
Ilustrace na měsíc květen – Tereza Korabská, základní škola Schulzovy sady
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MĚSTSKÉ UDÁLOSTI

Zásadní dopravní omezení ve městě 
Od pondělí 19. 5. až do konce září byla z důvodu rekonstrukce komu-

nikace v Kocbeři vedena přes Dvůr Králové nad Labem objížďka pro ná-
kladní automobily (vozidla nad 3,5 t)! 

Co to znamenalo pro naše město? V ulicích Sladkovského a Fügne-
rova (okolo muzea) se zásadně zvýšil provoz kamionů, proto byly tyto ulice pro kamiony
jednosměrné. Zcela jednosměrná byla křižovatka na Karlově. Všechna vozidla byla z ulice Ji-
ráskova (od Verdeka) vedena značkami dolů Karlovem. Pokud se chtěly osobáky dostat do
Fügnerovy a Sladkovského ulice, mohly se Husovou ulici („bránou“) vrátit zpět nahoru. Bylo
to dost náročné.

Slavnostní otevření Domu Sv. Faustyny
V pondělí  26.  5.  odpoledne

byl slavnostně otevřen nově zre-
konstruovaný  dům pojmenova-
ný po  svaté  Faustyně.  Řeholní
sestry z Kongregace Matky Bo-
žího  milosrdenství  se  v  roce
2011  rozhodly  rekonstruovat
dům č. p. 1207 ve Štefánikově
ulici a měl by sloužit lidem pře-
klenout  tíživou  životní  situaci.
Pro poskytování sociálních slu-
žeb  příštím  obyvatelům  Domu
sv. Faustyny se podařilo založit
obecně  prospěšnou  společnost
Misericordia, o. p. s. V prosto-

rách Domu sv. Faustyny má svou kancelář Křesťanská psychologická poradna. Pracovníci po-
radny nabízí své služby osobám, které potřebují svou obtížnou životní situaci zkonzultovat. 

Slavnostní  otevření  zahájila
starostka města Edita Vaňková,
pak  následoval  projev  matky
představené  řeholních  sester
Kongregace Matky Božího mi-
losrdenství,  o  domě  pohovořil
i děkan Jan Czekala a o průběhu
stavby zástupce  stavební  firmy
Pišta a spol. Na závěr požehnal
Domu sv. Faustyny představitel
Královéhradecké  diecéze  mon-
signor  Socha.  Po  oficialitách
následovala  prohlídka  prostorů
zrekonstruovaného domu a přá-
telské posezení pozvaných hos-
tů.  V tíživé situaci  najdou lidé
pomoc u svaté Faustyny.
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Zleva: matka představená řeholních sester, starostka Mgr. Edita Vaň-
ková, představitel Královéhradecké diecéze mosignor Socha

a děkan královédvorské farnosti Jan Czekala



Něco z historie: před dvěma
roky  zakoupily  opuštěný  dům
po bezdětné vdově. Byl v dezo-
látním stavu. Dům byl ve velice
špatném technickém stavu a vy-
žadoval  celkovou  rekonstrukci.
Postupně došlo ke zpevnění zá-
kladů,  izolace  zdiva,  nástavbě
druhého  patra,  novému  zastře-
šení,  výměně  oken,  novým
omítkám, podlahám a vybavení
koupelen. Při vícepracích v prů-
běhu přestavby sestrám pomoh-
lo  mnoho  dobrovolníků  na
jednotlivých brigádách.  Zakou-
pený dům museli úplně zrekon-
struovat.  Vzniklo  v  něm  osm

malometrážních startovacích bytů pro lidi v hmotné nouzi. Je v něm i společenská místnost,
kde se mohou nájemníci scházet. O informace se podělila sestra Kateřina Litošová, která má
vedení domu na starost.

Slavnostního otevření jsem se zúčastnil a pořídil fotoreportáž.
Krkonošský deník, 28. 5. (upraveno a doplněno kronikářem)

Bezplatná Wi-Fi zóna na náměstí T. G. Masrayka
Občané a návštěvníci města mohou od května využívat Wi-Fi připojení k internetu z ná-

městí T. G. Masaryka. Síť (DknL namesti-free) je zdarma a doba přístupu z jednoho zařízení
je omezena na 1 hodinu za den. Pro umožnění přístupu stačí kliknout na SOUHLASÍM a tím
potvrdit souhlas s podmínkami připojení. Obdobnou službu plánuje město nabídnout i v parku
Schulzovy sady.    

Noviny královédvorské radnice 5/2014, Ing. Ondřej Samek, vedoucí odboru informatiky

Společenská rubrika
Noví občánci města

V květnu se narodilo v našem městě 9 občánků – 1 chlapec a 8 děvčat. 

Úmrtí
V měsíci květnu zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 17 lidí, z toho bylo 12 dvorských

občanů, 7 mužů a 5 žen.

Sňatky
V měsíci květnu uzavřeli ve Dvoře Králové nad Labem manželství tito snoubenci:
Vladimír Cepek a Markéta Suchá – 10. 5., Miroslav Němeček a Lucie Lososová – 16. 5.,

Luboš Votoček a Erika Knapíková – 30. 5.

Jubilea a vítání občánků
Členové komise  pro občanské záležitosti  navštívili  v  květnu s gratulací  a  kytičkou při

životních jubileích 18 občanů. V tomto období oslavil 1 pár zlatou svatbu. Na Staré radnici
bylo slavnostně přivítáno 7 novorozených občánků našeho města.

Další oranžový kontejner na sběr textilu pro humanitární pomoc
V květnu letošního roku byl v našem městě umístěn třetí oranžový kontejner na použité ob-

lečení,  textil,  obuv,  kabelky  a  dětské  hračky  (dále  jen  textil).  Nachází  se  na  stanovišti
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kontejnerů v ulici E. Krásnohorské a poznáte ho, stejně jako ostatní kontejnery na textil, dle
oranžové barvy. Kontejnery na textil mohou (na rozdíl od kontejnerů na papír sklo a plasty)
využívat i občané jiných obcí a podnikatelé. Další dva kontejnery na textil najdete na těchto
místech: u křižovatky ulic Mánesova a nábřeží Benešovo (mezi PENNY marketem a Diakonií
ČCE) a u křižovatky ulic Erbenova a 17. listopadu (naproti autobusovému nádraží).

Noviny královédvorské radnice 6/2014, Ing. Eva Šírková, odbor životního prostředí

KULTURA

Hankův dům, městské kulturní zařízení
Královédvorský majáles

Ve čtvrtek  1.  5.  se  už  od  dopoledne  konal  na  náměstí
T. G. Masaryka Královédvorský majáles. Majáles zahájili studenti místního gymnázia, kteří
zazpívali  studentskou hymnu Gaudeamus igitur  a poté předvedli  několik krátkých scének.
Po studentech vystoupila komorní dechovka Banda di feste složená z hráčů Konzervatoře Par-
dubice. 
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Odpoledne vystoupila místní skupina Creedence Revival Czech, po nich následoval Adam
Mišík se svoji skupinou a nakonec zahrála skupina Žlutý pes s frontmanem Ondřejem Hej-
mou. Dopoledne i odpoledne pro děti připravila DDM Jednička hry, soutěže, malování na ob-
ličej i zábavnou formou prezentované třídění odpadu.

S kouzly kolem světa
V neděli 4. 5. dopoledne se konal další pořad z cyklu Divadelní čtyřlístek. Tentokrát vy-

stoupil známý kouzelník Pavel Kožíšek a čaroval spolu s dětmi, dokonce děti některá kouzla
naučil. Pořad byl koncipován jako let letadlem kolem světa, a tak společně s ním vystoupila
modelka Hana Mašlíková jako letuška.

Divadelní představení Caveman
Ve středu 14. 5. vystoupil Jan Holík se svoji one

man show nazvanou Caveman.  Tato  divadelní  hra
otevírá dveře často opomíjenému tématu rozdílnosti
muže a ženy, na nic si nehraje a vše dokáže podat
s nadhledem  a  inteligentním  humorem.  Vynikající
one man show.

Divadelní hra v předplatném Vzpomínky zů-
stanou

V  neděli  18.  5.  sehráli  herci  divadla  Ungelt
z Prahy divadelní hru Bernarda Sladea Vzpomínky
zůstanou. Úsměvný komediální příběh i strhující ro-
dinné drama milostného čtyřúhelníku je sondou do lidského osudu. Hráli: Zlata Adamovská,
Petr Štěpánek, Lucie Štěpánková a Vilém Udatný.

Večer sborového zpěvu
V úterý 20. 5. se konal v rámci 415. koncertu Kruhu přátel hudby Večer sborového zpěvu

k Roku české hudby, na kterém vystoupil královédvorský pěvecký sbor Záboj a dětský sbor
Slunéčko ze základní školy Strž.

Výstava papírových modelů
V  pátek  30.  a  v  sobotu  31.  5.  patřil  prostor  Hankova  domu  papírovým  modelům.

Minimodely všech kategorií od dětských po dospělé bylo možno zhlédnout na této výstavě.
U minimodelů bylo v rámci výstavy vyhodnoceno mistrovství České republiky. Na výstavě si
mohli návštěvníci i slepit vlastní model.

Trossman + Kořínek Band, Lorenzo Thompson & Hot Sisters

Závěrečná after  party Dnů R. A.  Dvorského 2014 se odehrála  restauraci  Starý pivovar
v sobotu 31. 5. Vystoupil na ni Kořínek Band + Hot Sisters se dvěma americkými veličinami,
zpěvákem Lorenzo Thomsonem a kytaristou René Trossmanem. Večer to byl opravdu vynika-
jící a všichni přítomní byli nadšeni strhujícím výkonem nejen Lorenza Thomsona, ale i celé
doprovodné kapely a dívčího vokálního tria. Byla to skutečně skvělá after party.
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Městská knihovna Slavoj
Pohádkoterapie

V pondělí 5. 5. proběhlo v knihovně čarování a kouzlení nazvané mezi
námi čarodějnicemi.  Co se o čarování a kouzlech mezi lidmi říkávalo

a co se dodnes říká? Těmto dávným i novějším historkám můžeme věřit nebo nevěřit, ale snad
se pobavili i ti, kteří jim úplně nevěří. Vstup zdarma.

Kolem světa aneb cestování nejen za zvířaty 
MVDr. Přemysl Rabas přednášel 13. 5. na téma Mosambik. Označil ho za kouzelnou af-

rickou zemi s korálovými útesy při  pobřeží a stády divokých zvířat  v dechberoucí krajině
vnitrozemí. Další díl z cyklu přednášek královédvorské zoo. Vstup zdarma.

Navrhujeme si domov s feng-šuej II.
Ve středu 14. 5. odstartoval 2. díl ze seriálu přednášek o tom, jak si zařídit interiér svého

domova.  Mluvilo  se  na  téma  ložnice.  Lektoři  Radka  Votavová,  Ing.  arch.  Oldřich  Rejl
a Ing. Monika Gavulová přiblíží práci návrhářů, práci s prostorem, barvami, časem a ukáží,
jak zhmotnit své pocity a představy o bydlení. Vstupné 30 Kč.

Tibetské mísy
Při  prvním setkání  s lektorem Rostislavem Řezníčkem zájemci  poznali  a  zahráli  si  na

etnické nástroje z celého světa.  V úterý 20. 5. byl  celý seminář věnován pouze tibetským
mísám a jejich využití  v životě (vibrační  masáž,  meditace při  hře,  neverbální  konstelace).
Vstupné 50 Kč. 

Šestnáctitisícikilometrovej vejšlap
Cestovatel Petr Hirsch, nazývaný Poutník, představil ve fotografiích 16.090 km dlouhou

pěší pouť ze Dvora Králové nad Labem do španělského Santiaga de Compostelo, italského
Říma a Jeruzaléma v Izraeli. Vstupné dobrovolné.

Městské muzeum
František Soukup a jeho současníci

Od 16. 5. byla ve Špýcharu městského muzea výstava ob-
razů Františka Soukupa (1879–1957). Na výstavě byli i další

malíři,  současníci  Františka  Soukupa,  kteří  žili  na  konci  19.  století  a  v  první  polovině
20. století. Byl to Břetislav Mečík  (1883–1958) a Joža Mikš (1901–1966). Na výstavě byly
také plastiky královédvorského sochaře Otto Gutfreunda  (1889–1927), který žil také v této
době. Vstupné: dospělí 25 Kč, děti, studenti a důchodci 15 Kč.

Komentovaná prohlídka výstavy obrazů
Ve čtvrtek 29. 5. se uskutečnila komentovaná prohlídka výstavy František Soukup a jeho

současníci. Výtvarník a malíř Miloš Petera provedl účastníky výstavou s odborným výkladem
k jednotlivým dílům. Vstupné: dospělí 25 Kč, děti, studenti a důchodci 15 Kč.

Loutkové divadlo Zvoneček
V neděli 11. 5. uvedlo pohádku Kašpárek a čarovný poklad železného rytíře. Vstupné do-

brovolné. 

ZOO Dvůr Králové, a. s.
Zoo získala cenu Bílého slona

Do soutěže o odchov roku a stavbu roku Bílý slon v zoologických za-
hradách České a Slovenské republiky se ve výročním dvacátém ročníku
přihlásilo 16 institucí s 59 významnými odchovy. V kategorii savců zís-
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kala první místo ZOO Dvůr Králové, a. s., za odchov nosorožce dvourohého Elišky, která je
50. mládětem nosorožce a 38. mládětem nosorožce dvourohého narozeným v historii zoo.

ŠKOLY

ZŠ Strž
Projekt Comenius ze Strže pokračoval v Estonsku

Skupinku žáků a učitelů Základní školy Strž ve Dvoře Králové nad
Labem čekala  začátkem května  dlouhá cesta  do vzdáleného Estonska.

V městečku Lihula se konalo třetí setkání mezinárodního programu Comenius 2013–2015.
První proběhlo na podzim v Rumunsku, druhé v zimě v Turecku. Sešli se zde účastníci

projektu Art Snapshots Past and Now z deseti států Evropské unie, aby společně pracovali na
tématu architektura. Hostitelská země připravila zajímavý program, jehož námětem bylo vý-
tvarné umění.

Žáci navštívili několik galerií, muzeum umění KURU v Tallinnu. Neopomněli si důkladně
prohlédnout novou i starou architektonickou tvář hlavního města této krásné země. Velkým
zážitkem byla účast na několika tvůrčích workshopech. Jejich výsledkem se stala nevšední
výstava prací žáků a učitelů a hudební vystoupení.

Krajiny,  které  žáci  zhlédli  na  obrazech  v  galeriích,  měli  možnost  porovnat  s  realitou.
Navštívili tři lokality národního parku Matsalu. Žáci se zúčastnili výuky na místním gym-
náziu, které navštěvují děti ve věku od sedmi do devatenácti let. Také zde pro ně byla připra-
vena výtvarná dílna Nature Is Cool.

Před touto návštěvou bylo pro ně Estonsko velkou neznámou. Teď vědí, že je to úžasná
země s milými a otevřenými lidmi, kteří respektují přírodu a ctí svoje kulturní dědictví.

Základní umělecká škola R. A. Dvorského
Na prvního máje dopoledne vystoupily taneční obor a mažoretky v Hrad-

ci Králové a odpoledne se podílely na doprovodném programu tradičního
stavění májky v obci Kocbeře, část Nová Ves, známá též jako Chaloupky. 

V sobotu 3. 5. vystoupily soubory školy Komořinka, Elbereth a Zenot na Krakonošově ná-
městí v Trutnově na Dračích slavnostech.

V sále školy se konaly následující akce: 
Ve středu 7. 5. zahráli nejmladší žáci literárně-dramatického oboru pohádku O Lidce, která

žalovala. 
V úterý 13. 5. proběhlo divadelní představení Mgr. Ladislava Peřiny s názvem Děti české

hudby, na kterém se současně podíleli žáci literárně-dramatického a hudebního oboru. 
Ve čtvrtek 15. 5. se uskutečnil koncert s názvem Hraje celá rodina, kde se představili nejen

žáci školy, ale i jejich sourozenci, rodiče, prarodiče, tety, zkrátka hrála celá rodina.
Ve středu 21. 5. sehrála skupina žáků literárně-dramatického oboru divadelní představení

Bylo nás pět.
Ve čtvrtek 22. 5. zahráli v sále školy žáci Bc. Marka Igla.
Ve čtvrtek 29. 5. proběhl koncert s názvem Přívětivou krajinou české hudby, který ze skla-

deb českých autorů připravila Mgr. Milada Petrášová.
Od 12. do 16. 5. probíhal v základní umělecké škole Týden otevřených dveří, který byl

spojen s přijímáním nových žáků.
V pátek 23. 5. v rámci Noci kostelů zahráli žáci školy pod vedením učitelů Tomáše Valtery,

DiS., Vladimíry Matuškové, DiS. a Jana Prouzy, DiS. nejprve v kapličce u Hotelu Pod Zviči-
nou a o později večer v kostele Srdce Páně ve Starobuckém Debrném.
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V sobotu 31. 5. vystoupily mažoretky a skupina Elbereth v odpoledních hodinách na Dni
dětí v Lipnici na hřišti.

Text: Mgr. Ivana Černá, ředitelka ZUŠ

SPORT

1. házenkářský klub Dvůr Králové nad Labem
Velký úspěch – mladší dorostenci postoupili do první ligy

Zdejší mladší dorostenci ve svém posledním utkání sezony na domácí
palubovce  deklasovali  soupeře  z  Vršovic  43:24  a  suverénně  vyhráli
druhou ligu. Zasloužili se tak o jeden z největších úspěchů v klubové his-
torii.

II. liga ml. dorostu
1. HK Dvůr Králové Sokol Vršovice 43:24 (22:13).
Branky: P. Voňka 9/1, Jan Kirschbaum a Koblasa 8, Jirousek 7, Šeba 4, Veselý, Macejka

a Balla 2, Hampl 1, Fuska 6, Kalina 4, Hrbek 3, Žák, Senohrábek, Povolný a Bartík 2, Kolá-
ček, Kopřiva a Svoboda po 1. Rozhodčí: Blanar, Haramul. Vyloučení: 0:5. ŽK: 1:3. Diváků:
40.

V celé soutěži se královédvorský kolektiv prezentoval rychlou, pohlednou házenou a pře-
devším stejně jako jeho mužští kolegové nejlepší obranou ze všech týmů. Trenéry mužstva
jsou dnes již dvorské legendy, přesto stále aktivní hráči vypomáhající prvoligovému celku,
Martin Voňka s asistentem Danielem Pichou. Jejich svěřenci nyní mají právo postupu do nej-
vyšší soutěže a od příštího ročníku se tedy budou moci střetávat se zástupci klubů jako jsou
HC Dukla Praha, HC Zubří, HCB OKD Karviná, HK Lovosice a další.

Ve  Dvoře  Králové  nad  Labem  se  I.  liga  mladšího  dorostu  hrála  naposledy  v  sezoně
2006/2007, úspěch je to tedy obrovský. Na skvělém výsledku podkrkonošského sportu se
v právě skončeném ročníku podíleli (v závorce počty branek) brankáři: Jan Vitvar a Dominik
Jerie, v poli pak: Lukáš Picha (155), Petr Voňka (155), Jan Kirschbaum (123), Dominik Jirou-
sek (104), David Šeba (36), Rudolf Koblasa (22), Dan Balla (27), Lukáš Veselý (27), Štefan
Macejka (17), Matyáš Hampl (7) a Jakub Raitr (2). Již zmiňovaný realizační tým tvořili trenér
Martin Voňka, jeho asistent Daniel Picha a vedoucí mužstva Martin Kotík, taktéž hráč ligové-
ho kádru, jenž má zkušenosti i s nejvyšší domácí soutěží. 

Tělocvičná jednota Sokol Dvůr Králové nad Labem
Přebor Čech ve skocích na trampolíně

V neděli 11. 5. se v Odoleně Vodě konal další závod za účasti našich
závodníků. V kategorii chlapců r. 2006–2005 si nejlépe vedl Erik Motal
který v kvalifikaci i ve finále obsadil 1. místo. V kategorii dívek 2002–
2000 si z našich závodnic nejlépe vedla Karolína Vognarová, která obsa-

dila  6.  místo.  Umístění  dalších  našich  závodnic:  A.  Vodehnalová  11.,  B.  Vosáhlová  12.
a A. Trníková 18. místo. V kategorii žáků 2000–2002 J. Drtina obsadil 4. místo. V závodě žen
postoupila P. Rychterová do finále, kde se jí sestava nepovedla a obsadila 8. místo.

Přebor České obce sokolské.
V neděli 25. 5.  se ve stejné tělocvičně konal další závod za účasti osmi našich závodníků.

Přeborníkem ČOS v kategorii mladších žáků se stal Erik Motal. Ve starších žácích obsadil
Josef Drtina krásné 2. místo. V kategorii starších žákyň se nejlépe umístila Karolína Vogna-
rová na 5. místě, Andrea Trníková udělala chybu v posledním skoku povinné sestavy a obsa-
dila 7. místo. Umístění dalších našich závodnic: 11. Pavlína Hofmanová, 13. Natálie Jiranová,
14. Lucie Meissnerová a 15. Barbora Vosáhlová.           Text: Mgr. Pavlína Špatenková
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ZÁJMOVÁ ČINNOST

Dům dětí a mládeže Jednička
Noc na hvězdárně

Noc na hvězdárně v Úpici patří  mezi oblíbené akce,  které Jednička
pořádá  pro  žáky ZŠ.  Tentokráte  se  na  hvězdárnu  vypravilo  9.–10.  5.
celkem 13 dětí. Pracovníci hvězdárny připravili na páteční noc a sobotní
dopoledne zajímavý program, ve kterém nechyběla exkurze po budově

hvězdárny a přilehlých objektů, Slunečního domku, meteorologické stanice, prvního daleko-
hledu na hvězdárně a poutavé vyprávění s promítáním o planetách, vesmíru, astronautech,
soutěž Milionář a samozřejmě pozorování noční i denní oblohy. 

Prima hrátky v Jedničce aneb Zahradní slavnost pro děti
Již počtvrté se v Jedničce konala 17. 5. velká akce pro děti i jejich rodiče, během které si

všichni účastníci mohli nejen aktivně odpočinout, ale také si vyzkoušet různé zajímavé volno-
časové aktivity. Přestože počasí v tomto roce programu příliš nepřálo, podařilo se přesunout
velké množství programu i činností do interiéru a pod párty stany na zahradě. Déšť – nedéšť,
obrovským lákadlem byly nízké lanové překážky instalované venku. Koruny stromů před nej-
horším počasím děti  částečně  ochránily,  navíc  se  zdálo,  že  čím těžší  jsou  podmínky pro
zdolání překážek, tím více jsou děti do samotné činnosti zapáleny s touhou překonat samy
sebe a dokázat si, že nejsou z cukru. Kouzelnickou dílnu otevřel iluzionista Štěpán Šmíd, kte-
rý  předvedl  nejen  svá  nejnovější  kouzla,  ale  také  obdaroval  děti  zvířátky  z balónků.
V otevřené žonglérské dílně děti vyzkoušely svou zručnost a obratnost, chybět nemohla ani
velmi oblíbená IQ dílna s hlavolamy a dalšími zapeklitými pomůckami, pro zájemce jsme
zrealizovali také minigolfový plácek. Pro nejmenší byly v herně připraveny dovednostní úko-
ly, pro ty starší pak neobvyklé sportovní disciplíny na herní konzoli X-Box Kinect. Všichni si
užili spoustu legrace na skákacím hradu a chybět nesmělo ani oblíbené malování na obličej.
V programu  vystoupily  děti  z tanečních  kroužků,  celým  programem  provázeli  také  malí
moderátoři z našeho kroužku a „velký“ moderátor Josef Mádle. Akce, podpořená z dotačního
programu Královéhradeckého kraje i městem Dvůr Králové nad Labem, hostila opět herecké
i pěvecké hvězdy současné scény, a děti si tak mohly zazpívat a během workshopu i zatančit
s finalistkou soutěže Česko Slovensko má talent Katarínou Landlovou, hercem a moderáto-
rem Jakubem Štěpánem, hercem a zpěvákem Milanem Peroutkou nebo mladinkou herečkou
a zpěvačkou Petrou Longauerovou. Nechyběla ani soutěž ve sbírání „jedniček“, které děti
mohly vyměnit za pěkné dárky.

Kuličkiáda
Ve čtvrtek 22. 5. se uskutečnil v parku Schulzovy sady 7. ročník Kuličkiády, sportovní sou-

těže ve cvrnkání kuliček za účasti 120 cvrnkačů. Celé dopoledne se u altánu cvrnkalo. Ne-
odolaly ani  některé paní  učitelky.  Na každého závodníka čekala  sladká odměna.  Do boje
o Zlatou putovní kuličku se zapojili závodníci ze ZŠ a praktické školy, ZŠ Schulzovy sady, ZŠ
Strž a ZŠ Podharť. Někteří se přiznali, že pilně trénovali, jiní si zahráli tuto opomíjenou hru
poprvé. Všichni závodníci však měli jediný cíl. Dostat 10 kuliček do důlku na co nejméně
cvrnků. O umístění na předních místech rozhodoval mnohdy jediný cvrnk! Držitelem Zlaté
putovní kuličky se stal žák ZŠ a praktické školy Tomáš Hrubec, který potřeboval k dopravení
10 kuliček do důlku 16 cvrnků.

Turnaj Špuntů
V sobotu  24.  5.  uspořádala  Jednička  šachový  Turnaj  Špuntů,  který  je  přímým  pokra-

čováním tradice turnajů sahajících až na počátek sedmdesátých let minulého století. Tehdy
pro své žáky v Kopidlně pořádal šachové turnaje legendární učitel šachu Jaroslav Suchorad-
ský. Postupně se turnaj stal známým po celé republice. Další pokračování měl v Hořicích.
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Druhým rokem je pořadatelem DDM Jednička. Turnaj je určen především začínajícím malým
šachistům. Navázal na tradici předešlých ročníků i originálními trofejemi, kterými byly pů-
vodně  nabarvené  korkové  špunty.  Z DDM  Jednička  si  účastníci  odnesli  dřevěné  šachové
figurky na podstavci, vítězové zlatého krále, druzí stříbrného jezdce a třetí bronzovou věž. Ti,
na které se nedostalo místo na stupni vítězů,  byli  za účast odměněni černým pěšcem. Na
turnaj dorazilo celkem 23 hráčů. Sešli se malí šachisté z Královédvorska, Hradce Králové,
Dobrušky, Jičína, Žďáru nad Metují, Nové Paky, Opočna, Semil a Cerekvic nad Bečvou. Prů-
běh turnaje a hru bedlivě sledoval hlavní rozhodčí pan Mgr. Jiří John. Malí šachisté měli i po-
četný doprovod z řad rodičů, prarodičů a trenérů, kteří je po celou dobu povzbuzovali. Vítěz-
ství si sice hráči ze Dvora Králové nad Labem neodnesli, ale ve hře se nenechali zahanbit,
bojovali do poslední chvíle.

Závěrečná akademie a odpolední den dětí v Jedničce
Poslední květnové páteční odpoledne 30. 5. patřilo v Jedničce již tradičně nejen oslavám

dne dětí, ale zároveň také závěrečné akademii. Na ní se sešla nejen velká spousta účastníků
kroužků a jejich rodičů, ale také diváků z řad veřejnosti. Nejprve se děti bavily na nejrůz-
nějších atrakcích,  soutěžních i nesoutěžních stanovištích. V bezmála dvouhodinovém progra-
mu se tančilo, zpívalo, hrálo divadlo, šermovalo, cvičila zumba. Slyšeli jsme hru na kytaru
i na piáno, viděli a slyšeli básničky a písničky v angličtině nebo francouzštině. V celé Jednič-
ce byly instalovány práce z rukodělných a výtvarných kroužků, jako jsou keramika, Pastelka,
Kutílek, tiffany, paličkování, dřeváček a další.  Novinkou byla videoprezentace ze zájmové
činnosti  provázená slovem malých moderátorů,  která se po celou dobu akce promítala  ve
vestibulu DDM.

Dětský den
Léto v tomto roce dorazilo do Dvora Králové nad Labem včas, a tak také oslavy dne dětí
mohly v sobotu 31. 5. ke spokojenosti všech proběhnout v krásném areálu Tyršova koupaliště,
kam dorazilo bezmála 550 dětí z královédvorských škol i školek a také celé rodiny s malými
dětmi. A kdo vstoupil, neprohloupil. Program zahájily malé i velké mažoretky ze ZUŠ R. A.
Dvorského a také akordeonové uskupení Komořinka. Za dětmi přijel fantastický kouzelník,
který předváděl neuvěřitelné triky,  do nichž zapojoval také své malé publikum a nakonec
všem zájemcům „vyčaroval“ zvířátka z  balónků.  Velkou sledovanost  měli  také pracovníci
městské policie, kteří předvedli nejen zajímavou výzbroj a výstroj, ale také práci policejního
psa. Pak už mikrofon a pódium patřilo jen a jen zpěvákovi a velkému sympaťákovi Pavlu
Calltovi. Semifinalista soutěže Česko Slovensko má talent zpíval se svojí kapelou téměř hodi-
nu a bavil své publikum nejen hudbou, ale také vtipnými glosami a příběhy. Písničkami, které
znáte i z televize či rádia, potěšil posluchače všeho věku a udělal krásnou tečku za programem
dětského dne. Po celé dopoledne si všichni mohli vyzkoušet žonglování, nízké lanové aktivity,
bublinovou dílnu, IQ koutek, dětskou hernu, lukostřelbu a střelbu ze vzduchovky, kroket nebo
mohli zavítat ke stanovištím městské policie a BESIPu, kde byly připraveny interaktivní pre-
zentace činnosti a drobné soutěže. Velkým hitem bylo opět malování na obličej, skákací hra-
dování a nechyběla ani jízda na dětských šlapacích autech. Ojedinělé interaktivní workshopy
a soutěž připravila pro děti společnost Prestigio Euroipe, s. r. o., která přivezla nejnovější do-
tykové tablety. Ty si mohly děti nejen vyzkoušet, ale také na nich plnit zajímavé úkoly. Skvě-
lou aktivitou byl také mototrenažér, který zapůjčila autoškola Neumann. Na něm si jízdu na
motorce vyzkoušely stovky dětí. Nechyběly ani soutěže o zajímavé ceny. Rádi bychom za
spolupráci  a finanční podporu poděkovali  městu Dvůr Králové nad Labem a technickým
službám města, které poskytly skvělé zázemí i organizační pomoc. Děkujeme také ZUŠ R. A.
Dvorského, městské policii DK, BESIPu a autoškole Neumann za milou a perfektní spoluprá-
ci. Našim pomocníkům a dobrovolníkům děkujeme za čas i energii, kterou přípravě i průběhu
akce věnovali.  V neposlední řadě patří velké poděkování všem dětem i jejich učitelům za
účast na akci a budeme se na setkání těšit opět za rok.                Texty: Sylvie Černotová, DiS.
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Skautská organizace hlásí
Závody vlčat a světlušek

V sobotu 10. 5. pořádalo královédvorské skautské středisko Zvičina
okresní  kolo  Závodu  vlčat  a  světlušek.  Závodu  se  zúčastnilo  okolo
130  dětí,  které  vytvořily  24  hlídek  z  okolních  skautských  středisek
Vrchlabí,  Hostinné,  Trutnov,  Malé  Svatoňovice,  Svoboda nad Úpou,
Rtyně a i střediska Zvičina.

Příběh Alenky v říši divů byl motivem celého závodu. Po slavnostním zahájení děti zhlédly
motivační scénku, která proběhla v kostýmech jednotlivých postav říše divů. Postupně startu-
jící  hlídky  musely  v  daném  časovém  limitu  projít  devíti  stanovišti  v  okolí  nemocnice
a Hartského potoka. Zde plnily různé úkoly z oblastí zdravovědy, orientace v terénu, logické-
ho myšlení, řešily problémové situace, změřily fyzickou zdatnost, svou zručnost i kuchařské
dovednosti a schopnost vyhledávat informace. Na posledním stanovišti dle získaných bodů
dostaly hlídky papírové koule, kterými pomyslně zabily Strachapouda, čímž zachránily říši
divů.

A jak celé závody dopadly? Mezi vlčaty zvítězila hlídka Komárů z Malých Svatoňovic
a mezi světluškami zvítězila hlídka Zvičiny Treperend. Tyto dvě a ještě další tři hlídky postu-
povaly do krajského kola v Novém Městě nad Metují. I ostatní hlídky Zvičiny se umístily vel-
mi dobře, na pátém místě skončila hlídka Lodiček, na sedmém 3. oddíl a 1. smečka vlčat byla
osmá.

Chtěl  bych  poděkovat  všem organizátorům za  hladký  průběh  celého  závodu,  místním
Sokolům za propůjčení krásných kostýmů a firmě Carla za sladké odměny vítězům.

Závody vlčat a světlušek – krajské kolo
V sobotu 24.  5.  proběhlo krajské kolo Závodu vlčat  a  světlušek,  kterého se zúčastnila

i  hlídka světlušek ze střediska Zvičina, která zvítězila v kole okresním. Závod proběhl na
Pavlátově louce v Novém Městě nad Metují. Motivem závodu byly řecké báje – Boj o Olymp.
Celkem 26 hlídek světlušek a vlčat plnilo podobné úkoly ze zdravovědy, poznávání přírody,
logického myšlení, orientace v terénu, řešily problémové situace, změřily fyzickou zdatnost,
svou zručnost i kuchařské dovednosti a schopnost vyhledávat informace. Úkoly byly ale o po-
znání náročnější než v okresním kole. I když počasí závodníkům moc nepřálo, dvě bouřky
a jedno krupobití doprovázely celý den hlídky při plnění úkolů, i tak nezabránilo děvčatům ze
Dvora  Králové  nad  Labem ve  výborném výkonu  a  v  silné  konkurenci  obsadily  celkové
5. místo.

Text: Ing. Martin Stránský

Tělocvičná jednota Sokol Dvůr Králové nad Labem
Ježečkova stezka se vydařila

Cvičitelé a žactvo opět připravili na 8. 5. akci pro nejmladší sokolíky, turistický pochod na-
zvaný Ježečkova stezka. Pochod vedl od koupaliště v Zábřezí, přes obec Zábřezí, lesem ko-
lem hřbitova až na tábořiště Ježkov. Po cestě na děti čekali ježečkové, kteří dávali sokolíkům
úkoly motivované životem ježků.  Děti  koulely ježka,  hrály pexeso,  jedly žížalky,  hledaly
ježečkovi kamarády, prohlédly ježkovu spíž, házely bodlinou, skákaly pozadu a házely jablíč-
ky. Nakonec musely prolézt ježčí norou. Odměnou byla dětem pěkná medaile a vlastnoručně
opečený buřtík na sokolském tábořišti, kam v závěru Ježečkova stezka všechny poutníky za-
vedla. Akce se zúčastnilo 60 dětí a asi 40 dospělých. Děkujeme všem organizátorům a po-
mocníkům za  příjemně prožité  dopoledne!  Připisujeme si  samozřejmě další  sokolský den
v přírodě se silnou účastí.

Text: Mgr. Pavlína Špatenková
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ZAJÍMAVOSTI

Pivovar Tambor slavil pět let, uvařil jedenáctku Jakoubek
V pátek 2. 5. nabídl pivovar Tambor ve svém areálu vystoupení hudebních skupin, ukázku

veteránů či koně. Zábavný program pro celou rodinu připravil na tento den u příležitosti pá-
tého výročí svého vzniku.

„Chceme nabídnout občanům, aby významné výročí oslavili spolu s námi. Proto jsme při-
pravili program pro celou rodinu,“ uvedl majitel pivovaru Nasik Kiriakovský.

V  areálu  pi-
vovaru  se  tak
mohli od 11 ho-
din těšit příchozí
na  řadu  atrakcí.
Bohatý  byl  hu-
dební program.

Postupně  se
představilo  pět
skupin  různých
žánrů,  Klapeto
z  Náchoda  se
staročeskými
písničkami,
místní country kapely Phobos a Wostruha, večer uzavřeli rockoví Creedence Revival Czech
a Vaťák.

Zároveň se  pivovar  Tambor  rozhodl  představit  spolky a  organizace,  se  kterými  spolu-
pracuje. Jezdecký klub Zálesí představil parkurové skákání a své koně. Sportovci z několika
oddílů, které spolupracují s pivovarem Tambor, předvedli ukázky tréninku. Patřil mezi ně na-
příklad druholigový volejbalový tým, který nese název pivovaru Tambor ve svém jménu. Mi-
lovníky „vůně benzínu“ určitě potěšila výstava historických aut a motorek Veteran Car Clubu
nebo Den otevřených dveří autosalonů Citroën a Subaru.

Přesně v poledne zazněly zvony z kostela a královédvorský farář Jan Czekala požehnal
zcela novému pivu. Jednalo se o polotmavý speciál 11, který byl pojmenován na počest skla-
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datele a textaře Jaroslava Jakoubka. Pivovar tak pokračuje v tradici připomínání slavných ro-
dáků města Dvora Králové nad Labem.

Tím ale výčet připravených atrakcí nekončil. Děti se určitě vyřádily na trampolínách a ská-
kacím hradu, nechybělo občerstvení všeho druhu. A důležitá informace: vstup na akci byl
zdarma.

Text: Bedřich Machek

Nové královédvorské pivo přináší chuť šansonu
Pivovar  Tambor  pojmenoval  po  známém rodákovi

nový druh zlatavého moku. V pátek 2. 5. od 11 hodin
slavil  pivovar  Tambor  pět  let  svého  trvání.  Bohatý
program  v  areálu  doplnil  také  představení  nového
druhu  královédvorského  piva  Tambor,  polotmavého
ležáku 11°, který nese jméno J. Jakoubek.

Jaroslav  Jakoubek  se  narodil
30. 10. 1927 ve Dvoře Králové nad
Labem. Po studiu gymnázia a che-
mické průmyslovky začal pracovat
v  Tibě.  Koncem  padesátých  let
odešel do Prahy, kde se hned zapo-
jil  do  kulturního  života.  Ve  dne
pracoval ve státní projekční kance-
láři  textilního  průmyslu,  večer  se
věnoval  kultuře.  Díky trochu vol-
nější  atmosféře  tu  začaly  vznikat
zárodky  budoucích  legendárních
scén.

Jaroslav Jakoubek se s Ivanem Vyskočilem podílel na vzniku divadla Na zábradlí, pomáhal
při prvních krůčcích poetické kavárny Viola, byl u zrodu divadla Rokoko. V době, kdy se
ještě Jiří Suchý neznal s Jiřím Šlitrem, psal pro něj Jakoubek texty. Stal se externím redakto-
rem Československého rozhlasu a televize. Jeho písničky zpíval Václav Neckář, Eva Pilarová,
Pavlína Filipovská, Rudolf Pellar, Ljuba Hermannová a mnoho dalších zpěváků.

„Nebýt Jardy, tak o mně vlastně nevíte. S Honzou Schneiderem jezdili do plzeňské Alfy.
Tam si mě všimli, a tak dlouho o mně vyprávěli Pepíkovi Vobrubovi, až mě pozval na zku-
šební natáčení s Tanečním orchestrem Českého rozhlasu,“ vzpomíná Václav Neckář.

Po roce 1968 se zařadil mezi širokou skupinu umělců, kteří byli donuceni opustil veřejný
život. Několik let měl Prahu „zakázanou“. Začal pracovat na různých dělnických pozicích,
občas jeho přátelé umožnili uvést písničku nebo melodii v divadle či rozhlase. Jak vzpomínají
Královédvoráci, tvořil v té době do šuplíku. Po roce 1989 se mohly opět jeho písničky hrát,
on sám se v devadesátých letech vrátil jako externí hudební redaktor do Českého rozhlasu.
Příliš si ale nové svobody neužil. Zemřel v Praze 27. 7. 1993.
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Dva roky po jeho smrti vyšlo profilové CD. Vznikl také jeden z jeho nejznámějších hitů
Nějak se vytrácíš má lásko, který nazpíval Petr Janda a skupina Olympic. „Jednou se Jaroslav
trochu zlobil na svět a já jsem na pár hodin odešla a tenkrát napsal šanson Nějak se vytrácíš,
má lásko, s věnováním pro mě,“ vzpomíná jeho žena Jiřina Jakoubková. Text písničky je ale
mírně upravený. Celkem se Jakoubek podílel na téměř 400 písničkách.

Jaroslava Jakoubka připomíná na domě ve Vinohradech, kde žil, pamětní deska. „Ve městě
samém žádnou připomínku nemá. Proto se Královédvorský pivovar Tambor rozhodl se sou-
hlasem manželky Jiřiny Jakoubkové pojmenovat u příležitosti 5 let od znovuobnovení vaření
piva ve Dvoře Králové nad Labem nové pivo Tambor, polotmavý ležák 11°, právě po Jaro-
slavu Jakoubkovi,“ vysvětlil majitel pivovaru Tambor, Nasik Kiriakovský.

Mezi jeho nejznámější písničky z té doby patří Blues vo blůze (P. Filipovská), Víc nechtěl
by snad ani D´Artagnan (W. Matuška a M. Kubišová), Smutný představení (L. Hermanová),
Písnička pro Martu (K. Gott), Sněhová vločka (J. Suchý), Plakát (R. Pellar) nebo Táborák pro
dva (V. Neckář). 

Text: Bedřich Machek

S novým pivem začala i veřejná sbírka na nové zvony kostela
Pivovar Tambor inicioval akci, která má vrátit do věže válkou zničené symboly. Zaplněný

areál pivovaru Tambor nabídl v pátek návštěvníkům i jedno překvapení. Poprvé se tu lidé do-
zvěděli o vyhlášení veřejné sbírky na královédvorské kostelní zvony.

Pivovar iniciátor
„Když jsem byl nedávno ve věži kostela sv. Jana Křtitele, všiml jsem si, že tam něco chybí.

Zvony. Staly se obětí obou světových válek,“ vysvětlil první impuls Nasik Kiriakovský, maji-
tel pivovaru Tambor. Spojil se proto s Janem Czekalou, místním farářem, a inicioval veřejnou
sbírku na doplnění chybějících zvonů. „Vyhlášení jsme se rozhodli oznámit na oslavě 5. výro-
čí našeho pivovaru,“ dodal Nasik Kiriakovský. Nebylo to náhodou. Celou slavnost zahájilo ve
12 hodin zvonění kostelních zvonů. Před čtvrtou hodinou dorazil na slavnost v pivovaru farář
Jan Czekala, který požehnal novému druhu piva, polotmavé jedenáctce J. Jakoubek. Při té pří-
ležitosti zavzpomínal na čas vzniku pivovaru Tambor, kdy žehnal prvnímu z místních piv.
Bylo to také jedno z prvních žehnání piva u nás vůbec. „Tehdy nám s hledáním správné mod-
litby pomáhal nynější kardinál a pražský primas Dominik Duka. Připomněl bych, že zdejší
pivo dostal jako dar papež Benedikt,“ doplnil Jan Czekala.

Za příspěvek odznak
Každý, kdo se chce zapojit do sbírky na zvony, může svůj příspěvek odevzdat v kostele, na

faře nebo během církevních akcí. Odměnou mu bude nejen dobrý pocit, že přispěl na měst-
skou památku, ale také odznak s nápisem Nové kostelní zvony veřejná sbírka 2014. „Hledali
jsme možnost, jak sbírku podpořit. Proto jsme nechali vyrobit placky, které dostanou ti, kteří
určitou částkou na nové královédvorské zvony přispějí. Je tu prostor pro další místní firmy
a podnikatele, kteří nás mohou podobným způsobem následovat,“ vysvětlil majitel pivovaru
Tambor. Jednou z prvních příležitostí, kde si mohli občané placky pořídit a podpořit sbírku,
byla Noc kostelů, která se konala ve všech královédvorských kostelech v pátek 23. 5.

Historie zvonů ve Dvoře Králové nad Labem
V současné době uviděli návštěvníci kostela sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem

tři zvony: Svatý Jan z roku 1505, váží 30 metrických centů, Umíráček z roku 1508 s váhou
3 metrické centy a Poledník (zvaný Čapek), váží 4 metrické centy, ulit byl v roce 1540.

Na věži byly do 11. 12. 1916 ještě tyto zvony: Dominikal neboli nedělník. Tento zvon zvo-
nil k nedělním mším svatým, vážil 1105 kg, dále Činčálek s váhou 30 kg, Sv. Barbora z roku
1751 a s váhou 76 kg a sv. Jiří (zvaný Jiříček pro svou malou váhu 13 kg). Ten byl odlit roku
1747 a zavěšen na sanctusové věžičce. Zvony byly odvezeny pro vojenské účely 1. světové
války. Jako náhrada za ně byly pořízeny v roce 1933 dva nové zvony: jednalo se o Božské
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Srdce Páně sv. Václav, váha 9 q a Neposkvrněná Panna Maria sv. Terezie od Ježíška, váha 4 q.
Tyto dva zvony padly za oběť 2. světové války.

Krkonošský deník, 6. 5., Bedřich Machek

Akce Wonderland vydělala dětem z dětského domova více než na
kolotoč

Dne 30. 5. se v Schulzových sadech ve Dvoře Králové nad Labem konala benefiční vý-
stava Wonderland. K vidění byly fotografie Jany Pechlátové, obrazy Anety Noskové a celou
akci doprovázely kapely An-26 a Lucky Losers. 

Výstava byla pří-
stupná  celé  odpo-
ledne,  během  kte-
rého mohli lidé pod-
pořit  projekt  dobro-
volným  vstupným,
zakoupením  po-
hlednic  nebo  vel-
kých fotografií a zá-
věrečnou aukcí. Vý-
těžek  byl  věnován
dvorskému  dětské-
mu  domovu.  Díky
vybrané  částce  té-
měř 13.834 Kč bude
zakoupen  dřevěný
hrad se skluzavkou.
Akce  se  povedla

a organizátory překvapilo, jaký o ni byl zájem. Dokonce se i vybralo více, než se očekávalo,
a tak se rozhodli dětem pořídit místo kolotoče dřevěný hrad se skluzavkou. 

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem sponzorům a ostatním lidem, kteří nám s vý-
stavou pomohli a bez kterých bychom to prostě nezvládli. V neposlední řadě také všem, kteří
jste nás podpořili svou účastí a finančním příspěvkem na dobrou věc.

Byl jsem se podívat a opravdu to bylo něco, co mě potěšilo. Zajímavé obrázky, fotografie
i plastiky. Vše doplněné hudebním doprovodem. 

Noviny královédvorské radnice 6/2014, Jana Pechlátová

Jana Pechlátová: Snažím se žít svou Narnii v našem světě
V trutnovském kině Vesmír byla v květnu přístupná výstava fotografií s názvem Narnia.

Autorem podmanivých obrazů byla mladá fotografka Jana Pechlátová ze Dvora Králové nad
Labem. V Trutnově nevystavovala poprvé,  letos  reprezentovala své město na Salonu krá-
lovských věnných měst.  Rozhovor s  Janou Pechlátovou pro Krkonošský deník uskutečnil
Bedřich Machek.
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Jak jsi se dosta-
la k fotografování?

Od malička jsem
malovala,  ale  pak
jsem  zjistila,  že  na
to nemám dost trpě-
livosti,  tak jsem za-
čala  fotit,  je  to
rychlejší.

Mezi  častá  té-
mata patří zvířata.
Jaký  k  nim  máš
vztah?

Jsou  součástí
mého  života.  Bez
nich  to  nejsem  já.
Když  se  vidím  na
nějaké  fotografii
bez  zvířete,  nepo-
znávám se.

Vždycky jsi dokázala vytvořit romantickou, ale nepodbízivou atmosféru. Teď se za-
měřuješ přímo na tajemné světy, ať už to byla Lykantropie nebo Narnia. Co tě na nich
láká nejvíc?

Jako malá jsem všude lítala s lukem v ruce, to mi vlastně zůstalo doteď, jen mi k tomu při-
byla smečka psů a kůň. Snažím se žít svou Narnii v našem světě... Hned je pak všechno jedno-
dušší. Jednou za čas mám potřebu ten svět ukázat i ostatním, proto jsem se rozhodla ho nafo-
tografovat.

Na tvých snímcích zaujme nejen vlastní záběr, ale také nápad dovedený do detailu.
Jak dlouho třeba jednu fotografii z Narnie připravuješ?

Jak kdy. Nejtěžší je to vymyslet. Přizpůsobit detaily mým možnostem, které jsou zatím, co
se týče technické stránky, značně omezené. Proto je důležité, aby vše sedělo už při samotném
fotografování. Představa se zatím vždy liší od výsledku, protože sehnat nebo vyrobit kulisy
tak, jak si představuji, není v mých silách. Ale těším se, až to jednou bude jinak.

Který ze svých snímků máš nejraději?
Mám jich oblíbených víc, ale nikdy to není nadlouho. S odstupem času mám pocit, že jsem

to mohla udělat líp. Do Wonderlandu jsem se dokonce rozhodla pár starých nápadů přefotit.
V trutnovském kině se nyní koná tvoje výstava. Co na ní návštěvníci uvidí?
Bude tam vystaven výběr z Narnie. Většinou portréty.
Na konci května se ve Dvoře Králové nad Labem koná Wonderland. Výstava tvých

fotek a obrazů Anety Noskové pod širým nebem, v městském parku. Můžeš čtenářům
tento projekt přiblížit?

Jedná se o benefiční projekt, který jsme vymysleli s Matoušem Bujárkem, členem kapely
Lucky Losers, která tam v hlavním programu vystoupí. Wonderland je opět mým vnitřním od-
razem, jedná se o zachycení pohádkového světa, neodpustila jsem si ale u některých fotografií
opět  přidat  trochu  výstižných  hororových  prvků.  A Anet  Nosková  převypráví  Wonderland
v obrazech se svou ironií. Výtěžek bude věnován na nový kolotoč do dětského domova ve Dvo-
ře Králové nad Labem.
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Vzpomínka na talent, který nedostal šanci
Nečekaného vítěze měl 20. 5. 1984 mistrovský závod na okruhu v Kolíně Sendražicích.

Nad jezdci na mnohem kvalitnějších strojích zvítězil královédvorský závodník Jaroslav Vše-
tečka na stroji vlastní konstrukce.

Jaroslav Všetečka byl ročník 1955. V roce 1976 se
poprvé představil motocyklovým příznivcům při oblast-
ním  přeboru  III.  výkonnostní  třída  v  Letohradu.  Od
prvních závodů dokazoval, že jezdit umí. 

Postupně se probojoval až do federálního mistrov-
ství Československa ve třídě do 350 ccm, kde startoval
poprvé v roce 1980. Od samého začátku tu na sebe upo-
zorňoval  důraznou jízdou a s  jednoválcovým strojem
dokázal udržet krok i s jezdci na mnohem rychlejších
motocyklech. V té době měli jednoválec jen dva jezdci.
Peníze  na kvalitnější  stroj  nemohl  sehnat.  Postavil  si
proto vlastní stroj Budelli. Pro Všetečku to nebyl pro-
blém,  povoláním  byl  automechanik  správy  silnic.
Od prvních chvil mu byl vzorem, ale i učitelem Vladi-
mír Jarolím z nedaleké Vítězné, úspěšný československý reprezentant. Jak vzpomínají pamět-
níci, už v osmdesátých letech poutal pozornost kolegů Všetečkův rozsáhlý realizační tým. Ne-
chyběli v něm vedle mechaniků ani pracovník pro věci politické nebo osobní zdravotník.

„Ze svého stroje dokáže získat maximum, hlavní zásluhou jeho úspěchů je bojovnost. Pro-
to svádí nerovné souboje s celou řadou Yamah a prakticky v každém závodě je tak od počátku
outsiderem. Jezdí vzácně čistě a s přehledem,“ hodnotil Všetečku tehdejší tisk.

Čech v Kanadě
Zvláštní a zajímavou kapitolou v jeho motoristickém životě byly sprinty. Především v Ho-

licích se velkou atrakcí stal  jeho parní motocykl. Ten sklízel obdiv všude,  kde se objevil,
i když ne vždycky se mu podařilo úspěšně zdolat náročnou rychlostní trať.

Rozčarování z marné snahy získat kvalitní stroj i z problémů, které mu závodění způso-
bovalo, vyřešil Jaroslav Všetečka v roce 1984, kdy opustil republiku. Přes Itálii se přesunul do
Kanady. Tady začal pracovat pro japonskou továrnu Yamahu a jezdil místní závody. Nějakou
dobu byl kolegou Čechokanaďana Franka Mrázka, kterého znají návštěvníci současných Krá-
lovédvorských okruhů. Koncem osmdesátých let se náhle rodině i svým známým odmlčel.
Jeho další životní osudy se nepodařilo zjistit.

Zůstala tu po něm vzpomínka na skromného a milého člověka, který se na trati dokázal
změnit v urputného dravce.

Naplnila se slova, která o Všetečkovi napsali v osmdesátých letech v deníku Pochodeň:
Pokud nedostane odpovídající stroj, zůstane tu smutek nad tím, že jeden z talentů zůstal bez
povšimnutí ke škodě celého našeho silničního motocyklového sportu.

Krkonošský deník, 28. 5., Bedřich Machek
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Zajímavosti obrazem
Dne 30. 5. Poutník

Petr  Hirsch  vysadil
před svým novým pu-
továním  kolem  světa
Strom  Míru.  Strom
vysadil  u  základní
školy  v  Podharti  za
přítomnosti  starostky
města  Mgr.  Edity
Vaňkové a žáků školy.

Na  své  cestě  chce
takovýchto  stromů
míru vysázet více.

Na  náměstí  T.  G.  Masaryka  byla  panelová  výstava  nazvaná  Prostor  Mysli  věnována
buddhismu diamantové cesty.  Ve Dvoře  Králové  nad Labem mají  buddhisté  diamantové
cesty svoji místnost k rozjímání v Legionářské ulici u mostu přes Hartský potok.
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Překrásné zákoutí s altánkem a vodotryskem v Zátlukách

Památník  zakladatele
městských lesů lesního rady
Matěje Bruje v Zátlukách

Potraviny  Tykal  v  ulici
Na  Karlově,  kde  se  mimo
potravin  prodávalo  a  také
čepovalo  pouze  pivo  Tam-
bor.

V  Husově  ulici  byla
nově  otevřena  kavárna  za-
měřená na italskou kávu.

Tady zase pro změnu to-
čili Velkopopovického koz-
la.
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Zajímavý  název  pro  pivo.  Má  to
však svoji historii.

Když  začal  po  30  letech  vyrábět
pivovar  Tambor  nové  královédvorské
pivo,  rozhodl  se  mu  po  nějaké  době
konkurovat majitel vinotéky pan Gold-
šmíd.  Opatřil  si  recepturu  piva  Novo-
pramen, které se vařilo v době, než do-
šlo k uzavření královédvorského pivo-
varu. Pan Goldšmíd uvařil první várky
piva  Novopramen  a  nazval  ho  „krá-
lovédvorským pivem“.

Ovšem  značku  na  „královédvorské
pivo“ si nechal patentovat majitel pivo-
varu Tambor pan Kiriakovský, a tak za-
čal  soudní  proces  o  značku  „králové-
dvorské pivo“, kterou vyhrál pan Kiria-
kovský, pan Goldšmíd tak nesměl své
pivo nazývat královédvorské, a tak ho
nazval  Zakázaná  11°  a  prodává  se
v Krčmě Starý pivovar.

Koncem května otevřela
firma Rodos prodejnu auto-
dílů v Palackého ulici (dříve
tam měl automobilové sou-
částky Dobroslav Šorm).
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