
Ilustrace na měsíc duben – Marie Jiřičková, základní škola Schulzovy sady
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MĚSTSKÉ UDÁLOSTI

Dotace na stavbu ČOV je schválena
V rámci výzvy č. 53 byla schválena dotace ve výši 156.137.840 Kč

z Operačního programu životního prostředí (OPZP) na zlepšování vodo-
hospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní – stavby ČOV ve
Dvoře Králové nad Labem. 

Celkové náklady 221.823.162 Kč
Uznatelné náklady 156.137.840 Kč
Požadovaná dotace z FS 132.717.164 Kč
Požadovaná dotace ze SFŽP     7.806.892 Kč

Výstavba ČOV
Zástupci firmy JUTA, a. s., zaslali minulý týden zastupitelům města požadavky, kterými

brání svůj nově nabytý pozemek před důsledky průběhu i existence stavby ČOV. Kromě vý-
stavby protihlukové zdi okolo tenisových dvorců žádají k odkoupení pozemky, kde se v sou-
časné době nachází softbalové hřiště. Jak pan místostarosta Bém na zastupitelstvu vysvětlil,
požadavky firmy JUTA, a. s., musely doznat změny, jinak by byly z technického hlediska ne-
splnitelné. Na znění dohody s takto upravenými podmínkami nyní město od firmy JUTA, a. s.,
čeká.  Jen s podepsanou dohodou o  používání  přístupové cesty může začít  stavební  řízení
a všechny kroky související se stavbou ČOV.

V případě nepodepsání této dohody hrozí neuskutečnění stavby ČOV a navrácení léta vy-
bojovávané dotace ve výši více než 150 mil. Kč.

Je třeba připomenout, že stavba nové ČOV se řeší již mnoho let vzhledem k tomu, že s ma-
jiteli současné ČOV jednak není přes snahu vedení města v dohlednu dohoda o jejím prodeji,
jednak střídající se provozovatelé ČOV se opakovaně soudně domáhají neúměrně vysokých
zálohových plateb od města.

www.mudk.cz 4/2014, Jan Bém, místostarosta

Stavbě čističky cesta nebrání
Konečně je jasno. Překážka k výstavbě čističky odpadních vod padla. Město Dvůr Králové

nad Labem se dohodlo se společností JUTA, a. s., a získá přístup ke stavebnímu pozemku.
Co tomu předcházelo? Město Dvůr Králové sice získalo dotaci, město ale nemělo přístup

na pozemek. Realizace projektu tak byla vážně ohrožená.
Předběžná smlouva je podepsaná
Smlouvu o budoucí kupní smlouvě a prodeji pozemku pro přístupovou cestu podepsalo

8. 4.  město se současným vlastníkem, JUTA, a.  s.  ,,Dokud nebyla  situace vyřešená,  stála
všechna stavební povolení. Nebyla příjezdová komunikace. Teď už současně běží povolení
u našeho stavebního i vodoprávního úřadu a obnovuje se stavební řízení,“ informovala sta-
rostka města Mgr. Edita Vaňková.

Nic ale není jen tak, společnost JUTA, a. s., má několik požadavků. Ty nejprve předjedná
rada města, pak je snad schválí zastupitelstvo. Hlavním kamenem úrazu bylo softbalové hři-
ště. JUTA, a. s., chce předkupní právo na pozemek, město proto bude intenzivně hledat ná-
hradní lokalitu, kam softbalovou plochu přesune.

V úvahu připadá bývalé fotbalové hřiště na Sochorkách. To bude možné koupit za 12 mi-
lionů korun. ,,Je to hodně velká částka. Bude záležet na zastupitelstvu, jestli to dáme,“ je si
vědoma Mgr.  Edita Vaňková. ,,Dobré ale je, že ze strany ředitele JUTA, a. s.,  Ing. Jiřího
Hlavatého, došlo k vstřícnému ústupku. Hřiště chce stále, ale netrvá na konkrétním termínu,“
dodává.
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Další z požadavků je, že město vypracuje dokumentaci na protihlukovou a protiprašnou
stěnu. Pro fekální vozy se musí udělat časový rozpis jízd. ,,Což je logické a myslím, že je to
splnitelná podmínka,“ dodala starostka města Mgr. Edita Vaňková.

Město by mělo zajistit i odborný posudek na odtok vody při deštích a případná opatření
realizovat na vlastní náklady. Jestliže se při stavbě ČOV vyskytnou problémy, které budou
špatně působit na tenisový areál, město je také odstraní na vlastní náklady, dodal Ing. Jiří Hlav
atý.

Problémy ještě nekončí
Než bude nová čistírna odpadních vod stát, čeká Dvůr Králové nad Labem ještě hodně sta-

rostí. Potřebuje stavební povolení, pak výběrové řízení na dodavatele. ,,Záleží, kdo se do vý-
běrového řízení přihlásí. Může se stát, že nikoho nevybereme, že řízení někdo napadne,“ před-
vídá starostka města. ,,Ještě úplně vyhráno nemáme, ale jsme na dobré cestě. Důležité však je,
že máme přístupovou komunikaci a potřebné finanční zdroje.“ dodala.

Krkonošský deník, 16. 4.

Zastupitelstvo schválilo dotace pro TJ na rok 2014
Na 23. zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem dne 3. 4. schválili zastupi-

telé usnesení týkající se dotací na letošní rok pro místní Tělovýchovnou jednotu (dále TJ).
Druhý bod programu zastupitelstva se týkal dohody s firmou JUTA, a. s., ohledně přístupové
komunikace na pozemcích firmy JUTA, a. s., které město potřebuje ke stavbě ČOV, na kterou
byla letos schválena dotace.

V případě TJ tak zastupitelstvo zrušilo usnesení ze svého minulého jednání, kdy zastupitelé
dotace podmiňovali podpisem smlouvy s JUTOU, a. s., která se týkala přístupové cesty k no-
vé ČOV. Pozemek, jehož je tato cesta součástí, patří od května 2013 firmě JUTA, a. s., která
jej zakoupila od zástupců TJ, ačkoliv ti byli vázání při prodeji pozemku smlouvou s městem. 

Přestože TJ nedodržela podmínky smlouvy o budoucí kupní smlouvě s městem, nebyli
sportovci do doby přidělení letošních dotací nijak omezováni v přístupu do pronajatých spor-
tovních zařízení atd. Oddíl krasobruslení si zažádal o vystoupení z TJ a o přeložení jemu ur-
čených dotací dle schváleného návrhu.

Novým rozhodnutím (usnesení Z/556/2014 z 23. ZM) se město zavazovalo poskytnout do-
tace z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu tělovýchovy a sportu TJ Dvůr
Králové nad Labem těmito částkami:

sportovní činnost oddíly – 324.850 Kč,
sportovní činnost oddílu kopaná – 670.000 Kč,
Běh safari – 5.000 Kč,
Pohár radnice – 4.000 Kč,
neckyáda – 5.000 Kč,
sjezd žáků na divoké vodě – 10.000 Kč.
www.mudk.cz, 5. 4.

V městském informačním centru jsou cyklisté vítáni
Městské informační centrum, které se nachází v centru města na náměstí T. G. Masaryka,

se stává letos v dubnu certifikovaným zařízením Cyklisté vítáni. Tento certifikát zaručuje cyk-
listům, že pokud do takto označeného zařízení vstoupí, je jim v případě potřeby zapůjčeno zá-
kladní nářadí nutné k opravě kola tak, aby si jej mohli svépomocí na místě zprovoznit a po-
kračovat dále v jízdě. Městské informační centrum nabízí cyklistům i mapy okolí, informační
letáky, suvenýry a samozřejmě cenné rady. 
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Rekonstrukce restaurace na Tyršově koupališti
Při cestě okolo koupaliště zjistil  Ing.  arch.  Jan Holan,  že se rekonstruuje restaurace na

Tyršově  koupališti.  Dělníci  ho  nechali  nakouknout.  Radost  ze  snahy  o  záchranu  krásné
dřevostavby, která alespoň pro Dvoráky má už historickou hodnotu, se ale změnila v rozpaky!

Rekonstrukce není rekonstrukcí. Vše staré se pouze obkládá novým dřevem. Staré stěny se
obloží palubkami, navíc v opačném směru. Na starou podlahu se dá nová. Místo, aby se nový
stánek u dětského bazénku přizpůsobil krásné, nyní už historické podobně restaurace, tak to je
opačně! Restaurace nabývá podoby unifikovaného stánku naproti. Máme se bát, že tam někdo
vlítne a vymění okna za plastová? V jakém stavu je nosná konstrukce stavby? Nehrozí, že pod
novými palubkami všechno shnije a za pár let to celé spadne? 

Královédvorsko.cz, 8. 4., Ing. arch. Jan Holan

Společenská rubrika
Noví občánci města

V dubnu se narodilo v našem městě 14 občánků – 7 chlapců a 7 děvčat.

Sňatky
V měsíci březnu uzavřeli v našem městě manželství tito snoubenci: Dominik Jurtinus a Ja-

na Vokolková – 28. 3.

Úmrtí
V měsíci březnu zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 23 lidí, z toho bylo 12 dvorských

občanů – 3 muži a 9 žen.

Jubilea a vítání občánků
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili v dubnu s gratulací a kytičkou při život-

ních  jubileích  24  občanů.  V tomto  období  oslavilo  8  manželských  párů  stříbrnou  svatbu
a 7 párů zlatou svatbu. Na Staré radnici bylo slavnostně přivítáno 16 novorozených občánků
našeho města.

KULTURA

Hankův dům, městské kulturní zařízení
Podzvičinka slavila 60. narozeniny

V pátek 4. 4. v odpoledních hodinách připravila dechová
kapela Podzvičinka v Hankově domě koncert na oslavu svých 60. narozenin. Pro posluchače
byl připraven klasický repertoár, zaměřený na známé lidové melodie, u kterých si posluchači
zazpívali písně svého mládí. Pro muzikanty je největší odměna, když se posluchači zapojí
a zpívají  s kapelou.  Koncert  byl  sestaven ze skladeb F.  Kmocha,  J.  Soukupa,  L.  Kubeše,
R. Piskáčka, R. A. Dvorského, K. Valdaufa, P. Finka a dalších skladatelů. Hostem pořadu byl
známý televizní zpěvák ze Šlágru Jiří Škvára (na snímku uprostřed s mikrofonem).

Podzvičinka,  jako  poslední  de-
chovka  na  Královédvorsku,  byla  za-
ložena v roce 1954 a vystupuje nejen
ve  svém  okolí,  ale  po  celém  Vý-
chodočeském kraji.  Nejdále vystupo-
vala  v  sousedním Německu.  Kapela
má  26  stálých  členů  v  čele  s  ka-
pelníkem Karlem Semerákem a zpě-
váky  Janou  Skalickou,  Andreou
Zaorálkovou, Marií Jůnovou, Josefem
Vaňkem,  Josefem  Vágenknechtem
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a zvukařem Františkem Mayhoferem. Pokud má volno, ráda si zazpívá s kapelou i Jarmila
Luňáčková.  

Cestopisná multimediální přednáška
V pondělí 7. 4. uvedli Kateřina a Miloš Motani cestopisnou přednášku z cyklu Křížem krá-

žem nazvanou !Viva Mexico!

Pirátská pohádka
V úterý 8. 4. zahrálo divadlo Tramtárie z Olomouce pohádkový příběh dvou malých holči-

ček Aničky a Elišky, které si hrají na piráty, hledají ztracený poklad a to vše při návštěvě pí-
sečného ostrova i podmořského světa.

České hudby
Ve středu 9. 4. uspořádala základní umělecká škola ze Dvora Králové nad Labem – taneční

obor akademii nazvanou Rok české hudby.

Módní přehlídka
Ve čtvrtek 10. 4. pořádaly firmy AGISS – praktikmóda, Deichmann – obuv a Jamel – pán-

ská móda módní přehlídku kolekcí jaro – léto.

Dvorská Jednička
V sobotu 12. a v neděli 13. 4. se konal 10. jubilejní ročník taneční soutěže Dvorská Jednič-

ka.

Divadelní představení pro žáky základních škol
V úterý 15. 4. uvedlo divadlo Aha z Prahy kultovní klukovský napínavý román Jaroslava

Foglara Záhada hlavolamu.

Koncert
Ve středu 23.  4.  byl  v  Hankově  domě koncert  známé zpěvačky Věry Špinarové s  or-

chestrem Adama Pavlíka.

Výstava Zvíře není věc
Od 25. 4. do 30. 5. byly vystaveny práce dětí z výtvarné soutěže Zvíře není věc. Výstava se

konala v zoo v nových prostorech galerie Tengenenge.

Divadelní hra v předplatném
V úterý 29. 4. se uskutečnilo

další  divadelní  představení  od
Jeana-Baptiste Poquelina – Mo-
liéra Scapinova šibalství. Účin-
kovali herci Městského divadla
Mladá Boleslav.

Královédvorský majáles
Ve  středu  30.  4.  začal  od-

poledne na náměstí T. G. Masa-
ryka  Královédvorský  majáles.
Začal  vystoupením  studentů
gymnázia, vystoupení měl Pavel
Novák, zahrály skupiny Santana
revival a Beatles revival, večer
byl lampionový průvod a ohňo-
stroj. Na závěr večera se konala
čarodějnická  zábava  s  kapelou
Čvajmajs.
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Městské muzeum
Výstava elegance doby R. A. Dvorského

Od  7.  2  do  4.  5.  probíhala  výstava  Elegance  doby
R. A. Dvorského.

Putování po proudu 2014 – akce na podporu osvěty autismu
V pátek 4. 4.  se konala akce Putování po proudu. Jednalo se o druhý ročník osvětové

akce – putování dospělých autistů po České republice od města k městu a na konci většiny dní
byla uspořádána přednáška a beseda o životě lidí s autismem. Posláním akce byla podpora
osvěty autismu a ukázat, že autista většinou nevypadá jako Rain Man, že myslí a žije možná
trochu jinak a někdy nelehce, ale přesto je nositelem obecně prospěšných kvalit. 

Ukázka malování ozdob v nové expozici
V pátek 11. a v sobotu 12. 4. se ve stálé expozici muzea uskutečnila ukázka malování ve-

likonočních kraslic. Akce byl ve spolupráci s firmou Ozdoba CZ, s. r. o., ze Dvora Králové
nad Labem. Vstupné dospělí 40 Kč, děti, studenti a důchodci 20 Kč.

Loutkové pohádky pro nejmenší
V neděli 6. 4. Koza Líza.
V neděli 20. 4. Kašpárkovo pometlo zametlo.
Pohádky jsou v podání loutkového divadélka Zvoneček.

Městská knihovna Slavoj
Kolem světa aneb cestování za zvířaty

Ve středu 2.  4.  proběhl  další  díl  z  cyklu přednášek zoo,  který měl
RNDr. Vladimír Lemberk na téma Srí Lanka. „Na ostrov jsme zavítali

dva měsíce po ničivé vlně tsunami, která zničila život na mořském pobřeží. Dozvěděli jsme
se, jak se tato tragédie podepsala na prostých Srílančanech a jaká může být atmosféra nočního
výstupu na posvátnou Adamovu horu.“ Vstupné zdarma.

Noc s Andersenem
V pátek 4. 4. se konalo nocování v knihovně tak trochu detektivní. Pátrat s komisařem

Vrťapkou tam přišli prvňáčci ze ZŠ Schulzovy sady.

Jarní zpívání v knihovně
V pondělí 7. 4. připravila Mgr. Martina Pecnová pro děti jarní a velikonoční písničky. Hu-

dební nástroje si děti mohly přinést vlastní.

Než přijdou… Tři dámy s knihou
Ve středu 9. 4. na motivy povídek z knih Ivana Krause „Má rodina a jiná zemětřesení”

a „Muž pod vlastním dohledem” volně improvizovaly Milena Janečková, Slávka Tomanová
a Daniela Munzarová. Hudební spolupráce Alice Pávová. Vstupné dobrovolné.

Z Trutnova na Nový Zéland
Ve středu 16. 4. vyprávěl Jiří Jůzl, autor knihy Z Trutnova na Nový Zéland,  o svém pu-

tování, které  pojal čistě po trampsku. „Dal jsem si předsevzetí, že budu cestovat pěšky, nebo
stopem s  báglem a  že  nepoužiji  jediný  hromadný  dopravní  prostředek.  To jsem dodržel,
i když to nebylo vždy snadné,“ přiznal dvaašedesátiletý trutnovský patriot. Celkem nachodil
přes 800 kilometrů a stopem najezdil asi 6 500 kilometrů. Vstupné 30 Kč.

Navrhujeme si domov s feng-šuej I.
Ve středu 23. 4. začal seriál přednášek o tom, jak si zařídit interiér svého domova. Téma

prvního  setkání  bylo  dětský  pokoj. Lektoři  Radka  Votavová,  Ing.  arch.  Oldřich  Rejl
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a Ing. Monika Gavulová přiblížili posluchačům práci návrhářů, práci s prostorem, barvami,
časem  a ukázali, jak zhmotnit své pocity a představy o bydlení. Vstupné 30 Kč.

Pohádkoterapie
V pátek 25. 4. pokračovala pohádkoterapie na téma české pověsti. Pověsti se liší od pohá-

dek jen nepatrnými znaky. Jedním z nich je, že jádro příběhu může být pravdivé. Tentokrát se
účastníci v rámci pohádkoterapie vydali za českými pověstmi. Vstup zdarma.

Kustovnice čínská
Ve středu 30. 4. přednášela MUDr. Helena Jírová. Proč stárneme? Můžeme proces stárnutí

nějak ovlivnit? Příroda má naštěstí vždy nějaké řešení. Využíváním těch správných přírodních
zdrojů a staletími ověřených postupů můžeme svoje tělo očistit od škodlivých látek a doplnit
ho  živinami  tou  nejlepší  cestou.  Lektorka  seznámila  s možnostmi,  jak  využít  produktů
z kustovnice čínské. Vstupné dobrovolné.

ZOO Dvůr Králové, a. s.
Safari po safari pro školní kolektivy i veřejnost

Tradiční akce pro školy i veřejnost ke Dni Země se tento rok přestě-
hovala ve středu 16. 4. do ZOO Dvůr Králové, a. s. U příležitosti Dne
Země uspořádala zoo ve spolupráci s DDM Jednička,  Klubem Natura

a Lesy ČR soutěž Safari po safari pro školní kolektivy i veřejnost. V minulosti se pochody
organizovaly hlavně mimo zoo. Tato akce má již devatenáctiletou tradici a každoročně se jí
účastnilo  kolem  300–700  dětí  a  dospělých.  Letošní  téma  v  hlavní  soutěži  se  věnovalo
africkým  zvířatům  jako  jsou  bonga,  okapi,  surikaty,  nosorožci,  lvi  a  gepardi.  Účastníci
absolvovali trasu s pěti kontrolními zastávkami, kde si ve dvou věkových kategoriích vyzkou-
šeli znalosti o těchto zvířatech.

Pro ohlašované chladné, větrné a deštivé počasí organizátoři plánovanou trať po safari na-
hradili pátráním po zvířatech v tropických pavilonech v klasické části zoo. Na start u hlavní
pokladny zoo přišlo mezi 8. a 10. hodinou celkem 279 účastníků v sedmnácti skupinách z de-
seti škol (Nemojov, Ozdravovna, Dubenec, Hajnice a ze Dvora Králové nad Labem střední
škola informatiky a služeb, ZŠ Schulzovy sady, ZŠ Strž, ZŠ a PrŠ, MŠ Drtinova a MŠ Elišky
Krásnohorské).

Trasa  byla  za-
traktivněna  šesti
stanovišti  s  dotyko-
vými stoly s přírod-
ninami. Spoustu za-
jímavých  živočichů
exotické  i  evropské
fauny  představovali
studenti  gymnázia
z  přírodovědného
klubu  Natura,  stu-
denti  SŠIS,  pra-
covníci  Lesů  ČR
a  DDM  Jednička.
Účastníci soutěže se
mohli  seznámit  na-
přiklad  se  zajíma-
vostmi  ze  života

zvířat z pavilonů Africké savany, Ptačího světa a Vodních světů. Studenti gymnázia si při-
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pravili poznávání savců a ptáků našich luk, polí a lesů. Pracovníci Lesů ČR nechali přiřazovat
kůže a lebky ze stejných zvířat a určovat stopy zvířat.

Pro ty nejhloubavější byla připravena pátrací soutěž Detektivem v říši zvířat. Děti se tak na
chvíli staly „detektivy v říši zvířat“. S připravenými pracovními listy a podle mapy vyrazily
na dobrodružnou procházku po osmi tropických pavilonech a hledaly odpovědi na celkem
16 hloubavých otázek.

Na závěr pochodu si žáci a studenti opékali špekáčky. 

Vernisáž soutěže kreseb Zvíře není věc
V nově zrekonstruovaném přednáškovém sále nad zooshopem, který se změnil v galerii

Tengenenge, byla 24. 4. otevřena výstava obrázků X. ročníku výtvarné soutěže Zvíře není
věc, kterou vyhlašuje Hankův dům, městské kulturní zařízení Dvůr Králové nad Labem. Na
začátku vernisáže ocenila ředitelka Hankova domu Zuzana Čermáková autory nejlepších děl.
Ceny předávali starostka města Mgr. Edita Vaňková a první náměstek hejtmana Královéhra-
deckého kraje RSDr. Ing. Otakar Ruml, MvDr. Přemysl Rabas předal cenu ředitele zoo.

Velikonoce v africkém stylu a zahájení sezóny v ZOO Dvůr Králové, a. s.
První den velikonočních svátků byla v královédvorské zoo zahájena hlavní sezóna. Pro ná-

vštěvníky zahrada připravila po celou dobu Velikonoc pestrý program a návštěvnost překonala
očekávání. Od soboty do pondělí přišlo do zoo téměř 10 500 návštěvníků.

Brány Afrického safari, které letos slaví 25. výročí provozu, se letos poprvé otevřely v so-
botu 19. 4. První návštěvníky, rodinu ze slovenské Nitry, přivítala hned ráno v 9 hodin vedou-
cí návštěvnického servisu Lucie Petráčová a předala jim malý dárek.

V sobotu 19. a v neděli 20. 4. si návštěvníci vyzkoušeli v rámci velikonoční dílny pletení
pomlázek. Radost měly hlavně děti, které si vlastnoručně upletené pomlázky odnášely domů.
V sobotu dopoledne dostali pomlázky a velikonoční nadílku i gorilí samec Tadao, čtveřice
šimpanzů a samice orangutana Žaneta s dcerou Tessou Indah. Všichni lidoopi se z veliko-
nočního enrichmentu (obohacení životního prostředí a sloužícího zejména k vyplnění volného
času chovaných zvířat) radovali podobně jako přihlížející návštěvníci.

Slavnostní  pro-
gram  byl  zahájen
v sobotu 19. 4. u pa-
vilonu  Vodní  světy.
Zahájení  se  ujal  ře-
ditel  zoo  MVDr.
Přemysl Rabas spo-
lečně  s  členy  před-
stavenstva  ZOO
Dvůr Králové, a. s.,
prvním  náměstkem
hejtmana  Králové-
hradeckého  kraje
RSDr.  Ing.  Otaka-

rem Rumlem, předsedou představenstva Doc. RNDr. Marianem Slodičákem, CSc. a členem
představenstva  MUDr.  Josefem Janečkem.  Jako  první  byla  otevřena  největší  výstava  ka-
menných soch moderního afrického umění v České republice. V zoo je zatím vystaveno 157
soch ze sochařské komunity Tengenenge ze Zimbabwe. Výstavu představil Ing. Ondřej Ho-
molka z ateliéru AfrickéSochy.cz, který výstavu realizoval. O možnostech pomoci komunitě
Tengenenge  hovořila  afrikanistka  PhDr.  Marie  Imbrová,  zakladatelka  Klubu  přátel
Tengenenge v ČR. Společně s manžely Homolkovými uspořádala na toto téma zajímavou
přednášku, která proběhla později odpoledne v nově otevřené galerii nad zooshopem.

77



Po vernisáži následovalo slavnostní otevření nové expozice Jedovatá Afrika v pavilonu
Vodní světy. Návštěvníkům byli představeni nejjedovatější tvorové Afriky, jako jsou například
mamby nebo kobry.  Největší  radost,  hlavně dětem,  udělal  obrovský dort  v  podobě zmije
gabunské. Ten návštěvníkům krájeli a společně servírovali ředitel a členové představenstva
zoo. 

V pondělí 21. 4. bylo pokřtěno 250. mládě žirafy narozené v ZOO Dvůr Králové, a. s.
Kmotrem slavné „dvěstěpadesátky“ se stal známý herec Petr Čtvrtníček za účasti zástupce ře-
ditele zoo Ing. Jaroslava Hyjánka, zoologa Luďka Čulíka a Jitky Blažkové z Old Racing Clu-
bu,  který  je  adoptivním majitelem mláděte.  Samička  žirafy  Rothschildovy dostala  jméno
Quarter. Mládě bylo plaché, a tak si kmotr pohladil alespoň jeho otce, samce Tommyho.

Africkou atmosféru po celou dobu velikonočních svátků přinášela známá hudební a taneční
skupina IYASA ze Zimbabwe. Veliký úspěch mělo zejména africké taneční číslo s českými
pomlázkami. V Zimbabwe se Velikonoce slaví jenom jako katolický svátek, a tak se naše li-
dové zvyky tanečníkům IYASY velmi zalíbily. Pomlázky, které v sobotu dostali, hbitě za-
komponovali do svého vystoupení.

Manželé Čejkovi z Horních Počapel, kteří byli ubytovaní v Hotelu Safari a strávili v zoo
všechny tři slavnostní dny, řekli: „Celé roky jsme trávili Velikonoce jenom doma. Letos jsme
se dozvěděli o programu oslav ve vaší zoo, a jsme nadšeni, užili jsme si tu nádherné tři dny
a vůbec se nám nechce domů.“

Africké Velikonoce v ZOO Dvůr Králové, a. s., byly letos opravdu mimořádně vydařené,
plné radosti, barev a smíchu, což ocenilo téměř 10.500 návštěvníků.

Romantický cimbál v Country Saloonu
V  sobotu  12.  4.

připravila restaurace
Country Saloon hu-
dební lahůdku a tak
trochu  netradiční
cimbálový večer.

Roman  Veverka
zpíval  nad  cim-
bálem balady a hity
světových interpretů
Pink  Floyd,  U2,
Eltona  Johna,  Stin-
ga,  Beatles,  Cold-
play  a  mnoha  dal-
ších.  Zvuk  cimbálu
ve  spojení  s  nalé-
havostí hlasu působí
intenzivní  niterný
dotyk. Cimbál je je-
dinečným doprovodným nástrojem, dává vyniknout především baladickým skladbám. Tento
hudební večer však nepatřil jen světovým baladám, ale šlo o kombinaci s lidovými českými
a slovenskými populárními písněmi, u kterých si lidé rádi zazpívali. Ke konci vystoupení do-
šlo i na písničky na přání. Následuje komentář kronikáře:

Byl jsem si koncert Romana Veverky poslechnout a musím dodat, že měl velký ohlas. Po
skončení koncertu dlouho odpovídal na dotazy týkající se nejen interpretace skladeb, ale pře-
devším cimbálu a nejen jeho výrazových, ale i rozsahových možností. Cimbál není jen nástroj
lidových skladeb, ale zvládá i ostatní žánry až po vážnou hudbu. Velmi zdařilý večer.
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Pěvecký koncert v kostele sv. Jana Křtitele
Římskokatolická farnost, děkanství Dvůr Králové nad Labem v rámci jubilea 350 let Krá-

lovéhradecké diecéze pořádala 6. 4. koncert Requiem op. 48. Vystoupily pěvecké sbory Žero-
tín, Otakar, Č. A. S. z Dolní Dobrouče a Chrámový komorní orchestr z Vysokého Mýta. 

ŠKOLY

Základní škola Schulzovy sady
Vavříny s němčinou

S velkou radostí oznámila škola, že má ve školních lavicích republi-
kového šampiona v německém jazyce.  Žák 9. ročníku Daniel Potocký
dne 13. 4. reprezentoval Základní školu Schulzovy sady v ústředním kole
Soutěže v německém jazyce v Praze a dosáhl fenomenálního úspěchu.
Porazil všech 13 soupeřů, vítězů krajských kol! I přes zdravotní indispo-
zici nezaváhal a svou šanci zvítězit plně využil. 

Královédvorsko.cz, 21. 4., Mgr. Lada Marksová

ZŠ Schulzovy sady zvítězila v okresním kole OVOV
V pondělí 20. 4. se konalo v Trutnově okresní kolo závodu Odznak všestrannosti olympij-

ských vítězů (OVOV). Z pěti zúčastněných družstev byla čtyři družstva ze Dvora Králové nad
Labem. Dva týmy postavila ZŠ Schulzovy sady, tým budovy A a tým budovy B, po jednom
týmu postavila ZŠ Strž a TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem.

Závodníci  změřili  síly v hodu plným míčem, skocích přes švihadlo,  klicích,  trojskoku,
driblování a běhu na 60 m. Zvítězilo družstvo ZŠ Schulzovy sady budova A před družstvem
ZŠ Schulzovy sady budova B a TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem.

V kategorii 2005 zvítězila Adéla Rutrlová před Annou Sedláčkovou a Barborou Síbrovou,
ve stejné kategorii chlapců zvítězil Simon Rajsner před Nicolasem Pourem a třetí byl Pavel
Rausa, v ročníku 2004 zvítězila Nikola Bujárková před Natálií Chrobokovou a Kateřinou Ho-
lubcovou, mezi stejně starými chlapci zvítězil Jakub Flégl před Jakubem Grusem a Ondřejem
Schreiberem. V kategorii 2003 patřilo vítězství Sáře Erbenové před Barborou Výprachtickou,
u chlapců zvítězil  Filip  Vlček před Kristiánem Hráským,  v  ročníku 2002 zvítězila  Aneta
Sováková před Nelou Drápalíkovou a Nelou Sovákovou, u chlapců zvítězil Jakub Kamberský
a na třetím místě skončil Ondřej Vítek, v ročníku 2001 zvítězila Markéta Holmanová před
Dominikou Horníkovou a Terezou Hulíkovou, mezi chlapci zvítězil Jan Jindra před Jakubem
Mikyskou, a v kategorii 2000 zvítězila Jana Holubcová před Natálií Vachkovou a mezi chlap-
ci 2000 zvítězil Jaroslav Polášek a na třetím místě skončil Roman Karel. 

Královédvorsko.cz, 21. 4., Mgr. Pavlína Špatenková

Gymnázium
Basketbalová noc

Tradiční  basketbalovou  noc  pro  studenty  a  absolventy  GDK uspo-
řádali maturanti velkoryseji jako komplexní noc na gymnáziu. Akce se
uskutečnila v noci ze 4. na 5. 4. Došlo tak nejen na basketbal, ale také na
volejbal, stolní tenis, fotbálek, zpěv u táboráku, opékání vuřtů, společné

komentované zhlédnutí  maturitních  nástupů i  diskotéku.  Pouze maturanti  mohli  strávit  na
gymnáziu celou noc. Sedm statečných (pět studentů a dvě studentky) si tak – poprvé a napo-
sled – naplno užilo popůlnoční házení na koš, koncert v potemnělé školní budově, noční fil-
mový klub (do šesti hodin ráno) a spánek na žíněnkách v tělocvičně. Hudba a zpěv v jinak na-
prosto tiché škole bez světel, kdy se posluchač může nechat pohltit právě jen danou písní, to
je zážitek, na který se nezapomíná.                  www.gym-dk.cz, 4/2014
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Základní umělecká škola R. A. Dvorského
Od 1. do 11. 4. probíhala v galerii Otto Gutfreunda výstava známého

ilustrátora Miroslava Bartáka.
V pátek 4. 4. vystoupili žáci učitelky Markéty Mikulkové, DiS. a uči-

tele Jana Prouzy, DiS. na vítání občánků v Choustníkově Hradišti.
V sále školy se v dubnu uskutečnily tyto akce:

Dne 4. až 5. 4. soustředění smyčcového souboru
žáků ZUŠ R. A. Dvorského. a ZUŠ Jaroměř. 

Ve středu 16. 4. se konalo autorské představení
Odpoledne  v  knihovně  z  dílny  nejstarší  skupiny
dramatického oboru. 

Ve čtvrtek 24. 4. se konal školní koncert.
V pondělí 28. 4. proběhl třídní koncert žáků uči-

telky Jany Kovářové, dipl. um.. 
V úterý 29. 4. zazněl třídní koncert žáků učitelek

Libuše Flečkové, DiS. a Vlasty Siřišťové, DiS.
Ve  středu  9.  4.  vystoupily  v  Hankově  domě

školní soubory ZUŠ s představením Rok české hud-
by.

V sobotu 12. 4. se představili na koncertě v kos-
tele v Dubenci žáci ze školního orchestru Dvorních
múz,  pěveckého  sboru  Carpe  Diem  a  dechových
souborů  Flauti  Dolci  a  Zenot  a  dále  kytarový
a smyčcový soubor.

V úterý  22.  4.  se  uskutečnila  vernisáž výstavy
„Setkání“  přední  české  fotografky  Ireny  Armuti-
disové a známého sochaře Nikose Armutidise. Vý-
stava v galerii Otto Gutfreunda probíhala od 22. 4.

do 23. 5.
Ve dnech 24.–25. 4. proběhlo v Hankově domě krajské kolo národní přehlídky výtvarného

oboru základních uměleckých škol.
Text: Mgr. Ivana Černá, ředitelka ZUŠ

SPORT

Fotbalový klub – TJ Dvůr Králové nad Labem
Remízový víkend na začátku dubna

Tak tohle byl doslova remízový víkend. Hned třem dvorským kolek-
tivům se „povedlo“ docílit konečného výsledku 1:1! Bohužel se podobně
nedařilo starším dorostencům, kteří i přes slušný výkon odevzdali všech-
ny tři body rezervě Olympie Hradec Králové (3:4). Bez bodů odešly ze

svého zápasu i  divizní  fotbalistky,  které  v důležitém souboji  prohrály na hřišti  Rokytnice
v Orlických horách 0:3.

TJ Dvůr Králové nad Labem „A“ – FK Dobrovice 1:1 (0:1).
FC Vrchlabí – TJ Dvůr Králové nad Labem „B“ 1:1 (1:1).
Starší žáci: TJ Dvůr Králové nad Labem – SK Týniště nad Orlicí 1:1 (0:0)
TJ Dvůr Králové nad Labem – Trutnov 3:0 (2:0)
Královédvorští fotbalisté zcela jednoznačně přehráli rivala z Trutnova a po výsledku 3:0 si

pojistili čtvrté místo v divizní tabulce. 
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Rapid Liberec – TJ Dvůr Králové nad Labem 2:5 (1:1)
Chalupovi svěřenci vstoupili do zápasu ofenzivně a hlavně se snahou o vedoucí branku.

Brzy se usadili na polovině soupeře, avšak k výraznějšímu ohrožení brány se zatím nedo-
stávali. O to nepříjemnější pro ně byl moment ze 24. minuty. Domácí se poprvé dostali před
branku Ulrycha a po umístěné střele k tyči z toho hned byl gól. Naštěstí pro hosty se jejich
soupeř z vedení dlouho neradoval. Ve 35. minutě zatáhl míč po levé straně Řežábek. Po jeho
centru si domácí míč sráželi mezi sebou tak nešikovně, až se dostal k volnému Černíkovi, jenž
do prázdné branky skóroval – 1:1.

Brzy po přestávce už hosté vedli, za což se zasloužila největší jarní zbraň podkrkonošského
celku. Rohový kop zahraný na zadní tyč vrátil do malého vápna Kilevník a zakončení Rejla
mířilo přímo do šibenice. Vedení mělo hostující hráče uklidnit, ti ale místo toho přenechali na
chvíli iniciativu soupeři a hned nastal problém. Po dlouhém autu Ulrych špatně odhadl situaci
ve svém teritoriu a na světě byl znovu vyrovnaný stav.

Zatímco náskok 1:0 vydržel Rapidu jedenáct minut, stav 2:2 trval ještě kratší dobu. Už po
třech minutách totiž Černík vrátil vedení na dvorskou stranu a jen pár vteřin po rozehrání do-
tlačil míč počtvrté do sítě Fejk – 2:4. Za rozhodnutého stavu dal kouč Chalupa příležitost
i řadě mladíků a ti se mu odměnili ještě jedním gólem. V 78. minutě „pláchl“ protihráčům
Samler, před bránou nezištně připravil míč Žabovi a ten doklepnutím do sítě prožil svou pre-
miérovou divizní radost z gólu.

Dvoráci si na Rapidu s chutí zastříleli, v roli favorita ale možná očekávali klidnější průběh
zápasu. Právě podobná utkání však bývají nevyzpytatelná, a proto je důležité, že z něj čtvrtý
tým tabulky vyšel bez bodové újmy. Už za týden jej navíc čeká zcela odlišný duel. Pod Han-
kovým domem totiž přivítají vedoucí celek tabulky z Nové Paky.

www.fotbal-dvur.cz, duben 2014

Vznikl Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem
V dubnu 2014 vznikl Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem. Není to žádný nový

subjekt, pouze krasobruslaři opustili Tělovýchovnou jednotu Dvůr Králové nad Labem a osa-
mostatnili se. Jejich historie sahá daleko do minulosti konkrétně do 50. let minulého století.
Zakladatelem oddílu krasobruslení byl krasobruslařský nestor Karel Diviš, který spolu s trené-
ry vychoval velké množství krasobruslařů. Předsedkyní klubu je Mgr. Helena Seitlová. 
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Jubilejní 30. ročník Běhu safari 
V sobotu 12. 4. byl odstartován již 30. ročník tradičního silničního Běhu safari, který pořá-

dal oddíl atletiky TJ Dvůr Králové nad Labem. Závod se běžel na zkrácené trati 10,8 km, kdy
převážná část vedla v safari královédvorské zoo. Záštitu nad závodem měla ZOO Dvůr Krá-
lové,  a.  s.,  která  věnovala hlavní  ceny v kategorii  mužů a žen.  Vítězové obdrželi  obrazy
afrických zvířat a závodníci na druhém místě víkendový pobyt v Safari kempu. Každý účast-
ník závodu obdržel upomínkový ručník, který věnovalo město Dvůr Králové nad Labem, a od
zoo obdržel jednu volnou vstupenku. Technické zabezpečení zapůjčením automobilů Citroën
zajistila firma AC BOOM, s. r. o., a Královédvorský pivovar Tambor věnoval dárkové balíčky
s pivem.

První ročník Běhu safari v roce 1975 odstartoval Ing. Josef Vágner, protože zoo byla od
začátku příznivcem a propagátorem tohoto závodu. Jubilejní 30. ročník odstartovala jeho dce-
ra Lenka Vágnerová. Osobně se závodu zúčastnil současný ředitel zoo MVDr. Přemysl Rabas
a stal se tak prvním ředitelem zoo, který závod běžel a doběhl v čase 58:11 min.

Závod proběhl za krásného jarního počasí a potvrdilo se, že zkrácení trati na 10,8 km se
vyplatilo. Na start se postavilo celkem 66 mužů a 22 žen. Závod měl i zahraniční účast šesti
závodníků z Polska. Součástí Běhu safari byly také vložené závody starších a mladších žáků
a žákyň na 1 000 a 2 000 m.

Celkové výsledky: 
Muži – 1. Ondřej Fejfar (AK Kroměříž) 35:13, 2. Milan Janata (TJ Maratonstav Úpice)

35:33, 3. Pavel Brýdl (SK Nové Město n. M.) 36:02, 4. Miloslav Honců (SK Nové Město n.
M.)  37:34,  5.  Benjamin  Lukacz  (GB Wroclav)  37:55,  6.  David  Štangler  (Loko  Trutnov)
38:47.

Ženy – 1. Táňa Metelková (Sokol Hradec Králové) 39:40, 2. Lenka Hanušová (TJ Janovič-
ky) 43:04, 3. Denisa Kozáková (Hvězda SKP Pardubice) 43:09.

Výsledky dalších kategorií: muži 40–49 let: 1. Lukacz (GB Wroclav) 37:55, 2. Štangler
(Loko Trutnov) 38:47, 3. Randák (SKI Jilemnice) 39:20, muži 50–59 let: 1. Baczewski (GB
Walbrzych) 40:12, 2. Klimeš (AC Náchod) 42:27, 3. Šolc (BKL Machov) 43:57, muži 60 let
a starší:  1.  Krupička (Jiskra Ústí  n.  O.)  47:20, 2.  Javůrek (TJ Maratonstav Úpice)  49:41,
3. Stanislav Groh (AC Vrchlabí) 52:09.

V rámci letošního ročníku proběhly na stadionu pod Hankovým domem závody žactva na
tratích 1 000 a 2 000 m za účasti 20 závodníků. Starší žáci (roč. 1999–2002) – 2 000 m:
1. Martin Tomíček (TJ Dvůr Králové nad Labem) 7:41,6; 2. Filip Šturm (Sokol Dvůr Králové
nad Labem) 7:51,9; 3. M. Holub (Libotov) 8:13,9; mladší žáci (roč. 2003–2005) – 1 000 m:
1. Jan Zivr (Bílá Třemešná) 3:45,8; 2. Robert Hurdálek (Loko Trutnov) 3:51,2; 3. Petr Neslá-
dek (Sokol Vlčice) 4:05,5; mladší žákyně (roč. 2003–2005) – 1 000 m: 1. Adéla Barvínková
(SK Dolar Hajnice) 3:50,3; 2. Anna Dušánková (SK Nový Hrádek) 4:01,3; 3. Eva Dušánková
(SK Nový Hrádek) 4:06,4.

Text: Ing. Oldřich Voňka, předseda oddílu atletiky TJ Dvůr Králové nad Labem
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Start Běhu safari, vlevo startuje Ing. Lenka Vágnerová, dcera Ing. Josefa Vágnera



ZÁJMOVÁ ČINNOST

Taneční skupina Attitude se probojovala na Mistrovství ČR SUT
Tanečnice z TS Attitude Dvůr Králové nad Labem se v sobotu 5. 4. účastnily další postu-

pové soutěže, a to v Hlinsku. Své taneční schopnosti a dovednosti prezentovalo pouze pět nej-
starších dívek naší skupiny (14–24 let). I přes vysokou konkurenci ostatních tanečních sku-
pin se nám podařilo probojovat na Mistrovství ČR SUT do Litoměřic, což je pro nás velkou
výzvou, kterou s radostí přijímáme.

Tato  soutěž  pro  nás  byla obrovským  přínosem,  protože  jsme  měly možnost  s  porotci
zkonzultovat technické provedení a umělecký dojem z našeho vystoupení. Jejich rady si dívky
vzaly k srdci a budou se snažit jich plně využít.

Text: Lucka Sýkorová

Úspěšný víkend taneční skupiny Attitude
Taneční skupina Attitude celý víkend úspěšně bojovala na soutěžích o co nejlepší umístění

ve stylech street dance. Zasoutěžily si všechny věkové kategorie – nejmladšímu zástupci byly
čtyři roky, nejstaršímu o dvacet let více. 

Jejich „tour“ odstartovala v sobotu 15. 4. kdy se „attituďácký“ autobus vydal směr Rych-
nov nad Kněžnou. Jako každý rok pro nás tato soutěž byla obrovským přínosem  z hlediska
tzv. otevřeného hodnocení týmů, kde každá skupina mohla od porotců zjistit veškeré nega-
tivní, ale i pozitivní postřehy ke konkrétním vystoupením.

Většinou byly jejich reakce k naší skupině pozitivní, ale bedlivě jsme naslouchali i  těm
negativním a už pilně pracujeme na dalším vylepšení daných částí choreografií.

V neděli 16. 4. jsme měli příležitost zazářit na domácí půdě v Hankově domě na Dvorské
Jedničce, kde jsme měli obrovskou oporu kamarádů a rodičů, což bylo velice příjemné.

Celý víkend byl úspěšný a tanečníci získali celkem sedm trofejí.
Text: Lucka Sýkorová
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Radost z úspěchů na Dvorské Jedničce v Hankově domě                              Foto: archiv Attitude



Občanské sdružení FURT VENKU!!
Ve  čtvrtek  dne  17.  4.  od-

poledne  pořádalo  občanské
sdružení  FURT  VENKU!!  se-
tkání  členů,  rodin  a  příznivců
Lesního klubu na téma „O dva-
nácti  měsíčkách“.  Hravou  for-
mou se děti seznámily s měsíci
v roce a pomohly Marušce vrá-
tit se domů – navzdory zlé ma-
ceše. Děti si mohly také v tee-
pee opéct, co si kdo přinesl. 

Byl jsem se na tuto akci po-
dívat a zjistil jsem, jak jsou děti
v  tomto  prostředí  velmi  spo-
kojené a v pohodě.

Text: Mgr. Martina Pecnová, FURT VENKU!!, o. s.

Ženský volejbal v barvách TJ Sokol Žireč
V létě 2013 se začala rodit malá myšlenka na založení tzv. babského volejbalového týmu.

„Smíšáků“ se většinou všechna děvčata brzy nasytí, protože mezi muže se hodí pouze šikovné
nahrávačky. Co ale s holkami, co umí do balonu taky pěkně praštit? Z počátku jsme chodily
hrát 1krát za 14 dní, dalo by se říci spíše pinknout přes síť. Volejbal se tomu říkat nedalo. Ale
pár rádoby „tréninků“, nastudování správného postavení na hřišti, rozdělení pozic dle dispozic
každé hráčky, zpočátku zmatečné přebíhání a amatérské trénování příjmů, nahrávek, smečí...
přivedlo 8 nadšenkyň až k prvnímu halovému turnaji v Lomnici nad Popelkou. 

Velkým úkolem bylo pojmenování týmu. První návrh, za-
ložený  na  rovnocennosti  všech,  prošel  téměř  ihned.  Název
„Kamelotky“  vychází  z  Kamelotu  –  hradu  legendárního
britského krále Artuše a rytířů kulatého stolu. Právě proto je
navržené logo řešeno v kruhovém tvaru s použitím meče. Pro-
tože jsme ženský tým, bylo zapotřebí Kamelot mírně upravit,
proto název Kamelotky.

Amatérská volejbalová liga žen v Lomnici nad Popelkou,
do které jsme se přihlásily, probíhala od října 2013 do března
2014  a  skládala  se  ze  čtyř  turnajů.  Hned  první  naše  účast
v soutěži  dopadla  až  nečekaně dobře a  z  jedenácti  družstev

jsme skončily v ligové tabulce na pěkném 8. místě.
Úlohu prvního turnaje jsme zvládly na jedničku, nezklamaly jsme a nechaly jsme se po-

razit téměř beze zbytku. Nicméně hned při prvním zápase jsme málem porazily favoritky.
Nezaznamenaly  jsme  žádný  debakl  s  velkým rozdílem skóre,  takže  jednoznačně  úspěch.
Druhý turnaj probíhal v podobném duchu. Při třetím jsme byly samy mile překvapené za dvě
úžasné výhry a pro nás první skalpy. Čtvrtý turnaj zaznamenal opět úspěch a několik zís-
kaných setů i vítězství nad papírově silnějšími týmy.

Možná, že nám k vítězství pomohly i naše nové dresy a podpora Sokola Žireč, který nás
vzal pod svá křídla. Nikdo neví, jak dlouho nám naše nadšení vydrží, ale za pokus to určitě
stojí. Žádné velké cíle si neklademe, ale teoretickou přípravu, tréninky i turnaje nebereme na
lehkou váhu. Tak nám držte pěstičky, ať se nám daří.

www.sokolzirec.eu, duben 2014, Dagmar Steinerová
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Dům dětí a mládeže Jednička
Velikonoční tvoření

V úterý 1. 4.  bylo velikonoční tvoření z netradičních materiálů připra-
veno pro žáky ze ZŠ Schulzovy sady.

Keramická dílna s MŠ Elišky Krásnohorské
Ve čtvrtek 3. 4. – modelování z keramické hmoty – dáreček ke Dni matek.

Mladý moderátor 2014
Moderátorský kroužek opět slavil úspěch, a to 3. 4. na soutěži v České Lípě. Gratulujeme

Elišce Týfové k 1. místu. 

Jarní kros
Ve čtvrtek 3. 4. se konal jarní kros, sportovní závod v běhu lesním terénem byl vyhlášen

pro žáky od 1. tříd ZŠ. Závodníkům svítilo na cestu podharťským lesem sluníčko a bylo pří-
jemné jarní počasí. Na start dorazilo celkem 78 závodníků. Větší část tvořili žáci ze ZŠ a MŠ
Bílá  Třemešná a  zbytek  žáci  ZŠ a  PrŠ ve Dvoře Králové  nad Labem.  Nejrychlejším zá-
vodníkem bez ohledu na věk se stal Jan Zivr z 5. třídy ZŠ a MŠ v Bílé Třemešné.

Dvorská Jednička
Rok utekl jako voda a již podesáté se 12. a 13. 4. sjeli do Hankova domu tanečníci z růz-

ných koutů České republiky, aby zde poměřili síly v tanečních formacích i sólových choreo-
grafiích. Loňský rekord v návštěvnosti jsme letos nepřekonali, ale i tak přišlo téměř osm set
diváků zhlédnout 160 soutěžních představení. Odborná porota hodnotila vystoupení od nej-
menších dětí až po choreografie dospělých tanečníků a soutěžilo se opět v různých formách
tance. Sobotní dopoledne patřilo orientálním tancům, odpoledne se představily týmy mažore-
tek a cheerleaders. Neděle byla ve znamení tanečních stylů street dance, hip hop, disco dance,
show a dalších.

Barevné Velikonoce
Tradiční akci na velikonoční prázdniny pro děti od 5 let nabídla Jednička 17. 4. Opět měly

děti celodenní program s přespáním plný tvoření a zábavy, který byl zaměřený zejména na ve-
likonoční tvoření. Nechyběly ani další aktivity, hry a soutěže. 

13. Jarní vejšlápek
Trasa dlouhá cca do 5 km vedla jako obvykle příměstskými lesy na Podharti. Opět jsme

oproti loňsku udělali změnu trati, aby účastníci poznali i další pasáže hezkého podharťského
lesa. Na účastníky čekaly tři razítkové kontroly, nechybělo občerstvení – čaj a tatranka. Na
každém ze stanovišť mohli „pochodníci“ odpovídat na otázky týkající se zajímavých turis-
tických atraktivit České republiky, hádali např. počet našich orlojů nebo nejvýše položený
hrad. Celkem tuto akci absolvovalo 73 lidí. 

Památky a my aneb den s historií
Úterý 29. 4. bylo v DDM Jednička ve znamení historie a památek. Při příležitosti Meziná-

rodního dne památek a historických sídel tu byl uspořádán pořad Památky a my. Jeho cílem
bylo živou formou osvěžit a rozšířit vědomosti žáků z oblasti historie a památek, doplnit je
o pár informací věnovaných památkové péči.

Jednotlivé třídy se pohybovaly mezi pěti stanovišti s názvy: Zrození rytíře, Fenomén hrad,
Za střelným prachem, Památky kolem nás a Cesta meče. Dozvěděly se zde mnohé o dlouhé
„cestě“ zrodu rytíře od pážete až po pasování na rytíře, nahlédly i do tajů heraldiky – vědy
o znacích a erbech. 

Pořadu se zúčastnilo pět tříd ze ZŠ Schulzovy sady, jedna ze ZŠ 5. května a dvě třídy ze ZŠ
Podharť. Malého „putování historií“ se zúčastnilo 177 žáků. 

Text: Sylvie Černotová, DiS.
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ZAJÍMAVOSTI

Několik postřehů z pivovaru Tambor
Velikonoce se blíží, od pondělí je můžete očekávat se speciálem – černou „13°“

Jako už tradičně připravil pivovar Tambor na svátky jara svůj speciál, černou „třináctku“.
Všichni milovníci piva typu Stout, tedy tmavého moku s bohatou pěnou a silnějším obsahem
alkoholu, se mohli těšit a od pondělí 14. 4. bylo královédvorské pivo Tambor speciál 13°
černá na čepech ve vybraných hospodách a restauracích.

Na královédvorském pivu Tambor si pochutnal prezident Miloš Zeman
V druhé polovině dubna byl na návštěvě východních Čech prezident České republiky Mi-

loš Zeman. Na návštěvě obce Holovousy obdržel mimo jiné také vůbec první multipack se
čtyřmi pivy Tambor 11°, dvěma Tambor 12° R. A. Dvorský a dvěma tmavými Tambor 13°.
Dar prezidentu republiky předala starostka Holovous Martina Berdychová, protože se jednalo
o regionální produkt Podkrkonoší.

Cukrárna Dostaveníčko je v nových rukou
Tři krásné cukrářky se ujaly náročného úkolu pozvednout úroveň cukrárny, kam doposud

proudily spíše starší dámy. Dostaveníčko se nachází u Šindelářské věže. A co proto chtějí udě-
lat? Zejména plánují své vlastní zákusky, wafle, výměnu dodavatele kávy. Sortiment chtějí
postupně rozšířit i na vlastní bagety a saláty pro ty, kdož chtějí mlsat zdravě. Již nyní probíha-
jí úpravy prostoru před zahradou i samotné zahrady. Hodně místa bude uvnitř i venku vě-
nováno dětem. Velkou novinkou je otevírací doba, kdy bude konečně možné cukrárnu navští-
vit i v sobotu a v neděli! 

Královédvorsko.cz, Ing. arch. Jan Holan

LU-PÍÍ-NE-ČEK
LU-PÍÍ-NE-ČEK – tímto hvizdem se opět svolali bývalí lyžaři do Penzionu 555 ve Svobo-

dě nad Úpou na víkend 26.–27.4.
Kamarádi,  kteří  prošli  bežeckým lyžařským oddílem, zavzpomínali  s  hlavním trenérem

a zakladatelem Karlem Raichem na své sportovní mládí. Setkání po letech se velmi vydařilo.
Pevné základy, na kterých se dá stavět, byly totiž položeny mnohem dříve.

Od roku 1974 se střídaly tréninky s víkendovými výjezdy za sněhem, přespolními běhy
a letními výcvikovými tábory. Základnou pro činnost oddílu se stala svépomocí opravená ško-
la v Horním Žďáru. Tam manželé Raichovi až do roku 1986 stmelovali dětský kolektiv. Díky
nim se téměř stovka dětí během let naučila nejenom milovat sport, ale hlavně mít smysl pro
fair play. Po roce 1986 převzala štafetu hlavního vedoucího oddílu Jitka Baudischová, roz.
Stříbrná.

Text: J. Kučerová, M. Svobodová, K. Novotná

Házení vajec
Tradiční soutěž v házení vajec se letos vzhledem k pozdním velikonočním svátkům usku-

tečnilo již sobotu před Velikonočním pondělím. Za pěkného počasí se na startovní čáře sešla
rekordní účast 19 dvojic. Svou šikovnost v házení a chytání syrového vejce si zde vyzkoušeli
mladí i ti starší. Vavříny vítěze si letos odnesla rodinná dvojce Chaloupků před favorizovaný-
mi a zkušenými borci M. Bínem a S. Veselým. 

Text: J. Hroch, TJ Sokol Žireč

Den Romů
Dne 25. 4. byl charitou uspořádán den Romů, který se konal na faře Církve římskokato-

lické. Mezinárodní den Romů připadá na 8. 4., což je den vzniku Mezinárodní romské unie
(International Romani Union – vznikla 8. 4. 1971 v Londýně). Romové slaví Mezinárodní den
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Romů každoročně od roku 1990, kdy byl ustanoven na 4. kongresu Mezinárodní romské unie
ve Varšavě. V České republice probíhají jeho oslavy od roku 2001 a organizuje je především
občanské sdružení Athinganoi.

Zajímavosti obrazem

Začátkem dubna se pře-
stěhovala z Palackého ulice
na  podloubí  náměstí
T.  G.  Masaryka  prodejna
společnosti T-Mobile.
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Rytířské souboje pořádala 24. 4. římskokatolická
církev před kostelem sv. Jana Křtitele

Firma MEPAP pořádala 8. 4. akci ke konci podpo-
ry operačního systému Windows XP

Studentské tablo SŠIS Studentské tablo SŠIS
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