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REfERENDuM VE DVOŘE KRÁLOVÉ N. L.
BUDETE MOCI ROZHODNOUT SAMI

Pokud Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem schválí na svém 19. zasedání v sále Hankova domu místní 
referendum, budou mít místní občané šanci hlasovat vůbec v prvním referendu v našem městě. Foto: archiv města 

Nový živičný kryt  
na nábřeží benešovo
Po  dokončené rekonstrukci plynovodního 
potrubí ze strany VČP Net, s. r. o., 
která probíhala od  května do  začátku 
měsíce srpna na  části nábřeží Benešovo 
(od  autobusové zastávky před objektem 
TESCO po  lávku u  Poděbradovy ulice), 
město Dvůr Králové nad Labem zajištuje 
provedení vlastního živičného krytu.
Následně zde budou provedeny ještě další 
nezbytné úpravy a doplnění, aby tato část 
nábřeží opět mohla sloužit svému účelu.

Ing. Jan Haas, odbor RIM

Senioři si již mohou objednávat 
službu SENIOR AuTOMObIL
Od 1. září 2013 si mohou osoby nad 65 let 
a  osoby zdravotně postižené objednat 
novou službu Pečovatelské služby Města 
Dvůr Králové nad Labem, která se jmenuje 
SENIOR AUTOMOBIL. 
Služba je dostupná ve  Dvoře Králové 
nad Labem a  spádových obcích, dle 
dohody lze objednat i  dopravu v  rámci 
Královéhradeckého kraje.
Cena 10 Kč / 1 km je účtována za automobil, 
nikoliv za sedadlo. Bližší informace podáme 
na telefonu 604 212 697, objednávat službu 
lze na  tel.: 732  320  575 nebo e-mailu: 
seniorautomobil@seznam.cz. 

Mgr. Marcela Hauke, ředitelka

Dvůr Králové nad Labem má 
dva adepty na Stavbu roku
Během měsíce září rozhodne nezávislá 
odborná komise o  vítězi soutěže Stavba 
roku Královéhradeckého kraje, do  které se  
se přihlásilo celkem 15 různorodých staveb. 
Mezi nimi jsou hned dvě stavby z  našeho 
města: rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka 
včetně přilehlých ulic J. Hory a  Palackého 
a  rekonstrukce a  přístavba měšťanského 
domu čp. 83 Regina pro účely ZUŠ.

Zastupitelstvo města bude ve  čtvrtek 5. září 
2013 rozhodovat o  konání místního referenda. 
V případě jeho schválení se bude konat v termínu 
předčasných voleb do  Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR. 
Jedině v  referendu si mohou občané sami 
rozhodnout o  zásadních otázkách ve  svém 
městě. Výsledek  je závazný pro radu či 
zastupitelstvo města.  Rozhodnutí vzešlé 
z  místního referenda lze změnit zase 
jen místním referendem, které se však 
může o  téže otázce konat až po  uplynutí  
24 měsíců.
Referendum je organizováno a probíhá obdobně 
jako volby. Pro jeho platnost je však důležitá 
minimální účast – 35% oprávněných osob. Právo 
hlasovat v  místním referendu má každá osoba, 
která má právo volit do  zastupitelstva obce, 
tedy občan, který alespoň v druhý den hlasování 
dosáhl věku 18 let a který je přihlášen k trvalému 
pobytu ve městě Dvůr Králové nad Labem.

Rada města doporučila zastupitelstvu 
hlasování o těchto otázkách:
1. Souhlasíte s  tím, aby provozování výherních 
hracích přístrojů vymezených zákonem o loteriích 
a  jiných podobných hrách včetně interaktivních 
video loterijních terminálů a  dalších přístrojů 
podobných hracím přístrojům na  území města 
Dvůr Králové nad Labem bylo zcela zakázáno?

Odůvodnění:
Je výhodné provozovat hazard ve městě?

Příjmy rozpočtu města pocházející z  výherních 
hracích přístrojů, včetně příjmů z odvodu z loterií 
a  jiných podobných her, tvořily v  roce 2012 
celkem cca 2,3 % (6,5 mil. Kč) všech realizovaných 
příjmů v  rozpočtu města. Provoz heren je 
však také druhem kontraverzního podnikání 
s  negativním dopadem na  jednotlivce, rodiny 
i  celou společnost (sebevraždy, majetková 
trestná činnost, sociální propad a  vyloučení ze 
společnosti). Úplný zákaz řeší prevenci sociálně, 
kriminálně a  zdravotně-patologických jevů 
s tímto zdrojem souvisejících.

2. Souhlasíte s tím, aby vodovodní a kanalizační síť 
města Dvůr Králové nad Labem zůstala v majetku 
města Dvůr Králové nad Labem a byla provozována 
výhradně společností se 100% majetkovým 
podílem města Dvůr Králové nad Labem?

Odůvodnění:
Pomocí referenda mohou občané rozhodnout 
o  vlastnictví a  provozování strategického 
majetku města.
Mezi komerčním subjektem a  společností se 
100% podílem města je zásadní rozdíl ve vztahu 
k využití dosaženého zisku. Prostřednictvím zisku 
firma prokazuje svoji úspěšnost. V  prostředí, 
kde není žádná konkurence, je jisté, že většina 
zisku skončí uspokojováním soukromých potřeb 
vlastníka. Město a jím vlastněné společnosti jsou 
tu však pro veřejný zájem. Veškerý zisk je tak 
předpokladem tvorby dalších zdrojů, investic, 
obnovy, technického rozvoje apod. 

vedení města
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PRůběh zATEPLENí MATEŘSKÉ šKOLY ROhÁČOVAbezpečný přechod v Lipnici
Město připravilo investiční akci na  zvýšení 
bezpečnosti dopravy v  městské části Lipnice, 
kudy prochází frekventovaná komunikace 
na Miletín a Hořice. Vzhledem k tomu, že město 
opakovaně neúspěšně žádalo o přidělení dotace 
za  Státního fondu dopravní infrastruktury 
na  tuto stavbu, přistoupilo k  realizaci levnější 
varianty z vlastního rozpočtu. 
Jedná se o  novostavbu přechodu pro chodce 
přes silnici II/300, předláždění části chodníku 
vlevo ve směru na Hořice a o vybudování nového 
chodníku vpravo s  bezbariérovým nástupištěm 
včetně nasvětlení přechodu. Veřejné zakázky 
na  provedení díla se zúčastnily 3 firmy, mezi 
kterými zvítězila firma REKOM Nový Bydžov, a. s., 
s nejnižší nabídnutou cenou 548.434 Kč vč. DPH. 
Předpokládaný termín zahájení stavebních prací 
je 02.09.2013. Dokončení výstavby přechodu pro 
chodce je naplánováno na 30.09.2013. 
Na realizaci projektu přislíbila ŠKODA AUTO, a. s.,  
přispět částkou 55.000 Kč v  rámci programu 
Zvýšení dopravní bezpečnosti a  mobility 
v obcích pro rok 2013. 
Věříme, že realizací projektu se zvýší nejen 
životní komfort obyvatel a  uživatelů dotčené 
komunikace, ale zejména bezpečnost v  této 
rizikové lokalitě.

Bc. Jaroslava Valentová, odbor RIM

Jak jsme informovali v  předchozích číslech Novin 
královédvorské radnice, během letních měsíců 
probíhá zateplení mateřské školy Roháčova. Akce 
byla zahájena 1. června 2013 a v současné době jsou 
prakticky ukončeny práce zasahující do  interiérů 
objektu školky. 
Dodavatel stavebních prací, firma J. Pišta a spol., 
společnost s  r.o., Dvůr Králové nad Labem 
provedla demontáž skleněných panelů, takže 
celý obvodový plášť je nyní kompletně zděný. 
Byla osazena nová plastová okna a dveře včetně 
nových parapetů. Rovněž došlo i  k  zateplení 
střechy, jejíž vnější plášť je nyní tvořen 
speciální střešní fólií. Vnitřní prostory školky 
byly vymalovány a  v  hernách byly vyměněny 
podlahové krytiny. V měsíci září bude dokončeno 
zateplení vnějšího obvodového pláště včetně 
finální úpravy fasády. 
Náklady na tuto akci byly vyčísleny na 1,6 mil. Kč  
a je spolufinancována Evropskou unií – Fondem 
soudržnosti a  Státním fondem životního 
prostředí ČR v  rámci Operačního programu 
Životní prostředí. Uskutečněním uvedených 
prací dojde k  podstatnému snížení nákladů 
na  vytápění objektu i  ke  zlepšení prostředí pro 
děti i zaměstnance této mateřské školy.

Ing. Jan Fíla
odbor RIM
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Město Dvůr Králové nad Labem nabízí 
k pronájmu nebytové prostory:
• č. 1 v čp. 40 na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře 

Králové nad Labem – 47,72 m2 za  minimální 
cenu 400 Kč/m2/rok – využití jako prodejna 
nebo kancelář. 

• č. 2 v  čp. 2958 v  ulici Štefánikova ve  Dvoře 
Králové nad Labem – 80,42 m2 za  minimální 
cenu 400 Kč/m2/rok – využití jako prodejna. 

• č. 1 v čp. 2961 v ulici Eduarda Zbroje ve Dvoře 
Králové nad Labem – 35,00 m2 za  minimální 
cenu 400 Kč/m2/rok – využití jako prodejna.

Bližší informace na  webových stránkách města 
www.dvurkralove.cz nebo na  odboru  RIM, 
telefon 499 318 116, Jaroslava Hiltscherová.

Aktuální nabídka pronájmu 
nebytových prostor

Město Dvůr Králové nad Labem nabízí 
k  pronájmu tyto volné byty formou obálkové 
metody:
• byt č. 211 v  č. p.  400 ul. Švehlova, Dvůr 

Králové nad Labem, o  velikosti 1+1, celková 
plocha 57,00 m2. 

 Minimální nájemné činí 3.434 Kč / měsíc,  
 zveřejnění č. 97/2013,
• byt č. 133 v  č. p.  400 v  ul. Švehlova, Dvůr 

Králové nad Labem, o  velikosti 1+0, celková 
plocha 35,10 m2.

 Minimální nájemné 2.085 Kč / měsíc,   
 zveřejnění č. 98/2013.

Žádosti lze podat do 13.09.2013 do 13:30 hod. 
na  podatelnu MěÚ. Podrobné informace lze 
získat na úřední desce MěÚ.

S  případnými dotazy se obracejte na  odbor 
rozvoje, investic a  majetku města, tel.: 
499 318 147, Bc. Petra  Holzhauserová, DiS. nebo 
e-mail: holzhauserova.petra@mudk.cz.

Bc. Petra Holzhauserova, DiS.
 odbor RIM

Aktuální nabídka pronájmu 
městských bytů

Od 1. října vícedenní jízdenky pouze elektronicky
Nová čipová karta IREDO bude platit na  zónové 
i  časové jízdné IDS IREDO, při cestování 
autobusem nebo vlakem v  Královéhradeckém 
a Pardubickém kraji. Karta bude sloužit také jako 
elektronická peněženka pro jednorázové jízdenky. 
O  kartu můžete zažádat již od  začátku srpna 
na kontaktních místech IREDO.
Nová čipová karta IREDO nahradí stávající 
časové a  přestupní papírové jízdenky, jejichž 
prodej bude postupně ukončen. Karta tedy 
bude plnit roli jízdenky a  prokazovat se jí 
budete při cestování v  rámci všech autobusů 
a  vlaků Královéhradeckého a  Pardubického 
kraje zapojených do Integrovaného dopravního 
systému (IDS) IREDO. Karta bude fungovat 
také jako elektronická peněženka pro nákup 
jednorázové jízdenky. Kredit si koupíte 
(nabijete) v  autobuse či na  železniční stanici 
a  můžete jím platit ve  všech autobusech 
a vlacích zapojených v IDS IREDO.
Při nákupu časové nebo přestupní jízdenky 
na  železniční stanici nebo v  autobuse dojde 
k jejímu nahrání na čipovou kartu. Současně vám 
bude vydán daňový doklad, sloužící ke kontrole 

platnosti nahrané jízdenky i  k  reklamaci 
(neslouží ale jako jízdní doklad). Na  kartu lze 
nahrát všechny druhy jízdného dle platného 
tarifu IREDO. Kontrola platnosti vícedenní 
nebo jednoduché jízdenky bude probíhat 
přiložením čipové karty k  odbavovacímu 
zařízení v  autobuse, k  přenosné pokladně 
průvodčího ve  vlaku nebo ke  čtečce revizora. 
V papírové formě budou vydávány a uznávány 
pouze jednorázové nepřestupní jízdenky, a  to 
všech typů (obyčejné, poloviční, žákovské, 
studentské, ZTP atd.), a  jednodenní papírová 
síťová jízdenka. 

Zažádat o  kartu můžete od  1. 9. 2013 
prostřednictvím elektronického formuláře 
na  www.oredo.cz nebo na  kontaktním místě 
již od 1. 8. 2013. Informace vám také poskytne 
v pracovní dny od 8:00 do 16:00 hod. operátor 
na  bezplatné telefonní lince 800  10  15  20. 
Za vydání karty zaplatíte 150 Kč. Děti a studenti 
zaplatí v rámci slevy do konce roku za pořízení 
karty pouhých 80 Kč. 
Životnost čipové karty je 6 let.

Druh jízdenky Předprodej  
do

Prodej  
do

Počátek platnosti 
nejpozději od

Platnost do

90denní časové 31.07.2013 31.08.2013 30.09.2013 28.12.2013

30denní časové 31.07.2013 31.08.2013 30.09.2013 29.10.2013

7denní časové 31.07.2013 30.09.2013 30.09.2013 06.10.2013

Jednotlivá relační 
„přestupní“

- 31.12.2013 31.12.2013 31.12.2013

Jakub Vosáhlo, AUDIS BUS, s. r. o

harmonogram postupného ukončování předprodeje a prodeje papírových časo-
vých kupónů IREDO a papírových „přestupních“ jízdenek IREDO

Nová okna, nové koberce a barevně vymalované vnitřní 
prostory v MŠ Roháčova. Foto: J. Fíla
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TEChNICKÉ SLuŽbY INfORMuJí
Prázdninové měsíce 
skončily a  o  slovo se 
pomalu bude hlásit 
podzim. S  tímto obdobím 
začínáme pomalu chystat 
a připravovat naši techniku 
pro nadcházející typické 
podzimní a navazující zimní práce, kterými jsou 
zametání a sběr listí a zimní údržba. V naší dílně 
již pracujeme na přípravě zimních sypačů.
Dokončili jsme opravu dešťové vpusti 
a  přilehlého chodníku u  dětského hřiště v  ul. 
Slunečná. Oprava propadů v  komunikacích 
a  chodnících byla provedena v  ulicích 
Čechova, Roháčova, Riegrova a  Dvořákova. 
V  tomto měsíci byly dodavatelsky zahájeny 
pokládky finálních vrstev asfaltových povrchů 
po  opravách dešťových vpustí a  propadů 
provedených TSm, a to v ul. Slunečná, Okružní, 
Riegrova, Roháčova, Zborovská a  Seifertova. 
Odvodnění nezpevněných komunikací 
jsme dokončili v  Žirecké Podstráni a  v  ulici 
Na  Kopečku. Blokově čistíme jak komunikace 
strojem Avia ČIVO, tak chodníky naším 
menším strojem DULEVO. Průběžně čistíme 
také zanešené dešťové vpusti po celém městě 
nejen po  pár vydatných bouřkách, které 
přišly po  dlouhotrvajícím horkém počasí, ale 
plánovitě po  celý rok. Na  zeleni pokračujeme 
v  sekání ploch jednotlivých intenzitních tříd. 
V  minulém čísle novin jsme se zmiňovali 
o nákupu nové sekačky se sběrem. Novinkou je 
i ženská posila našeho pracovního týmu, která 
tuto techniku obsluhuje. 

KOuPALIšTě 
Mezi naše hlavní činnosti o prázdninách patřila 
péče o  provoz Tyršova koupaliště. Letošní 
horké dny se postaraly o vysokou návštěvnost 
nejen místních obyvatel, ale i  „přespolních“, 
kteří naše koupaliště vyhledávají, jak sami 
uvádí - pro hezké a  klidné prostředí. Letos 
jsme rozšířili další služby, jmenujme např. nový 
stánek s točenou zmrzlinou, nové občerstvení 
U  delfínka, lekce akvaaerobiku a  zprovoznění 
minigolfu. Pokud nebude předpověď počasí 
na  září přívětivá, zavře koupaliště své brány 
v závislosti na počasí, nejpozději 8. září. Přesto 
chceme, aby byl minigolf a  další sportoviště 
provozovány i po tomto datu.

Výtvarná soutěž pro děti a studenty 
Odbor životního prostředí (OŽP) MěÚ ve Dvoře 
Králové nad Labem připravuje vydání 
stolního kalendáře  pro rok 2014 s  obrázky 
na  téma třídění odpadů. Vyzýváme tímto děti 
a studenty, aby nám na odbor OŽP posílali své 
výtvory na jedno (či více) z následující témat: 
1. Prevence vzniku odpadů – nápady, jak 

předcházet vzniku odpadů 
2. Plasty
3. Papír
4. Sklo 
5. Nápojové kartony
6. Textil 
7. Bioodpad – např. kompostování na zahradě 

v kompostéru 
8. Recyklační symboly (šipky s  čísly, podle 

kterých poznáme, kam patří různé 
materiály) 

9. Odpady nepatří do  lesa – jak dlouho se 
odpady v přírodě rozkládají 

10. Sběrna druhotných surovin
11. Mobilní svozy nebezpečných odpadů vč. 

elektrozařízení  
12. Mobilní svozy zahradních odpadů
13. Sběrný dvůr 
14. Zpětný odběr elektrozařízení 
15. Nespalujte vše, co hoří
16. Rostlinné oleje (ladit Vánočně, případně 

Silvestrovsky)
Obrázky nakreslete na  formát A4 na  šířku 
(prosím nepoužívejte pastelky, doporučujeme 
kreslit vodovkami a  použít kontury). Dále lze 
vytvořit i  libovolné modely a  koláže, které si 
bude moci grafik do kalendáře nafotit. Výtvarné 
práce mohou vytvořit jednotlivci i skupiny dětí. 
Autoři obrázků v kalendáři obdrží odměnu. 
Termín odevzdání výtvarných prací dětí: 
do 30.09.2013. 
Nabídka pro sponzory
Zároveň tímto nabízíme sponzorům za finanční 
částku 5.000 Kč umístění jejich loga v kalendáři.

Kontakt: Ing. Eva Šírková, OŽP (náměstí TGM 59, 
kanc. č. 12.), tel: 499  318  121, e-mail:  
sirkova.eva@mudk.cz. 

Ing. Eva Šírková, odbor ŽP

AuTObuSOVÁ zASTÁVKA
Na  ulici Spojených národů máme další 
autobusovou zastávku vyzdobenou mladými 
street artisty. Tímto bychom rádi oslovili mladé 
umělce ze Dvora Králové a  okolí, kteří by se 
podělili o svůj „street art“ v rámci ušlechtilého 
cíle, „renovací“ námi vybraných objektů. Pro 
více informací nás kontaktujte nebo sledujte 
náš facebook! Ve  spolupráci s  DDM Jednička 
plánujeme pomalování odpadkových košů.

zIMNí STADION
TSm, jako provozovatel zimního stadionu, 
nespí ani v  létě a  snaží se najít cesty, jak 
do  budoucna lépe řídit a  ovlivňovat náklady 
zimního stadionu. Jeho roční chod stojí cca 5 
mil. Kč, přičemž dotace ze strany města je cca 3 
mil. Kč. Rozdíl musíme pokrýt z tržeb. Doposud 
se prakticky nic nevědělo, která technologie 
spotřebovává kolik elektrické a tepelné energie, 
kde a kolik se spotřebuje teplé vody. Znali jsme 
jen číslo, kolik těchto energií spotřebuje zimní 
stadion jako celek. 
Z  tohoto důvodu došlo k  investici ve  výši 
156.373 Kč, díky které nyní budeme mapovat 
odběry. Mezi úsporná opatření patří zateplení 
stropu kuželny, v  jednání je ještě prověrka 
izolace a  případné zaizolování na  přívodu 
horkovodu mezi výměníkem a halou. 
Tyto investice nám umožní přímou regulaci 
energií tak, abychom vynaložené peníze 
na  instalaci těchto zařízení dostali zpět, a dále 
jsme šetřili provozní náklady. 

Ing. Miroslav Petrů
ředitel TSm

Odpadový kalendář - informace 
pro sponzory a tvořivé děti

V  letošním roce se 
město Dvůr Králové 
nad Labem umístilo  
na  3. místě v  soutěži „Čistá 
obec“, za  což obdrželo 
finanční odměnu ve  výši 
40.000 Kč. Vzhledem 
k  velkému zájmu občanů 
o  kompostéry, bude tato 
částka využita na  podporu 
domácího kompostování.
Město zakoupí dřevěné 
kompostéry o  objemu  
1 až 2 m3, které za cca 10 % 
kupní ceny pronajme občanům. Pronájem dřevěného kompostéru bude 
150 až 200 Kč / 5 let (dle objemu), po uplynutí této doby budou kompostéry 
za symbolickou 1 Kč odprodány občanům. 
Výhodou domácího kompostování je i  to, že si občané sami z  domácího 
bioodpadu vyrobí kvalitní hnojivo, které lze použít k pěstování okrasných 
květin, zeleniny i pokojových rostlin, a na skládky tak pošlou až o  třetinu 
méně odpadů. Městu se tím sníží náklady na svoz a skládkování odpadů. 
Co jsou domácí bioodpady? Jsou to především různé rostlinné zbytky 
z  přípravy jídel v  domácnostech a  zahradní odpady. Těchto odpadů 
obsahují plné popelnice až třetinu hmotnosti.

Podpora domácího kompostování - máte zájem o kompostér?
Pokud máte o dřevěné kompostéry zájem, odevzdejte prosím níže vyplněný 
kupón na podatelnu městského úřadu (náměstí TGM 38), odbor životního 
prostředí (náměstí TGM 59), nebo na městské informační středisko (náměstí 
TGM 2). Kupón lze vyplnit i v elektronické podobě na www.mudk.cz a odeslat 
na e-mail: sirkova.eva@mudk.cz. 
Kompostéry budou poskytovány do vyčerpání zásob.
Termín dodání kompostérů: listopad–prosinec 2013.
Vaše další dotazy ohledně kompostování rádi zodpovědí pracovníci odboru 
životního prostředí na tel. č. 499 318 121 nebo na e-mailu: sirkova.eva@mudk.cz. 

Ing. Eva Šírková, odbor ŽP

Jméno a příjmení:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

Kompostér 
(prosím zaškrtněte)

o   dřevěný o objemu 1 m3  

o   dřevěný o objemu 2 m3
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AuTORSKÁ VýSTAVA RENATY GREINER 
V bEzbARIÉROVýCh PROSTORÁCh šPýChARu

Stává se již zvykem, že umělec slaví svá významná 
výročí akcí uspořádanou ve svém rodném městě. 
Nejinak je tomu u  Renaty Greiner, která sice 
žije v  Německu, ale svou autorskou výstavou 
v  prostorách Špýcharu oslaví kulatiny „doma“ – 
ve Dvoře Králové nad Labem. Tuto výstavu budou 
moci poprvé zhlédnout díky nově instalovanému 
prosvětlenému výtahu i  fyzicky hendikepovaní 
návštěvníci. 

V září začíná v našem městském muzeu 
vaše autorská výstava. Na co se můžeme 
těšit?
Dáváte mi opět možnost prezentovat se 
dvorskému publiku v  krásných prostorách 
Špýcharu. Samozřejmě se budu snažit ukázat 
současnou tvorbu a možná i trochu překvapit 
novými obrazy s novými tématy. V nejnovějším 
cyklu s  názvem KRÁSNÉ BAROKO se vracím 
nejen do  rodného kraje s  jeho bohatými 
barokními památkami, ale i  k  mé oblíbené 
technice akvarel – airbrush. A hlavně k souhře 
mezi realitou a  snem, mezi skutečností 
a  představou, mezi perspektivou a  grafickým 
prostorem, mezi životem a  kamenem, mezi 
minulostí a  přítomností, mezi člověkem 
a  zvířetem, mezi vírou a  zvrhlostí – prostě 
svět fantazie bez hranic. Na  výstavě uvidíte 
zatím dva hotové obrazy z  tohoto cyklu. 
Také chci představit poslední větší celek 
ŠPERKY I–V, který je laděn secesně. Zabývá 
se zrodem a  krátkým životem hmyzu, který 
vždy inspiroval klenotníky, malíře, sochaře 
i  skladatele hudby. A  ještě prozradím, že ani 
obdivovatelé zátiší, přírody nebo ženských 
vnad nepřijdou zkrátka.

Proč Renata Greiner vystavuje právě 
ve Dvoře Králové nad Labem?
Narodila jsem se ve  Dvoře Králové nad 
Labem. Po  srpnových událostech roku 1968 

Renata Greiner vystudovala uměleckou školu 
v  Mohuči se zaměřením na  grafiku. Potom 
pracovala jako samostatná designérka 
pro západoněmeckou televizní stanici ZDF 
a  jiná trickfilmová studia, specializovaná 
na  koncepty a  animaci filmu. Ze začátku 
se jednalo o  didaktické filmy a  o  reklamu, 
později o náročné třídimenzionální sekvence. 
Také zakázky na  ilustrace se množily. 
Od přesídlení do Mnichova se zaměřila ve své 
práci na  volnou tvorbu, spojovala abstraktní 
postupy s  realistickou kresbou, manýrismem 
a surrealismem. V Mnichově se také provdala 
za  Gottfrieda Greinera, koncertního mistra 
na violoncello z Bavorského rozhlasu.

Pokračování na str. 5

Devadesát let evangelického 
kostela
Poněkud ukryt za  budovou gymnázia 
a  za  bujnou zelení zahrady stojí na  náměstí 
Odboje evangelický kostel – Sbor českobratrský. 
V  letošním roce uplyne od  jeho postavení 
a slavnostního otevření již 90 let. Po celých devět 
desetiletí až dodnes slouží převážně ke  konání 
pravidelných evangelických bohoslužeb, ale 
také např. koncertů a jiných akcí.

V  prvních letech nově vzniklé Československé 
republiky se evangelíci ve  Dvoře Králové 
scházeli ke  svým shromážděním provizorně 
v pronajatých sálech. Na počátku let dvacátých 
minulého století, jak je zřejmé z  dochovaných 
fotografií, používali k  bohoslužbám společně 
s  Církví československou husitskou děkanský 
chrám sv. Jana Křtitele, ale tato situace byla 
vzhledem ke  sporům o  kostel dlouhodobě 
neúnosná. A  tak staršovstvo sboru rozhodlo 
o stavbě vlastního kostela. 
Po několikaletých přípravách byly 30. června roku 
1923 zahájeny stavební práce. Zní až neuvěřitelně, 
že od  jejich zahájení ke  slavnostnímu otevření 
dokončené budovy uplynulo pouhých 85 dní. 
Dne 23. září 1923 byl kostel odevzdán svému 
účelu a  podle tradice předbělohorské Jednoty 
bratrské byl pojmenován „Sbor“. Jak je z názvu 
samotného patrno, je především místem, kde 
se evangelický sbor schází k  bohoslužebným 
shromážděním.
Toto výročí si chceme připomenout při 
slavnostním shromáždění, které se uskuteční 
v  neděli 22. září 2013 od  14:00 hod.právě 
v evangelickém kostele. Při tomto shromáždění 
jistě nebude chybět ohlédnutí do  minulosti, 
vzpomínky na  události staré 90 let. Zároveň 
si však chceme připomenout, co vede a  nese, 
podobně jako tenkrát naše předky, i  dnes 
nás. A  chceme vyjádřit svou vděčnost Bohu 
za  jeho požehnání a  posilu při uskutečňování 
jeho díla zde na  zemi, v  našem městě. K  účasti 
na slavnostním shromáždění vás srdečně zveme.

Staršovstvo Farního sboru 
Českobratrské církve evangelické ve Dvoře Králové n. L.

ukončení projektu Rozvoj služeb eGovernmentu v ORP 
Dvůr Králové nad Labem
Projekt Rozvoj služeb eGovernmentu v ORP Dvůr 
Králové nad Labem, který odstartoval v  roce 
2011, byl ukončen k  31.07.2013. Cílem projektu 
byla elektronizace služeb veřejné správy 
(eGovernment) vybudováním Technologického 
centra a pořízením elektronické spisové služby.
V  první části projektu byla realizovaná etapa 
zavedení spisové služby pro obce ve  správním 
obvodu ORP Dvůr Králové nad Labem včetně 
příspěvkových organizací města.
V  další etapě bylo v  průběhu loňského roku 
vybudováno tzv. Technologické centrum, které je 
umístěno v budově bývalé ZŠ Komenského (ulice 
Komenského čp. 795) a slouží k provozu systémů 
spisových služeb včetně negarantovaných 
datových úložišť (na  fotografii). Celkové výdaje 
projektu činí cca 3,5 mil. Kč, z  toho dotace 
z Evropského fondu pokrývá 85% této částky.
Projekt Rozvoj služeb eGovernmentu 
v  ORP Dvůr Králové nad Labem (reg. č. 
CZ.1.06/2.1.00/06.06732) byl financován 
z  prostředků Evropské unie, Evropského 
fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím 
Integrovaného operačního programu 
a z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem.

Ing. Ondřej Samek, vedoucí OI

Léčebna zrakových vad ve  Dvoře Králové nad 
Labem vás tímto zve na  den otevřených dveří, 
který se koná v  rámci oslav 60. výročí založení 
tohoto odborného léčebného ústavu v  úterý  
17. září od 8:30 do 15:00 hod. 
Budete mít možnost prohlédnout si prostory 
léčebny, dát si přeměřit zrak (opět možno 
i  dětem od  0,5 roku věku), zjistit, zda máte 
i jemné prostorové vidění a vyzkoušet si, jak u nás 
probíhá cvičení očí na různých přístrojích.

zaměstnanci LZV
www.ocnilecebna.cz

Den otevřených dveří v LzV
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OhLÉDNuTí zA 4. ROČNíKEM fESTIVALu huDEbNí LÉTO KuKS
V neděli 18. srpna 2013 vyvrcholil závěrečným koncertem 4. ročník festivalu Hudební léto Kuks. Zcela 
zaplněnému kostelu Nejsvětější Trojice, kde se konaly všechny koncerty, předvedli své umění varhaník 
Aleš Bárta a hornista Radek Baborák, který je v současnosti považován za nejlepšího světového hráče 
na lesní roh. To beze zbytku potvrdil i na koncertu v Kuksu.

 Kromě děl 18.–20. století byl koncert a zároveň 
i  festival zakončen světovou premiérou skladby 
Emila Viklického Černá labuť (s  podtitulem 
Variace na  Bonreposkou árii), která byla 
zkomponována přímo k  této příležitosti. 
Ovace ve stoje jen potvrdily renomé interpretů 
i skladatele Viklického.
Dlouhotrvající potlesk sklidil i historicky nejmladší 
koncertní mistr České filharmonie Josef Špaček. 
Tento sympatický houslista, který je laureátem 
nejprestižnějších světových houslových soutěží, 
prokázal své kvality na  koncertu 20. července, 
kde musel zahrát několik přídavků. Na  tomto 
koncertu bylo možné zahlédnout mj. i dirigenta 
Jiřího Bělohlávka.
I další koncerty festivalu byly hojně navštěvovány: 
zahajovací koncert 22. července Český chlapecký 
sbor Boni pueri, 6. července harfistka Jana 
Boušková či 3. srpna sopranistka Kateřina 
Kněžíková s cembalistou Vojtěchem Spurným.
Započatá rekonstrukce kukského areálu 
neodradila hudbymilovné publikum 
z  královédvorska i  vzdálenějších regionů 
k návštěvě koncertů festivalu Hudební léto Kuks, 
a  posluchači tak mohli ocenit umění předních 
českých interpretů.

MgA. Vít Havlíček

a  sovětské okupaci jsem s  rodiči a  sestrou 
zůstala v Německu, kde jsem studovala, pracuji 
a  žiji. Ale Dvůr Králové a  jeho krásné okolí 
navždy zůstane mým rodným krajem. Navíc 
letos slavím kulaté narozeniny, tak výstava je 
jakýmsi dárkem pro moje přátele a příznivce.

Někde jsem četla, že jste se v tehdejším  
západním Německu ocitla víceméně náho-
dou. Jak to tedy přesně bylo?
Byli jsme s  rodiči na  dovolené v  západní 
Evropě. Když jsme se vraceli domů, zastavili 
nás lidi z  německé Mohuče a  řekli nám, že 
Československo bylo okupováno. Zároveň nám 
nabídli pomoc. Přestože jsme nikdy předtím 
o  odchodu neuvažovali, rozhodli jsme se, že 
se domů nevrátíme. Naši noví mohučtí přátelé 
nám našli bydlení i práci. Jejich zásluhou jsem 
se také stala studentkou umělecké školy.

Jaké bylo studium na umělecké škole 
v tehdejším západním Německu pro dívku 
z totalitního Československa?
Začátek určitě nebyl lehký. Na uměleckou školu 
jsem se dostala asi po půl roce života v Mohuči, 
ještě jsem moc dobře nemluvila německy. 
Navíc jsem byla nejmladší studentka na  celé 
škole. Vzali mě tam jako hosta na zkoušku, ale 
zvládla jsem to docela dobře, takže mi semestr 
uznali a mohla jsem zůstat. Kromě teorie jsme 
měli hodně praktické výuky. Čtyři roky utekly 
až moc rychle. Jak profesoři, tak i studenti, byli 
velmi přátelští. Můj původ z Československa mi 
ani při studiu, ani později v  práci nikdy nebyl 
překážkou, spíše naopak.
Přesto jsem si tam někdy připadala sama. 
Sestra žila v  Československu s  babičkou 
a  s  dědečkem, rodiče měli svoje starosti. Ten 
pocit, že již nikdy nebudu moci přijet domů, 
byl tíživý. Naštěstí to ale po  letech dopadlo 
dobře a  jsem moc ráda, že máme společně 
s  manželem, který tady žije taky rád, dva 
domovy – Mnichov a Nemojov.

Chtěla jste být vždy výtvarnicí?
Ano, chtěla, ale nevím, jestli by se mně to 
tady za totality povedlo. Prakticky jsem tehdy 
přemýšlela o zubní laborantce a také mě lákal 
sport.

Co děláte, když zrovna netvoříte?
Tady volný čas tak nějak dělím mezi sport 
a  zahradu. V  Mnichově chodíme velmi často 
do  divadla, tady spíš na  koncerty. Rádi 
cestujeme, po  Indii třeba i  dost dobrodružně. 
Mám ráda módu a  navrhuji a  vyrábím věci 
z kůže. A lituji, že nestihnu mít ještě pár jiných 
povolání, třeba by mě hodně bavilo navrhovat 
interiéry.

Jaké máte plány do budoucna. Co připravu-
jete za projekty, na co se můžeme těšit?
Mám zase naplánované nějaké výstavy, příští 
bude v Mladé Boleslavi, potom Hradec Králové. 
Pracovat budu na  cyklu KRÁSNÉ BAROKO, jak 
návrhy, tak vypracování jsou velmi náročné –  
mám na delší dobu o práci postaráno. A moje 
úvaha ke  kulatým narozeninám: „Chci dělat 
jenom to, co mě baví“. Takže asi budu dál pilně 
malovat.

Na výstavě můžeme obdivovat také skleně-
né objekty Roberta Kaufmana.  
Proč jste oslovila právě jeho?
Krásné skleněné mísy pana Kaufmana jsem 
viděla poprvé v  Kohoutově a  navázala jsem 
s  ním kontakt. Vystavovali jsme spolu již 
často, jak formy, tak i  barvy jeho objektů se 
nechají krásně sladit s  mými obrazy, hezky 
se doplňujeme. Vystavovali jsme spolu také 
v  Berouně, v  jehož blízkosti má pan Kaufman 
v Málkově své pracovní i rodinné zázemí. V jeho 
ateliéru Waga pracuje i jeho manželka Martina, 
celá rodina včetně dětí je výtvarně i hudebně 
velmi nadaná. Je to radost je navštívit a strávit 
s  nimi všemi nějakou chvilku. Vážím si jejich 
tvorby a  chuti k  experimentům se sklem, tak 
i  jejich způsobu života. Jsem moc ráda, že se 

sklo pana Kaufmana ukáže ve  Dvoře Králové 
a  doufám, že se nám všem společně podaří 
vytvořit krásnou a příjemnou výstavu.

Děkuji za rozhovor.
Mgr. Alexandra Jiřičková

ředitelka městského muzea

Pokračování ze str. 4

AuTORSKÁ VýSTAVA RENATY GREINER...

Většina populace zná seriály Četnické humoresky, 
Panoptikum města pražského nebo pohádku 
Třetí princ. Málokdo však ví, že autorem hudby 
k  těmto dílům je profesor pražské AMU Ivan 
Kurz. Tento skladatel je také autorem skladby 
Jsem tvoje naděje aneb životní zásady malé 
duše, která byla napsána pro Královédvorský 
chrámový sbor. Premiéra této kompozice se 
uskuteční v  neděli 22. září 2013 v  16:00 hod. 
v kostele sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad 
Labem. 
Po  premiérách skladeb O. Kvěcha, L. Sluky,  
I. Hurníka a  I. Loudové půjde již o pátý zářijový 
koncert s  premiérou skladby významného 
soudobého hudebního skladatele v  našem 
městě. Stejně jako u všech předchozích koncertů 
bude i  autor této skladby přítomen u  prvního 
provedení svého díla. Kromě Kurzovy kompozice 
zazní díla J. Haydna, Ch. W. Glucka, R. Wagnera 
a dalších. 
Královédvorský chrámový sbor doprovodí 
rovněž jako v předchozích letech varhaník Pavel 
Svoboda, který se stal v letošním roce laureátem 
mezinárodní varhanní soutěže Pražského jara.
Koncert finančně podpořilo město Dvůr Králové 
a koná se pod záštitou starostky města Mgr. Edity 
Vaňkové a Biskupství královéhradeckého. 
Všichni jste srdečně zváni.  

MgA. Vít Havlíček

Koncert s premiérou skladby 
prof. Ivana Kurze

Harfistka Jana Boušková dne 6. července v kostele 
Nejsvětější Trojice v Kuksu.  Foto: V. Havlíček

ŠPERKY VI. - výřez obrazu Renaty Greiner
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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. 604 971 312
www.anglictina-kucera.cz

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

PRONÁJEM KANCELÁŘE NA NÁMěSTí
Dovolujeme si vám nabídnout k  pronájmu 
kancelář přímo na  náměstí TGM ve  Dvoře 
Králové nad Labem společně s výlohami v pasáži 
domu. Kancelář se nachází v  1. NP s  výhledem 
na  náměstí a  sestává se ze dvou oddělených 
místností a  WC. Celkové nájemné činí 6000 Kč 
za měsíc včetně energií.
Kontakt mobil: 739664824, 736224794

Soukromá výuka jazyků 
ve Dvoře králové n. l.

ANGLIČTINA – NěMČINA – RušTINA pro začátečníky, mírně, středně 
a velmi pokročilé v budově SŠIS, Wolkerovo nábř. 131, Dvůr Králové n. L.
Výuka 1x nebo 2x týdně 2 vyuč. hodiny, po a čt od 16:15 nebo 18:00 hod.
Vhodné pro dospělé zájemce nebo středošk. studenty. Zahájení 9. 9. 2013. 
Školné na celý školní rok činí 7 500 Kč (2×týdně) / 3 800 Kč (1×týdně).

ANGLICKÁ KONVERzACE S RODILýM MLuVČíM
Krátkodobé (půlroční) kurzy ve skupině s maximálně 6 účastníky.
Zahájení 30. 9. 2013. Školné na půlroční kurz činí 3 300 Kč.

KuRz PŘíPRAVY KE STÁTNí MATuRITě z ANGLICKÉhO JAzYKA 
Přípravný kurz k písemné i ústní části státní maturity.
Zahájení 30. 9. 2013.  Školné na celý kurz (do dubna 2014) činí 3 300 Kč.

ANGLICKý JAzYK PRO DěTI (8-15 let) S RODILýM MLuVČíM
Výuka 1× týdně 60 min. Zahájení 30. 9. 2013. Školné na pololetí 2 700 Kč.

KuRz ANGLICKÉhO JAzYKA PRO SENIORY
Zahájení 9. 9. 2013. Výuka 1× týdně. Školné na celý školní rok 3 800 Kč.

INfORMACE A PŘIhLÁšKY ke studiu na šk. rok 2013/2014 poskytne:
Milica Nálevková, E. Krásnohorské 2358, Dvůr Králové n. L.
tel: 731 712 147, www.jazykove-studium.cz.

EShOP WWW.DITETI.Cz
VÝPRODEJ dětské zboží, 
dř. hračky, kojící trika ad.
Osobní odběr DKnL.
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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 RD s byty 1+1, 
4+1 a podnik.prostorem v Dvo-
ře Králové n. L., u centra, garáž, 
pěkná zahrada. Pozemek 918 m2. 
DK3127s. CENA: 2.790.000  Kč

Prodej zděného bytu 3+1 ve Dvoře 
Králové n.L. v OV, 2.p., plocha 71 
m2. Jde o lok.5.květen. Velká lod-
žie, nová kuchyň, pěkně řešeno.  
DK3040S. CENA: 1.120.000 Kč 

Prodej velkého bytu 3+1 v Kocléřově. 
Jde o OV, 1.patro, 100 m2, ihned volný. 
Nutné menší opravy, podkrovní míst-
nost s přístupem z bytu, zahrádka. 
 TU3081S. CENA: 295.000 Kč

Prodej většího RD, klidná část Mi-
letína se zahradou, slunný poz. 703 
m2 za domem, u náměstí. Dobrý 
stav, všechny sítě, ihned volný.   
JC3115S. CENA: 1.100.000 Kč 

Prodej lux. bytu 1+1, Dvůr Král. 
n.L. ,OV, plocha 43 m2. Jde o 2NP, 
kompl.rek. 2007. V ceně nová lin-
ka, spotřebiče, výhled - Zvičina.  
 DK3006S. CENA: 790.000 Kč

Prodej zděného bytu 3+1 v podíl. 
spoluvl. ve Dvoře Král. n. L.– lok. 
“u tramvaje”, pl. 84 m2, po re-
konstrukci, 1.p., cena k jednání!    
DK3130S.  CENA: 1.100.000 Kč 

Prodej zavedené restaurace ve Dvo-
ra Král. – Lipnice, terasa, vč. stáv. 
vybavení. V patře  lux. byt 5+1, 
zimní zahrada. RK doporučuje!   
DK3082S.  CENA: 4.200.000 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 RD ve Dvoře Králové n. L., dva 
samostatné byty 2+1, spol. vchod, po-
zemek 333 m2, pod nemocnicí. Výbor-
ný stav, garáž, pergola s posezením.  
DK3124S. CENA: 1.599.000  Kč

Prodej zděného bytu 2+1,OV, 
2.patro, Dvůr Králové n. L., pěkně 
řešen, 50 m2. Dobrý stav, nízké 
měsíční náklady, ihned volný.  
DK3128S.  CENA: 799.000 Kč

Prodej družstevního bytu 1+1 
v Úpici, pl. 40 m2, dobrý stav, nová 
plast. okna a nová kuch.linka, 
panel, 3.p., výtah, ihned volné.
DK3117S.  CENA: 279.000 Kč 
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NOVí ObČÁNCI 
MěSTA
V  červenci 2013 se 
narodilo v našem městě 
15 občánků – 7 chlapců 
a 8 děvčat.  Jana Náhlovská,  evidence obyvatel 

ÚMRTí
V měsíci červenci zemřelo ve Dvoře Králové nad 
Labem 13 lidí, z toho bylo 8 dvorských občanů, 
2 muži a  6  žen.

Simona Vykouřilová, matrika

JubILEA
Členové komise pro občanské záležitosti 
navštívili při životních jubileích v  červenci  
20   občanů s gratulací a kytičkou. 
Ve stejném období oslavilo 5 manželských párů 
stříbrnou svatbu a 3 páry zlatou svatbu.

Lenka Kumprechtová 
 předsedkyně KPOZ

VzPOMíNKA

SňATKY bLAhOPŘÁNí
V  měsíci červenci uzavřeli ve  Dvoře Králové 
nad Labem sňatek tito snoubenci:

Michal Munzar a Martina Klazarová  – 13.07.2013
Vratislav Polášek a Olga Janáčková  – 13.07.2013
Luboš Čapek a Michaela Kopecká  – 13.07.2013
Tomáš Otradovský a Pavla Michlová – 13.07.2013
Lubomír Šátek a Jana Šitavancová  – 19.07.2013
Jiří Klikoš a Andrea Strunová  – 19.07.2013
Mychajlo Anatolijovyč Havjak a  Kateřina 
Chmelíková  – 20.07.2013
Tomáš Havlík a Dana Schulzová – 20.07.2013
Jan Mácha a Michaela Vítězníková  – 20.07.2013
Luboš Havrda a Klára Trojanová  – 20.07.2013
Ondřej Husák a Lenka Šulcová  – 20.07.2013
Dušan Kopecký a Jitka Škodová  – 20.07.2013
Martin Tauchman a Eliška Kmínková  – 27.07.2013

V  obci Kuks uzavřeli manželství tito 
snoubenci:

Ondřej Beneš a Kateřina Šešerová  – 12.07.2013

SOuTěŽNí OTÁzKA:
Po  „aktivní“ otázce z  čísla minulého jsem ten-
tokráte vybrala „domácí“ formu soutěže – kří-
žovku. Tímto děkuji Jindřichu Kupkovi, který 
nejen tuto novou křížovku zaslal, ale také nabí-
dl redakční radě spolupráci při zveřejňování kří-
žovek a hádanek, neb je členem Svazu českých 
hádankářů a křížovkářů. Zároveň mě upozornil 
na  chybu v  předminulém čísle: „Čeština zná 
hlásku CH a  proto ve  slově „Schulzovy“ nelze 
psát S-C-H-U-L-Z-O-V-Y, ale jen S-CH-U-L-Z-O-
V-Y (sady). Právě proto (a  nejen kvůli tomu) je 
dotyčná křížovka vadná dle Směrnic pro tvorbu 
křížovek, vydaných Svazem českých hádankářů 
a  křížovkářů. Tyto směrnice jsou v  celostátně 
vydávaných časopisech i  novinách uznávány. 
Řídí se jimi jak autoři, tak i redakční rady.“ 
Věřím, že i  přes tuto vadu jste křížovku lušti-
li s  radostí a  můžeme se shodnout na  tom, že 
výhercům z  předminulého kola soutěže výhry 
ponecháme.

Dne 17. srpna se dožila 
významného životního 
jubilea, devadesáti let, 
nejstarší členka našeho 
střediska sestra Milada 
Rainová. Patří již jen 
ke  dvěma žijícím předválečným vedoucím 
skautského oddílu v  našem městě. Při této 
příležitosti byla kmenem dospělých oceněna 
stříbrným stupněm medaile „Lilie a  přátelství“. 
Děkujeme za vše a do dalších let přejeme pevné 
zdraví a hodně elánu.

Martin Stránský

Vzpomínáme na  našeho dlouholetého 
spolupracovníka Miroslava Kučeru, který 
působil v  komisi pro občanské záležitosti. 
Chtěla bych poděkovat za obětavost a ochotu, 
se kterou zastával tuto funkci. Za celou komisi 
vyslovuji upřímnou soustrast rodině.

Lenka Kumprechtová

S  velkým zármutkem oznamujeme všem 
našim členům a  příznivcům, že naše řady 
opustil první polistopadový starosta Sokola 
Dvůr Králové n. L., bratr Miroslav Kučera.
Bratr Kučera, který 
cvičil v  Sokole v  roce 
1948 jako dorostenec, 
se ihned po  roce 1989 
zapojil do  obnovy 
k r á l o v é d v o r s k é 
sokolské jednoty a  stal 
se starostou jednoty. 
Všude šel bratr Kučera 
příkladem – opravy 
sokolovny, opravy kina, 
na  které, jak se později 
ukázalo, se vztahovaly 
Benešovy dekrety, a tak 
ho zpět sokolové nedostali, úpravy tábořišť. 
K  tomu samozřejmě také reprezentační 
povinnosti. Nikdy nechyběl na  oslavách 
28. října, na  šibřinkách ani  na  veřejných 
vystoupeních. Společně se Z. Doležalem stáli 
u vzniku sokolských zabijaček na Ježkově.
I  když se později ze sokolského života stáhl, 
zapsal se nesmazatelně do  dějin naší jednoty 
a o činnost Sokola se živě zajímal.

Bratře Kučero, děkujeme za vše, co jsi pro Sokol 
udělal! 
Čest Tvé památce!

Výbor Sokola

V  obci Vítězná uzavřeli manželství tito 
snoubenci:
Lukáš Kotouš a Šárka Medková  – 06.07.2013
Petr Lebedínský a Andrea Teichmanová  
  – 13.07.2013
Jan Štěpán a Iva Hellingerová  – 27.07.2013

Tyto údaje jsou zveřejněny na základě souhlasu 
snoubenců.

Simona Vykouřilová, matrika

PODěKOVÁNí
Moje poděkování patří chirurgickému oddělení 
v  I. poschodí pod vedením prim. MUDr.  Víta 
po  mém těžkém úrazu. Jejich péče byla 
profesionální! Dále chci poděkovat prim. 
MUDr.  Vidasové a  kolektivu sester I. poschodí 
LDN. Jejich péče byla příkladná a vzorná. Děkuji 
všem a chválím.

Margith Blažková

Vyplněné soutěžní kupóny s vyplněnou křížovkou 
odevzdávejte do  speciálního boxu v  městském 
informačním centru (MIC) na náměstí TGM. 
Losování výherce drobné ceny proběhne v MIC  
dne 20. září 2013. 

Ing. Kateřina Sekyrková,  šéfredaktorka

Minulá soutěž
Na základě opakované žádosti bu-
dou odpovědi na otázku z minulé-
ho čísla losovány až 20. září 2013. 
Pokud jste tedy v  měsíci srpnu 
nestihli výlet za K. H. Máchou, máte další šanci!

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 . :  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VODOROVNě: 
A.  Krátký televizní snímek; název pro list tzv.  
 svinované knihy; zkratka pro „totéž“. 
B.  Český básník; egoista; hrdina.
C.  První muž; český tenista; druh hedvábí.
D.  Žvást; druh obratlovce; hlodavec. 
E.  TAJENKA. 
F.  Podroušení; Slovan; mluvnická kategorie. 
G.  Zásobník na obilí; řeč; domácí zvíře.
H. Značka našich elektrospotřebičů; jeřáb   
 popelavý; cenný papír. 
I.  Biografy; starý nevžitý název radonu;  
 dřívější italské peníze.

SVISLE: 
1.  Střední nebo průměrná délka vlákna; obec  
 na Jičínsku.
2.  Opatřiti lepeným podkladem.
3.  Ohmatání; křemíkovodík.
4.  Na tom místě; výplň oken; předložka.
5.  MPZ Tuniska; směs koření; lov.
6.  Symetrální; finské město. 
7.  Tvarovat. 
8.  Ves; těžký kov. 
9. Zkratka Střední ekonomické školy; pře;   
 označení vysokého napětí.
10.  Římskými číslicemi 600; ret; usazenina.
11.  Odplata; tažná zvířata. 
12.  Eletropřijímač. 
13.  Sousedství; pozornosti.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A
B
C
D
E
F
G
H
I
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SbíREJME KAšTANY A ŽALuDY
Blíží se podzim a  u  nás, na  ZŠ Schulzovy sady, 
se opět budou sbírat kaštany a  žaludy pro zvěř 
do obory v Krkonoších. Určitě to má velký význam 
–  rozšíříme tak jídelníček jelenů v zimních měsících 
a i my s dětmi si to užijeme. Nejen při vlastním sběru, 
ale také na  výletě za  jeleny, který nás za  odměnu 
opět čeká. A jak jsme si to užívali naposledy?
Ve čtvrtek 13. června 2013 vyrazilo 42 nejlepších 
sběračů kaštanů a žaludů z celé školy na zajímavý 
výlet. Naše cesta, oproti výletu v zimě do obory 
jelenů v Krkonoších, směřovala za stádem bílých 
jelenů do obory Žleby. Prošli jsme kolem zámku 
nádhernou zahradou a po chvíli nás naše kroky 
zavedly do  cíle – k  uzavřené oboře pro stádo 
o  přibližně 100 ks bílých jelenů. Přivítali nás 
lidé, kteří se oboře opravdu plně věnují a sdělili 
nám mnoho zajímavého o  chovu bílých jelenů, 
o  mláďatech i  jejich dalším výběru pro chov. 

Viděli jsme i krmení 10 členů stáda. Co nás dále 
zaujalo, byla ukázka výcviku okřídlených dravců. 
Mohli jsme si je prohlédnout opravdu zblízka. 
A z toho, co uměli, jsme byli opravdu překvapeni. 
Sebrat někomu z  nás čepici, to nebylo pro 
ochočené dravce problémem. Chytali potravu 
v letu, pochodovali po louce, přistávali na určené 
místo, i na ruku svého chovatele.  
Naše další kroky vedly dál do  obory, kde jsme 
se potkali i  s  divokými prasaty, čápy, krocany 
a budkami pro různé druhy ptáků. Po celou dobu 
výletu nám přálo počasí. Na  závěr nechyběl 
nákup pohledu, samolepky, magnetky, někdo 
se ochladil nanukem. Moc jsme si to užili a už se 
těšíme na další výlety. 
Nezapomeňte kaštany a  žaludy pro zvěř nyní 
na podzim sbírat! 

Jana Paulusová Fišerová , učitelka

V  sobotu 7. září 2013 se bude na  dopravním 
hřišti ve  Dvoře Králové nad Labem již podruhé 
konat sraz a  závody šlapacích aut. Rádi uvítáme 
všechny malé řidiče se svými vozy. Každý účastník 
s vlastním vozem obdrží malou cenu. 
Akce bude zahájena letos už v 10 hodindopoledne 
vystoupením královedvorských mažoretek.
Závody se pojedou na  profesionálních kárách 
od  společnosti Berg Toys. Opět bude vyhlášen 
i  speciální závod pro maminky a  tatínky, který 
byl minulý ročník velice populární. Registrace 
k závodu bude i letos stát 20 Kč. Šlapací auta Berg 
Toys od MINIKARY.cz budou k dispozici i pro volné 
ježdění po parku.
Pro děti zde bude možnost navštívit skákací 
hrad, svézt se vláčkem, malování na obličej, moto 
trenažér, trampolína a mnoho dalších.
Pokud má kdokoliv z rodičů chuť se s námi na akci 
podílet, je vítán! Hlavním cílem akce je vytáhnout 
děti od počítačů k aktivní zábavě. Dalším cílem je 
přivést život na královedvorské dopravní hřiště.
Díky následujícím sponzorům a  podporujícím 
organizacím je i tento rok vstup na akci zdarma:
Město Dvůr Králové nad Labem, Dům dětí 
a  mládeže Jednička, Auto Klub DKNL, ČSSD 
DKNL ad.

Jan Kříž a Jiří Chlum, organizátoři

Sraz a závody šlapacích aut 
a minikár na dopravním hřišti

Skupina historického šermu Legenda Aurea z DDM 
Jednička pod vedením Zdenka Másla se v  úterý 
16. července odpoledne vydala na  dvoudenní 
šermířský turnaj na hrad Karlštejn. 
Den po  příjezdu jsme dopoledne uklízeli 
cesty, parkoviště, nádvoří a  schodiště hradu. 
Odpoledne jsme již na  pódiu na  nádvoří hradu 
předváděli souboje rytířů. Každý rytíř bojoval 
o  přízeň sličné komtesy. Odměna byla opravdu 
motivující, a  tak každý válečník předvedl to 
nejlepší. Na  turnaj dohlížel herold a  jeho pán, 
kteří se nakonec také zúčastnili bojů. Všichni rytíři 
turnaj přežili, a mohli se tak těšit zaslouženému 
obdivu. Každé vystoupení zhlédlo asi 150 diváků, 
kteří nás odměnili bouřlivým potleskem. Turisté 
z Japonska, Itálie a Německa si nás fotili.

Na čtvrtek dopoledne byla domluvena prohlídka 
hradu. Přivítal nás kastelán Ing.  Jaromír Kubů, 
který nám osvětlil historii hradu a  provedl 
konírnou Císařského paláce, kde byly vystaveny 
kostýmy z  filmu Noc na  Karlštejně z  roku 1973. 
Průvodkyně nás poté provedla celým hradem. 
Potkávali jsme turisty, kteří si nás opět fotili. 
Na  hradě bylo co obdivovat, například kopie 
císařské a  svatováclavské koruny, kaple sv. Kříže 
a  další památky. Po  obědě nás čekala další tři 
vystoupení. Večer jsme se vrátili do Dvora Králové.
Chtěli bychom za SHŠ Legenda Aurea poděkovat 
manželům Lence a  Zdenkovi Máslovým 
za zorganizování pěkné výpravy i dalším rodičům, 
kteří se jakkoliv podíleli na průběhu akce.

šermíři Legendy Aurey

Královédvorští šermíři bojovali na Karlštejně

zápis do Angeles Dance Group

Skauti Dvůr Králové nad Labem  
– nábor nových členů
Skauting je dobrá parta, skupina lidí, přátel 
a  kamarádů. Učí, jak žít život smysluplně 
a dynamicky.
Skauting je určen 
pro všechny děti, 
kteří se chtějí 
neustále nečemu 
učit a  pracovat 
na sobě. 
Otevírá nové 
zážitky a  možnosti 
prožité s  partou 
dobrých kamarádů 
na celý život.
Přijďte se  podívat 
na  naše schůzky 
do  skautské vily 
ulice pl. Švece 1278, 
Dvůr Králové n. L. (není-li napsáno jinak)!
Termíny platné od 2. září 2013:
• děvčata 6–11 let: pátek 16:00–17:30hod.,
• chlapci 6–11 let: čtvrtek 16:00–17:30 hod., 
• smíšený křesťanský oddíl 6–15 let:  

úterý 16:30–18:00 hod., 
• vodácký oddíl 6–15 let: středa 16:30–18:00 hod.  

v klubovně na loděnici u Pušova splavu.

Více informací čtěte na http://zvicina.skauting.cz.

Tak už je to zase tady. Začíná nová taneční sezóna. 
Zápis nových i  stávajících členů do  taneční 
skupiny Angeles Dance Group se koná:
• v pondělí 2. září od 13:00 do 17:00 hod., 
• v úterý 3. září od 14:00 do 17:00 hod., 
• ve středu 4. září od 14:00 do 17:00 hod. 
vždy v Sokolovně v pingpongové hale. 
Přijít mohou všechny věkové kategorie, to 
znamená od 4 let neomezeně. Kdo by měl zájem 
o rope skipping (skákání přes švihadla do hudby) 
nebo pole dance, může také přijít v těchto dnech 
a rádi ho uvítáme.  
Kontaktní telefon a informace: 724 015 909.

Tatiana Karbanová 

JuTA CuP 2013 SPLNIL VšEChNA OČEKÁVÁNí 
První srpnový víkend proběhl již 13. ročník 
turnaje dospělých kategorie A pod názvem JUTA 
CUP, který spadá pod turnajový okruh Optim 
Tour. Hlavním sponzorem turnaje je společnost  
JUTA, a. s., a  generální ředitel Jiří Hlavatý 
slavnostně předal na konci čtyřdenního zápolení 
poháry i  peněžité odměny. Turnaje se celkem 
zúčastnilo 48 mužů a 51 žen.  
Patronem turnaje byl stejně jako 
v  minulých ročnících Karel Nováček, hvězda 
československého tenisu 90. let a  dlouholetý 
daviscupový reprezentant. Do  Dvora Králové 
zavítal v  neděli odpoledne a  předvedl exhibiční 
utkání s  dvorským odchovancem Theodorem 
Devotym (extraligovým hráčem TK Neridé, 
sparingpartnerem Radka Štěpánka a  členem 
daviscupového družstva České republiky). 
Ukázkový trénink neměl chybu stejně jako 
netrpělivě očekávaný  motivační tenisový trénink 
s dvorskými tenisovými nadějemi ve věku 6–12 let. 
Ve  dvouhře mužů potvrdil své postavení 
Michal Franěk – turnajová jednička a  21. hráč 

celostátního žebříčku, který v průběhu turnaje 
ztratil pouze jeden set. Ve  finále zvítězil nad  
Danielem Knoflíčkem z TK AGROFERT Prostějov 
6:3, 6:3.
Ve  dvouhře žen příjemně překvapila za  Dvůr 
Králové hostující Gabriela  Knutsonová, která 
podlehla až ve  finále zkušeně hrající 23leté 
Pavle Šmídové z  TK Pernštýn 1897 Pardubice 
po velkém boji 4:6, 5:7.
Během celého průběhu turnaje byla k  vidění 
velmi kvalitní utkání plná krásných výměn, 
ke  kterým jistě přispěla fandící divácká kulisa.  
Velký dík patří také organizátorům turnaje 
a  jejich týmu za  pečlivou přípravu a  vytvoření 
profesionální klubové atmosféry.
Majitel společnosti Juty, pan Hlavatý, považuje 
JUTA CUP nejenom za  povzbuzení a  startovací 
adrenalin pro začínající děti, ale i  za  přínos 
pro život města, aby se „něco dělo“. Prozradil, 
že se sportovní veřejnost může těšit na  další  
vylepšování  areálu  i pro ty, co tenis nehrají . 

Hana Sedláčková
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PRAVěKý TÁbOR NA běLuNI

Po stopách Růžového pantera aneb záhada ztraceného diamantu  

Jako každý rok, i  letos jsme vyrazili na  letní dětské 
tábory na  Běluni pořádané Pionýrskou skupinou 
Jiřího Wolkera z našeho města. 
Putovali jsme z moderní doby zpět o několik tisíc 
let – přímo do pravěku. Byli jsme členy pravěkého 
horského kmene. Při posvátném obřadu, kdy 
jsme vzhlíželi k  Bohům, nás přepadli neznámí 
nájezdníci, kteří nám ukradli krystaly z  pravěké 
posvátné modly a  unesli našeho Šamana. 
Hrozilo, že náš kmen bez krystalů propadne 
zkáze a postihnou nás veliké katastrofy. Náčelník 
běluňského kmene Deleh s jeho chotí Evolet však 
zachovali chladnou hlavu a rozhodli se nás vést 
a získat pro nás zpět krystaly i Šamana. V tlupách 
jsme se vydali na  nebezpečnou cestu - zajistit 
si zásoby a  nalákat únosce do  léčky. Někteří 
naši soukmenovci utrpěli zranění, tudíž jsme se 
museli postarat i o jejich léčbu. Pluli jsme po moři, 
cestovali přes neúrodné pláně, skrývali se před 
nebezpečnými prazvířaty. Po dlouhé cestě jsme 
konečně padouchy dopadli. A  co se stalo pak? 
Šaman byl vysvobozen a  krystaly navráceny! 
Naše vítězství v  boji jsme oslavili na  návštěvě 

u  Flinstonových, kteří nám připravili obrovskou 
pravěkou hostinu! 
Během našeho putování nám prakuchaři 
připravovali pravěké delikatesy – mamutí 
medajlonky, šavlozubého tygra v  housenkové 
šťávě, steak na dušené přesličce atd. Každý den 
jsme se věnovali táborovým hrám, táborákům 
a zábavě s našimi kamarády, na které jsme se těšili 
celý rok. Naše 14denní táborová štace byla plná 
smíchu, sluníčka, zábavy a  nezapomenutelných 
zážitků. 
Však se na to podívejte se na www.belun.vector.cz. 
Účastníci dalších běhů putovali Starými českými 
pověstmi. Setkali se s  praotcem Čechem, 
navštívili horu Říp a indiánskou vesnici a ocitli se 
ve válce Severu proti Jihu. Letos se našich táborů 
zúčastnilo více než dvě stovky dětí, o  které 
se staralo množství vedoucích, instruktorů, 
zdravotníků, kuchařů a  hospodářů, jimž patří 
velký dík. K zajištění provozu tábora napomohla 
i  finanční částka z  dotace města Dvora Králové 
nad Labem. Děkujeme.

Josef (Chosé) Mádle a Jana Paulusová Fišerová

Letní pobytový tábor v Jívce, který pořádá Jednička 
každoročně ve  druhé polovině července, naplnil 
svou kapacitu 48 dětí neuvěřitelnou rychlostí už 
v  zimních měsících. Přihlášené děti ve  věku od  6 
do 17 let s napětím očekávaly, jaké téma je v tomto 
roce provede dvanácti prázdninovými dny, které 
se chystaly strávit uprostřed nádherné krajiny 
v malebném penzionu pana Kobra. 
Hned po příjezdu do tábora přišla dětem pošta. 
Tak rychle nikdo žádný dopis neočekával, 
a  tím méně úřední obálku s  modrým pruhem, 
ve  které všechny děti obdržely předvolání 
k  výslechu ohledně ztraceného diamantu. Co 
teď? Bylo potřeba dostavit se v určenou hodinu 
na  stanovené místo s  platným průkazem 
totožnosti. Kde jej ale vzít? Naštěstí děti 
rychle zjistily, že na  nedaleké louce stojí čtyři 
improvizované kanceláře, u  kterých mohou 
získat jakýsi občanský průkaz na své jméno. 
V určenou hodinu byli všichni na místě a na scéně 
se objevili vážení detektivové a  inspektoři. Ti 
seznámili děti nejen s  případem ztraceného 
diamantu, se kterým si lámal hlavu celý 
„Interpol“, ale zejména s důvodem, proč byly děti 
k pátrání také přizvány. Děti s pomocí při pátrání 
souhlasily a do nového dobrodružství se pustily 
s  velkým nadšením. Rozdělily se na  čtyři stejně 
početné detektivní kluby, pro které si vymyslely 

název a odpovídající zkratku, vyrobily si služební 
odznaky a  také „uniformu“ v  barvách a  stylu 
svého klubu. 
Malí detektivové se vypravili zpět na místo činu, 
snímali otisky prstů, provedli sádrové odlitky 
stop a  nezapomněli ani na  výslech svědka. Vše 
si pečlivě zapisovali do  klubových zápisníků 
a společně sestavovali i různé hypotézy případu. 
Hlavním podezřelým z  krádeže se hned 
od počátku stal „tajemný Fantom“ a děti po něm 
pátraly celých dvanáct dní. 
Na  velké tabuli byla zakreslena mapa světa 
s  vyznačenými městy, které spojovaly cesty 
různých dopravních prostředků. Ty kluby, jejichž 
cesta se s  cestou Fantoma setkala v  určitých 
bodech (městech), tak přinesly do  pátrání nové 
poznatky a  tudíž získaly další body za  pomoc 
při pátrání po  diamantu. Nebylo to ale zase 
až tak jednoduché. Cesta každým dopravním 
prostředkem stála peníze a ty mohly děti získat jen 
dobrým umístěním v různých hrách a soutěžích.
Dvanáct prázdninových dní utíkalo jako voda 
a  kromě pátrání po  Růžovém panterovi zvládly 
děti ještě spoustu dalších činností. Nechyběl ani 
celodenní výlet, na kterém jsme se letos vypravili 
do  Labyrintária v  Loučni a  zábavního areálu 
Mirakulum.
A jak to naše pátrání vlastně dopadlo? 

O  tom se můžete podrobně dočíst na  našich 
táborových stránkách www.lt-penzionjivka.wz.cz. 
Dnes již zůstaly jen vzpomínky na krásné chvíle, 
které jsme společně prožili, a také naděje, že se 
za rok na tohle úžasné místo zase vrátíme. 

Sylvie Černotová

aneb mám rád život v zoo…
Tak to mohou potvrdit všichni účastníci tábora 
s  výukou anglického jazyka, který se tento rok 
poprvé konal v  královédvorské zoo. Celá akce se 
uskutečnila ve spolupráci s náchodskou jazykovou 
školou Magic English. 
Děti ubytované v  Safari kempu žily celý 
červencový týden výukou angličtiny 
na zajímavých stanovištích v samotné zoo – u lvů 
ve vědeckém stanu neznámé expedice, u lemurů 
či v kempu s vyhlídkou na žirafy, pštrosy a zebry. 
Pět hodin výuky angličtiny denně s  rodilými 
mluvčími bylo zpočátku náročné. Většina dětí 
slyšela angličtinu „naživo“ opravdu poprvé, ale 
naši jihoafričtí přátelé byli trpěliví, stejně jako 
ostatní lektoři. 

Po  týdenním kurzu už rozuměly všechny děti. 
Hráli jsme společně hry, koupali se, navštívili 
Safari, zažívali každodenní dobrodružství 
v zákulisí zoo při krmení slonů, žiraf, hadů, … 
Odměnou pro nás pořádající je úsměv na  tváři 
dětí, slzičky při loučení, větší znalost jazyka 
a objevení poselství slov „dorozumět se“. 
Děkujeme tímto všem zaměstnancům zoo, kteří 
rádi pomohli, lektorům i vedoucím a příští rok…
see you later, aligator. 

Roman Lahučký
Hotel Safari, Safari kemp ZOO Dvůr Králové 

I love life in the zoo
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JEŽKOV SE zMěNIL V ŘíšI DIVů

Dramatické mistrovství Evropy v softballu se zastoupením královédvorských kadetek
V týdnu od 5. do 10. srpna 2013 se na hřištích Arrows 
Ostrava konalo VII. Mistrovství Evropy v  softballu 
kadetek do  16 let. Turnaje se zúčastnilo 12 týmů 
z celé Evropy a účast byla velmi kvalitní. Favoritkami 
turnaje byla děvčata z  Nizozemí, Ruska, Velké 
Británie a Belgie. 
Systém turnaje 4 skupiny po  3 týmech byl 
velmi náročný, stejně jako velké teplo až 35 °C 
po celý týden. Každý den týmy sehrály 2 utkání 
a hned od prvního dne se nám zúročila kvalitní 
příprava na soustředěních s přípravnými zápasy 
s  extraligovými týmy žen. Naše skupina byla 
zdánlivě lehká a  po  vítězstvích nad Srbskem 
12:3 a Polskem 10:0 nás čekala další, již výrazně 
těžší skupina s  favorizovaným Ruskem, Velkou 
Británií a nevyzpytatelným Slovenskem. V úterý 
6. srpna se nám podařilo zvítězit 1:0. Zápas před 
zaplněnými tribunami byl zážitkem nejen pro 
diváky, ale i  pro samotné hráčky. Tento výkon 
náš tým povzbudil a  v  následujícím středečním 
zápase vyhrál nad Velkou Británii 3:0. Ani 
večer nepřipustil náš tým překvapení a  zdolal 
Slovensko 8:1. Bylo jasné, že další úspěch by náš 
tým posunul do  bojů o  minimálně bronzovou 
medaili – to byl náš sen a cíl. 
Ranní zápas s  těžkým Německem se vyvíjel 
od  začátku proti nám. Nakonec jsme však 
10:4 vyhráli. Dělilo nás tedy jedno vítězství 
od  bronzových medailí. Večerní zápas byl proti 
favorizovanému Nizozemí. Věřili jsme si. Opak 
byl pravdou. Holanďanky do  nás udeřily hned 
v  první směně a  v  páté přidaly další dva body 
a  porážka 3:0 byla krutá. Jen výsledek zápasu 
Nizozemí vs. Rusko nám mohl za jistých okolností 
zajistit bronzové medaile. Na konci šesté směny 
po  vítězství Holandska 2:1 jsme se radovali ze 

V letošním roce se sokolské tábořiště Ježkov změnilo 
v Říši divů. Děti, podobně jako Alenka, spadly králičí 
norou do světa za zrcadlem a prožívaly s obyvateli 
tohoto světa mnoho dobrodružství.
Hned na  začátku si děti ozdobily kloboučky 
v  barvách svých družstev, v  nich pak putovaly 
v  Říši divů. Během jednotlivých etap se dětem  
představily všechny pohádkové bytosti, které 
obývají Říši divů. Červená a  Bílá královna, 
Kloboučník, Tydlidýn a Tydlibum, Bílý králík, kočka 
Šklíba, houseňák Absolon, Žába, manželé Plchovi 
a  Karty. Ti všichni připravovali pro malé i  velké 
táborníky zajímavý program. Vyvrcholením byla 
závěrečná etapa, kdy se vojsko Bílé královny 
připravovalo na  boj s  drakem Tlachapoudem. 
Muselo si vyrobit štíty, papírové koule, naučit se 
trefovat koulemi na cíl a odrážet je, ale i pochopit 
strategii hry. Po  cestě zastihly táborníky jediné 
dešťové kapky za  celý tábor. Strhl se velký boj, 
který nakonec byl pro vojsko Bílé královny 
vítězný. Po návratu do tábora čekala na všechny 
obrovská hostina. Ta se vydařila především díky 
tomu, že se do přípravy zapojili i rodiče. Děti byly 
u vytržení. Po setmění pak putovaly lesem z Říše 
divů zpět do reality. I tato poslední část etapy byla 
prostě kouzelná. Na  děti čekaly tajemné dveře, 
které musel každý sám pootevřít a vstoupit.
Jak už je na sokolském táboře zvykem, v náplni 
je vždy mnoho sportovních her a  soutěží. 
Letos tomu nebylo jinak. Děti lovily pro zoo, 

hrály svíčkový fotbal, líbily se úpolové hry, 
vodnický víceboj, hra na  hasiče a  žháře, vodní 
bitvy, změřily síly při olympiádě. Samozřejmě 
nechyběly ani tábornické dovednosti a praktické 
ukázky záchrany tonoucího. Děti byly nadšené 
i z návštěvy koní, které až z Debrného přivedl V. 
Lokvenc. Na výlet se ježkovští tentokrát vypravili 
na hrady Potštejn a Litice. 
Na  táborák s  programem dorazilo i  letos 

ke stovce hostů. Tentokrát jsme si však v závěru 
vuřty neopekli. Z  důvodu velkého sucha bylo 
zakázáno rozdělávání ohňů. Náladu nám to ale 
nezkazilo a  klidně jsme si zazpívali u  táboráku, 
jehož plamen byl jen z kartonu.
Letošní tábor se opět vydařil, všichni doufáme, že 
se vydaří i ten napřesrok.

Pavlína Špatenková

splnění našeho cíle - zisku medailí. Po  základní 
části: 1. Nizozemí, 2. ČR, 3. Rusko, 4. Belgie. 
Systém turnaje znamenal, že se v  pátek večer 
opět utkáme s  Nizozemím a  Rusko s  Belgií o  4. 
místo a  možnost postoupit do  oprav o  finále. 
Večerní zápas s  Holandskem byl považován 
všemi účastníky za  předčasné finále ME. Areál 
Arrows Ostrava byl zaplněn do  posledního 
místečka a  před kamerami České televize 
vytvořil skvělou atmosféru. Ostych stranou! Naše 
děvčata hned od  úvodu „zaskočila“ soupeře, 
který má ze všech ME v  historii vždy medaile 
a 4 x nejcennější. Vedení 2:0 v první směně bylo 
slibné, ale zápasy se hrály na 6 směn. Ve druhé 
směně jsme přidali bod a vedení 3:0 bylo skvělé. 
Obrana fungovala dokonale a duo nadhazovačka 
A. Výborná a chytačka N. Tabačková (obě hráčky 
SC Dvůr Králové n. L.) nedovolovalo hráčkám 
Nizozemí skórovat. V 5. směně jsme přidali další 
bod a  zdálo se být finále blízko. Dvěma „strike-
outy“ v  páté a  dvěma v  šesté směně jsme se 
radovali z  vítězství 4:1 a  postupu do  sobotního 
nečekaného finále. Rusko porazilo v  opravném 
zápase o postup do finále nečekaně Holandsko 
3:2 a  tak tým „oranžových“ získal bronzové 
medaile. 
Finále bylo od prvních chvil velmi nervózní Čekání 
na chybu soupeře nepřineslo hezkou podívanou. 
První přišla ve  čtvrté směně, bohužel na  naší 
straně. Odpovědět již děvčata nedokázala, a tak 
si titul výsledkem 1:0 vybojovalo Rusko. Zisk 
medailí na  evropské scéně po  sedmi letech je 
však nepochybně výbornou vizitkou mladé 
generace českých hráček ročníků 1998 a 1997. 
Skvělých výkonů dosáhla děvčata hrající 
za  SC Dvůr Králové n. L. (Tabačková, Školová, 

Klimplová, Furková, Vágnerová a Výborná), která 
byla hlavní osou týmu reprezentace ČR. Hráčka 
Apolena Výborná byla komisaři ESF a rozhodčími 
vyhlášena nejužitečnější hráčkou turnaje ze 
všech 12 zúčastněných týmů.
Děkujeme tímto sponzorům a  městu Dvůr 
Králové nad Labem za finanční podporu děvčat. 
Gratulujeme děvčatům k předvedeným výkonům 
a přejeme hodně úspěchů do dalších let.

Alan Výborný
manažer reprezentace 

kouč na 3. metě reprezentace ČR

V  sobotu 3. srpna se na  softballovém hřišti 
na  Hrubých lukách sešlo na  30 bývalých 
a současných hráčů i hráček a příznivců softballu. 
Tropické počasí nás neodradilo, krátce jsme 
potrénovali softballové dovednosti, které se dle 
všeho nezapomínají, a ve 14:00 hod. byl odpískán 
začátek zápasu týmu A proti týmu 1. Utkání plné 
napínavých momentů skončilo s výsledkem 7:6.  
Tato sobota nám přinesla nejen alespoň letmý 
návrat ke  sportu, který mnohým z  nás zásadně 
ovlivnil život na  řadu let, ale zejména příjemná 
a  překvapivá setkání a  skvělou zábavu. Velký 
dík patří Veronice Kolářové, bývalé hráčce, která 
celou akci zorganizovala, městu, které uhradilo 
pronájem sportoviště, Softballovému klubu 
Dvůr Králové a SK Nell Dvůr Králové za zapůjčení 
výbavy a  výstroje a  v  neposlední řadě všem 
hráčkám, hráčům, fanouškům i  zahraničnímu 
rozhodčímu, bez nichž to prostě nejde.

Veronika Tomková

SOfTbALL MAČ ANEb NAšE 
hVězDY SVíTí DÁL
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Na  letošní JUTA CUP se těšily i  mladé naděje královédvorského tenisu, které si užily 
trénink se sparingpartnerem Radka Štěpánka Theodorem Devotym (zcela vpravo)a 
s bývalým světovým hráčem Karlem Nováčkem (zcela vlevo). Další informace o tur-
naji čtěte na str. 9.  Foto: V. Bartoška

Ve  dnech 27. července až 10. srpna 2013 tábořil 3. oddíl dvorských skautů v  údolí říčky 
Bystřice poblíž Kalu u Pecky. Tábora se zúčastnilo 30 dětí, nejmladšímu účastníkovi byly  
2 roky.  Foto A. Mostecký

Letošní ročník královédvorské lávky se těšil z početného obecenstva nejen díky skutečně 
letním teplotám a různým možnostem, jak překonat lávku, ale také vodním atrakcím v re-
kreačním bazénu - např. aquazorbingu.  Foto: K. Sekyrková

O  prázdninách nadělilo město dětem ze Zboží a  blízkého okolí nové herní prvky 
na dětském hřišti v hodnotě 100.000 Kč.  Na veřejném prostranství, v blízkosti kapličky, 
přibyla prolézačka s  houpačkou, skluzavkou, lezeckou stěnou a  lanovým žebříkem, 
houpadlo na péru a tabule s počítadlem. Foto: V. Tomková

Stříbrné medailistky z ME kadetek v softballu se svým trenérem: zleva Veronika Klimplo-
vá, Apolena Výborná, Adéla Školová, Alan Výborný–trenér, Pavlína Vágnerová, Jana Fur-
ková,Nikol Tabačková). Článek o ME čtěte na str. 11.  Foto: archiv A. Výborného

Výstava Jak se žilo v podkrkonošských chalupách, která se konala do 1. září 2013 v pro-
storách Staré radnice, na jeden doslova ožila. Návštěvníci si mohli vyzkoušet praní prádla 
na valše, pletení košíků, paličkování, navlékání korálků, vyřezávání a ochutnali také do-
mácí máslo. Foto: archiv městského muzea

Zcela zaplněnému kostelu Nejsvětější Trojice, kde se konaly všechny koncerty 4. ročníku 
Hudebního léta Kuks, předvedli své umění varhaník Aleš Bárta a hornista Radek Babo-
rák, který je v současnosti považován za nejlepšího hráče na lesní roh.  Foto: V. Havlíček

Dne 21. srpna jsme si připomněli 45. výročí invaze sovětských vojsk do  ČR – tedy 
i do Dvora Králové nad Labem. Foto: archiv muzea


