájem, a  tak 
i  v  letošním roce se výletu zúčastnilo 22 
seniorů. 
Ve  středu 5. června dopoledne přijel před 
domov se svým elektrovláčkem pan Ludha. 
Všichni postupně nastoupili a  vyrazili jsme 
vláčkem na  výlet. Pan Ludha nás provezl 
snad všemi možnými místy, kudy vůbec lze 
vláčkem projet. Několikrát jsme v  průběhu 
cesty zastavovali, abychom si mohli zvířata 
dostatečně dlouho prohlížet a  fotografovat. 
Na zpáteční cestě nás doprovázel slabý deštík, 
který ale nikomu z návštěvníků zahrady nevadil.
Když jsme přijížděli k domovu, ještě jsme stihli 
shlédnout konec nácviku evakuace, který 
právě v  domově probíhal, a  byl zorganizován 
ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem 
Královéhradeckého kraje (stanice Dvůr Králové 
nad Labem). Cílem nácviku bylo vyzkoušet si 
únikové cesty v  případě hrozícího nebezpečí, 
manipulaci s  ležícími uživateli a  způsob 
komunikace se záchranáři při záchranné akci. 
Ten den byl tedy na  zážitky opravdu velmi 
pestrý. 
Chtěli bychom také touto cestou velmi 
poděkovat vedení královédvorské zoo 
za možnost prohlídky zdarma pro naše seniory.

Mgr. Linda Mocová
sociální pracovnice

Výlet vláčkem do zoo

I když počasí nepřálo, tak za dětmi do Dětského 
centra přišli zazpívat a  zatančit žáci ze ZŠ 
Schulzovy sady. Batolátka a  děti mladšího 
předškolního věku seděly jak přibité k  podlaze. 
Veselé písničky a  převlečené postavičky, jako 
žába a  mraveneček, se jim moc líbily. Některé 
se i připojily ke zpívání, jiné zase tleskaly. Tímto 
žákům a paním učitelkám moc děkujeme.
Tak jako každý rok, i  letos pořádala Střední 
zahradnická škola v  Kopidlně dětský den. 
Krásný park byl přeměněn do  pohádky. Každé 
stanoviště, kde děti plnily různé úkoly (např. 
skládání puzzle, skákání v  pytli, malování), 
obsadila pohádková postavička. Děti se nejvíce 
bály čertů, ale nakonec se s nimi i vyfotily. 

Mgr. Veronika Pourová, soc. pracovnice 

Den dětí v Dětském centru 
ve Dvoře Králové nad Labem



Noviny královédvorské radnice – INZERCE

strana 6 

NKR č. 6/2013

Nabízím dlouhodobý pronájem bytu 
2+1 v cihl. domě směr koupaliště, 50 m2, 
v přízemí, volný dle dohody. Pronájem: 
3.500 Kč + služby. Tel.: 736 407 169.

STřEChA SOS
Opravy
– zatékání – plechování komínů 
– okapů všech – klempířských prvků
PROhLíDKA A OPRAVA IhNED!
Telefon: 603 217 922

KuRzY ANGLICKÉhO JAzYKA
Dvůr Králové nad Labem
Mgr. Martin Kučera, tel. 604971312
www.anglictina-kucera.cz

(Pivovar Miletín u Hoøic)

(Pivovar Svijany)

(Pivovar Novosad Harrachov)

PROVEDEME KONTROLU KOMÍNU S POTVRZENÍM 
PRO HASIČE A POJIŠŤOVNU – 1 ks za 300 Kč.  
Tel.: 603 217 922.

Vyhotovím posudek o ceně Vaší nemovitosti
– soudní znalec Ing. Ivo Petráš, 602 246 358.

V ýKuP KOVů
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ

LIKVIDACE STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ
ŽELEZO, BAREVNÉ KOVY, PAPÍR, PLASTY.

PROVOzOVNA: SLOVANY 3051
(BÝV. TIBA – SLOVANY)

PO–PÁ: 07:00–16:00, SO: 08:00–12:00
TEL.: 777 086 085, 777 082 083

Profesní oděvy, pracovní a ochranné pomůcky
Rooseveltova 457, tel.: 602 45 58 59 nebo 777 076 976
Otevírací doba: po-pá: 9:30-12:30 a 13:30-17:00 hod.

• SOFTShELLOVÉ ODěVY
• TRIČKA
• FuNKČNí PRÁDLO 
• ObuV PRO hObbY

oblečení od českých výrobců 
nově v centru v hAVLíČKOVě uL. 21 (býv. DERMA).

Navíc jsme pro vás ROzŠířILI NAbíDKu o:
- galanterii
- opravy oděvů
- pánské obleky, košile, kravaty, kalhoty
- dámské halenky, šaty, sukně, kalhoty

PŘIJĎTE SE K NÁM OBLÉCI!
po-pá  9:00-17:00 hod., so 9:00-11:30 hod.

PLETAP, s. r. o.

, ,
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TRIGA  REALITY  realitní  kancelář
nám. TGM 82, Dvůr Králové n.L. NABÍZÍ 

Prodej zajímavého rod.domu 5+1 
ve Dvoře Králové n.L.- lokalita Pod-
harť. Dobrý stav, pozemek 382 m2, po-
sezení, možnost půdní vestavby.   
DK3099S. CENA: 1,499.000 Kč

Na prodej velký dvougenerační RD 
ve Dvoře Králové n.L. - Slovany se 
3 byty a pozemkem 439 m2. Dob-
rý, udržovaný stav, dvě garáže.
DK2177s. CENA: 1.990.000 Kč2  

Prodej prostorného zd. bytu 3+1 
ve Dvoře Králové n.L. v OV v 2.p., 
plocha 71 m2. Jde o lok. 5.kvě-
ten. Velká lodžie, nová kuchyň.  . 
DK3040S. CENA: 1.120.000 Kč 

Prodej stav. pozemku ve Dvoře 
Králové n.L. „pod nemocnicí“. 
Výměra 5811 m2, lze rozdělit na 2 
části. ÚP ano, st.povolení na studnu. 
DK3019S CENA: 340 Kč/m2

Prodej pěkné dřevěné chaty v Úpici 
naproti koupališti s pěknou zahradou. 
Výměra pozemku 487 m2, pergola, 
bazén, skleník. Krásný výhled. .  
TU3104S. CENA: 310.000 Kč 

Prodej bytu 2+kk ve Dvoře Králo-
vé n.L. v OV, plocha 43 m2. Byt je 
ve 2NP, kompletní rek. 2007. V ceně 
nová kuch.linka se spotřebiči.  
DK3006S. CENA: 790.000 Kč

Prodej zděného RD na okraji Dvo-
ra Král. n. L.-Sylvárov, 4+1, rek. 
2003. Pozemek 689 m2, u lesa 
na okraji obce s výhledem do kraje. 
DK2144S.  CENA: 1.190.000 Kč 

Prodej zavedené restaurace v okraj. 
části Dvora Králové – Lipnice s tera-
sou, vč.vybavení. V patře je luxusní 
podkrovní byt 5+1 se zimní zahradou. .  
DK3082S.  CENA: 4.600.000 Kč 

Prodej bytu 1+1 ve Dvoře Králové 
n.L. na nábřeží, plocha 44,7 m2. Byt 
v OV, dobrý stav, nová okna, zvý-
šené přízemí, jihozápadní strana. 
DK2150S. CENA: 570.000 Kč 

Prodej zděného bytu 1+1 v OV, 1.p., 
Dvůr Králové n.L., předělaný na 2+1, 
51 m2. Část.rekonstrukce–2009 
okna, 2006 ústř. topení vč. kotle. 
TU2038S. CENA: 650.000 Kč

Prodej dvougener. RD 3+1 a 4+1 
ve Dvoře Král. n. L. v  Podharti, poz. 
593 m2. Dům má spol. vchod ze zahra-
dy. Dům prošel kompl. rekonstrukcí. 
DK3039S. CENA: 2.550.000 Kč

Prodej prostorného bytu 4+1 
ve Dvoře Králové n. L., pl.69,6 m2. 
Byt je v OV, dobrý stav, nová okna, 
4. patro, panel, výtah, ihned volné.   
DK2168S. CENA: 1.150.000 Kč 
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NOVí ObČÁNCI 
MěSTA
V  květnu 2013 se 
narodilo v našem městě 
15 občánků – 6 chlapců 
a 9 děvčat.
Na  základě souhlasu rodičů zveřejňujeme 
jméno a  příjmení narozeného dítěte – Natálie 
Goldšmídová, nar. 04.05.2013 v Trutnově. 

 Jana Náhlovská,  evidence obyvatel 

ÚMRTí
V  měsíci květnu zemřelo ve  Dvoře Králové nad 
Labem 28 lidí, z toho bylo 18 dvorských občanů, 
9 mužů a  9  žen.

Simona Vykouřilová, matrika

JubILEA A VíTÁNí ObČÁNKů
Členové komise pro občanské záležitosti navští-
vili při životních jubileích v  květnu 19 občanů 
s gratulací a kytičkou. Ve stejném období oslavily 
2 manželské páry stříbrnou svatbu a 1 pár dia-
mantovou svatbu. 
Na Staré radnici bylo slavnostně přivítáno 8 no-
vorozených občánků našeho města.

Lenka Štípková, DiS., předsedkyně KPOZ

SňATKY

PODěKOVÁNí

Vyplněné soutěžní kupóny odevzdávejte 
do  speciálního boxu v  městském informačním 
centru (MIC) na náměstí TGM. 
Losování výherce drobné ceny proběhne v MIC  
dne 23. července. 

Ing. Kateřina Sekyrková,  šéfredaktorka

Minulá soutěž
Dům, jehož polohu a  funkci jste 
měli poznat, stál na  svém místě 
pod nádražím ve  Dvoře Králové 
nad Labem jen dočasně. Možná právě proto byla 
otázka tak těžká a v boxu se objevily pouze dvě 
odpovědi, navíc každá z nich byla jiná!
Po  osobní návštěvě jednoho ze soutěžících, je-
hož odpověď zněla velice pravděpodobně, ale 
nikdo, ani pracovnice v  muzeu, ji nemohl potvr-
dit, jsem se dostala na stopu člověka, který tento 
dům pamatuje, neboť kolem chodil denně po  4 
roky do  školy z  Doubravic. Je jím stále velice ak-
tivní 88letý pan Karel Rulf. Přála bych vám slyšet 
jeho velice živé vzpomínky, které souvisely s touto 
budovou a  obdobím, kdy na  fotografii zvěčně-
ná Staffova pila stála. Ano, jednalo se o Staffovu 
pilu. Jako pila fungovala do  začátku 2. světové 
války. Dále již plnila funkci ubytovací a po válce (ne 
hned), byla zbořena. Staffova vila s dalšími objekty 
Staffovy pily, jak známe z novějších fotografií , byly 
umístěny o několik set metrů níže. 
Prosíme ty z vás, kdo si též pamatujete tuto budo-
vu osobně nebo z doslechu, abyste nám dodali 
další fakta týkající se této budovy.

V  měsíci květnu uzavřeli ve  Dvoře Králové nad 
Labem sňatek tito snoubenci:
Lukáš Malina a Kamila Chmelíková – 03.05.2013
Norbert Danyi a Alexandra Morová – 10.05.2013
David Kraus a Monika Zemanová – 11.05.2013
Jan Schejbal a Michala Kvíčalová – 18.05.2013
Jan Tauchmann a Lucie Machová – 25.05.2013

Tyto údaje jsou zveřejněny na základě souhlasu 
snoubenců.

Simona Vykouřilová, matrika

bylinková zahrada 
v Domově sv. Josefa 
slavnostně otevřena

SOuTěŽNí OTÁzKA:
S  potěšením zveřejňuji křížovku, kterou zaslal 
František Brož ze Dvora Králové nad Labem. 
Tajenkou je název jedné části našeho města. 
Vyluštěnou křížovku zasílejte i  v  případě, že 
nebude mít vyplněna všechna políčka, ale 
výsledná tajenka již bude zřejmá.

Dne 14. června byla v  prostorách bývalého 
zahradnictví v  areálu Domova sv. Josefa 
v  Žirči u  Dvora Králové slavnostně uvedena 
do  provozu bylinková zahrada. Po  mnoho let 
byl tento prostor málo využívaný, a  to bylo 
jedním z  důvodů založení bylinkové zahrady. 
Dalším záměrem je přilákat do  této relaxační 
části areálu širokou veřejnost a  zapojit 
do projektu samotné klienty.  
V  minulém roce byly vytvořeny a  osazeny 
centrální ukázkové záhony se známými i  méně 
známými bylinkami. Dále byly vybudovány 
prodejní a  zeleninové záhony, přibylo zde více 
než 20 stromů (i  ovocných), které v  budoucnu 
zajistí příjemný stín v  horkých letních dnech. 
V druhé etapě byly vytvořeny speciální vyvýšené 
pracovní stoly s  pohodlným přístupem pro 
lidi na  vozíku, kteří by se dle svých schopností 
chtěli zapojit do výsadby, přesazování, množení 
i  sklizně rostlin. Pro relaxaci a  odpočinek jsme 
vybudovali loubí zčásti porostlé rostlinami 

Děkuji nemocnici ve  Dvoře Králové nad 
Labem za  vzornou péči, která je věnována mé 
manželce po  úrazu zlomeniny v  ramenním 
kloubu, jmenovitě primáři MUDr.  Patriku Vítovi 
a MUDr. Miloši Vaňkovi a ostatnímu zdravotnímu 
personálu.

Zděnek Borůvka

Děkují tímto zaměstnancům Diakonie za vstřícný 
přístup při dopravě mé nemohoucí matky 
do města.

Anna Syřišťová 

S o u h l a s í m  s e 
 z v e ř e j n ě n í m  

v   p ř í p a d ě  v ý h r y :

 ANO / NE

Jm é no: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pří j m ení:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ul ice,  č .  do mu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel . :  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

v  prostoru stávajícího pařeniště nebo posezení 
u vodního prvku. Samozřejmostí je bezbariérový 
pohyb po celém areálu. V zahradě je pamatováno 
i na zázemí pro zahradníky a jejich techniku. 
Bylinková zahrada dostala jméno po  Josefu 
Kamelovi – jezuitském misionáři, lékaři 
a amatérském botanikovi, který se narodil v Brně 
roku 1661. Kamel systematicky rozčlenil flóru 
a faunu na Filipínách, kde jako misionář působil 
a  věnoval se mimo jiné i  charitativní činnosti. 
Na  jeho počest byla v první polovině 18. století 
pojmenována nová květina z Japonska a severní 
Číny – kamélie, kterou však on sám nikdy neviděl. 

 Jitka Holcová

1. Psí rasa; souhrn něčeho (literární i peněžní)
2. Značka poloměru; opaky dnů; kloubní 
onemocnění
3. Spojka; úkaz na obloze; okraj
4. Ropný produkt; druh pštrosa
5. Porodit tele
6. Název písmene; odrůda vína
7. Cestovní doklad; část povozu; seveřan
8. Jihoamerický indián; dětský pozdrav
9.  Vojenská seskupení; předložka; v (anglicky)
10. Tázací zájméno; dřevěná obydlí
11. Písmenka „f“; bývalý název Ruska (zkratka)
12. Dehet; tělesný kontakt
13. Pohoří Jižní Ameriky; loketní kost (latinsky)

A. Hornina (krystalický vápenec); 
 část podlahové krytiny
B. Vodní hlodavec; klan; vysoušeč vlasů
C. Jen; výtažek z léčivých bylin; žlutohnědá  
 barva; označení dálnic ČR
D. TAJENKA
E. Značka automobilů; mužské jméno (20. 7.);  
 ňadro; předložka
F. Opak příletu; náplň psacího pera; římsky 50
G. Značka dusíku; maďarský zápor; svazek obilí;  
 norský dramatik a básník
H. Divadelní akademie múzických umění;   
 promítací plochy; dřívější SPZ Rychnova n. K.
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VYNIKAJíCí SPORTOVNí ÚSPěChY ŽÁKů zŠ SChuLzOVY SADY Třeťáci ze zŠ Podharť poznávali 
své město a okolí
V  rámci projektové výuky se vypravili naši 
třeťáci ve  středu 15. května vlakem do  Žirče, 
odkud se už prošli příjemnou cestou přes 
Braunův betlém, okolo Křížové cesty  
XXI. století nad Stanovicemi do  Kuksu. Tam 
navštívili farmaceutické muzeum včetně krásné 
barokní lékárny. Poučeni o  historii výroby léků 
a vybaveni vlastnoručně vyrobenými cukrovými 
pastilkami se vraceli vlakem zpět do  Dvora 
Králové.
V  další části projektu děti navštívily kostel 
sv. Jana Křtitele, rukopisnou kobku a  věž 
kostela, kde jim pan Langfelner vyprávěl 
o historii našeho města. Dokonce se podařilo 
vyslechnout polední zvonění přímo ve věži.
Završením celého projektu byla četba 
některých královédvorských pověstí a  jejich 
výtvarné ztvárnění.

Mgr. Š. Ruprichová a Mgr. H. Havlíčková  
ZŠ Podharť

V  letošním roce se zapojily některé dvorské 
školy do  soutěže OVOV – o  úspěšném tažení 
Královédvoráků v  okresním kole soutěže jsme vás 
již informovali. A  jak si vedli naši soutěžící v  kole 
krajském?
Do  krajského kola se nominovalo družstvo 
ZŠ Schulzovy sady a  dále šest jednotlivců ZŠ 
Schulzovy sady, čtyři zástupce měla v  kraji 
ZŠ Podharť a  3 zástupce ZŠ Strž. Tentokrát 
na  soutěžící čekalo sedm disciplín – běh na  60 
a 1000 m, hod kriketovým míčkem, skok daleký, 
2 minuty skoků přes švihadlo, 2 minuty shybů 
a  hod plným míčem. Místo 1000 m si mohli 
závodníci vybrat 2 minut driblování.
Královédvorským závodníkům se krajské kolo 
velmi vydařilo, když vybojovali i  přes úmorné 
vedro celkem 11 medailí. Devět medailí 
putovalo do  Schulzových sadů a  dvě do  Strže. 
Šesti královédvorským dětem, N. Drápalíkové,  
D. Horníkové, F. Vlčkovi, O. Vítkovi, J. Mikyskovi 
(všichni ZŠ Schulzovy sady) a  S. Erbenové (ZŠ 
Strž) se povedlo postoupit do  republikového 
kola, které se koná začátkem září v Praze.
V  loňském roce byl jediným královédvorským 
zástupcem ve velkém finále Jakub Mikyska, který 
vybojoval stříbrnou medaili.
Všem soutěžícím k  výsledkům blahopřejeme 
a věříme, že se jim bude v Praze dařit.

Mgr. Pavlína Špatenková,
ZŠ Schulzovy sady

KRÁLOVÉDVORŠTí 
ŠKOLÁCI NA KRAJSKÉM 
KOLE OVOV 

Ke  konci školního roku se našim žákům skvěle 
vydařily tři sportovní turnaje. 
Nejprve jsme se dvěma družstvy pod vedením 
Jiřího Baiera a  Miroslava Přichystala zvítězili 
v  krajském kole atletické soutěže Pohár 
rozhlasu.  Cesta začínala okrskovými koly. Se 
všemi družstvy jsme postoupili do kola okresního, 
odkud nikdo z nich neojdel bez medaile. Družstva 
mladších a starších žákyň si díky prvním místům 
vybojovala postup do  krajského kola v  Novém 
Městě n. M. Tam si některé z dívek ještě zlepšily 
svoje výkony a s dobrým náskokem obě družstva 
zvítězila!
Dne 5. června se na  krásně zrekonstruovaném 
městském stadionu konal již 5. ročník prestižního 
atletického klání o Pohár radnice. Zde základní 

školy ze Dvora Králové n. L a soupeřily v krátkých 
a  dlouhých bězích, skoku do  dálky i  do  výšky, 
hodu míčkem, vrhu koulí a  ve  smíšené štafetě. 
Po  závěrečném součtu bodů zvítězila se 
suverénním náskokem ZŠ Schulzovy sady. A to již 
po čtvrté za sebou!
A  nejčerstvější úspěch je zisk titulu vicemistra 
republiky v  softbalu. Smíšené družstvo deseti 
dívek a chlapců ze 7.–9. ročníku naší školy nejprve 
vyhrálo krajské kolo v Trutnově. Na republikovém 
kole v  Praze se naše družstvo díky dobrým 
výkonům dostalo až do  finálového zápasu 
proti Havlíčkovu Brodu. Tam se už projevila 
skutečnost, že naše družstvo bylo převážně dívčí, 
zatímco  soupeř měl naopak hlavně chlapce. 
Jejich větší síla na  odpalu nakonec rozhodla 
o  těsné prohře 6:5. V  této souvislosti je titul 
vicemistrů republiky skvělým výsledkem!
Gratuluji dětem a  chtěl bych jim poděkovat 
za  jejich obětavé výkony na  soutěžích a  za  čas 
i úsilí, které věnují své přípravě na trénincích.

Mgr. Jiří Baier

Ve  dnech 14.–16. 6. 2013 proběhla v  Brně 
celostátní přehlídka Středoškolské odborné 
činnosti. Setkaly se tu mladé vědecké naděje 
z celé České republiky, aby v 18 oborech přiblížily 
výsledky svých výzkumů a pokusily se dosáhnout 
vítězství, jež spojuje prestiž, nominace 
do mezinárodních soutěží i různé speciální ceny. 
Naše škola tam vyslala jako jediná v kraji hned tři 
reprezentanty, kteří se rozhodně neztratili. 
Daniel Bohutínský (4. A) svou prací Bílkoviny 
na klíč v oboru biologie natolik oslnil, že ve velké 
konkurenci zvítězil! Získal tak mimo jiné účast 
v širší nominaci na zahraniční soutěž. Jan Škvarka 
(4. C) obsadil se svou prací Pátrání po  osudech 
bratří Mikešových za  1. světové války v  oboru 
historie výborné 3. místo. Lukáš Machek (4. A) 
se umístil v  oboru chemie se svým projektem 
Příprava fosfonových kyselin a  odvozených 
fosfonátů vybraných kovů na 10. místě.
Doufáme, že i  nadále se budeme prosazovat 
v konkurenci více než 1300 českých středních škol 
takto úspěšně.

PhDr. Ivo Rejchrt
Gymnázium Dvůr Králové n. L.

Česko-německé partnerství 
Ve  dnech 15.–17. května se uskutečnila již 
tradiční výprava žáků ZŠ Schulzovy sady 
do  Českosaského Švýcarska. Jedná se o  žáky 
7.–9. tříd, kteří se na  naší základní škole učí 
německému jazyku. Místem setkání české 
a německé skupiny je vždy Hřensko. 
Po  přivítání následuje procházka tamní krásnou 
přírodou a  plavba na  lodičkách s  patřičným – 
– dvojjazyčným – komentářem. Po večeři utužujeme 
přátelské vztahy s  německou skupinkou. Hrají 
se nejrůznější hry, sportuje se, ale hlavně, děti se 
přestávají stydět a začínají konečně komunikovat! 
Je slyšet angličtina i  němčina, nesmírný ohlas 
mají české a  německé jazykolamy, písničky. Ráno 
po  snídani vyrážíme na  další túru – tentokrát již 
s opravdovým průvodcem. Německý průvodce se 
snaží mluvit lámanou češtinou, což je pro naše žáky 
velmi vtipné. Dlouhý a fyzicky dosti náročný výšlap 
nám krátí směsicí nejrůznějších her, jde hlavně o to, 
aby byli žáci donuceni ke  vzájemné komunikaci. 
Po  přechodu státní hranice v  německé spolkové 
zemi Sasko a  pár kopečcích vynikající zmrzliny 
padají i  poslední zábrany. Úplně odpadnou 
po  příchodu do  kempu, kde po  vlastnoručně 
opečené typické německé klobásce (Bratwurst) 
a za zvuků praskajícího ohně lze ze všech obličejů 
vyčíst sice značnou únavu, ale i  chuť a  odvahu 
vrhnout se do němčiny a angličtiny úplně bezhlavě. 
A  právě toto je naším hlavním cílem! Následuje 
poslední společná snídaně, zaznívají poslední 
cizojazyčné obraty a jede se zpět do Čech. 
Po cestě hodnotíme a probíráme klady a zápory 
naší výpravy, ale hlavně, naši žáčci zjišťují, že 
bez znalosti cizího jazyka se dnes již skutečně 
neobejdou.   

Mgr. Lada Marksová, Mgr. Kateřina Novotná
ZŠ Schulzovy sady

Vynikající výsledky 
královédvorských 
gymnazistů  pokračují!

Včelařský kroužek se bude konat každý pátek 
v  odpoledních hodinách od  října 2013 v  DDM 
Jednička. Kroužek se bude skládat z  teoretické 
a praktické části. Bližší informace o náplni kroužku 
budou vyvěšeny v  září v  královédvorských 
základních školách.

Jaroslava Hrdinová

Včelařský kroužek

  Královédvorští medailisté krajského kola soutěže OVOV Foto: P. Špatenková 

KONTROLA DISTRIbuCE NKR
V  městském informačním centru a  na  recepci 
MěÚ je seznam, do kterého v případě problémů 
s  roznáškou NKR uvádějte, kde a  jak (příp 
opakovaně) NKR chybí. Děkujeme.
Zároveň je na  těchto dvou místech k  mání 
aktuální NKR.
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SKAuTSKÉ STřEDISKO hLÁSí: 

ukázka práce policejních psovodů zakončila celoroční 
projekt na zŠ Strž

Putování nejen za zvířátky 
Vše začalo s  příchodem jara, kdy se s  námi 
rozloučila paní zima. Čekalo na  nás poznávání 
různých druhů zvířátek. Nejprve jsme se na školní 
zahradě setkali spolu s  čápem a  liškou s  dravci, 
o kterých nyní víme spoustu nových zajímavostí. 

Za  dalšími zvířátky jsme se museli vypravit 
autobusem do  Jaroměře. Navštívili jsme 
záchrannou stanici handicapovaných zvířat, ale 
také železniční muzeum se starými lokomotivami. 
Pozvání do  naší mateřské školy přijal i  pan 
Komeda se svými hady, ještěrkou a  morčaty. No 
uznejte, kdopak si může jen tak pohladit velkého 
živého hada – my jsme to štěstí měli. A  to není 
všechno. Rodiče našeho kamaráda nás pozvali 
na  svůj statek, kde nám ukázali prasátka i  se 
selátky. Měli jsme možnost krmit kachny, slepice, 
ale také si pohrát s pejsky na dvorku. Ani se nám 
nechtělo odjet zpět. Také byl moc hezký Den lesů 
v Hájemství. Zde jsme se povozili na koních, získali 
nové znalosti o  životě a  práci v  lese a  o  chování 
k přírodě. Samozřejmě, že jsme nezapomněli ani 
na  exotická zvířata v  naší zoo. Aby toho nebylo 
málo, ještě jsme se vydali do  chovné stanice 
exotických ptáků do  Bílých Poličan. Teď už nás 
čeká jenom školní výlet, na který se moc těšíme.
Kluci a holčičky z MŠ Slunečná II.

Jana Štěpánová 

Již v předešlých článcích jsme vás informovali o tom, 
že v  obou prvních třídách ZŠ Strž letos probíhá 
projekt „Policie pomáhá s  bezpečností prvňáčků“, 
pořádaný ve  spolupráci s  Policií ČR. V  průběhu 
celého školního roku se žáci 1. A  a  1. B setkávali 
s  por.  Bc.  Udo Ertnerem, aby se dozvěděli něco 
nového. Do  projektu se zapojili také někteří žáci 
6. B, kteří sehráli několik scének, a žáci z 6. A, kteří 
nakreslili pracovní listy. 
Na jednotlivých lekcích prvňáčkové získali infor-
mace o  fungování integrovaného záchranného 
systému, seznámili se se zásadami osobního 
bezpečí a pravidly silničního provozu, naučili se 
správně chovat jako chodec i cyklista. Pravidelná 
setkání zpestřovaly praktické ukázky.  S velkým 
ohlasem se setkala návštěva Obvodního oddě-
lení Policie ČR ve  Dvoře Králové n. L. spojená 
s  ukázkami práce technika. Zvláště chlapcům, 
ale nejen jim, se líbila prohlídka policejního auta. 
V pátek 7. června na děti čekalo závěrečné pře-

kvapení. Počasí se umoudřilo, po  dlouhotrvají-
cích deštích se oteplilo, dokonce vysvitlo sluníč-
ko, a tak se poslední „lekce“ konala venku. Před 
budovou školy stálo auto s nápisem POLICIE, ze 
kterého se ozývaly hlasité zvuky. Prvňáčkové 
hned tajemství odhalili. Pes! Ale ne jen tak le-
dajaký. Pravý policejní! Dva psovodi předvedli 
se svým svěřencem ukázky poslušnosti a  zása-
hu proti pachateli. Dalším překvapením bylo 
čtyřměsíční štěně, které si děti mohly dokonce 
pohladit. Zajímavá byla také ukázka výstroje 
policistů. Někteří žáčkové si vyzkoušeli neprů-
střelnou vestu, chrániče či ochrannou přilbu. 
Přesvědčili se tak na  vlastní kůži, že práce poli-
cisty není lehká.  A to doslova. Vždyť kompletní 
výstroj váží téměř 30 kg! Toto páteční dopoledne 
se stalo příjemným zakončením celého projektu, 
jenž se snažil vysvětlit dětem důležitost dodržo-
vání pravidel a zásad bezpečnosti. 

Mgr. Vlasta Mertlíková

O  víkendu, 7.–9. června, proběhlo krajské kolo 
Svojsíkova závodu v Jinolicích u Jičína.  Družina 
Káňat z 3. oddílu, která postoupila ze základního 
kola, reprezentovala naše skautské středisko 
Zvičina a  obsadila 10. místo.  Děkujeme jim 
za výbornou reprezentaci našeho střediska.
V  této době je právě oddíl světlušek a  vlčat 
na  táboře na  Kateřině.  Tábor je pro děti 
od  začátku jedno velké dobrodružství. Objevují 
bydlení ve  stanu, hry, sportování, vaření, pobyt 
v přírodě, noční hlídky i výlety do okolí. Výhodou 

je, že se děti znají navzájem 
z  oddílů, které pracují 
i  v  průběhu školního roku, 
a proto zde mohou uplatnit 
své nabyté dovednosti 
a znalosti z činnosti oddílů.
Na  přelomu července 
a srpna bude také probíhat 
tábor 3. oddílu na tábořisti v Kalu u Pecky.

Ing. Martin Stránský   

Dnes dopoledne jsme byly ve  školce 
MC, jako každý pátek. To je paráda! 
Dneska jsme hrály novou pohádku. 
Karkulka potkávala cestou lesem 
zpívající a  recitující lesní zvířátka. 
S  knížkou a  maňásky jsme se s  dětmi 
bavily celé dopoledne. 
Během páteční školičky poznáváme 
barvy v  bazénku již tradičním 
„koupaním“ v  barevných mičcích 
a  řikáme si, co každá barva vyjadřuje. Dbáme 
na  správnou komunikaci a  pomáháme dětem 
individuálně s vybudováním si vlastního prostoru 
pro samostatnou ale i  společnou hru. Klademe 
důraz na  citlivé zapojení a  podporu zájmu 
o aktivity a hračky u každého příchozího dítěte.
S dětmi bohatě využíváme zahrady mateřského 
centra, kde děti na čerstvém vzduchu provětrají 
skluzavku, pískoviště, houpačky a velké množství 
hraček. 
Čas na  adaptaci ve  školce nanečisto 
doporučujeme rodičům s  ohledem na  věk, 
sociální zralost a návyk dítěte zcela individuálně. 
Rodič smí být kdykoli přítomný ve  školce 
nanečisto, a  to po  dobu potřebnou pro plný 
komfort dítěte. Školka nanečisto probíhá  
1× týdně v mateřském centru Žirafa na náměstí 
TGM, vedle městského informačního centra, a to 
vždy v  pátek od  8:00 do  12:00 hod. Těšíme se 
na všechny příchozí!
Chceme touto cestou velmi poděkovat paní 
Lence Horáčkové z ordinace u Prouzů za krásnou 
přednášku o  tom, jak si zachovat zdravý 
úsměv a  panu Zdeňku Pikovi z  královédvorské 
záchranné služby za  příjemnou besedu 
s  názornými ukázkami o  poskytování první 
pomoci při dětských úrazech.

Kolektiv MC Žirafa

ŠKOLKA NANEČISTO V MC 
ŽIRAFA

Dne 24. května se žáci naší školy zúčastnili již 
čtvrtého ročníku mezinárodního Hudebně 
divadelního festivalu speciálních škol, který se již 
tradičně konal v  nádherných prostorách hotelu 
Beránek v  Náchodě. Akci pořádá každoročně 
Základní škola a  Mateřská škola Josefa Zemana 
Náchod pod vedením ředitele Ing. Ivo Feistauera. 
Festivalu se zúčastnilo několik speciálních škol 
z  ČR i  zahraničí. Žáci předváděli své taneční 
a  dramatické scénky před odbornou porotou, 
která byla složena ze zástupců Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje, ředitele Českého 
rozhlasu apod. Mezi hlavními hosty festivalu 
nechyběla zpěvačka Michaela Nosková 
a showman Jan Bendig. 
Žáci naší školy účinkovali s  taneční scénkou 
„Zvířátka a  loupežníci“ pod vedením Bc.  Lucie 
Mackové a  Hany Pfeiferové. Toto vystoupení 
v  krásných kostýmech obsadilo první místo 
v  kategorii Poutavé zpracování pohádky.  Děti 
dostaly spoustu krásných cen a měly obrovskou 
radost. 
Velký dík touto cestou patří i  panu Jiřímu 
Reilovi ze Zábřezí, který děti zdarma dopravil 
do  Náchoda, držel nám palce a  bezpečně nás 
přivezl zpět do školy.

Bc. Lucie Macková

Úspěch dětí zŠ a PrŠ ze Dvora 
Králové nad Labem v Náchodě

Sportovní život studentů 
gymnázia

Studenti gymnázia se zapojují běžně do  mnoha 
sportovních soutěží pořádaných pro sportovce 
odpovídajících věkových kategorií. Dáváme 
přednost zejména tradičním sportům jako jsou 
atletika, basketbal, volejbal, oblíbený florbal, ale 
provozujeme i další sporty.
Snažíme se využívat připravenosti a  dovedností 
studentů získaných ve  sportovních oddílech či 
sportovních zájmových kroužcích. Mezi středními 
školami se nám celkem daří dobře reprezentovat 
město nejen na úrovni okresu, ale i kraje.
Kromě této reprezentace se pokoušíme 
rozpohybovat co největší počet studentů i během 
roku. Proto pořádáme opakovaně celoroční 
soutěž mezi třídami, která se skládá z  několika 
turnajů, atletických disciplín, gymnastiky, a také 
z deskových her, které probíhají prakticky každý 
měsíc. Atmosféra při těchto odpoledních je velmi 
přátelská a  napomáhá kontaktu a  komunikaci 
mezi všemi věkovými kategoriemi na gymnáziu. 
A  tak si klidně primán vyslouží uznalý potlesk 
maturantů za  předvedený výkon a  žáci vyšších 
ročníků se stávají vzory mladším.
Míčové turnaje zase probouzejí velké vášně 
a  s  tím spjaté fyzické nasazení. Přesto i  při nich 
vládne ryze sportovní duch. Gymnastické 
disciplíny prověří dovednosti získané 
na hodinách TV, šachy a dáma dají šanci i méně 
fyzicky zdatným.
Vyhlašování výsledků turnajů a  ocenění 
nejúspěšnějších účastníků se koná tradičně 
v aule za účasti všech studentů.
Boje o nejsportovnější třídu jsou trvale sledované 
a rivalita je veliká. Tato rivalita ale vede k pocitu 
sounáležitosti ke škole, a to nejen té sportovní.

Blanka Hofmanová
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Úspěch královedvorských 
šachistů

Jarní úspěchy mladých softbalistek

SKVěLÉ VýSLEDKY SOKOLSKÉhO ŽACTVA
Tři žákyně a  tři žáci královédvorského Sokola 
nastoupili v  družstvech župy Podkrkonošské – 
– Jiráskovy na  přeboru České obce sokolské 
v  sokolské všestrannosti, který se konal v  prvním 
červnovém týdnu v Brně.
Družstvu mladšího žactva I. složenému pouze 
z královédvorských závodníků – K. Holubcové, 
N. Bujárkové, O. Schreibera a J. Gruse se závod 
opravdu vydařil – dosáhli bodového zisku, 
který jim vynesl zlato Družstvo mladšího 
žactva II. tvořili S. Erbenová a  S. Rajsner ze 
Dvora Králové, N. Chvojková z  Náchoda a  Š. 
Kollert z  Police n. M. – mezi osmi družstvy 
vybojovali 3. místo. 
Závodníci dosáhli také mnoha individuálních 
úspěchů. S. Erbenová a N. Chvojkovou obsadily 
1.–2. místo v  gymnastice, N. Chvojková získala 
zlato za  plavání, O. Schreiber a  S. Rajsner 
za  plavání získali bronz. K. Holubcové se 
podařilo vybojovat dvě stříbrné medaile 
za  atletiku a  šplh, O. Schreiber byl ve  šplhu 
třetí. Naši závodníci se i  v  dalších disciplínách 
umísťovali v  první desítce, V  celkovém 
hodnocení jednotlivců vybojovali právě dvorští 
závodníci tři medaile nejcennější. O. Schreiber 

získal stříbrnou a  K. Holubcová s  J. Grusem 
bronzovou medaili za sokolskou všestrannost.
V Praze se v polovině června přebor ČOS v sokolské 
všestrannosti staršího žactva, dorostu a dospělých. 
Naši sokolskou jednotu zde reprezentovali 
starší žákyně Eva Špatenková a starší žák Ondřej 
Rausa. E. Špatenková skončila ve  sportovní 
gymnastice na bronzové příčce, v atletice na 6. 
místě a  ve  šplhu a  plavání byla 9. O. Rausa 
vybojoval s  velkým bodovým náskokem zlato 
za  gymnastický pětiboj, stříbro za  atletický 
čtyřboj a za šplh, v plavání skončil na 10. místě. 
V  celkovém hodnocení sokolské všestrannosti 
vybojoval O. Rausa titul přeborníka ČOS a zlatou 
medaili, Eva Špatenková vybojovala stříbro. 
Jsme rádi, že se našim závodníkům podařilo 
i  letos udržet vysokou úroveň sokolské 
všestrannosti v  župě Podkrkonošské, kterou 
držíme již mnoho let. Mladší družstvo dostalo 
od  ČOS za  1. místo skvělý dárek v  podobě 
desetidenního pobytu na  sokolském táboře 
v  Alpách, který pořádá župa Švýcarská. Všem 
závodníkům blahopřejeme a  děkujeme 
za skvělou reprezentaci.

Pavlína Špatenková, TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Nová sezóna se nese ve znamení úspěchů dvorských 
softbalistek ve všech kategoriích, ve kterých mladá 
děvčata nastupují. 
Prvním úspěchem byl očekávaný postup týmu 
kadetek po kvalifikaci do extraligy 2013, který hned 
od počátku ukázal svoji sílu. Dalším turnajem, který 
do Extraligy nepatří, ale je největší a nejkvalitnější 
v Evropě v této kategorii, je Krčanda v Praze. Naše 
hráčky dominovaly na turnaji již potřetí za sebou, 
kde porazily všechny týmy a ve finále si vychutnaly 
tradičního účastníka Moscovii (Rusko) vysoko 
výsledkem 12:1.
Mezi další vítězné turnaje, již extraligové, se 
zařadila tradiční Werichiáda v  Praze Řepích. 
Druhým extraligovým kolem se stal turnaj 
v Ostravě na Arrows, kde děvčata drtivě zvítězila 
ve  všech pěti zápasech s  celkovým skóre 67:0. 
Jednoznačně tak vedou extraligovou tabulku.
Neméně dobře si vede i  tým žákyň, který letos 
pod novým vedením trenérů Pavla Linka a Petra 
Buřvala odehrály již 2 kola extraligy žákyň a jsou 
na  2. místě průběžného pořadí. Nově sestavený 
tým navazuje na předešlé úspěchy našeho oddílu.

Společný tým SC Dvůr Králové n. L. a SK Joudrs 
Praha zvítězil na OPEN MČR juniorek do 19 let, kde 
ve finále zvítězil 6:0 nad děvčaty z týmu Žraloci 
Ledenice. Nejlepší nadhazovanou turnaje byla 
vyhlášena Apolena Výborná a  nejlepší pálkařka 
Nikol Tabačková z našeho oddílu.
Úspěchy přicházejí i  na  poli reprezentačním. 
Adéla Linková byla nominována na mezinárodní 
turnaj žákyň v  Collechiio, který se bude konat 
v  srpnu v  Itálii. Hráčky Adéla Školová, Pavlína 
Vágnerová a Apolena Výborná byly nominovány 
do  reprezentačního týmu ČR kadetek, které se 
zúčastní v  termínu 5.–10. 8. 2013 ME v  Ostravě. 
Hlavním koučem a  manažerem reprezentace 
ČR kadetek byl předsednictvím ČSA nominován 
trenér našeho oddílu Alan Výborný.
Velkým úspěchem byla i  nominace 15leté 
Apoleny Výborné do týmu reprezentace juniorek 
do 19 let, který se v termínu 1.–7. 7. 2013 zúčastní 
MS juniorek v Kanadě v Brampton (Toronto).
Přejeme děvčatům mnoho úspěchu na  poli 
domácím i mezinárodním!

Alan Výborný

V  sezoně 2012/2013 se královédvorští šachisté 
umístili na  druhém místě v  tabulce přeboru 
Královéhradeckého kraje. Musím však upozornit, 
že nám letos přálo štěstí, většina družstev měla 
totiž velmi vyrovnané bodové hodnocení. Velký 
dík patří dlouholetému článku oddílu a  „duši“ 
družstva RNDr.  Rostislavu Svídovi. Klíčoví hráči, 
kteří se na  úspěchu podíleli, jsou: L. Špaček,  
M. Čeřovský, J. Vojtěch a F. Fuchs.
Tento úspěch se podařilo opakovat po 14 letech. 
V  té době byl na  prvním místě klub Desko 
Liberec.

Jiří Beránek

První turnaj Škorpionů ze Self 
defence teamu MPDK  

V  sobotu 8. června pořádal náš oddíl skoků 
na  trampolíně Sokola Dvůr Králové nad Labem 
český pohár věkových skupin. Je to závod, kde 
jsou závodníci rozděleni do věkových kategorií. 
Tento závod je pro závodníky od  9 do  18 let 
a  skáče se povinná a  volná sestava a  nejlepší 
závodníci postupují do finále.
Do našeho města se sjelo 73 závodníků z 8 oddílů 
z  České republiky. Za  náš oddíl se zúčastnilo 
8 závodníků. Nejlépe si vedl Petr Novák 
v kategoorii 9–10 let chlapci, když svoji kategorii 
vyhrál. Na místě 4. skončil Nikolas Steiner.
V kategorii 11–12 let chlapci postoupil do finále 
ze 4. místa Josef Drtina a ve finále celkově obsadil 
krásné 2. místo.
V synchronních dvojicích za náš oddíl startovali 
3 dvojice a to v kategorií 9–10 let chlapci Novák 
Petr – Steiner Nikolas, kteří obsadili 2. místo 
a v kategorií 11–12 let dívky Michaela Hrnčířová - 
Adéla Hulíková, kteří obsadily 4. místo , Vosáhlová 
Barbora  - Trníková Andrea skončily na 5. místě.
Závod se vydařil a poděkování patří všem, kteří 
se podíleli na  přípravě a  průběhu závodu. Dále 
děkujeme městskému úřadu, místostarostovi 
města Dvora Králové n. L. panu Janu Bémovi 
za  zahájení závodu a  všem sponzorům, kteří 
věnovali ceny pro závodníky.

Josef Jiráček

Výsledky závodu trampolín 
ve Dvoře Králové nad Labem

V  neděli 9. června se Self defence team MPDK 
se svým mládežnickým oddílem Škorpionů 
zúčastnil prvního otevřeného turnaje v  kumite 
bez rozdílu stylu. 
Turnaje se zúčastnilo celkem cca 150 sportovců 
z  15 klubů a  Self defence team MPDK byl 
zastoupen ve  třech váhových kategoriích 
čtyřmi žáky. Instruktoři Petr Karban a Jan Štípek 
z turnaje odjížděli spokojeni, protože „škorpioni“ 
vybojovali dvě čtvrtá místa – Tomášek Lukáš  
4. místo v kat. 30 kg a Zdeněk Krejčí 4. místo v kat. 
60 kg. Spokojenost celého týmu byla o  to větší, 
že tato první účast na  turnaji měla být pouze 
získáním nových zkušeností v kontaktním zápase 
a  o  žádném umístění na  předních místech se 
neuvažovalo. Budeme klukům držet pěsti, aby 
tato nepopulární bramborová umístění byla 
v příštím turnaji proměněna v blýskavé kovy. 

Petr Karban
sdtmpdk@seznam.cz 

Softballový tým kadetek Dvůr Králové nad Labem Foto: A. Výborný
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V  úterý 18. června se za  horkého letního odpoledne konala pod záštitou ZUŠ R. A. 
Dvorského na  náměstí TGM charitativní akce, jejíž výtěžek putuje do  povodněmi 
postižené Svobody nad Úpou. Na této akci vystupovaly děti ze ZUŠ R. A. Dvorského 
a taneční skupiny Angeles Dance Group (na totografii). Foto: K. Sekyrková

Členové rodiny Attitudových ve věku 3–23 let, aneb taneční skupina pod vedením Lucie 
Sýkorové, předvedli 7. června v Hankově domě svým blízkým i široké veřejnosti výsledky 
svého celoročního snažení. Foto: K. Sekyrková

Královédvorská ženská posádka s  romantickým názvem „Dračí žrádlo“ zvítězila na   
7. ročníku závodů DRAČÍCH LODÍ, který se konal 15. června v Pardubicích. Lodě od-
vozené od boha vod - draka, jsou 12,5 metrů dlouhé a pojmou 20 pádlujících.  Více 
na www.dvurkralove.cz (Co se do NKR nevešlo).  Foto: J. Mikyska

Dne 13. června byla za přítomnosti hejtmana Královéhradeckého kraje, vedení města 
Dvůr Králové nad Labem a zástupců královédvorské nemocnice a slavnostně otevřena 
nemocniční lékárna v budově nové polikliniky ve Dvoře Králové nad Labem. Otevírací 
doba je po–pá: 7:30–15:30 hod. Foto: K. Sekyrková

MISTŘI! MISTŘI! MISTŘI! Dne 8. června členové královédvorské taneční skupiny Angeles 
Dance Group vybojovali zlato na  Mistrovství České republiky Special Couple Dance 
v kategorii Pom pom dance. Juniorky si domů odvezly stříbro. Foto: archiv ADG

Ve středu 12. června odstraňovali kolem 16:00 hod. hasiči včelí roj z kvetoucího stromu 
na náměstí TGM. Vybavení hasiči roj během 15 minut odstranili. Rozhovor s J. Hrdinovou, 
členkou královédvorského svazu včelařů, čtěte o včelím rojení a jeho možném nebezpečí 
pro širokou veřejnost na www.dvurkralove.cz (Co se do NKR nevešlo). Foto: K. Sekyrková

Horké letní dny trvající od 17. do 20. června prověřily novinky na Tyršově koupališti. Všemi 
nazývaný „zelený bazén“ dostal nový modrý nátěr a  značně tím vzrostla jeho obliba 
u mladších návštěvníků koupaliště. K jejich spokojenosti přispěla také teplota vody (28°C) 
a prodloužená otevírací doba koupaliště (do 21:00 hod.). Foto: K. Sekyrková

V sobotu 22. 6. 2013 se konal v kostele J. Křtitele charitativní kocert. Nejdříve zpíval 15letý 
mladík Michal Horák, poté zazněly v podání muzikálové zpěvačky Kamily Nývltové krás-
né skladby z muzikálů, ve kterých účinkuje (Angelika, Aida, Bídníci a další). Diváci zapla-
cením dobrovolného vstupného pomohou pěstounským rodinám.  Foto: A. Poláková


