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CMYK STRÁNKA

Vzpomínka na hrůzy 

2. sVětoVé Války

Každoročně začátkem května si 
připomínáme slavné dny osvobození naší 
vlasti a konec 2. světové války. Naše okresní 
organizace ČSBS Náchod si to letos opět 
připomenula v několika akcích. U památníku 
pochodu smrti, v  blízkosti Choustníkova 
Hradiště, se ta letošní se konala v sobotu 18. 
května 2013.
Brzy ráno vyrazilo z  Rogožnice na  kolách 
21 účastníků „Cyklojízdy historické paměti“ 
po  stopách „Pochodu hladu a  smrti“. 
Celá 104 km dlouhá cesta kopírovala jeho 
válečnou trasu. Někteří se této cesty účastnili 
již po několikáté - jízdou chtěli uctít památku 
obětí. Všichni dorazili včas, nevzdali jízdu 
a  ještě pak položili kytice u  památníku 
v  Choustníkově Hradišti. U  památníku 
stáli čestnou stráž v  uniformách vojáků 
spojeneckých armád 2. světové války 
i  členové naší okresní organizace ČSBS a  

členové Spolku vojenské historie TS 20 Pláň 
z České Metuje.
Vzpomínky se zúčastnilo mnoho občanů 
Hradecka, Náchodska i Trutnovska. Účastnili 
se i  diplomatičtí zástupci Ruska a  Polska, 
kteří přijeli z  Prahy. Zavazuje nás odkaz 
obětí 2. světové války. Nedopustit znovu 
něco podobného v budoucnu. A bránit mír 
ve světě.
Co nás však nejvíc toho dne potěšilo, že se 
bratru Miroslavu Holčovi podařilo pozvat 
na  náš zájezd a  vzpomínku paní Alici 
Šupinovou z  Ostravska, manželku jednoho 
z  bývalých vězňů koncentračního tábora 
Gross-Rosen, dnes již zemřelého. Ta nám 
pak vyprávěla příběh svého muže.
Jan Šupina, rodák z  Ostravska, se narodil 
roku 1922. V roce 1942 byl totálně nasazen 
na  práci do  Německa. Pracoval v  továrně 
na  výrobu munice. Setkal se tam s  dalšími 
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CO SE DO NKR NEVEŠLO

proČ sE Do nkr 
VŠEChno nEVEJDE?

Je mi líto práce, kterou si autoři příspěvků 
dali s tím, aby dali veřejnost vědět o své akci 
či dobrém nápadu a snaze. Důvodů, proč 
právě jejich článek není součástí NKR,  je 
většinou více. Rozhodnutí je na redakční 
radě složené z vedení města, šéfredaktorky 
a zástupce odboru ŠKS.
Bohužel papírová verze není nafukovací 
a přidávat jen tak stránky navíc není taková 
sranda, jak to vypadá. 
Moderní technologie nabízejí mnoho 
možností jak zkombinovat papírovou 
a digitální verzi novin. Je zřejmé, že tištěné 
noviny časem zcela zaniknou - ale ještě chvíli 
jistě budou mít tiskárny dobré živobytí. Tato 
příloha je prvním nástinem tohoto vývoje 
i v novinách naší radnice. Budeme rádi 
za vaše podněty na vylepšení - zavedení 
mobilní verze NKR, možnost diskuse, větší 
interaktivita mezi články atd.

Ing. Kateřina Sekyrková

„Zavazuje nás odkaz obětí 2. světové války. Nedopustit znovu něco 
podobného v budoucnu.“ 

Manželka a dcera Jana Šupiny  na místě základů cely 22, kde byl vězněn.

mladými lidmi (Hlavatý a  Kapeluch), 
skamarádili se a  spolupracovali. Domluvili 
se i  na  sabotážích ve  výrobě. Nevydržel 
však Kapeluch, který se k sabotážím přiznal 
a ostatní udal. Šupina a Hlavatý byli v r. 1943 
posláni do  koncentračního tábora Gross-
Rosen s  označením „návrat nežádoucí“. 
Šupina však přestál i  těžkou práci 
v  koncentračním táboře. Na  konci války 
se mu podařilo při pochodu smrti v  okolí 
Jaroměře z  transportu utéci. Za  pomoci 
našich lidí se pak skrýval až do osvobození. 
Tolik stručná informace z  úst jeho dnes 
90leté manželky, která s námi jela a osobně 
pak položila velkou kytici na základy bloku 
22, kde byl vězněn její muž. Sestra Šupinová 
vyslovila uznání a  poděkování též panu 
Novotnému za  fundovaný výklad po  celé 
trase jízdy.
Dík patří Miroslavu Holčovi z  Meziměstí 
za  zajištění pobytu paní Šupinové i  její 
dcery, a také za zajištění hladkého průběhu 
a  organizaci cyklistické jízdy z  Rogožnice 
do Choustníkova Hradiště.

Jindřich Novotný, ČSBS Náchod
Foto: Miroslav Holča, ČSBS Náchod
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Stále se hovoří o  tom, že naše řady stárnou 
a mládež o tento krásný koníček nemá zájem. 
Jistě. Doba je jiná a pokrok ve všech oblastech 
jde rychle kupředu. Musíme se smířit s tím, že 
to dnes není jako před padesáti léty, kdy jsme 
s  radiem začínali. Přesto nelze opomenout 
fakt, že právě radioamatéři jsou nositeli 
pokroku v oblasti radiokomunikací. 

Nová generace radioamatérů
Používáme moderní technologie, počítače, 
internet, GPS a  ostatní vymoženosti 
moderní techniky. Nezůstali jsme 
u  krystalky, ale udělali za  minulá léta 
veliký krok kupředu. Kolem Země krouží 
satelity postavené amatéry a  přes ně také 
komunikujeme. Již v  sedmdesátých letech 
minulého století používali i  čeští amatéři 
datové sítě velmi podobné dnešním sítím 
mobilních operátorů. V  dnešní době má 
mládež mnoho lákadel, které naše generace 
neměla. Ale i tak nacházejí v našem koníčku 
zalíbení. Lákají je spojení s  amatéry 
z dalekých zemí a prožívají u radia stejnou 
radost, ale i  nervozitu, jako jsme prožívali 
my v našich začátcích. Našli zalíbení v účasti 
v  radioamatérských závodech a  poměřují 
si své síly i  s  amatéry z  jiných zemí. 
A v závodech dosahují pěkných výsledků.

Kroužek radiotechniky při DDM 
Jednička
V radioklubu OK1KOB ve Dvoře Králové nad 
Labem je práce s  mládeží již dlouholetou 
tradicí. Při DDM Jednička pracuje kroužek 
radiotechniky a  radiového vysílání. Je 
přirozené, že jej vedou členové našeho 
radioklubu. Vedoucí, kteří jim věnují svůj čas 
a zasvěcují je do tajů elektroniky i vysílání, 
také před několika lety v  kroužku začínali. 
Radiotechnika se stala jejich studijním 
oborem a  i  budoucím povoláním. Mládeži 
v  kroužku se věnují velice obětavě a  jejich 
práce přináší výsledky. 

Podpořený projekt
Na internetu se dozvěděli o akci O2 s názvem 
ThinkBig Nadace Telefonica s  motem 
„Podporujeme mladé lidi a  jejich nápady“. 
Dali hlavy dohromady a začali tvořit projekt 
s názvem „Radioamatéři nejsou blázni“. Nic 
nám nemohlo udělat větší radost, než že 
kluci bez nějakého nucení, zcela samostatně 
něco vymysleli a začali realizovat. Celý jejich 
projekt je postaven na  tom, že se naučí 
obsluhovat radiostanici a  vyvrcholí to až 
účastí na závodech. Je také velice potěšující, 
že se v  kroužku zabývají i  bastlením 
(stavbou). Vždyť je již dávno minulostí, kdy 
jsme si vysílače, přijímače, nebo transcievery 
museli stavět, nebo přestavovat vojenská 
zařízení, která občas byla k  mání. Kluky to 
baví a navíc mají zájem i o vysílání.
Kluci k  připravovanému projektu natočili 
demonstrační video, který je ke  shlédnutí 

na . Pokud se chcete s projektem seznámit 
a  krátké video si prohlédnout, najdete jej 
na  odkazu www.o2thinkbig.cz v  rubrice 
mapa projektů.

Zpětná vazba práce s mládeží
Kluky budeme maximálně v  jejich snažení 
podporovat, pomůžeme jim s  osvojením 
provozu a  se vším co k  vlastnímu vysílání 
budou potřebovat. Odměnou nám 
bude dobrý pocit, že radioamatérské 
vysílání v  radioklubu Zvičina - OK1KOB 
nezanikne s  námi, kteří k  rádiům usedáme 
již více než padesát let. Plakat nad tím, že 
mládež v  dobách počítačů a  mobilů již 
o  elektrotechniku a  radio nejeví zájem, 
nemá smysl. Ano, zájem je jistě menší než 
před půlstoletím, ale pokud se najde někdo 
ochotný se mládeži věnovat, jejich zájem tu 
je. Máme štěstí, že mezi námi jsou ti, kteří 
před lety v  kroužku začínali. Jsou to Petr 
OK1DIE, Ivoš OK1TYR a  Honza OK5MAD. 
Právě v kroužku začala jejich cesta k profesní 
budoucnosti. Dnes již mají dokončeno 
vysokoškolské studium a  pokračují 

ve  studiu doktorandském. Svůj volný čas 
věnují mládeži. Práce s  mládeží je zárukou 
budoucnosti nejen radiotechniky, ale 
i budoucností v jiných zájmových oblastech. 
Těm, kteří mládeži věnují svůj volný čas, 
patří obrovské uznání a  dík. Je to mnoho 
vedoucích nejen v kroužku ve Dvoře Králové 
nad Labem, ale i všude po celé naší zemi.

Další činnosti radioklubu
Radioklub OK1KOB – Zvičina je asi jediný, 
který v našem okrese aktivně působí v tak 
širokém spektru činnosti. Nejen kroužek 
mládeže, ale vysílání na  KV, VKV, UKV 
různými druhy provozu, pravidelná účast 
v  řadě závodů, každý týden klubové dny 
a dvakrát ročně již tradiční setkání. Pokud 
vás naše činnost zaujala, budete kdykoliv 
vítáni mezi námi a  rádi vám náš koníček 
předvedeme. Informace o  nás najdete 
na  www.elli.cz/ok1kob, nebo na  našich 
klubových dnech každé pondělí v  17:30 
hodin v kavárně Krafárna. Také nás najdete 
každou třetí neděli v měsíci v našem VKV 
středisku na Zvičině.

Zdeněk OK1LZ
Za radioklub OK1KOB

mláDEž, raDio a JEDEn zaJímaVý proJEkt

„Nic nám nemohlo udělat větší radost, než že kluci bez nějakého nucení, 
zcela samostatně něco vymysleli a začali realizovat.“ 

Velikonoční závod dětí. Tomáš Hlavatý, Patrik Nácovský a Filip Flígl, dohlíží Ivoš
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Ve  středu kolem 16:00 hod zasahovali 
hasiči u  kvetoucího stromu před starou 
radnicí na  náměstí TGM. Na  stromě se 
usadil včelí roj. Vybavení hasiči roj během 
15 minut odstranili. Jak byste reagovali vy 
v případě, že zahlédnete včelí roj na veřejně 
frekventovaném místě? Jak byste si s  ním 
poradili doma na  zahradě a  koho byste 
v případě neznalosti situace volali?
Odpovědi nám poskytla členka Včelařského 
spolku Dvůr Králové nad Labem paní 
Jaroslava Hrdinová.

1. Co hasiči s chyceným rojem 
následně mohou nebo dokonce musí 
udělat? 
Chycený roj neznámého původu musí 
být podle našich zákonů utracen, protože 
představuje riziko nákazy. Nákazou se míní 
nemoci a parazité. Likvidace včelího roje se 
provádí tzv. vysířením.

2. Je možné poznat, komu roj patří? 
Označují se nějak královny?
Existují i včelstva, která nemají svého včelaře 
a  přebývají bez povšimnutí v  dutinách 
stromů. Dokonce se nedá bezpečně poznat 
čí roj je i  přes to, že se provádí značení 
matek. Včely totiž mohou cestovat – hledat 
nové bydliště, i  několik dní. Včely dělnice 
nasosají zásoby z plástů až na 3 dny, proto 
jsou takové tmavé a velké.

3. Je zřejmé, že zavolat hasiče bylo 
v tomto případě nejrychlejší a tedy 
také nejbezpečnější řešení. Je však 
nutné volat hasiče, usadí-li se roj 
na strom v mé zahradě?
V době, kdy je čas rojení, tj. květen a červen 
každého roku, jsou samotní včelaři vytíženi 
jak odchytem vlastních rojů, tak vytáčením 
medu, rozmnožováním včel atd. Někdy 
je velmi složité a  pomalé vůbec daného 
včelaře sehnat. Proto jedna z  možností je 
povolat na  pomoc hasiče. Ovšem lepší je 
sehnat včelaře, protože on má zkušenosti 
a  vybavení na  odchyt rojů. Obzvlášť když 
se včely usadí ve výšce, kam se dá dostat ze 
země nebo ze žebříku, je volání hasičů spíš 
zbytečné.

4. Čím je roj pro občany nebezpečný 
– je-li?
Rojící se včely samy o  sobě nebezpečné 
nejsou. Jsou nasosané medem a mají za cíl 
najít si nový domov, ne kohokoliv pobodat. 
Včelí roj následuje matku, která vypouští 
zvláštní vůni, proto je roj ve tvaru hroznu.
Roj je nepříjemný, pokud jsou to včely 
bodavé, ale to se pozná podle jejich chování 
v  úle a  hlavní zásluhu na  tom má matka. 
I  když jsou včely bodavé, tak po  výměně 
matky za klidnou se zmírní i včely. Ze země 
pohledem na roj ve výšce 3 metrů útočnost 
nepozná nikdo a také v této výšce nebudou 
nikomu vadit.
Samozřejmě není vhodné jakkoliv sedící 
roj rušit, ať odháněním, shazováním, 
postříkáním vodou atp. Situaci nejlépe 
vyřeší přivolaný včelař. Proto pokud roj 
naleznete, buď se zeptejte nejbližšího 
včelaře, zda mu včely náhodou neuletěly, 
nebo zavolejte na  městský úřad, kde je 
evidence všech dvorských včelařů.
Včely jsou vlastně nebezpečné hlavně 
pro alergiky; běžný člověk si po  vyndání 
žihadla, zchlazení bodnutí ledem a podání 
antihistaminik po  několika hodinách ani 
nevšimne, kde byl píchnut včelou. 
Závěrem bych podotkla, že včelaři sami by 
měli být svolní k  odchycení roje, pokud 
jsou o to požádáni svými sousedy a sousedé 
by neměli vinit souseda včelaře, že jeho 
včely obtěžují jejich běžný život. Pokud 
především starší včelaři nemají síly roj 
odchytit, není žádná ostuda povolat někoho 
mladšího. Roje odchytáváme především pro 
pěkný domov včel, klidné sousedy a dobrou 
snůšku medu. A i dobrému včelaři se včely 
rojí, jsou to přeci jen živí tvorové, kterým my, 
lidé, neporučíme.

Ing. Kateřina Sekyrková

VČElí roJ na stromě? nEpanikaŘtE!
„Včely jsou vlastně nebezpečné hlavně pro alergiky; běžný člověk si 
po vyndání žihadla, zchlazení bodnutí ledem a podání antihistaminik 
po několika hodinách ani nevšimne, kde byl píchnut včelou.“

Zásah hasičů Královéhradeckého kraje 
u včelího roje na nám. TGM  ve fotografiích:
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Daniel Bohutínský je čerstvý absolvent 
Gymnázia ve  Dvoře Králové nad Labem. 
Jelikož jsme se neměli šanci setkat osobně, 
tento rozhovor na  téma vítězné tablo 
Gymnázia Dvůr Králové nad Labem 
(informace v  NKR 6/2013 str. 4) vzniklo díky 
možnosti chatování na  facebooku těsně 
před jeho dalšími přijímacími zkouškami 
na lékařskou fakultu v Praze.

Vaše tablo zaujalo asi každého, kdo 
prošel kolem Staré lékárny. Nejvíce 
obdivu si jistě zaslouží znalost 
filmů a jejich plakátů, tak výborné 
provedení. Čí byl původní nápad? 
Původní nápad měla spolužačka Karolína 
Hrnečková, ale ta měla ideu seriálů 
a  seriálových postav. Během debat nás 
ale napadlo, že by bylo pěkné z  toho 
udělat filmy. Tento návrh na  chvíli zapadl 
a spolužáci řešili jiné nápady. Nakonec jsem 
si na to vzpomněl a plně prosadil já a tím 
samozřejmě na sebe vzal i zodpovědnost 
to vytvořit.
A  co se týče finálního tvaru obří klapky, 
byl to nápad Nikoly Petrové, která něco 
podobného viděla na internetu.

Každý se stylizoval sám do role 
ve filmu, nebo mu bylo ostatními 
doporučeno, na co se hodí?
Už během prosazování toho návrhu jsem 
vymýšlel ideální postavy pro spolužáky. 
Možná právě to mi pomohlo se úplně 
prosadit. Pár lidí tedy mělo jasno už 
od  začátku, ale těch byla menšina. 
Ostatním jsme museli něco vymyslet. 
Z  tabla se ve  třídě stalo téma číslo jedna 
a nápady se jen hrnuly. Nakonec měl každý 
ve  třídě alespoň dva filmy, které by mohl 
představovat, a mohl si tak vybrat.

Jak probíhalo získávání podkladů 
pro každý plakát? Byl někdo, kdo 
dohlížel na focení, aby výraz v obličeji 
odpovídal obsahu plakátu? 
Vzhledem k  tomu, že já jsem byl 
iniciátorem, fotil jsem se jako první. Moje 
focení proběhlo tak, že jsem si ve  třídě 
přivřel hlavu do  dveří a  nasadil šílený 
výraz, podobný tomu, který má Nicolson, 
spolužačka stiskla spoušť a  ostatní 
přihlíželi, případně komentovali. Pro 
většinu jsme pak uspořádali hromadné 
focení v  šatnách tělocviku (kvůli 
rozprostřenému světlu), spolužačka 
fotila, já obvykle držel za  aktéry bílé 
prostěradlo a přihlížející komandovali, jak 
se má dotyčný tvářit. Všechny fotky jsme 
porovnávali s oficiálními plakáty a myslím, 
že se nám to i povedlo. Samozřejmě bylo 
několik lidí, kteří si focení zorganizovali 

sami. A  co se týče organizátora, byl jsem 
to asi já. Vedl jsem si seznam lidí, kteří jsou 
vyfocení, bombardoval zprávami všechny, 
kteří vyfocení nejsou, a  celkově jsem to 
táhl ke konci.
Ještě je důležité zmínit, že na  všech 
fotkách jsou aktéři celí, včetně převleků 
a rekvizit. Dokonce i Alenka v říši divů měla 
své vlastní šaty! Pouze Hitman nesehnal 
potřebné rekvizity a  tak jsme jeho hlavu 
nasadili na  tělo opravdového Hitmana. 
Museli jsme tedy kromě výrazu řešit 
postoj. 

To zní, že z práce na tablu se stál 
plnohodnotný projekt… Takže vy 
jste i zpracovával plakáty do finální 
podoby? 
Ano, i  já jsem fotky upravoval. Ale ze 
začátku jsem musel dát některé fotky 
bráchovi Honzovi, aby je upravil, protože 
sám jsem s  programem na  úpravy fotek 
moc neuměl. Brácha dělal většinou hrubou 
práci typu dosazování pozadí a já nakonec 
dělal jemné úpravy typu vyhlazování 

obličeje, zjemňování okrajů atd. Později 
jsem se i já s programem naučil a některé 
plakáty jsou celé moje práce. A  jsem 
docela rád, že jsem se do  toho projektu 
pustil, protože mi to dalo dobré zkušenosti 
s úpravou fotek a hodně jsem se naučil.
Samozřejmě jsme nedělali všechny fotky. 
Velkou část mají na svědomí Adam Petráč 
a  Terka Etrichová, kteří upravili několik 
fotek. Ovšem byli i tací, kteří si svoji fotku 
upravili sami, ale strávili na  tom třeba 5 
hodin času. Výsledek ale stojí za to. A pak 
jsou ještě dva spolužáci A  asi u  tří lidí 
jejich fotky ještě upravoval někdo zvenčí. 
Nakonec ale vlastně všechny fotky prošly 
mýma rukama, když jsem dolaďoval 
některé nedokonalosti.

V jakém programu jste plakáty dělal?
Já používal Gimp. Adam Petráč pracoval 
ve  Photoshopu a  někdo používal i  Zoner 
Callisto. 

Který z filmových plakátů vám osobně 
přijde nejvydařenější?
Všechny jsou skvělé. Ale nejlepší jsou asi 
Pán prstenů, který si Vojta upravoval sám, 
a ještě Alenka v říši divů.

Koho napadlo přihlásit tablo 
do soutěže?
To vám přesně neřeknu. Ale když jsme 
to poslední den vystavili v  lékárně 
a koukali jsme na to, bylo nám jasný, že to 
musíme někam poslat. Říkalo to i  několik 
kolemjdoucích. Přihlášení se nakonec ujal 
Honza Tlučhoř.

Které tablo, kromě vašeho, bylo pro 
vás v soutěži velkým favoritem?
Nejlepší nápad má brněnské tablo Balíme 
to!, na  kterém se studenti plastovou 
fólií přivazují v  parku na  stromy a  často 
i  do  dost bláznivých poloh. Velkým 
favoritem bylo tablo Koloběh života, 
které nakonec skončilo na druhém místě. 
Mně osobně se ale vůbec nelíbilo - laciné 
portréty a  ošklivé písmo evokující minulý 
režim. Tablo, které skončilo na  třetím 
místě, je sice skvělé provedením, ale mě 
osobně dost pobuřuje tím, že je focené 
na  hřbitově a  leckdy i  na  samotných 
hrobech. Je to docela neuctivé.

Máte v hlavě nějaké tablo, které vás 
samotného zaujalo zde ve Dvoře 
v minulých letech?
Docela se mi líbilo tablo 6. C z roku asi 2011, 
které bylo dělané formou novinových 
článků s  krátkým popiskem. Bylo velice 
vtipné a provedení bylo skvělé.

Kterou z obdržených cen jste nejvíce 
ocenili?
Cenu jsme si ještě neužili, ale bude to asi 
právě sud piva…

Jak vidíte svoji budoucnost – co 
vystudujete, čím budete?
Já mám jasno už od  sedmé třídy - chci 
být lékař. Už teď jsem přijatý na lékařskou 
fakultu v Hradci Králové, ale nejvíc se chci 
dostat do  Prahy na  druhou nebo na  třetí 
lékařskou fakultu. Nejvíce bych si přál být 
nějaký místní specialista a  žít pohodový 
a klidný život na maloměstě.

Jen ještě poslední myšlenka, kterou jsem 
chtěl pronést: sice jsem byl já ten, kdo 
táhl otěže, ale na konci ruku k dílu přiložil 
asi každý. Upřímně řečeno, docela mě 
i  dojalo, když jsme poslední den tablo 
udělali během pár hodin. Ještě ráno jsme 
ani neměli vyfoceného pana ředitele, 
fotili jsme ho o velké přestávce, já jsem ho 
upravoval během hodiny ZSV (děkuji tak 
panu učitelovi Rejchrtovi za  trpělivost), 
spolužák pak utíkal vše vytisknout, 
mezitím jsme dotřeli polystyren 
a  spolužáci sestavili žhavící drát, kterým 
polystyren řezali, a  poslední hodinu jsme 
vše dali dohromady. Bylo to krásné, jak se 
všichni zapojili a  já ze sebe mohl shodit 
ten stres. Nakonec jsme na naše tablo hrdí 
všichni.

Ing. Kateřina Sekyrková

maturitní tablo místního gymnázia JE nEJlEpŠí

„Bylo to krásné, jak se všichni zapojili a když jsem už ze sebe mohl shodit 
ten stres. Nakonec jsme na naše tablo hrdí všichni.“ 

„Moje focení proběhlo tak, že 
jsem si ve třídě přivřel hlavu 
do dveří a nasadil šílený výraz, 
podobný tomu, který má 
Nicolson, a spolužačka stiskla 
spoušť.“
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Co se letos 
dělo ve školním 
lese…

Jak je již všeobecně známo, ZŠ Schulzovy 
sady má „svůj“ les. Také letos v něm bylo velmi 
rušno. Hned v září jsme v příjemném prostředí 
lesa uspořádali Evropský den jazyků. 
Žáci devátých ročníků připravili různě po lese 
úkoly pro mladší spolužáky, kteří poznávali 
vlajky, trénovali paměť nebo procvičovali 
anglickou slovní zásobu.
Ani školní družiny nezahálely a  na  podzim 
využily prostory lesa na  stavění domečků 
pro lesní skřítky a vycházky do přírody. Před 
zimou jsme náš les zkontrolovali v doprovodu 
lesníka, ochránili jsme mladé smrčky koudelí 
a  nezapomněli ani na  zvířátka, aby v  zimě 
měla něco na zub.
Po čas zimy byl v lese relativně klid. Některé 
naše třídy absolvovaly další vycházku 
s naším lesníkem panem Lokvencem v rámci 
projektu „Les ve škole, škola v lese“ a také si 
vyzkoušely rozdělat oheň na  sněhu. Dále 
probíhala těžba dřeva a náš úkol na jaře byl 
jasný – uklidit všechno klestí. 
Hodiny pracovních činností žáci využili 
pro výrobu ptačích budek pro zahnízdění 
sýkorek, které poté společně rozvěsili 
po  lese. Kromě toho se dozvěděli praktické 
informace o tom, jak má správná budka pro 
sýkorky vypadat, jak ji připevnit a  čím je 
vhodné ptáčky v zimě krmit. 
Na  jaře také proběhla výsadba nových 
stromků. Dětem se dostalo nejen odborného 
výkladu, ale i praktické ukázky. Vysázeli jsme 
letos přes 500 sazenic.
Velké poděkování patří Městským lesům 
a především panu řediteli Ing. Petru Teperovi 
za  vstřícný přístup, trpělivost a  ochotu. 
Těšíme se na  spolupráci v  příštím školním 
roce, kdy máme v  plánu hned několik 
zajímavých aktivit pro školy i  veřejnost. 
O  všech uskutečněných i  plánovaných 
aktivitách se dočtete na webových stránkách 
naší školy, kde můžete shlédnout i fotografie.

PaedDr. Zuzana Mertlíková
koordinátor EVVO

V  pátek 31. května žáci Základní školy a  Praktické školy ve  Dvoře Králové oslavili svůj svátek 
tancem. U příležitosti Dne dětí škola uspořádala taneční odpoledne. Pozvaní byli především žáci 
a jejich rodiče, ale i pedagogové a přátelé školy. 
Po vyučování vyrazily děti s rodiči do restaurace U Hlaváčků. O předtančení a rozproudění 
zábavy se postarali sami žáci, kteří pod vedením Bc.  Lucie Mackové předvedli taneční 
vystoupení oceněné prvním místem na tanečním festivalu v Náchodě. 
Do tance nemusel nikdo nikoho pobízet. Na oblíbené dětské písničky tančili všichni. Mnozí 
se ukázali jako skuteční taneční mistři díky umění improvizace a zápalu do tance. DJ Brácha 
dostal do rytmu i samotnou paní ředitelku. Všichni tančili do pozdních odpoledních hodin 
a nikomu se nechtělo domů. Vzhledem k hojné účasti a bezprostřednímu nadšení již nyní 
vedení školy uvažuje o opakování akce. 
Velké poděkování patří vedoucímu restaurace U Hlaváčků panu Kuchárovi za zajištění prostor, 
výzdoby a  obsluhy. Další dík patří Martinu Mikešovi, který zahrál dětem k  tanci. Všechny 
služby byly poskytnuty bezplatně jako dárek dětem k jejich svátku.

Bc. Lucie Marková

Taneční odpoledne v ZŠ a prŠ

V pondělí 10. června se v ZOO Dvůr Králové 
konal vzpomínkový večer věnovaný 
osobnosti legendárního ředitele Ing.  Josefa 
Vágnera. 
Na  svého otce přišla do  Galerie Zdeňka 
Buriana zavzpomínat jeho dcera 
Ing.  Lenka Vágnerová a  občané Dvora 
Králové nad Labem. Závěrem besedy 
představila paní Vágnerová novou 

expozici Veliké africké expedice Josefa 
Vágnera, věnovanou památce jejího otce, 
která vznikla ve  spolupráci zoo a  Nadace 
Josefa a Zdeny Vágnerových u příležitosti 
výročí nedožitých 85. narozenin J. Vágnera. 
V expozici, u pracovního stolu svého otce, 
podepisovala pí Vágnerová zájemcům 
pamětní listy.

VzpomínkoVý Večer  
s Ing. Lenkou VágneroVou

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 zaměstanci České pošty 
chybují. Jen tak můžeme dále 
uplatnit reklamaci. Zároveň je 
na těchto dvou místech k mání 
aktuální NKR.


