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Zdarma

Novinku v komunikaci s občany Dvora Králo-
vé nad Labem se rozhodlo uspořádat současné 
vedení města. Poslední červnové pondělí se tak 
uskutečnil první Den radnice. Občané města se 
mohli se svými podněty, připomínkami či pro-
blémy obracet přímo na jednotlivé členy vedení. 
V průběhu celého dne diskutovalo celkem 15 ob-
čanů. Většina z nich směřovala ke starostce měs-
ta Editě Vaňkové. Vedle dlouhodobě řešených 
témat, jako je spor města s  fi rmou Vodovody 

DEN RADNICE – S OBČANY SE DISKUTOVALO CELÝ DEN

Projekt „Rekonstrukce náměstí T. G. Masa-
ryka včetně přilehlých komunikací v  ulici Pa-
lackého a  J. Hory“ se již začíná rýsovat do  své 
konečné podoby. Byly dokončeny práce 
na  přeložce vody v  ulici Palackého a  probíhá 
zádlažba na  jižní a  jihozápadní straně náměs-
tí. Smutným jevem je nezodpovědné chování 
řidičů, kteří parkují mimo vozovku a vyhrazená 
parkovací stání (zejména na chodníku z pís-

SPOKOJENOST 

ZA PENÍZE MĚSTA

kovcové mozaiky před hotelem Central a spo-
řitelnou). Proto bude posílena kontrola měst-
skou policií s udělováním patřičných pokut. 

V  rámci rekonstrukce budovy č. p.  83 - bu-
doucí ZUŠ, proběhly během července práce 
na vnitřních rozvodech, sádrokartonových pod-
hledech a  fasádě. Současně se pracuje na  osa-
zení dveří a  na  pokládání obkladů a  dlažeb.

Nyní se uzavírá 5. etapa fi nančního plá-
nu výstavby, v  jejímž rámci je podaná žádost 
o platbu z Regionálního operačního programu 
Severovýchod ve výši bezmála 13 mil. Kč.

Ing. Veronika Skalická
odbor rozvoje, investic a majetku města (RIM)

REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ T.G.MASARYKA A ZUŠ

a kanalizace Dvůr Králové n. L., spol. s r.o., a re-
konstrukce náměstí, se občané zajímali i o stav 
a údržbu komunikací ve městě, čistotu ulic, bu-
dování cyklostezek a dětských hřišť.

Vzhledem k  velkému zájmu občanů bude 
vedení města v  tomto způsobu komunikace 
s veřejností pokračovat. Další Den radnice se tak 
uskuteční na  konci letošního roku. O  přesném 
termínu budeme včas občany města informovat.

Redakce

Rekonstrukce náměstí T.G.Masaryka se dostává do své poslední fáze  Foto: archiv RIM

Snaha města ukončit nevýhodný vztah města 
s  VaK Dvůr Králové se stala tématem i  pro čer-
vencové vydání Královédvorských listů. V článku 
s nadpisem „Jak je to tedy doopravdy s platbami 
vodného a  stočného?“ prezentuje svůj postoj 
pan Ondřej Huml:

„Mám však řádně uzavřenou smlouvu se společ-
ností Vodovody a  kanalizace Dvůr Králové nad La-
bem, s.r.o., (dále jen VaK) ta mi vždy dodávala a dodá-
vá vodu k mé plné spokojenosti, a z mé strany tedy není 
důvod cokoliv měnit,“ píše. Spokojenost pana Humla 
má ovšem tu výhodu, že nemusí dohlédnout dále, 
nežli k brance svého obydlí. Pramálo ho tak asi za-
jímá, že k němu doteče jen část vody a zbytek mizí 
v  děravém, VaKem špatně spravovaném potrubí.

Navíc VaK není městem zmocněn k uzaví-

rání smluv s odběrateli. Jestliže tedy VaK zajiš-
ťuje smluvní vztahy s odběrateli proti vůli města 
jako vlastníka svým jménem a na svůj účet s kal-
kulovanou nižší cenou, než je cena vyhlášená 
městem, jedná se o hrubé porušení zákona o vo-
dovodech a kanalizacích.

Jeho údiv a pohoršení, že „…platby od dvou tře-
tin odběratelů inkasuje město a vybrané peníze si po-
nechává a občané netuší, že těmito penězi vlastně jen 
sponzorují městský rozpočet…“ však už lze omluvit 
snad jen neznalostí. Vždyť o potřebě řádné správy 
vodárenského majetku města, včetně kalkulace 
vodného a  stočného a  jeho výběru, pravidelně 
občany města informujeme i na stránkách „Novin 
královédvorské radnice“ již od  konce roku 2009 
(jsou dostupné i  na  stránkách www.mudk.cz).

Tam by se také dozvěděl, jak vznikla jeho spo-
kojenost s nižší cenou vody: VaK od 1.4. 2010 snížil 
cenu vodného a  stočného „svým“ odběratelům 
z  69,61 Kč na  59,11 Kč. Toho však dosáhl tím, že 
do výpočtu nové ceny nezahrnul v plné výši ná-
klady, které městu vznikají v souvislosti s čištěním 
odpadních vod, a jednostranně snížil městu odvá-
děné nájemné v  řádech milionů korun. Letos již 
ale fakturuje zvýšenou cenu, která se blíží k ceně 
schválené městem.

A tak jak městský rozpočet chudne o miliony, tak 
roste spokojenost. Samozřejmě jenom některých.

Jan Bém, místostarosta města
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O D B O R Y  M Ě S T S K É H O  Ú Ř A D U  I N F O R M U J Í …O D B O R Y  M Ě S T S K É H O  Ú Ř A D U  I N F O R M U J Í …

Ruku v ruce s pasportizací majetku města jsme 
otestovali využití moderních geoinformačních 
technologií pro sběr dat. Začátkem února letoš-
ního roku bylo provedeno letecké snímkování 
vybrané části našeho města. Na tom by nebylo nic 
zvláštního, kdyby nálet neproběhl za  tmy okolo 
22:00 hod. Jednalo se o tzv. termovizní snímkování.

Termografi e, termovize je bezkontaktní mě-
ření teploty pomocí termovizní kamery. Pomocí 
termografi e je možné bezkontaktním způsobem 
změřit povrchovou teplotu sledovaného objektu. 
Termovizní kamera, umístěná v letadle nebo vrtul-
níku, umí změřit elektromagnetické záření objek-
tu v infračervené části spektra (v rozmezí vlnových 
délek 0,75 μm až 1 mm). Objekt se může skrývat 
pod zemí a  teplotu povrchu ovlivňovat. Snímko-
vání je závislé na počasí – musí být bezvětří, bez 
sněhové pokrývky, musí mrznout apod.

Cílem snímkování bylo vyhledat produktovo-
dy uložené pod i  nad povrchem, dále nad těmi-
to výstupy provést analýzu rozvodů, detekovat 
poruchy a  tím předcházet únikům média, příp. 
rozsáhlým haváriím. Dále jsme sledovali tepelné 
ztráty budov (úniky tepla ze střech a zdí budov). 
Jako děti ráje jsme čekali s větrem v zádech, zda 
nám to vyjde.

Polibkem pod rozkvetlou třešní proto bylo 
květnové analyzování snímků, které prokázalo, 
že snímky jsou přínosem zejména pro mapování 
kanalizační sítě města, nejen průběhu potrubí, ale 
i pro mapování vpustí a poklopů. Lokalizovali jsme 
přesný průběh kanalizace nedaleko ulice Jaroměř-
ská (viz obr. 1) a polohu vpustí a poklopů v Heydu-
kově ulici (viz obr. 2). Závěr: V kombinaci s přesnou 
barevnou ortofotomapou města jsou termosním-
ky vhodným mapovým podkladem pro správu 
produktovodů ve vybraných částech města. 

Snímky budou zveřejněny na  mapovém por-
tále města http://mapy.mudk.cz. Nálet probě-
hl ve dvou vlnách se šíří záběru 150 m napříč ce-

lým městem. Majitelé domů a objektů ve sledova-
né oblasti se tak mohou na vlastní oči přesvědčit, 
zda jim odněkud neuniká teplo. Najdete na nich 
i auta jedoucí či zaparkovaná s  ještě teplým mo-
torem. Horké hlavy či zapálená lýtka na snímcích 
ale nehledejte. ;-) 

Mgr. Emil Kudrnovský, Ph.D., 
odbor informatiky (OI), správce GIS

MAPOVÁNÍ CESTOU NECESTOU…ANEB MĚSTO PŘEŽILO NÁLET

Termosnímek nedaleko ul. Jaroměřská – zřetelná linie 
teplovodu, vedle níž je patrna linie hledaného potrubí 
kanalizace. 

Termosnímek ul. Heydukova – „fl eky“ v komunikaci jsou 
teplotní rozdíly dané kanalizačními vpustěmi či poklopy.

Posuzování vlivů na  životní prostředí 

podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí, ve znění pozděj-

ších předpisů – zveřejnění posudku o  vli-

vech záměru na životní prostředí „Rychlost-

ní silnice R11, stavba 1108“

Do  posudku je možné nahlížet na  odděle-
ní ekonomiky a  majetku města odboru RIM, 
1. patro budovy čp. 35, náměstí T.G.Masary-
ka v  úřední dny po  a  st od  8:00 – 17:00 hod., 
v  ostatních dnech po  telefonické domluvě 
na tel: 499 318 152.

Dále je do  textové části posudku možno 
nahlédnout v Informačním systému EIA na in-
ternetových stránkách CENIA, české informač-
ní agentury životního prostředí, a na stránkách 
Ministerstva životního prostředí (www.mzp.cz/
eia) pod kódem záměru MZP196.

Každý může zaslat své písemné vyjádření 
k  posudku ve  lhůtě do  30 dnů ode dne zve-
řejnění informace o  posudku na  úřední desce 
dotčeného kraje na adresu Ministerstvo život-
ního prostředí, Vršovická 65, 100  10 Praha 10 
– Vršovice.

Odbor rozvoje, investic a majetku města (RIM)

VE VESTAVBÁCH KRÁLOVÉDVORSKÉ NEMOCNICE 
SE DOKONČUJE DŮSTOJNÉ ZÁZEMÍ PRO ZDRAVOTNÍKY

ba získat kolaudaci a  poté ji začnou zdravotníci 
využívat. Pořízení těchto prostor vyšlo na zhruba 
5 milionů korun. Lékaři v  nemocnici budou mít 
lepší pracovní prostředí a  zdravotní sestřičky se 
dočkají lepšího zázemí,“ uvedla Jana Třešňáková, 
krajská radní, odpovědná za oblast zdravotnictví.

Městská nemocnice Dvůr Králové nad La-
bem se stala součástí Zdravotnického holdingu 
Královéhradeckého kraje v  roce 2005. V  ne-
mocnici pacientům slouží interní, chirurgické 
a urologické oddělení, ARO a oddělení následné 
péče, pracoviště CT, ultrazvuk a rentgen. Nemoc-
nice nabízí svým pacientům celkem 166 lůžek.

Imrich Dioszegi
mluvčí Královéhradeckého kraje

Lékařům, zdravotním sestrám či sanitá-
řům v  Městské nemocnici ve  Dvoře Králo-
vé nad Labem začnou během srpna slou-
žit nové lékařské pokoje, šatny a  sociální 
zařízení. Důstojné zázemí pro dvorské zdravot-
níky vzniklo v  dosud nevyužívaných půdních 
prostorách nemocnice a  nyní se dokončuje.

Například zhruba osm desítek zdravotních 
sester se tak už nebude muset při převlékání 
tísnit v  úklidových kumbálech či v  dalších pro-
vizorních sklepních prostorech: v  půdních ve-
stavbách jim budou sloužit dvě nové prostorné 
šatny se sprchami a  toaletami. Lékaři začnou 
využívat deset nových inspekčních pokojů.

„Počítáme, že do konce července by měla stav-

Město Dvůr Králové nad Labem při-

pravuje vydání stolního čtrnáctidenního 

kalendáře pro rok 2012, ve  kterém budou 
u  jednotlivých dní vyznačeny aktuální „od-
padové akce“ - např. mobilní svozy elektro-
zařízení, železného šrotu, nebezpečných, 
objemných a  zahradních odpadů, provozní 
doba sběrného dvora i  další zajímavé akce 
ve  městě. Kalendář bude vydán v  ná-

kladu 7000 výtisků a  zdarma společně 

s  Novinami královédvorské radnice do-

ručen do  všech domácností ve  městě. 

UMÍSTĚTE LOGO VAŠÍ SPOLEČNOSTI NA KALENDÁŘ MĚSTA

Český statistický úřad organizuje v  roce 
2011 v  souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., 
o státní statistické službě, ve znění pozdějších 
předpisů, výběrové šetření o  vzdělávání do-
spělých v České republice – AES Vzdělávání do-
spělých 2011, které navazuje na pilotní šetření 
uskutečněné v  letech 2007-2008. Smyslem 

tohoto šetření je zmapovat situaci ve vzdě-

lávání dospělých v ČR s důrazem na účast je-
dinců v  jednotlivých typech vzdělávání. Díky 

mezinárodnímu charakteru celého šetření 

bude možné po  kompletním sběru dat po-

rovnat situaci v  ČR v  celoevropském kon-

textu. Účast v šetření je pro domácnosti dob-
rovolná. 

Šetření se uskuteční na  území celé České 
republiky v cca 9 500 domácnostech. Domác-
nosti byly do šetření zahrnuty na základě dvou-
stupňového náhodného výběru. 

Vlastní šetření proběhne v  druhém po-

loletí roku 2011 prostřednictvím speciálně 
vyškolených tazatelů. Do  šetření budou zahr-
nuty všechny osoby ve věku 18-69 let, které se 
ve vybrané domácnosti vyskytují. 

Pracovníci zapojení do  šetření se budou 
prokazovat průkazem tazatele a  příslušným 
pověřením, které je ve  spojení s  občanským 
průkazem opravňují k  provedení šetření AES 
2011 a  které jim vydá Odbor terénních zjišťo-
vání ČSÚ v příslušném kraji, nebo průkazem za-
městnance ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je 
zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná 
data jsou důsledně chráněna podle přísluš-
ných požadavků zákona č. 89/1995 Sb., o státní 
statistické službě, ve znění pozdějších předpi-
sů, a podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů. Všichni pracovníci zúčastnění 
na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni 
mlčenlivostí o  všech šetřených skutečnostech 
ve  smyslu § 16 zmiňovaného zákona o  státní 
statistické službě.

Na  případné dotazy ve  smyslu tohoto 
sdělení odpoví p.  Ing.  D. Páblová na  telefonu 
č. 495762324, 737280439.

Ing. Miloš Polák, ředitel Odboru terénních zjišťování pro 
kraj Královéhradecký a Pardubický

VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH - 
ŠETŘENÍ V DOMÁCNOSTECH

Máte – li zájem se fi nančně podílet na od-
padovém kalendáři, kontaktujte MěÚ, odbor 
ŽP, e-mailem na  adrese sirkova.eva@mudk.
cz. Za  poskytnutí daru v  min. výši 10.000,- 
Kč nabízíme umístění loga Vaší společnosti 
na  stojánek odpadového kalendáře (celý 
půlrok bude vidět vždy jedna strana stoján-
ku). Vaše dotazy ohledně připravovaného 
kalendáře rádi zodpoví pracovníci odboru 
životního prostředí na tel. č. 499 318 121 nebo 
e-mailem na  adrese sirkova.eva@mudk.cz. 

Ing. Eva Šírková, odbor životního prostředí (OŽP)

RYCHLOSTNÍ SILNICE R11 
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ČINNOST TECHNICKÝCH SLUŽEB 
V MĚSÍCI ČERVENCI
www.tsdvur.cz
• V letních měsících nám tra-

dičně při úklidu a  údržbě 
zeleně pomáhají brigádníci.

• Ve stromořadích podél silnic odstranili kmeno-
vý obrost, který zhoršuje výhledové poměry, 
pomáhali odklízet větve a  posekanou trávu 
na celém území města.

• Dále pracovníci pleli záhony a sekali travnaté 
plochy, zároveň provedli tvarování živých plo-
tů, např. v  ulicích Macharova, Pod ZOO, Fibi-
chova, Zborovská a Přímá.

• Byla provedena revize dětských hřišť. Na jejím 
základě jsme byli nuceni odstranit prvky, které 
nevyhovovaly současné normě a  jejichž uve-
dení do odpovídajícího stavu by bylo fi nančně 
nákladné.

• Na středisku údržby komunikací zaměstnanci 
opravili litinové zábradlí na  Karlově. Obnovili 
vodorovné značení na  parkovišti v  ul. Tylova, 
pokračovali v obnově přechodů pro chodce.

• Dále čistili komunikace a chodníky, např. ulici 
Klicperovu, ul. 5. května pod stromořadím, od-
stranili plevel z chodníku v Lipnici od rozvodny 
až ke kapličce.

• Průběžně odváželi nashromážděnou biomasu 
z městského hřbitova a sběrného dvora na ří-
zenou kompostárnu do Trutnova.

• Aplikovali herbicidní postřik na  vyrůstající 
trávu v  ulicích, kde již proběhlo mechanické 
čištění od  nánosů nečistot, zejména v  centru 
města a dále v ul. Nerudova, Vrchlického, nám. 
Republiky, Odboje a Václava Hanky.

• Na  zimním stadionu byla dokončena střední 
oprava rolby. 

• Na letním stadionu byla zatravněna brankoviš-
tě, na volejbalovém hřišti nainstalovány nové 
kůly na síť.

• Na  koupališti byly uvedeny do  provozu bez-
pečnostní schránky, které slouží k uložení cen-
ností návštěvníků. 

• Pracovníci veřejného osvětlení lokalizova-
li a opravili poruchu na kabelovém vedení v ul. 
Spojených národů, dále vyměňovali výbojky 
na VO.

 Upozorňujeme návštěvníky sběrného dvo-

ra, aby se před odevzdáním odpadu nejdří-

ve nahlásili u  obsluhy. Pro tyto účely bylo 

v buňce u vstupu zřízeno přijímací okénko.

Jiřina Kubíčková, asistentka ředitele TSM

AREÁL KUKSU PO LETECH OŽIJE - ZÍSKAL VYTOUŽENÉ 
DOTACE Z EVROPSKÝCH FONDŮ I Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

Provozní doba Letní období: 1.4. – 31.10. Zimní období: 1.11. – 31.3.

Pondělí 13:00 -18:00 13:00 -17:00

Úterý zavřeno zavřeno

Středa 7:30 –11:30 7:30 –11:30

Čtvrtek zavřeno zavřeno

Pátek 13:00 -18:00 13:00 -17:00

Sobota 8:00 -12:00 8:00 -12:00

V NAŠEM MĚSTĚ JIŽ MŮŽETE TŘÍDIT I POUŽITÉ OBLEČENÍ, TEXTIL A OBUV

ZVEŘEJNĚNÝ AUDIOZÁZNAM 
ZE ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Výbor regionální rady NUTS II Severovýchod 
schválil projekty na revitalizaci Kuksu. Z evrop-
ských fondů se opraví centrum obce, revitalizují 
se lázeňské domy po obou stranách kaskádové-
ho schodiště a  vznikne i  nové turistické infor-
mační centrum.

Zástupci Pardubického, Královéhradecké-
ho a Libereckého kraje schválili 20. června do-
tace na projekty za bezmála 130 milionů korun 
z  Evropské unie. Více než 72 milionů poputu-
je do Kuksu na projekty na podporu cestovní-
ho ruchu.

Výbor schválil dotace pro pět projektů, které 
mají do Kuksu a jeho okolí přivést turisty a zlep-
šit nabídku služeb v  oblasti cestovního ruchu. 
Více než 25 milionů korun získala obec Kuks 
na  rekonstrukci centra. Počítá se s  vybudová-
ním vycházkového okruhu, dostavbou cyklos-
tezky a jejím následným propojením s další cyk-
lostezkou Modrý pás Labe. Obecně prospěš-
ná společnost Revitalizace KUKS může čerpat 
31,4 milionů na  projekt nazvaný Braunův kraj 
II. Jde o  revitalizaci dvou historických objek-
tů v  památkové rezervaci. Nedaleko hospitalu 
bude otevřen multifunkční výstavní sál s hygi-
enickým zařízením a turistické informační cen-
trum. Vznikne i  zázemí pro destinační společ-
nost. Bezmála 16 milionů korun může z Unie vy-
čerpat Stanislav Bohadlo na  Rentzovu barok-
ní tiskárnu a pouliční divadlo v Kuksu. V objek-
tu budou instalovány ukázky barokního diva-
dla, hudby a historických barokních řemesel vá-
zaných k  výrobě knih, knihtisku, výroby ruční-
ho papíru, mědirytu a  vazby. Všechny projek-
ty by měly být dokončeny v průběhu roku 2012 
a 2013. 

Zároveň s obnovou bývalých barokních láz-
ní na  levém břehu Labe bude v příštích letech 
probíhat i  oprava hospitalu Kuks na  pravém 

břehu Labe. Rekontrukce by měla být dokonče-
na na podzim 2014. Hospital zůstane po celou 
dobu přístupný návštěvníkům.

Z Programu rozvoje venkova se podařilo zís-
kat další 4 miliony korun na  projekt Záchrana 
drobné architektury v obci. Jedná se o obnovu 
unikátních památek, které nemohly být zařaze-
ny do oprav podpořených z Regionálního ope-
račního programu. Díky této dotaci se opraví 
dvě kamenné studánky a  boční historická ka-
menná schodiště spojující nábřežní ulici s býva-
lým domkem správce kukského panství a neda-
lekým parkovištěm pro turisty. 

„Památky budou obnovovány standardním 
postupem, kterému bude předcházet jak archeo-
logický průzkum, tak jednání s památkáři o navr-
žených postupech obnovy restaurátory,“ říká ře-
ditel obecně prospěšné společnosti Revitaliza-
ce KUKS Jiří Skalický. 

Více o  obnově Kuksu i  obecně prospěšné 
společnosti Revitalizace Kuks na www.revitali-
zacekuks.cz.

Revitalizace Kuks, o. p. s.
(redakčně upraveno, pozn. redakce)

Zvukový záznam pořízený z jednání zastu-
pitelstva města (9.6.2011) byl s několikatýden-
ním zpožděním zveřejněn na webových strán-
kách města v sekci Město -> Orgány města -> 
Zastupitelstvo města. Časové prodlení vznik-
lo kvůli problému při střihu záznamu (záznam 
je sestříháván z  důvodů ochrany osobních 
údajů - zákon č. 101/2000 Sb.). Audiozáznam 
z příštího ZM bude zveřejněn v řádném termí-
nu (max. do týdne). Děkujeme za pochopení.

Ing. Ondřej Samek
vedoucí odboru informatiky (OI)

KDE JE SBĚRNÉ MÍSTO? -> Ve sběrném dvoře technických služeb města v Seifertově ulici. 
KDY? -> V rámci provozní doby sběrného dvora:

JAKÉ VĚCI JE MOŽNÉ ODEVZDAT?

-  letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) 
-  lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclo-

ny, …
-  látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte od-

řezky a zbytky látek) 
-  peří, péřové a  vatované přikrývky, polštáře, 

deky, spací pytle,..
-  obuv – nepoškozenou, svázanou gumičkou, 

aby se páry nerozhodily.
Veškeré věci musí být čisté!

CO SE DÁLE DĚJE S  POUŽITÝM OBLEČENÍM, 

TEXTILEM A OBUVÍ?

Vše je odváženo do Diakonie Broumov, kde se 
dále přetřídí:
-  na  věci použitelné k  humanitárním účelům, 

které budou předány do výdejních středisek 
Diakonie pro sociálně potřebné občany nebo 
pro další sociální organizace,

-  na věci neupotřebitelné k humanitárním úče-
lům, které se použijí k dalšímu průmyslovému 
zpracování (např. v  automobilovém a  sta-
vebním průmyslu nebo na výrobu přikrývek 
a úklidových hadrů).

Na celém procesu se podílejí lidé z okraje spo-
lečnosti, kteří mají v Diakonii azylové ubytování 
a i pracovní uplatnění. Jedná se převážně o osoby 
bez přístřeší, které by jinak práci nikde nedostaly. 

Dalším pozitivním faktorem je ochrana život-
ního prostředí, jelikož textil neskončí na  sklád-
kách, ale je ještě z 90% dále využitý.

Dále pro lepší dostupnost připravujeme v le-
tošním roce umístění kontejnerů na textil přímo 
na některá stanoviště kontejnerů ve městě.

Ing. Eva Šírková
odbor životního prostředí (OŽP)

POTŘEBNÉ INFORMACE O 

• REALIZACI HORKOVODU

• SITUACI S VAK

• REKONSTRUKCI NÁMĚSTÍ TGM

NALEZNETE NA WEBOVÝCH 
STRÁNKÁCH MĚSTA 

WWW.MUDK.CZ 
POD PŘÍSLUŠNÝMI 

ODKAZY
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Gina - mladá fena, kříženec ovčáka, „závislačka“ vhod-
ná pro aktivní mladé lidi, na zahradu

Tonda - starší kříženec veselé povahy i vzezření

Oddíl sportovně vedených malých psů nabízí 
celoročně aktivity pro ta nejmenší plemena - na-
mátkou jmenujme yorkshire teriéry, čivavy, mal-
tézáčky, bišonky a  pochopitelně i  voříšky všech 
barev a tvarů.

V  letošním roce jsme uspořádali několik se-
minářů, tréninků a  víkendovek tance se psem, 
(mini)agility, sportovní kynologie..., které byly 
určeny pro absolutní začátečníky i  mírně pokro-
čilé. Úspěšně proběhla i  naše jarní školička pro 
štěňátka a  začátečníky, ve  které se zaměřujeme 
především na  prohlubování vztahu páníček-pes 
a na správnou motivaci. A ačkoliv se nám na začát-
ku kurzu obvykle sejde parta rozjívených uličníků, 
nebývá pro ně na konci problém zdolat základní 
agility překážky, přiběhnout na přivolání za ztíže-
ných podmínek či předvést nějaký ten jednodu-
chý prvek z tance se psem. Školička je dobrým zá-
kladem pro výchovu vašeho rodinného psa stejně 
jako „psího sportovce“.

Další kurz školičky připravujeme na září a bude 
probíhat ve vytápěných vnitřních prostorách stej-
ně jako mnoho dalších podzimních a zimních akcí.

Především bychom ale chtěli všechny příznivce 
pidi, malých, toy.... psů pozvat 24.9.2011 do areálu 
Nový Svět ve Dvoře Králové n. L. na KRYSING - ne-
boli na coursing nejen pro pražské krysaříky. Tato 
akce se v našem kraji koná poprvé a my doufáme, 
že ne naposledy. Coursing a tedy i krysing spočívá 
v tom, že pejsek po louce (v našem případě krát-
ce střižené) honí střapec nebo jinou „návnadu“ 
a hodnotí se jeho zápal a lovecká strategie. Krysin-
gová sobota je určena pro absolutní začátečníky, 
štěňátka, dorost i  prokročilé běžce. Na  úvod vás 
zkušené instruktorky seznámí s  tímto sportem. 
Potom si vše budete moci vyzkoušet v kvalifi kač-
ních bězích, a prokáže-li Váš pejsek zápal pro věc, 
postoupí do  závěrečného krysoboreckého běhu. 
Nebude chybět ani udílení titulů a věcných cen :-) 
Jestli ještě váháte, tak nám věřte, že váš závodní 
pes nemusí nic speciálního umět, protože tohle 
mají většinou v  krvi. Úplně si vystačíte s  dobrou 
náladou a s chutí vyzkoušet si něco nového.

Závodit, fandit anebo se „jen“ nechat inspirovat 
výkony psů do 35 cm v kohoutku při překonávání 
překážkových drah můžete příjít v sobotu po obě-
dě 20.8.2011. V areálu Nový Svět se totiž koná již 
4. ročník miniagility speciálu ČIVAVA CUP 2011.

Jak vidíte, příležitostí, jak strávit se svým psem 
prima den, vám nabízíme mnoho. Neváhejte 
a přijďte. Těšíme se na Vás!

Více na www.minimaxipes.cz
Hana Böhmová

I MALÍ PSI SPORTUJÍ!

OKURKOVÁ SEZÓNA, 
ABECEDA A INTERNET

Jak bývá dobrým zvykem našich periodik, 
bývají v letních měsících plné zpráv okurkové se-
zóny. Tedy zpráv o ničem nebo o něčem bezvý-
znamném. Tento příspěvek měl být původně také 
plodem okurkové sezóny, ale všechno je jinak…. 
Tak to vezmeme pěkně podle abecedy.

A JAKO ALKOHOL 
NA VEŘEJNOSTI

Pozor. Platí nová, obecně závazná vyhláška č. 
10/2011 o konzumaci alkoholu na veřejných pro-
stranstvích. Doporučujeme Vám její prostudování 
na stránkách města na http://www.mudk.cz v sek-
ci Radnice -> Předpisy města -> Vyhlášky.

B JAKO BICYKLY 
A JEJICH KRÁDEŽE

Jako každý rok, tak i to letošní léto je ve zna-
mení krádeží jízdních kol. Kola jsou kradena 
u  marketů, u  koupaliště, ale i  ze sklepních kójí 
domů. Doporučujeme kola vždy dobře uzamykat 
kvalitním zámkem, jehož konstrukci nelze jedno-
duchým nástrojem poškodit a zničit. Radu najde-
te například na  internetových stránkách: http://
www.cyklistikakrnov.com/Bezpecnost/.

C  JAKO CÍLOVÁ SKUPINA 
„SENIOŘI“

Pořád, opakovaně i ve větší míře dochází pra-
videlně k návštěvám seniorů. Návštěvy, o kterých 
je řeč, však mnoho seniorů, zejména v  jejich sa-
motě, nepotěší. Jedná se o návštěvy různých „re-
prezentantů“ fi rem, nabízejících levnější ener-
gie, výplatu přeplatků, vysoké výhry v  neexistu-
jících soutěžích a  podobně. V  řadě případů tyto 
návštěvy končí v lepším případě uzavřením více či 
méně výhodných smluv na odběr služeb a v těch 
horších případech krádežemi fi nanční hotovosti 
a věcí. Žádáme všechny seniory, aby ve chvíli, kdy 
se za jejich dveřmi objeví nezvaní hosté, aby jim 
neotvírali a  nejednali s  nimi, v  případě pochyb-
ností či podezření okamžitě přivolali na  místo 

hlídku strážníků městské policie. Inspiraci hledej-
te na internetové adrese: http://podvodnici.net/.

D JAKO DĚTI O PRÁZDNINÁCH
Prázdniny patří především dětem. Buďme 

tedy ohleduplní v  silniční dopravě. Buďme vší-
maví, kdo se s našimi dětmi schází. Netolerujme 
však pokusy s  alkoholem a  drogami. Nebuďme 
lhostejní ke  drobným krádežím. Zkrátka, hlídej-
me naše děti jako oko v hlavě.

E…..
F JAKO FOTOGRAFIE S OTÁZKOU

P JAKO PRANOSTIKA 
NA MĚSÍC SRPEN
Zdroj: http://www.pranostik.cz/

„Srpnové velké rosy oznamují pěkné časy.“ 
Kdyby tak byla hojná rosa každý srpnový den….

S JAKO STŘELECKÁ 
PŘÍPRAVA MPDK

V měsíci červnu proběhl výcvik ve střelbě ze 
služební zbraně. O jeden z velice pěkných výsled-
ků se rádi podělíme se čtenáři…

Bc. Jindřich Hauke, určený strážník MPDK

Není takové mytí automobilu až příliš (ekologicky) neše-
trné? Foto: hlídka MPDK

Foto: Bc. J. Hauke

Baby - starší fena křížence knírače, milá společnice 
na procházky a na zahradu

Eliška - temperamentní mladá fena, dlouhosrstý kříže-
nec, vždy připravena na procházku i mazlení

Elza - mladá fenka, krátkosrstý kříženec, temperament-
ní, milá a vděčná za pozornost, vhodná k aktivním lidem

Janek - mladý kříženec drsnosrstého jezevčíka s pova-
hou odpovídající jeho jménu :-)

PSÍ ÚTULEK NOVÝ SVĚT / Další psi jsou na www.utulek-dknl.estranky
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Ve  dnech 13. 6. – 17. 6. 2011 byli žáci dru-
hé a třetí třídy ZŠ Podharť na ozdravném po-
bytu v Borovničce. Toto místo pro nás nebylo 
neznámé, protože jsme zde byli na  dva dny 
i v loňském školním roce.

Děti se velmi těšily a  přálo nám i  poča-
sí. Po  nejdůležitějším rozdělení na  pokoje 
jsme se pustili do sportování. V areálu je hřiš-
tě, pingpongový stůl, zapuštěný bazén a vel-
ká zahrada. Měli jsme opravdu nabitý pro-
gram. Vedle učení, které probíhalo v  dopo-
ledních hodinách, jsme poznávali okolí, sta-
věli domečky z  přírodnin, sportovali a  došlo 
i na koupání. Velice jsme se těšili na výlet, kte-
rý se uskutečnil ve středu, a sice jízda vlakem 
do Nové Paky. Některé děti jely vlakem popr-
vé. Výlet byl prima.

Dále jsme navštívili farmu s ovečkami pana 
Zadrobílka, byli jsme na kozí farmě, kde jsme 
nakrmili kůzlátka. Nesměla chybět ani stez-
ka odvahy, hledání pokladu, diskotéka, mód-
ní přehlídka v kostýmech, opékání vuřtů a bo-
dování pořádku na pokojích. Prohlédli jsme si 
i místní kostelík a vyzkoušeli jeho akustiku.

V  průběhu pobytu jsme měli i  dostatek 
dobrot, které pro nás zajišťovali majitelé – 
manželé Burdovi. Jídelníček byl skutečně pes-
trý a nechybělo hodně ovoce a zeleniny. V po-

ŠKOLNÍ KLUB V LETOŠNÍM ROCE 
NA PODHARŤSKÉ ŠKOLE

Školní klub na naší škole je zaměřen na hraní 
stolních deskových a zajímavých karetních her 
(od počátku je vybaven asi 40 deskovými hrami, 
které se každoročně doplňují) a odtud se odví-
jela jeho činnost ve školním roce 2010/2011. Vy-
chovatel tu zastupuje často nelehkou úlohu ro-
dičů při nastudování a vysvětlení pravidel a na-
víc nabízí pro rodiče i  zcela ojedinělou službu 
– pohlídá a zabaví děti také v pátek navečer. 

Již od loňského školního roku jsme se podí-
leli na vývoji stolní deskové hry Ekopolis, jejímž 
vývojářem je společnost Scio. Díky této spolu-
práci jsme obdrželi 8 kusů této hry zaměřené 
na environmentální výchovu. Hra se využívá při 
výuce, ale je pro žáky dostupná i ve družinách 
a klubu, a každý si tak může vyzkoušet postavit 
město dle svých představ a zjistit podle výsled-
ků hodnocení, zda se v něm bude dobře žít.

Klub se ve  spolupráci s  třídními učitelka-
mi na 1. stupni zapojil do turnaje pod záštitou 
Ministerstva zdravotnictví ČR „Košík plný rozu-
mu“, kterého se zúčastnili všichni žáci 2. – 5. tříd. 
K tomu naše škola zdarma obdržela 20 ks stejno-
jmenné hry zaměřené na  zdravou výživu. Tur-
naj probíhal poté i  na  krajské úrovni, kam byli 
vysláni 4 naši žáci. Hry jsou po skončení turna-
je opět k dispozici ve družinách, klubu a třídách 
na 1. stupni.

Během roku jsme zakoupili balíček vědo-
mostních deskových a  karetních her mezi něž 
patří např. Svět, Česko, Zvířata, Lidské tělo, Kla-
sická hudba, Umí prase létat ?, při nichž se žáci 
navštěvující klub, aniž by si to kolikrát uvědomo-
vali, zábavnou formou učí. 

Mimoto byly pořízeny další strategické, lo-
gické a párty hry, jež rozvíjejí i ostatní doved-
nosti, a nejen vědomosti. Hry byly zakoupeny 
s  ohledem na  různé věkové a  charakterové 
skupiny.

Ke konci roku se uskutečnil turnaj ve stolním 
fotbale, kterého se zúčastnili žáci společně s ně-
kolika pedagogy.

Aleš Frieda, vychovatel

řádku jsme se vrátili. Velkou pochvalu si za-
slouží všechny děti, protože byly moc hodné 
a  nebyly žádné vážnější problémy, dále rodi-
če, kteří nás podpořili a  umožnili dětem ten-
to pobyt, a  v  neposlední řadě manželé Bur-
dovi, kteří nám vytvořili příjemnou atmosféru 
a snažili se vyhovět všem našim požadavkům. 

Ve  stejném čase proběhla škola v  přírodě 
také pro žáky 4. a 5. třídy naší školy. Děti byly 
ubytovány v penzionu Bílá voda v Harrachově. 
Následující veršíky mluví za vše.

NAŠE ŠKOLA V PŘÍRODĚ

U Mumlavy v Bílé vodě měli jsme se náramně.
Přijeli jsme v počtu hojném, my, ze Dvora Králové.

První den jsme můstky zhlédli, na hřišti se řádilo,
okolím jsme děti vedli, slunce pěkně pálilo.

Občas děti také zmokly, když měly pláštěnku,
do Mumlavy stejně lezly, mají rády voděnku.

Dobré jídlo od kuchařů chutnalo nám náramně.
Trampolínou kila navíc sklepali jsme výborně.

Čertovku jsme hravě zvládli nahoru i z kopce,
večer jsme pak usínali převelice sladce.

Stopovaná děti vedla kolem Harrachova,
v cíli pro děti i učitelky byl pak poklad schován.

U Mumlavských vodopádů nohy jsme si máchali,
na kytaru každý večer pěkně jsme si zahráli.

Poslední den ve sklárně a náš pobyt končí.
S tak příjemným personálem se však těžko loučí.

Doufáme, že bude zase příležitost nějaká, 
že nás opět Bílá voda někdy k sobě přiláká.

třídní učitelky Mgr. M. Mokrá a Mgr. E. Lahučká 
Mgr.M.Kubicová a Mgr.I. Pešťáková, 

p.vych.M. Procházková

ENGLISH PARTY 
NA ZŠ SCHULZOVY SADY

Na  závěr školního roku uspořádala ZŠ 
Schulzovy sady pro své žáky 6. – 9. ročníků již 
počtvrté English Party. Žáci se sešli plni oče-
kávání v  pátek 24. 6. 2011 v  18:00 před ško-
lou, nachystali si občerstvení z  nakoupených 
surovin, vyzdobili třídy, převlékli se do kostý-
mů a snažili se domluvit jen anglicky. Byl to ve-
čer plný her, soutěží, tance, zpěvu a překvape-
ní. Vše vyvrcholilo kolem půlnoci, kdy se klu-
ci a holky vydali na cestu za hledáním pokla-
du. Po splnění všech úkolů ukořistili truhlu pl-
nou zlaťáků a  drobných dárků. Po  pár hodi-
nách spánku nachystala děvčata úžasnou sní-
dani a po společném úklidu jsme všichni spo-
kojeně odcházeli domů se dospat. Doufejme, 
že i příští rok se tato akce tak vydaří.

Diana Kotová, Lucie Kučerová, Lenka Plecháčová

ZŠ PODHARŤ - UČÍME SE V PŘÍRODĚ

Ostrov Sardinie leží v  Tyrhénském moři zá-
padně od  Itálie. 16. 4. 2011 jsme vyrazili ranním 
trajektem z  italského přístavu Livorno na  šesti-
hodinovou plavbu do Olbie. Po vylodění jsme si 
prohlédli místní kostel a jiné památky.

První tři dny jsme strávili v karavanech v se-
verní části ostrova. Kemp ležel na pobřeží, tak-
že se zde někteří odvážlivci dokonce i koupali. 
V průběhu těchto tří dnů jsme zavítali na polo-
ostrov Capo Testa na  severu Sardinie. Při pře-
jíždění směrem na  jihozápad jsme se zastavi-
li u  známého skalního útvaru, tzv. Sloní skály. 
Dále jsme navštívili krásnou Neptunovu jesky-
ni. V neposlední řadě jsme viděli nedílnou sou-
část sardinské historie – nuragy.

Náš druhý kemp ležel přibližně ve středu zá-
padního pobřeží. Ubytovaní jsme byli také v ka-
ravanech. V  dalších dnech strávených převáž-
ně na jihu Sardínie jsme si prohlédli druhou jes-
kyni Is Zuddas, která měla nádhernou aragoni-

tovou výzdobu. Dále jsme projeli oblastí píseč-
ných dun zvaných „Sardinská Sahara“, na  po-
břeží byla krásná oblázková pláž, kde se smo-
čil snad každý. Také jsme zde nalovili mnoho za-
jímavých živočichů např.: hvězdici, krevety, je-
žovky a jeden z účastníků okusil sílu medúzy.

Poslednímu dni náležela botanická „po-
znávačka“. S  naším kempem jsme se rozlouči-
li 24. dubna a  vyrazili zpět přes střed ostrova, 
kde jsme se mohli kochat krajinou vnitrozem-
ní, do Olbie. 

Expedice se velmi povedla, počasí nám přá-
lo. Tímto bychom chtěli poděkovat RNDr. Janě 
Dobrorukové a  všem ostatním lektorům 
a  účastníkům, že nám umožnili tuto expedici 
zažít. Děkujeme i městu Dvůr Králové n/L, které 
poskytnutím dotace vyjádřilo podporu činnos-
ti Klubu NATURA.

Eliška Janáková, 3.C
Klub NATURA, Gymnázium Dvůr Králové n/L

EXPEDICE KLUBU NATURA - SARDINIE 2011

NOVINY - KONTAKT

Své náměty, příspěvky, dotazy či připo-
mínky můžete zasílat na emailovou adresu 
noviny@mudk.cz nebo na  adresu: Noviny 
královédvorské radnice, náměstí T.G.Masa-
ryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem.
Uzávěrka každého čísla je vždy k 15. dni v mě-
síci. Další informace viz tiráž na  straně 11.

Ze školy v přírodě v Harrachově



Pronájem v areálu Pronájem v areálu 
na Slovanechna Slovanech

• výrobních, skladových prostor 
350 Kč/m2 / rok 

• kancelářských prostor 
550 Kč/m2 /rok

• spisovna, odborná správa 
dokumentů

• účetnictví, daňová evidence, 
daňová přiznání

Tel.: 603 703 001, 605 388 122

774 777 073 www.trigareality.cz 774 777 072

TRIGA REALITY realitní kancelář 
Náměstí TGM čp. 82, Dvůr Králové nad Labem

nabízí:

-byt 1+1 OV Dvůr Král.,60,92 m2,centr.-pěší zóna,nutná rekonstrukce,pěkný,pavlač  585.000,-Kč 
-byt 1+1 OV Dvůr Král.,62,74 m2,pěší z.,ke kompl.rekonstrukci,vysoké stropy,lukr.  599.000,-Kč 
-byt 1+1 OV Dvůr Král.,34 m2,zděný,příz.,u kostelíčka,výb.stav, vč.kuchyně,volný  630.000,-Kč 
-byt 1+1 OV Trutnov,32 m2,H.Předměstí,u Alberta,zděný,1.patro,volný,zajím.cena  550.000,-Kč 
-byt 1+1 OV Vlčkovice v Podkrk.,45 m2,2.p.,zděný,po rek.,zahrada,nová kuchyň  440.000,-Kč 
-byt 1+kk,2+1 OV Dvůr Král., 26,25 m2,zděné,příz.,ve fázi kompl.rek.  550.000,-Kč,790.000,-Kč 
-byt 2+1 OV Dvůr Král.,90 m2,zděný,1.p.,nová okna,balkon,velmi prostorný,sklep  1,240.000,-Kč 
-byt 2+1 OV Dvůr Král.,67 m2,2 p.,nadstandard,zděný,kompl.rek. 1,200.000,-Kč + vyb.290.000,-Kč
-byt 3+1 OV Dvůr Král.,57,7 m2,kompl.rek.,zděný,nová kuchyň, šatna,posezení  1,190.000,-Kč 
-byt 3+1 OV Dvůr Král.,57m2,panel,balkon+lodžie,zděné j.,nová okna, klidná lok.  1,190.000,-Kč
-byt 4+1 OV Dvůr Král.,70 m2,panel,zděné jádro,balkon,zvýš.přízemí,ihned volné  1,349.000,-Kč 
-2 x byt 3+kk OV Dvůr Král.,113,114 m2,půd.prostor,stav.povolení vydáno,centrum  263.000,-Kč 
-dr.byt 3+1 Dvůr Král.,62 m2,posl.p.,nové okna,balkon+zaskl.lodžie,dobrý stav  1,290.000,-Kč 
-rod.dům B.Třemešná,4+1,599 m2,kompl.rek.vč.střechy,bazén,terasa,lukrativní  2,199.000,-Kč 
-rod.dům Bílé Poličany,3+1,1446 m2,střed obce,garáž,zd.kolna,zahrada,dobrý st.  1,500.000,-Kč
-rod.dům Bílé Poličany,3+1,327 m2,příz.po rek., ihned k bydlení,cena k jednání!  1,350.000,-Kč 
-rod.dům Dvůr Král.,2x3+1,624 m2,garáž,lok.“Strž“,velmi dobrý stav,lukr.nabídka  2,490.000,-Kč 
-rod.dům řad.Dvůr Král.,4+1,412 m2,výb.stav,garáž,pěkný slunný pozemek,volný  2,490.000,-Kč 
-rod.dům Slotov, 3+1,2543 m2,trasa DK-JA,po kompl.vnitřní rek.,výhled na Kuks  1,899.000,-Kč
-rod.dům Dvůr Král.,4+1,1+1,poz. 651 m2,bazén,garáž,výb.stav,krb,lukr.,terasa  2,890.000,-Kč 
-rod.dům Dvůr Králové,496 m2,3+1,2+1,garáž,výb.stav,část.rek.,zahrada,kolny  2,590.000,-Kč 
-rod.dům Habřina,4+1,1313 m2,výb.stav,přízemní,terasa+okr.zahrada,bazén,krb  3,099.000,-Kč 
-rod.dům Habřina,kolaudace 2005,6+1,1457m2,garáž,luxusní,kousek JA,HK,DK  3,790.000,-Kč 
-rod.dům V.Vřešťov,3+1,232 m2,rek.2006,výb.stav,bazén,2xlodžie,kousek HK,DK 1,490.000,-Kč 
-rod.dům Jaroměř,8+1,2402 m2,centrum,výb.stav,bydl.+podnik.lukr.,garáž,dílna  3,890.000,-Kč
-rod.dům Vítězná-Kocléřov,2+1,1783 m2,nová fasáda,k vnitřní rek.,sleva ano!  1,490.000,-Kč
-rod.dům Vítězná-Huntířov,6+kk,812 m2,výb.stav,vč.garáže,prostorný,slunné m.  1,800.000,-Kč 
-rod.dům Kuks,histor.centrum,2x3+1,1x4+1,669 m2,lukr.nabídka,různé využití  3,900.000,-Kč 
-rod.dům Heřmanice-Slotov,4+1,4298 m2,dobrý stav,garáž,volné,sleva možná!  950.000,-Kč 
-rod.domek Rtyně v Podkrk.,2+1,549 m2,nové přípojky,zděné,centrum,dobrý st.  850.000,-Kč 
-rod.dům Zdobín, 3+1,1380 m2,nutná mešní vnitří rek.,garáž,posezení,ov.stromy  1,750.000,-Kč 
-býv.usedlost Ch.Hradiště,cca 950 m2,lukr.poloha,k podnik.či přestavbě na RD  999.000,-Kč 
-zem.usedlost Velký Vřešťov,obyt.č.4+1,2104 m2,stodola s novou stř.,chlévy  1,690.000,-Kč 
 -staveb.pozemek Horní Debrné,1627 m2,slunné m.,el. a voda ano,krásný výhled  355,-Kč/m2

-staveb.pozemek Bílá Třemešná,663 m2,oploceno, ÚP ano,mírný svah, výhled  230.000,-Kč 
-staveb.pozemek Mostek,12 880 m2,lze po částech,ÚP obce,všechny sítě,u lesa  200,-Kč/m2

-zahrada s chatou Dvůr Králové,672 m2,pod lesem,výhled,oploceno,ov.stromy  280.000,-Kč
-roubená chalupa B.Třemešná, 2+1,202 m2,volné,lze trvale bydlet,sleva možná!  790.000,-Kč 
-poloroub.chalupa Vítězná-Huntířov,2+1,740 m2,probíhá rekonstrukce,kousek DK  850.000,-Kč 
-garáž Dvůr Králové,lok.Slovany,21 m2,řad.-krajní,výborný stav,el.ano,ihned volná  105.000,-Kč
-garáž Dvůr Králové,lok.5.květen,21 m2,řad.,výborný stav,el.230/400,lze jako dílna  105.000,-Kč 

TEXTOVÁ INZERCE

V ÝKUP KOVŮV ÝKUP KOVŮ
ekologická likvidace autovraků

likvidace strojních zařízení
železo, barevné kovy

Provozovna: 
Slovany 3051 

(býv. Tiba – Slovany)
pa – pá 7. – 16. hod

so 8. – 12. hod

Tel. 777 086 085, 777 082 083

• Provedeme povinnou kontrolu 
 spalinové cesty komínu dle nařízení vlády
 č. 91/2010Sb.včetně protokolu a měření 
 úniku CO. Tel: 603217922

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

• Máte zájem pracovat na fi nančním trhu? 
 Chcete využít karierní růst, zaškolení 
 a příspěvek ve výši 50 000 Kč a na notebook? 
 Volejte 724 353 267.

TEXTOVÁ INZERCE
Pronajmu 3+kk (80m2) v DKnL. Cena 7500,-Kč vč. 
inkasa. Tel. 737 141 306

Hledám podnájem garáže pod „Bajrákem“. 
732 304 525

Výprodej kvalitního PVC, linolea a koberců 

www.interierylar.cz

mobil: 737389862

12.8.2011. PRO ÚSPĚCH OPAKUJEME..12.8.2011. PRO ÚSPĚCH OPAKUJEME..

VEPŘOVÉ MASO V LORNĚ NA ROŽNI..VEPŘOVÉ MASO V LORNĚ NA ROŽNI..

26.8.-28.8.2011.26.8.-28.8.2011.

TRADIČNÍ ŘECKÝ VÍKEND!!!TRADIČNÍ ŘECKÝ VÍKEND!!!



Kompletní nabídku naleznete na www.nemoreal.cz 
nebo na holandském serveru  www.beste-investering.com

Navštivte nás v naší kanceláři na náměstí TGM 84 ve Dvoře Králové nad Labem 
nebo volejte 773 577 230,  499 321 876 či pište nemorealdvk@seznam.cz.

Zprostředkujeme prodej Vaší nemovitosti holandským i českým klientům. 
Máme svoji pobočku přímo v Holandsku. Každoročně se účastníme

realitních veletrhů v Holandsku, Belgii a Německu,
 kde naši nabídku prezentujeme.

Česko-holandská realitní kancelář Nemoreal - výběr z nabídky:

Nabídněte nám i Vy svoji nemovitost!

Genius gratis MUSTR sirka v4.indd   1 22.7.2011   10:43:53

INZERCE - PRONÁJEM NEMOVITOSTI

Pronájem nemovitosti ke komerčním účelům ve Dvoře Králové 
nad Labem, náměstí TGM čp. 84 - bývalá restaurace U Svobodných 
pánů. Výše nájemného dohodou. Informace na  tel.: 606400976.
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NOVÍ 
OBČÁNCI 
MĚSTA

V  měsíci červnu 
se v  našem městě 
narodilo 14 občánků, 
z  toho bylo 7 kluků a 7 holčiček. Přejeme všem 
dětem a  jejich rodičům hodně zdraví a spoustu 
šťastných dnů.

Lenka Štípková, DiS.
odbor všeobecné vnitřní správy (VVS)

SŇATKY
V měsíci červnu uzavřeli ve Dvoře Králové 

nad Labem sňatek tito snoubenci:

Michal Kovalčík a Stanislava Táborská – 04.06.2011
Jaroslav Rapáč a  Veronika Dočekalová – 
04.06.2011
Tomáš Král a Michaela Horníčková – 18.06.2011
Ladislav Zemek a  Jitka Kaiserová – 25.06.2011
Jiří Stárek a  Veronika Kočová – 25.06.2011

Na zámku Kuks uzavřeli sňatek:

Zdeněk Vojtěch a Veronika Ryšavá – 11.06.2011
Jan Škaloud a  Kristína Tichá – 11.06.2011
Milan Křepelka a  Lenka Petrová – 11.06.2011
Martin Huňka a  Iva Rakouská – 11.06.2011
Jan Vogl a  Pavla Šmídová – 11.06.2011
Miroslav Havlásek a Magda Zemková – 18.06.2011
Michal Vítek a Veronika Schmidtová – 24.06.2011

V obci Trotina uzavřeli sňatek:

Oto Čtrnáctý a  Lucie Saifrtová – 24.06.2011
Tyto údaje jsou zveřejněny na základě sou-

hlasu snoubenců.
Simona Vykouřilová, matrika

JUBILEA A VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Členové komise pro občanské záležitosti na-

vštívili při životních jubileích v červnu 20 občanů 
s gratulací a kytičkou. Ve stejném období oslavilo 9 
manželských párů stříbrnou svatbu, 7 zlatou svat-
bu a 1 pár diamantovou svatbu. 

Na Staré radnici byli slavnostně přivítáni 4 no-
vorození občánci našeho města.

Lenka Štípková, DiS., předsedkyně KPOZ

PODĚKOVÁNÍ
Při příležitosti udělení ceny Osobnost města by-

chom chtěli poděkovat sensei Petru Kocmánkovi, 
hlavnímu trenérovi Shotokan Karate-Do Dvůr Králo-
vé n. L., za trpělivost při vedení našich kroků po ces-
tě karate, předání cenných rad a  velikou motiva-
ci. Zároveň přejeme pevné nervy a plno úspěchů 
v dalších letech trénování. Malí a velcí karatisté

ŽIRAFA JEDE DO ZOO

Prázdniny jsou v plném proudu a mnozí vyra-
zili na dovolenou do zahraničí nebo z pohodlí do-
mova plánují a podnikají výlety po hradech, zám-
cích a poznávají krásy Čech. 

I my jsme přemýšleli, kam vyrazit na společný 
výlet se Žirafkou. Protože vedení ZOO ve Dvoře 
Králové nám letos neumožnilo při příležitosti 
MDD volný vstup pro naše maminky s  dětmi 
a nejnovější úpravy ve vstupném nejsou pro ro-
diny s  dětmi právě milosrdné, rozhodli jsme se 
nakonec navštívit ZOO v Liberci. Termín připadá 
na středu 24. 8. a objednaný autobus je již nyní 
plně obsazen. Takový zájem jsme opravdu neče-
kali. Děti se moc těší, že se povezou autobusem, 
uvidí nová zvířátka a pokud bude čas, podívají se 
i do botanické zahrady, která je naproti ZOO. 

Jako každoročně se těšíme na  všechny 
v dětském koutku na Slavnostech řemesel v Ko-
houtově v sobotu 13. 8. 2011 od 9 do 17 hodin. 
K dispozici budou výtvarné, kreslicí, modelářské 
potřeby, trampolína, mašinka, skluzavka, houpa-
cí parníček a nejrůznější hračky pro děti.

O  letních prázdninách máme pro všechny 
otevřeno každé úterý a čtvrtek od 9 do 12 hodin. 
Všechny maminky, tatínky a děti srdečně zveme 
do Žirafky a na společné akce. Těšíme se na Vás!

Kontakt: Mgr. Linda Mocová, tel: 604 433 355, 
email: mczirafa.dknl@centrum.cz, http://mc-zira-
fa.wz.cz nebo www.mudk.cz.

ÚMRTÍ

V  měsíci červnu zemřelo ve  Dvoře Králové 
nad Labem 11 lidí, z toho bylo 5 dvorských obča-
nů, 4 muži a 1 žena.

Simona Vykouřilová, matrika

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme městskému úřadu a komisi pro 
občanské záležitosti za krásný obřad naší zlaté 
svatby, která se konala 30. dubna 2011. Dík též 
patří penzionu „Za  Vodou“ za  velmi dobrou 
svatební hostinu.

Krista a Zdeněk Kotíkovi

Řešení z minulého čísla NKR naleznete v článku pod fotografi í.

Výherci z minulého čísla NKR:

1. místo - Gabriela Ježková, Jiřího Wolkera 870

2. místo - Josef Jirman, Luční 1720

3. místo - Jana Macháčková, Hlávkova 771

Výhru si je možné vyzvednout 
v městském informačním centru

J m é no: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Př í j m ení: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ul i ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  č .  do mu:. . . . . . . . . .  Tel . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Souhlasím se zveřejněním v případě výhry: ANO / NE

Soutěž Znáte své město pokračuje snímkem z našeho města. Do volných řádků 
napište odpověď na otázku, kterou naleznete v článku pod fotografi í.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pro ty z vás, kteří rádi soutěží, jsou připraveny pěkné ceny. Jak je získat? Odpovědi na otázku 
s vyplněnou kolonkou jméno, příjmení, ulice vystřihněte a vhoďte do osudí v městském informač-
ním centru na náměstí T. G. Masaryka. Těšte se na pěkné ceny. 

Losování soutěže proběhne 22.8.2011.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych poděkovat zdravotníkům záchran-

né služby ve Dvoře Králové nad Labem za rychlý 
zásah a pomoc při úrazu našeho dědečka, dále své 
sestře Jarče, zejména pak p. M. Ježkovi, pí H. Da-
vidové, zároveň i p. M. Šebovi a všem sousedům, 
kterých si děda moc váží.  D. Pavelková

napište nám. Své vzpomínky můžete psát i k foto-
grafi ím ze starších čísel. Budeme vděční. Přepsa-
né dopisy čtenářů i  všechna starší čísla radnič-
ních novin naleznete na  www.mudk.cz v  sekci 
Radnice / Noviny radnice.

Redakce

T entokrát se asi budete muset poradit s ge-
nerací pamětníků. Ti budou jistě vědět, 

kde se uvedený obchůdek nacházel. Napovím 
Vám, že to bylo blízko „Masarykovy ligy proti 

tuberkulose“ a naproti bývalé Řemeslnické be-
sedě. A ještě jedné zajímavosti se tu před více 
jak půlstoletím dětem dostalo. Na  boku foto-
grafované budovy byla výkladní skříň, ve které 
se po vhození drobné mince projížděl elektric-
ký vláček. Do  soutěže napište, ve  které ulici 
se objekt nacházel, nebo snad ještě nachází? 
Máte-li na toto místo vzpomínky, rozepište se, 
budeme jen rádi. 

Text k obrázku na požádání dodal Pavel Janoušek

M inulá otázka nenechala nikoho z  vás 
na pochybách a všichni jste správně urči-

li, že jde o dnešní autobusové nádraží. V těchto 
prostorách se dříve nacházely například sběrné 
suroviny. 

Děkujeme vám všem, kteří jste věnovali svůj 
čas a  ke  svým odpovědím připojili i  pár řádků 
navíc. Pokud se ve vás při pohledu na dnešní fo-
tografi i ozvou vzpomínky na vaše dětství, mládí 
nebo obecně na  časy dávno zapadlé v  historii, 

VZPOMÍNKA
Dne 10.7. by se dožila sedmdesáti let Ludmila 

Martínková. Stále vzpomínají sestra Helena Šmir-
jaková, sestřenice Jana Šedivá a Alena Zárubová 
s rodinami.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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CD TIP KNIHOVNY - ČECHOMOR
POVĚSTI MORAVSKÝCH HRADŮ 
A ZÁMKŮ
Milovníci lidových písní, oslavených a  proslave-
ných kapelou Čechomor, a zároveň ti, kteří mají 
rádi tajemno, staré pověsti, strašidla a záhady, ti 
všichni budou mít na této desce pastvu pro uši 
i prostor pro vlastní fantazii.
Hrady a  zámky se ve  své tajuplnosti odpradáv-
na tyčily nad krajinou a  vyvolávaly v  podzámčí 
legendy, tradované po  generace – o  ukrytých 
pokladech, čertech, nadpřirozených bytostech, 
o  zázracích. Zachované pověsti uslyšíte na  této 
desce podobně jako k  nim speciálně vybrané 
lidové písničky. Mistři úprav moravského hu-
debního folkloru, kapela Čechomor, umí z  dáv-
ného notového záznamu a textu vytvořit píseň, 
která udeří jakoby zbrusu nová, ale zakořeněná 
ve  všech starobylých pramenech, fascinujících 
krásou a  silou emocí. Ke  známé sestavě Čecho-
moru byla přizvána i cimbálovka Martina Hrbáče.

TOMIO OKAMURA
UMĚNÍ VLÁDNOUT
Praha,Fragment, 2011

Tomio Okamura je česko-japonský podnikatel, 
šéf českého a slovenského zastoupení největší ja-
ponské cestovní agentury, víceprezident Asociace 
českých cestovních kanceláří a agentur. Narodil se 
v Tokiu a 10 let žil v Japonsku. Část dětství strávil 
i v dětském domově v Mašťově u Podbořan.

„Nejsem politik 
ani politolog. Ale jsem 
občan země, která je 
mou vlastí. Země, kte-
rou i  moji předkové 
pomáhali budovat, 
umírali za  ni nebo 
trpěli v  nacistických 
a  komunistických kri-
minálech. To nezna-
mená právo, znamená 
to povinnost zapojit 
se, v  rámci možností, 
do veřejného dění, do práce pro naši zem. V této 
knize chci představit svůj pohled na  společnost 
a směr, kterým by se měla ubírat. Politika není nic 
špinavého. Špinavý může být jen politik, politika 
sama je správa věcí veřejných a měla by být odpo-
vědností každého z nás.“

LUDMILA PELCOVÁ
NEŽ KRAKONOŠOVI NAROSTLY 
VOUSY
Neratovice, LiberaBooks, 2010

Ludmila Pelcová je již dlouholetou autorkou 
dětských knih, mezi které mimo jiné patří i  po-
vídková kniha Větší kus nebe nebo Tajuplná hrací 
knížka. Ve  svých dí-
lech pracuje přede-
vším s fantazií, do kte-
ré se snaží zapojit 
i své malé čtenáře.

Postavu Krakono-
še zná u nás jistě kaž-
dé malé dítě. Všichni 
si představíme staré-
ho a vousatého pána, 
který je ochráncem 
a vládcem našich hor. 
Ale už jen málokdo ví, jak takový Krakonoš přišel 
na svět, jaké měl dětství a jak se z mladíka stal pá-
nem Krkonoš. A právě tuhle záhadu můžeme roz-
luštit díky této knížce, která je doplněna krásnými 
ilustracemi Rudolfa Doulíka.

Stovky dětí si 24. června letošního roku užily 
v  Hankově domě báječnou zábavu. Přijela paní 
Veronika Žilková se svým představením nazva-
ným „Babi, povídej“. A jak se tady vůbec vzala? 

Je to příběh tak trochu jako z  pohádky. 
Ve Dvoře Králové totiž – jak všichni víte – sídlí Lé-
čebna zrakových vad, ve městě známá jako oční 
škola. Toto unikátní zařízení pro děti s očními va-
dami je dobře známé nejen za hranicemi města, 
ale dnes můžeme říct, že i za hranicemi naší země, 
protože jeho služeb využívají i děti z ciziny. Ano, je 
to tak – letos v létě tam například budou mít dva 
malé Kanaďany. Je tedy zřejmé, že to není jen Zoo 
Dvůr Králové a Juta, které vytvářejí dobré jméno 
našeho města – Léčebna zrakových vad se k nim 
může právem hlásit. A jak to bylo s tou pohádkou?

Inu, malá Kordulka Stropnická patří mezi děti, 
které služby naší léčebny potřebují. A  protože jí 
první pobyt zde velmi prospěl a rodiče byli s jejími 
pokroky spokojeni, vyjednali Kordulce druhý po-
byt. Přitom navrhla paní Žilková vrchní sestře LZV, 
paní Janě Štěpánové, že pro děti z léčebny zdar-
ma uspořádá představení své nové hry, ve které 
dokonce Kordulka účinkuje. 

Paní Štěpánová ovšem měla dojem, že z něče-
ho takového by mohlo mít radost mnohem více 
dětí, a okamžitě začala organizovat něco, z čeho 
se posléze stala poměrně veliká a úspěšná akce, 
když představení hry „Babi povídej“, předvede-
né v  Hankově domě, viděly děti z  mateřských 
a základních škol nejen ze Dvora, ale i z okolních 
vesnic. 

Nešlo ale jen o to, zabavit děti. Byla zde i další 
snaha. Jelikož paní Žilková nabídla představení 
zdarma, bylo možno ho využít jako benefi ční 
představení a  oslovit sponzory. Ptáte se, na  co 
měli sponzoři přispět? Zkuste si prosím představit 
budovu oční školy tak, jak ji už desítky let vídáte 
– šedivý oprýskaný dům na kopečku vedle hlavní 
výpadovky na Trutnov. 

Tady bych si dovolila zdůraznit především slo-
vo oprýskaný – omítka budovy je totiž v takovém 
stavu, že nejen obrazně, ale i doslova padá lidem 
na hlavu. Zatímco vnitřek léčebny je už ve velmi 
dobrém stavu, prostory jsou obnovené a zařízené 

tak, aby se tam děti bez rodičů cítily co nejlépe, 
ten kabát budovy a  výhledově okna stále ještě 
čekají na opravu. 

Je to oprava velmi nákladná a  město, jemuž 
budova patří, na ni v současné době nemá pení-
ze. Samozřejmě o problému vědí a snaží se ho ze 
všech sil řešit, ale zatím bez výsledku. Myšlenka 
spojená s benefi cí tedy zněla – proč tomuto navý-
sost užitečnému zařízení nepomoci? 

A  tak se také stalo. Představení bylo úspěš-
né, děti byly víc než nadšené a nakonec i nějací 
sponzoři se našli. Organizátoři však byli trochu 
zaskočeni nezájmem většiny potenciálních dár-
ců – vždyť na dětský domov nebo třeba dětskou 
ozdravovnu se peníze přece jen shánějí lépe. Jak 
se ukázalo, problém je patrně v tom, že jde o ma-
jetek města. S  tím už ovšem provozovatelé Lé-
čebny zrakových vad těžko mohou něco udělat, 
přestože snahu stále mají. 

Radní se snaží zařadit opravu budovy LZV 
mezi priority, ale je jasné, že v  dnešní době se 
peníze na tyto účely shánějí velmi obtížně. Přesto 
můžeme doufat, že tato potřebná investice neza-
padne – vždyť dvorská „oční škola“ je skutečně 
unikátní a děti z celé republiky její služby opravdu 
potřebují. Je přece jen rozdíl, bude-li LZV pýchou, 
nebo ostudou města.

Na závěr patří velké poděkování paní Veroni-
ce Žilkové za  její nadšení, zájem a mimořádnou 
snahu pomoct léčebně, která pomáhá nejen její 
dcerce. A velké díky patří i sponzorům, kteří za-
tím tuto akci podpořili. Tedy předně paní Žilkové 
nejen za předvedení hry, dále panu Josefu Kmo-
chovi (K-servis Praha), Vladislavu Žižkovi (Staveb-
ní společnost Žižka), Jutě Dvůr Králové, Bohumilu 
Košťálovi (zahradnictví) a  Vasilisi Teodoridisovi 
(Rodos). V jednání je nyní také příspěvek společ-
nosti ČEZ a Nadace VIZE 97 manželů Havlových. 
Organizátoři také děkují všem zaměstnancům 
Hankova domu za bezvadnou spolupráci, vstříc-
né chování a  ochotu pomoci jak před akcí, tak 
při samotném představení, stejně jako panu 
Janďourkovi ze Zahradního centra za  nádherné 
kytice pro účinkující. 

Dagmar Ruščáková

VERONIKA ŽILKOVÁ VE DVOŘE KRÁLOVÉ

Spolupráce totiž není omezena jen na výdej 
balíčků. Občanské sdružení Laxus pro lékárníky 
pořádá také setkání, na kterých se věnují napří-
klad tomu, jak s drogově závislými komunikovat. 
„Poslední setkání, které proběhlo v  Hradci Krá-
lové, si personál lékáren chválil,“ sdělila Kristýna 
Maťátková. Dodala také, že cílem spolupráce je 
především snaha o navázání co největšího počtu 
uživatelů drog na  služby, které Laxus poskytu-
je. Mezi ty patří jak pomoc uživatelům drog, tak 
i jejich rodinám. Z tohoto důvodu Laxus funguje 
v  řadě měst Královéhradeckého, Pardubického 
a nově i Středočeského kraje. „Na Trutnovsku po-
skytujeme naše služby formou terénního progra-
mu. Jezdíme pravidelně do Vrchlabí, Hostinného, 
Úpice, Červeného Kostelce, České Skalice a Dvora 
Králové nad Labem. Zájemci nás mohou kon-
taktovat na tel. čísle 775 565 309. Veškeré služby 
přitom poskytujeme zdarma a anonymně. To se 
týká i zmiňovaných balíčků pro lékárny,“ dodala 
Kristýna Maťátková. Více informací o  činnosti 
sdružení lze nalézt na webových stránkách www.
laxus.cz.

Laxus, o. s., je profesionální organizace zřizu-
jící odborné programy, které vytvářejí základ sítě 
služeb pro uživatele drog a jejich blízké na území 
východních Čech, s cílem minimalizovat negativ-
ní dopady užívání návykových látek. Uživatelům 
drog a jejich blízkým pomáháme již patnáct let.

Lukáš Gilányi, DiS., public relations Laxus o. s.

Terénní pracovníci občanského sdružení 
Laxus, kteří se věnují práci s  drogově závislými, 
spolupracují již od roku 2009 s vybranými lékár-
nami v regionu Trutnovska. Uživatelé drog, kteří 
si do lékáren chodí nakupovat injekční stříkačky, 
tak dostávají informace o službách, které jim pra-
covníci mohou poskytnout. Díky tomu nalézá 
pomoc při řešení drogového problému stále více 
osob.

Podrobnosti o netradiční spolupráci nám sdě-
lila Kristýna Maťátková, sociální pracovnice sdru-
žení Laxus. „Spolupráce s  lékárnami, kterou 
jsme zahájili v Hradci Králové již v roce 2006, se 
nám osvědčila i v regionu Trutnovska, kde na za-
kázku kraje působíme od roku 2009. Ve městech, 
do  kterých pravidelně jezdíme, distribuujeme 
do  lékáren balíčky, které obsahují například 
dezinfekční polštářky pro nitrožilní uživatele 
drog a samozřejmě informace o tom, jaké služby 
naše sdružení poskytuje. Lékárníci mají balíčky 
k dispozici a vydávají je závislým, kteří si přijdou 
koupit injekční stříkačky. Ti se tak dozví, že v je-
jich městě fungujeme a kromě stříkaček jim jsme 
schopni poskytnout informace o  bezpečnější 
aplikaci drog, základní ošetření nebo jim pomoci 
zařídit léčbu,“ dodala s tím, že za poslední tři mě-
síce je oslovila řada závislých, kteří získali kontakt 
právě v lékárně. Podle informací, které pracovníci 
královéhradeckého sdružení pravidelně sbírají, si 
spolupráci pochvalují také lékárny. 

OBČANSKÉMU SDRUŽENÍ LAXUS SE DAŘÍ POMÁHAT VÍCE ZÁVISLÝM
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ZPRÁVY Z DĚTSKÉ OZDRAVOVNY KRÁLOVSTVÍ

Vážení spoluobčané, dovolte mi přiblížit Vám 
dění u nás v ozdravovně.

Naše hodná vrchní sestřička S. Špačková je 
obětavá a dokáže zázraky. Naplánovat akce, výle-
ty a zajímavosti pro všechny děti, ať ozdravenské, 
či z okamžité pomoci je náročné.

Dětem připravila mimo jiné nádherný zážitek 
plný společenského tance, kdy děti pod zkuše-
ným dohledem tanečního mistra pana W. Elsche-
ka protančily odpoledne. Patří mu náš vděk.

Nádherné odpoledne děti opět strávily 
s  panem Turečkem, který dle starších materiá-
lů z  ozdravovny přepracoval pohádku. Jmenu-
je se Koza Líza a děti jí budou moci shlédnout 
i  ve  Špýcharu. Opět zněl zasloužený potlesk 
a rozzářené dětské oči mu byly velkým poděko-
váním. Velmi panu Turečkovi děkujeme za jeho 
náklonnost a  obětavou práci s  dětmi. Setkání 
dětí s divadélkem a možnost si prohlédnout zá-
kulisí je velmi lákavé.

Naši malí turisté prochodili okolí našeho měs-
tečka. V  Bílé Třemešné je vděčnou zastávkou 
cukrárna s  osvěžující zmrzlinou, Tešnovská pře-
hrada láká k  prozkoumání, ZOO je stále velkým 
lákadlem i  poměrně mladá křížová cesta s  Brau-
novým Betlémem a zakončením v hospitalu Kuks. 
V  areálu ozdravovny probíhají různé soutěže 
v malování, cvičení na trampolíně, kuželky a jiné.

V  našem Království proběhl den nazvaný 
Pohádkový les. Lesem se proháněly pohádko-
vé postavy. Všude se ozýval smích a děti se ná-
ramně bavily.

Není třeba zdůrazňovat, že textilní průmysl 
je oborem, který byl po staletí hlavním zdrojem 
obživy mnoha obyvatel našeho města a širokého 
okolí. S ním město rostlo a bohužel i padalo. Jako 
„celoživotní“ textilák se zabývám historií textilní-
ho průmyslu obecně, v našem městě a především 
bývalého podniku Tiba. 

Bohaté sbírky Maria Stadlera jsou naštěstí za-
chráněny, i když dvacet kilometrů daleko v Čes-
ké Skalici. Toto muzeum, které vybudovala Tiba, 
dnes patří Umělecko-průmyslovému muzeu 
v Praze. V našem městském muzeu zatím žádná 
výrazná expozice textilního průmyslu není. V pře-
stavbě muzea letos se počítá se samostatnou ex-
pozicí perlařství a vánočních ozdob. Nevím, kolik 
lidí se těmito obory dříve ve městě a blízkém oko-
lí živilo, ale obor je to pro navštěvníky muzea urči-
tě atraktivní. Na textil peníze asi nezbyly.

Snažím se už delší dobu jednat s mnoha insti-
tucemi a lidmi, zda by nebylo možno vybudovat 
ve městě jeden sál, kde by byla stálá expozice při-
pomínající textil v našem regionu. Materiály by se 
zapůjčovaly ze Skalice, mohly by se pro turisty ko-
nat zajímavé tématické výstavy. Jsou ještě i  lidé, 
kteří se zabývali rytectvím a řezbářstvím profes-
ně a mohou předvést výrobu tiskařských forem. 
Ale i ti stárnou. Bohužel, žádný prostor se zatím 
nepodařilo sehnat.

Proto jsem se rozhodl s  některými kolegy 
z bývalé Tiby hledat materiály o textilu, starší i no-
vější, které jsou často v soukromých rukách, nebo 
se s nimi v době konkursu necitlivě zacházelo, ale 
naštěstí ještě nejsou zničené. Jedná se o písem-
nosti i předměty. 

Určitě se dá najít místo, kde je soustředit a pak 
dříve či později využít. Ať je to archiv či depositář 
muzea nebo něco jiného.

Pokud byste o někom věděli nebo mohli sami 
něco poskytnout, rádi to přivítáme. O materiály 
nepřijdete. My si je můžeme jen zdokumentovat 
a vědět, kde jsou originály. A pokud máte zajíma-
vé osobní vzpomínky, budeme jen rádi. 

Nechceme zatím zakládat registrovanou or-
ganizaci zabývající se historií textilu. Scházíme se 
volně a diskutujeme jak dál. A že není dost času, 
stačí se jen přesvědčit při pohledu na  Sochoro-
vu vilu, jediný objekt, který byl Sochorově rodině 
vrácen v restituci.

Ing. Josef Jiránek
E-mail: ujiranku@mkinet.cz

HISTORIE TEXTILU

Letošní Tambor neckyády na  Labi ve  Dvoře 
Králové se zúčastnilo zase o něco více posádek, 
dostatečné množství vody, naprosto luxusní 
počasí a  obrovské množství diváků, čekajících 
na verdeckém splavu. K vidění byly posádky vy-
šperkované k  dokonalosti i  vodáci, kteří pouze 
využili puštěných 5 kubíků vody z přehrady Les 
Království, záchranářů přítomných na  jezech 
a jindy nesjízdného jezu u jatek v druhé části jízdy. 

Jasnými vítězi byli Indiáni, a  to nejen díky 
lodi a maskám, ale i výjimečnému indiánskému 
pokřiku a  kouřové cloně, která jejich tee-pee 
provázela. Na druhém až třetím místě se umísti-
la posádka lodi Mouchy s úchvatným hovínkem 
uprostřed prámu a Maxizáchod s posádkou řád-
ně upravenou tak, aby záchodu nedělala ostudu. 
Na dalších místech se umístily Plující pláž s lehát-
ky, pískem a slunečníkem, nádherná Vodnice, Ly-
žník, Boxeři a mnoho dalších.

Vyhlášení výsledků proběhlo za  halasného 
pokřiku indiánů u loděnice. Hlavní cenou byl sud 
piva Tambor. Po  12. hodině se část plavidel vy-
dala na sjezd skrz Dvůr Králové a dále přes Žireč 
do Stanovic u Kuksu. 

Aleš Kubica – www.kralovedvorsko.cz

Čtyřem severním bílým nosorožcům, kteří 
ze ZOO Dvůr Králové odcestovali v rámci pro-
jektu „Poslední šance na přežití“ koncem roku 
2009 do Keni, se daří dobře. Adaptace na život 
v rezervaci Ol Pejeta probíhá bez problémů, sa-
mice Fatu se opakovaně pářila se samcem Suni. 
Sudán opakovaně pářil jižní samice. Nájin byla 
přesunuta ze sekce Sudána do  sekce Suniho. 
Po celou dobu je samicím odebírán trus, z nějž 
lze vyšetřením zjistit, zda samice cyklují a jsou 
již březí. 

Všichni královédvorští nosorožci - samci 
Sudan a Suni a samice Nájin a Fatu, kteří v sou-
časné době žijí v rezervaci Ol Pejeta v Keni, jsou 
v  dobré kondici. Pohybují se volně v  africké 
buši, i  když pod nepřetržitým dozorem svých 
afrických strážců a  ošetřovatelů, ve  vnitřním 
ochranném pásmu rezervace, rozděleném 
na velký výběh (150 ha) Sudána a malý výběh (8 
ha) Suniho. Ve výběhu Sudána žila samice Nájin 
a také 5 samic jižní formy a 3 mláďata a právě 
dvě samice jižní formy začal Sudán pářit. Proto-
že se ale samice Nájin všech zvířat stranila, bylo 
rozhodnuto, že se přemístí do menší sekce, což 

se podařilo jejím lákáním na potravu před ně-
kolika týdny. V  menším výběhu, kde leží také 
boma, se Nájin setkala se svou dcerou Fatu 
a  samcem Sunim, které asi 13 měsíců vůbec 
neviděla. Výbornou zprávou je potvrzení pra-
videlného cyklování (každých 25 dní) u samice 
Fatu, ke kterému v ZOO nikdy nedošlo. Sexuální 
zájem byl pozorován pravidelně od října 2010, 
první průkazné páření proběhlo 25.5. a  další 
9.6.2011, které trvalo 40 minut. Od té doby Fatu 
do říje nešla, což dává všem naději, neboť šance 
na zabřeznutí Fatu jsou mimořádně vysoké. Pří-
padnou březost lze potvrdit vyšetřením trusu, 
ale všichni musí být trpěliví a počkat až do září, 
protože k  výrazným hormonálním změnám 
potvrzujícím březost dochází u  samic noso-
rožců nejdříve po uplynutí 3 měsíců od páření. 

Ostraha všech nosorožců musela být ješ-
tě zvýšena posílením týmu chránící rezerva-
ci o  nových 32 ozbrojených strážců, protože 
na  černém trhu opět stoupla cena rohu noso-
rožců. Všem královédvorským nosorožcům byly 
opětovně zcela zkráceny rohy, aby byli pro pyt-
láky bezcenní. Ačkoli Ol Pejeta se zabývá cho-
vem nosorožců již přes 20 let, došlo bohužel 
i  v  této dosud nezasažené rezervaci k  průniku 
pytláků a  zabití nosorožce. Pohyboval se ale 
u vnějšího plotu. Celkem zde žije více než 100 
nosorožců (většina dvourohých, tzv. černých). 
V Ol Pejetě proto byla přijata další přísná opat-
ření, která hodlají podobným útokům zabrá-
nit. Na ochranu rezervace budou kromě posily 
strážců vynaloženy tisíce dolarů. Rezervaci při-
slíbilo svou pomoc i keňské ministerstvo příro-
dy, které vyhlásilo pytlákům tvrdý boj. 

Severní bílí nosorožci jsou umístěni ve vnitř-
ním ochranném pásmu (ve  vlastní rezervaci 
uprostřed rezervace) pod neustálým dozorem 
ve dne i v noci. Každý z nich má svého osobního 
strážce a ošetřovatelé s nimi v rezervaci i spí.

Jana Myslivečková, tisková mluvčí zoo
RNDr. Dana Holečková, ředitelka zoo

KRÁLOVÉDVORŠTÍ NOSOROŽCI SE V AFRICKÉ KENI OPAKOVANĚ PÁŘILI

Samice Nájin  Foto: Dana Holečková

Jako každý čtvrtek se dětem věnoval pan 
myslivec Lokvenc. Děti vždy odpočítávají dny, 
kdy se opět vrhnou do lesa za laskavého pouta-
vého vyprávění a  pozvolného seznamování se 
s krásami přírody. Děti milují jízdy na koních pana 
myslivce. Pan Lokvenc děti učí poznávat stromy, 
houby, květiny a  umí pro ně připravit zajímavé 
poučné soutěže. Za jeho práci s dětmi mu patří 
poděkování.

Zajímavým odpolednem bylo setkání s  pa-
nem Ptáčkem, který děti seznámil s  různými 
dravci a  dokonce si některé dravce mohly děti 
i podržet na ruce. Děkujeme.

Dalším pravidelným zvykem je docházet 
na  Nemojov krmit koně a  kozičky. Pro městské 
děti krásný zážitek.

Opakovaně jsme u  nás přivítali členy kyno-
logického kroužku ze Dvora Králové. Seznámení 
dětí s prací s pejsky je velmi důležité a děti se rády 
těchto činností účastní. Děkujeme.

V dnešním článku jsem Vám chtěla přiblí-

žit zájmové činnosti některých našich spolu-

občanů u nás v ozdravovně, kteří v dnešní vel-

mi konzumní době přece jen ještě mezi námi 

jsou a chtějí dětem ukázat něco víc. Takových 

obětavých lidí je velmi málo a my jsme velmi 

vděční, že nám svůj drahocenný čas věnují. 

Akce bazén pokračuje a  ke  konci července 
se děti opravdu budou koupat. Děkujeme všem 
za podporu v této náročné opravě. 
BÚ 20036-1303710389 / 0800, var. symbol 215000. 

Vladimíra Zilvarová
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Na páté letní olympiádě dětí a mládeže, která 
se konala od 22. - 26.6.2011 v Olomouci, výborně 
reprezentovali královédvorští atleti. Jednalo se 
o celostátní setkání nejlepších sportovců věkové 
kategorie 12 - 15 let. Atletickou část krajské výpravy 
tvořilo 52 nejlepších mladých sportovců, mezi kte-
rými bylo i 12 členů z řad dvou královédvorských 
oddílů - Tělovýchovné jednoty a Sokola. V koneč-
ném hodnocení získali atleti Královéhradecké-
ho kraje rekordních 10 medailí a z tohoto počtu 
4 obstarali zástupci ze Dvora Králové nad Labem.

Členka oddílu Sokola Vanesa Godárová doká-
zala ve  skoku vysokém vylepšit své osobní ma-
ximum o  8 cm a  výkonem 158 cm získala zlatou 
medaili. Členové oddílu atletiky Tělovýchovné 
jednoty Apoléna Výborná získala 2. místo v hodu 

míčkem (61,44m), Ondřej Hajnyš bronzovou 
medaili v běhu na 60m (07,85s) a zlatou medaili 
ve skoku dalekém (5,51m). 

Na  fi nálová umístění dále dosáhly Pavlína 
Vágnerová, Tereza Hajnyšová a  Pavlína Házová, 
všechny členky TJ D.K.n.L.

Gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspě-
chů. A aby nezůstalo jen u slov, starostka města 
pozvala nejúspěšnější atlety na  osobní setkání 
dne 5.9. ve 14 hodin, aby mohla předat za úspěš-
nou reprezentaci města Dvůr Králové nad Labem 
malou pozornost.

Další informace naleznete na  http://www.
olympic.cz/odm2011/ a  fotografi e na http://so-
kol-dk.cz/.

Redakce

SKVĚLÝ ÚSPĚCH ATLETŮ NA 5. OLYMPIÁDĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE

Ve dnech 29. 7.-2. 8. 2011 se v tenisovém areálu 
na Hrubých lukách uskuteční již 11. ročník turnaje 
dospělých JUTA Cup, který získal pevné postave-
ní v termínové listině Českého tenisového svazu. 
Kromě řady současných předních hráčů bude 
možno vidět i bývalého reprezentanta Karla No-
váčka, v roce 1991 osmého hráče světového žeb-
říčku, který nad turnajem převzal záštitu a v sobo-
tu 30. 7. tenisový areál na Hrubých lukách navštíví. 

Na  přelomu tisíciletí se výbor Tennis Clubu 
rozhodl navázat na aktivní pořadatelskou činnost 
předchozích generací a  kromě turnajů mládeže, 
na  jejichž organizaci se podíleli zejména rodiče, 
kterým se nechtělo jen objíždět sousední města, 
se rozhodl uspořádat i turnaj dospělých, který by 
byl více než jen místní záležitostí. To ovšem, vzhle-
dem k  „monetarizaci“ sportu, znamenalo získat 
sponzora, aby úspěšní hráči kromě pohárů mohli 
dostat i  fi nanční odměnu. A  akciová společnost 
JUTA, jako největší podnik v regionu, byla optimál-
ní volbou. První ročník turnaje se uskutečnil v roce 
2001, zúčastnilo se ho 18 mužů a 17 žen, ale na tře-
tí ročník již přijelo 43 mužů a 32 žen, a to takové 
výkonnostní úrovně (ta je dána umístěním účast-
níků na celostátním žebříčku), že se turnaj zařadil 
do  první desítky vnitrostátních turnajů. Ovlivnily 
to zejména fi nanční dotace sponzora, kvalita are-
álu, který je s 12 dvorci a solidním zázemím jedním 
z  největších v  republice, a  organizační tým zajiš-
ťující klidný a plynulý průběh turnaje. V roce 2006 
se turnaj stal součástí okruhu Optim tour, okruhu, 
jehož závěrečného turnaje se účastní nejúspěšněj-
ší hráči z  jednotlivých turnajů. V  současné době 
okruh tvoří halové turnaje v  České Lípě a  Milo-
vicích a  letní turnaje v Káraném, Doksech, Dvoře 
Králové a Mladé Boleslavi. Díky tomuto spojení se 
ještě zvýšila úroveň turnajů, a  tak od  roku 2008 
jsou pravidelně zařazovány do  termínové listiny 
ČTS jako turnaje třídy A. Kromě turnajů okruhu 
Optim tour mají třídu A jen dva další turnaje, kte-
ré jsou kvalifi kací pro mistrovství České republiky. 
V  loňském roce se turnaje zúčastnilo 64 mužů 
(hrála se kvalifi kace) a 38 žen, na letošní turnaj je 
zatím přihlášen obdobný počet hráčů a  hráček, 
jejichž postavení na celostátním žebříčku je však 
ještě trochu lepší než v loňském roce. I když vzá-
jemné porovnávání turnajů okruhu Optim tour je 
nesnadné, všechny jsou výborné, tak po přihléd-
nutí k  celkovému počtu účastníků, výši fi nanční 
dotace, možnostem areálu i organizaci turnaje lze 
vyjádřit přesvědčení, že JUTA Cup je „první mezi 
rovnými“. A  bylo by tedy škoda nechat si turnaj, 
začínající druhou desítku své existence, ujít. 

RNDr. František Haas 

KAREL NOVÁČEK ZAHÁJÍ 
V SOBOTU 30.7. JUTA CUP Svátkem motoristů je každoročně závod 

o  cenu Fr. Šťastného ve  Dvoře Králové nad La-
bem, který se jel letos 25. a 26. června. Již samotná 
příprava si vyžádala ohromné úsilí stovek pořa-
datelů a organizačního výboru. Old Racing Club 
společně s  Autoklubem a  Veteran Car Clubem 
Dvůr Králové nad Labem se toho zhostily na vý-
bornou. Zabezpečit městský okruh, nahradit úni-
kové zóny bariérou z měkkých balíků, to je práce 
pro zkušené pořadatele. Ti dvorští to ale nedělají 
poprvé. Pod taktovkou vedoucího tratě Tomáše 
Kolínského to opět zvládli na výbornou. To ocenil 
i sobotní host Michal INDI Dokoupil. Trať si projel, 
ocenil zabezpečení a prohlásil, že by bylo radost si 
do těch balíků „skočit“. No, jsme rádi, že tuto alter-
nativu zvolilo po dobu dvoudenních závodů jen 
pár závodníků.

Po pátečních přejímkách už bylo jasné, že ju-
bilejní 15. ročník Ceny Fr. Šťastného bude rekordní 
v kategorii sidecarů. Přihlásilo se 21 posádek, a to 
jsme tady ještě neměli. I v sólo třídách bylo pře-
vzato 231 strojů z let 1926-1978. Sobotní tréninky 
i  nedělní závody komentoval Karel Březina. Ten 
představil divákům nejen slavné jezdce, ale i vý-
znamné hosty motoristického světa. Už zmíněný 
Michal Dokoupil, Miroslav Čada, Mirek Dymák, Jo-
sef Lukšík, Václav Parus, Zbyněk Havrda a ve star-
tovním poli nikdo menší než Heinz Rosner i Fran-
ta Mrázek. Ten jako jeden z mála do samotného 
závodu v  neděli pro zranění nohy nenastoupil. 
A začalo se, jak se patří na oslavy. Slavnostní řeč 
pronesla starostka města paní Edita Vaňková, po-
zdravila diváky i jezdce, vzácné hosty, mezi nimiž 
nechyběla manželka Františka Šťastného, mistry-
ně sportu Jarmila Šťastná-Köenigová. Ředitel zá-
vodu Vlastislav Flaška závod zahájil a už to „lítalo“. 
Nejstarší kategorii B vyhrál Jar. Zatloukal na BSA 
500, C vyhrál Jindřich Borůvka před domácím 
Janem Exnerem, oba NSU 250. Následovaly kate-
gorie T+U Clubsport vyrobené v letech 1965-1978. 
Téčka vyhrál Ondřej Mráz na Hondě 250 a katego-
rii U Karel Holman na Yamaze. Kategorie E, stroje 
do r. v. 1945, 175 Classic do r. 1967 a padesátky ka-
tegorie L startovaly společně. E třídu opět vyhrál 
Jar. Zatloukal na BSA, třídu F Libor Vrzáň ČZ 175 
a  v  padesátkách zvítězil Peter Weise z  Německa 
na Kreidleru. Třetí skončil člen O.R.C. Václav Holá-
sek na Minarelli 50. Program pokračoval třídou H 
Classic do r. 1967. V té zvítězil Milan Šrámek na ČZ 
OHC 250 před Heinzem Rosnerem na MZ RE 250 
a  domácím Martinem Valou na  ČZ 250. Závěr 
dopoledního programu obstarala jízda sidecarů 
MNP. Tady zvítězila posádka na stroji BMW Prchal-

Černý, třetí místo obsadila posádka J. Zatloukal s J. 
Exnerem na BSA.

V  krátké přestávce představili své veterány 
členové VCC Dvůr Králové nad Labem. Vzhledem 
k  situaci, kdy musela být do  vnitřního okruhu 
vpuštěna sanita, došlo k malému zdržení v časo-
vém harmonogramu. Vyřešilo se to přesunutím 
poledního ceremoniálu na závěr k celkovému vy-
hodnocení. Tím se podařilo časové manko vyrov-
nat a odpolední program mohl pokračovat podle 
plánu. První závodily 350tky J a  500ky K  Classic 
do r 1967. 350tky vyhrál Jakub Tikovský na Jawě 
350 a  půllitry Karl Frohnmayer na  Matchlessu. 
Následovala velmi vyrovnaná třída Clubsportů 
W. Zvítězil Daniel Jindra na Benelli 350. Pak přije-
ly na start kategorie V a X, to se už začala obloha 
černat s předzvěstí deště. Véčka vyhrál Petr Šulc 
na Hondě 450 a kategorii X Pavel Tomáš na Suzuki 
1000 GS. Předposledním závodem byla jízda tříd 
R a S. Na tuto třídu motocyklů Grand Prix začalo 
pršet a v závěru lilo jako z  „konve“. 250tky R vy-
hrál Karol Hill ze Slovenska na Jawě 250 a silnější 
třídu S David Webber z Německa na Nortonu 500. 
Po desetiminutové přestávce vylezlo slunko, a tak 
nejsledovanější závod sidecarů kategorii Z se jel 
na oschlé trati. A bylo se na co dívat. Jak později 
prohlásil nejrychlejší řidič sidecarové dvojice Mike 
Bellaby: „Těšil jsem se, že si pěkně zazávodím v Ně-
mecku, ale tady to teprve byla bitva!“ A opravdu 
byla. Po tréninku nejrychlejší byla domácí dvojice 
Bednářových na  Hondě 830, vedle nich v  první 
řadě opět domácí Ondřej Nechanický a  Robert 
Boháč, také Honda. Teprve za nimi Mike Bellaby 
a  Karl Underwood z  Velké Británie na  Weslake 
900. Tato trojice také spolu sváděla neskutečnou 
bitvu o první místo, jízda pravidelnosti sem, jízda 
pravidelnosti tam. Tady šlo o čest a slávu. Bojovalo 
se do posledního kola a tady rozhodlo závodnic-
ké štěstí při předjíždění o kolo jedoucího sideca-
ru. Cenu Františka Šťastného získala zaslouženě 
dvojice Bellaby - Underwood. Vyrovnaná jízda 
v  této kategorii však vynesla na první místo slo-
vinskou sidecarovou dvojici Aleš Kokalj-Robert 
Zajc na Moto Guzzi 750. A v celkovém pořadí se 
absolutním vítězem Královédvorského okruhu 
2011 stal Daniel Jindra na Benelli.

Skončily pěkné závody, už v neděli večer pořa-
datelé uklidili z okruhu všechny balíky. Doufám, že 
tahle parta nadšenců ještě nějaký ten rok vydrží 
a dokončí ještě aspoň těch pět ročníků do dvacít-
ky. Děkuji všem, kteří se jakoukoli formou na tom-
to patnáctém ročníku Ceny Fr. Šťastného podíleli.

Za Old Racing Club Dvůr Králové nad Labem 
Oldřich Prokop předseda ORC
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Karel Nováček, který nad JUTA Cupem převzal záštitu
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Ti nejmenší ze sokolů zatím na své největší sportovní úspěchy čekají a spolu se svými 
rodiči se pilně věnují tréninku.  Foto: Václav Bartoška

Boj s vodním živlem přilákal také spoustu diváků. Loděnice praskala ve švech.  
 Foto: Václav Bartoška

Královédvorští sportovci úspěšně reprezentovali na 5. olympiádě dětí a mládeže v Olo-
mouci. Na snímku uprostřed je Vanessa Godárová ze Sokola Dvůr Králové nad Labem, 
která vybojovala zlato. Více v článku na straně 11. Foto: Sokol DKl 

Letošní Tambor neckyádě, která se konala v sobotu 9. července, přálo parádní počasí. 
Oproti minulým ročníkům si vodu přišlo vyzkoušet zase o něco víc posádek. Na foto-
grafi i posádka much.  Foto: Knap

Ve středu 22. června 2011 se v DDM Jednička konalo slavnostní vyhodnocení celostát-
ní literární soutěže Zlatá tužka. Letos v  ní uspělo i  několik autorů z  Trutnovska. Více 
na stránkách http://www.ddmdvurkralove.cz/.

Jako každé léto, i to letošní nebude ochuzeno o festival barokního divadla, opery a 
hudby Theatrum Kuks, který se bude konat ve dnech 25.-28. srpna. Více v příloze KdeCo.
 Ilustrativní foto:  Tomáš Vlk

V neděli 24. července jste si v parku v Schulzových sadech mohli zažonglovat, zapo-
slouchat se do příjemné hudby, vyrobit si něco pro radost, shlédnout divadlo i ohnivou 
show nebo si vyzkoušet chůzi po nataženém laně - přijel cirkus Bosorka.  Foto: T. Vlk 

V rámci festivalu Hudební léto Kuks se v sobotu 23. července představil hobojista 
Symfonického orchestru Českého rozhlasu Lukáš Pavlíček a varhanice Michaela 
Káčerková.  Foto: archiv


