
Ilustrace na měsíc únor – Veronika Háková, základní škola Schulzovy sady
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MĚSTSKÉ UDÁLOSTI

Úsekové  měření  rychlosti  pohlídá  nejen  silnice  ve
městě, ale také v okolních vesnicích

„To asi město potřebuje dohnat ztrátu ze zakázaných automatů. A příští
rok dostaneme webku i do ložnice a každej bude očipovanej, aby na nás

mohli dohlížet…“ I tak reagovali občané města na nový kamerový systém. Ten měl mimo jiné
hlídat dodržování rychlosti na problematických úsecích.

Jde o prevenci
Při úsekovém měření rychlosti je pořízena fotografie vozidla s přesným časem při vjezdu

a poté při výjezdu z daného úseku. Následně je vypočítána průměrná rychlost. Nadále ale
bude městská policie používat i radar mobilní. Dále jsou na několika místech ve městě, která
se průběžně střídají, umístěny ukazatele okamžité rychlosti. Ty jsou však pouze informativní.

Velitel městských strážníků Mgr. Jindřich Hauke rozhodně odmítá, že nové radary mají
městu vydělat peníze stůj co stůj. „Lidé vědí, že tu jsou kamery umístěny a jezdí pomalu. Jde
nám především o prevenci.“ 

Jen podezřelé
Zda bude nový systém mít nějaký výrazný přínos do obecní kasy, ukáže až čas. Záznamy

může obdržet městská policie už druhý den, ale pouze těch, kteří jsou podezřelí ze spáchání
přestupku. Řidič jedoucí podle předpisu se tak nemusí bát.

„V současné době tu jsou první výsledky. Nyní je budeme zpracovávat. Strážníci musí zá-
znam zhlédnout a posoudit, aby mohli oddělit, co jsou skutečně přestupky a co ne. Například
pokud jedou dvě auta s podobnou značkou za sebou, může je systém vyhodnotit jako jedno.
Takový přestupek je vyřazen jako nepoužitelný.“

Ne řidič, ale majitel
V případech, kdy je přestupek spolehlivě zjištěn, nejde přestupek za řidičem, ale za majite-

lem auta. Toho vyzve odbor dopravy k zaplacení pokuty. Řidič za takovýto přestupek nepřijde
o body. Městská policie bude ale používat i nadále mobilní radary, kde je udělována pokuta na
místě a řidič o body přijde.

To, že vás policie zastaví za rychlou jízdu, se stane každému jen několikrát za život. Sys-
tém je zaměřen proti těm, kteří jezdí nepřiměřenou rychlostí pravidelně. Naopak se vstřícným
přístupem se setkali strážníci v Tyršově ulici, kde je jedna z kamer a lidé už tu zaznamenali
zlepšení situace. Dlouhá rovina tu láká k rychlé jízdě, ale řidiči tu začínají jezdit pomaleji.

Nejen ve městě
Kamerový systém má město pronajatý na pět let, zaplatí za něj asi 4,5 milionu korun. Bě-

hem prvního pololetí letošního roku bude měření instalováno i v dalších lokalitách, konkrétně
v Lipnici, Choustníkově Hradišti, Kocbeřích, Horním Dehtově a Vlčkovicích.

Krkonošský deník, 15. 2. (upraveno)

Podnikatel roku Královéhradeckého kraje
Podnikatelem roku Královéhradeckého kraje  se  stal  Ká-

lovédvorák, generální ředitel firmy JUTA, a. s., Dvůr Králové
nad Labem, Ing. Jiří Hlavatý.

Ing. Jiří Hlavatý nastoupil do JUTY jako strojní inženýr
hned po škole v roce 1972. Než se stal ředitelem a majitelem,
prošel zde mnoha profesemi. Dnes řídí 14 továren a 2 200 za-
městnanců.  Historie  podniku  sahá  až  do  druhé  poloviny
19.  století,  kdy továrny v  soukromém vlastnictví  vyráběly
příze, tkaniny, pytle a lana z přírodních materiálů. Roční ob-
rat  textilky  dosahuje  téměř  šesti  miliard  korun  a  více  než
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osmdesát procent produkce firma vyváží do 65 zemí světa. Juta má také závod ve Velké Bri-
tánii, kde je jedničkou na místním trhu. Společnost vlastní 51 ochranných známek a patentů
nejen v České republice, ale i v dalších zemích Evropy.

Zdroj: Krkonošský deník, 21. 2.

„Lidem se  musí  za  práci  dobře zaplatit,“  říká  podnikatel  roku
Královéhradeckého kraje

Pro Krkonošský deník vyzpovídal dne 21. 2. nejúspěšnějšího podnikatele roku 2013 redak-
tor Jan Pruška.

Ing. Jiří Hlavatý je velký patriot Dvora Králové nad Labem i celého regionu. Aktivně spor-
tuje  a podle jeho slov sportovce i rád zaměstnává, protože mají pevnou vůli a chuť vyhrávat.
„Ocenění patří všem mým zaměstnancům. Jsou to oni, kteří ze mě udělali nejlepšího podnika-
tele,“ říká Ing. Jiří Hlavatý.

Tvrdíte, že za úspěchem stojí také vaši zaměstnanci. Je ve východních Čechách jedno-
duché sehnat kvalitní lidi?

Je to složité, ale ta nejsložitější cesta je ta nejlepší. Řada firem jde snazší cestou a je při
výběru pracovníků tolerantní.  To není  náš případ.  Základem je  lidem dobře zaplatit,  aby
i s dělnickou výplatou mohli slušně žít.

Svým zaměstnancům jste dokonce postavil mateřskou školku za 24 milionů korun.
Proč?

Rozhodoval jsem se, jestli ze sto let staré vily továrníka udělat rodinné nebo firemní sídlo.
Nakonec zvítězilo 45 dětí. Pět učitelek má za úkol připravit děti do školy tak, aby s tím naši
zaměstnanci neměli žádné problémy.

Na vaší kariéře máte určitě svůj podíl také vy. Prozraďte čtenářům svůj recept?
Když pětadvacet let  děláte od nevidím do nevidím, tak můžete třeba vyniknout. V mém

úspěchu se promítá neúprosnost. Velký vliv má také fakt, že musím jít lidem příkladem a sdílet
s mužstvem zlé i dobré. Tak ze zaměstnanců dostanete to nejlepší. Musí vidět, že pracujete mi-
nimálně stejně jako oni. Také je důležité být trochu ješitný a ctižádostivý.

Co vás trápí v kraji? Pociťujete nedostavěnou dálnici?

Zlepšit by se měly silnice. Tři roky kvůli tomu jezdím za hejtmanem. Nemůžeme se vymlou-
vat na to, že není D11. Samozřejmě by bylo lepší, kdyby byla dostavěná, ale nemohu říct, že
kdyby dálnice stála, tak na tom budeme lépe.

Máte továrnu také ve Velké Británii. Bylo těžké ji zde postavit a prosadit se na míst-
ním trhu?

Všechno je to o lidech. Podařilo se nám tam získat nového obchodního ředitele, který dříve
pracoval pro americkou firmu a měl na starosti celou západní Evropu. JUTA, a. s., tam ovlá-
dá trh. Politici doporučují obrátit se na východ, ale stále vidím jedinečné umístění České
republiky ve středu Evropy. Lepší místo pro výrobu než u nás nenajdete.

Dotace na projekty v rámci MAS Královédvorsko
 První  dělení  peněz  má  za  sebou  Místní  akční  skupina  Krá-

lovédvorsko.  Podpořené  akce  nabídnou  veřejnosti  sportovní,  kulturní
a společenské akce.

O peníze se ucházelo šestnáct projektů, což pracovníky MAS potěši-
lo. Jednalo se o vůbec první dělení financí, které může ukázat výhody členství v akční skupi-
ně. „Na základě naší žádosti rozhodli zástupci výboru MAS o navýšení ohlášené částky tré-
ninkové výzvy,“ sdělil Ing. arch. Jan Holan, projektový manažer MAS Královédvorska.

21



Kdo také získal dotace z MAS:
•Angeles Dance Group – Květinová party aneb záplava květů všude, všem
•Český svaz chovatelů Žireč – Stolní bodování králíků, drůbeže
•TJ Jiska Dolní Brusnice – Dětský karneval
•Volejbalový klub Dvůr Králové – Královédvorský volejbalový den
•Klub kaktusářů Dvůr Králové – Přednáška Omán, Jemen – Sokotra
•DDM Jednička, Dvůr Králové – Karnevalový rej masek
•Fotbalový klub Mostek – Pálení čarodějnic
•Blanka Šormová – Svatební expo 2014 v Hankově domě
•Základní škola Bílá Třemešná – Beseda se spisovatelem
Celkem se žadatelé ucházeli o 68.323 Kč.
K dispozici bylo 50.000 Kč. Rozděleno bylo 49.526 Kč.

Průzkum spokojenosti s nabídkou a kvalitou vzdělávání ve Dvoře
Králové nad Labem

V lednu 2014 proběhl průzkum veřejného mínění zaměřený na spokojenost občanů s míst-
ní nabídkou a kvalitou vzdělávání. Sběr dat probíhal formou papírového i elektronického do-
tazníku. Sešlo se 305 odpovědí a průměrný věk respondentů byl 33 let. Průzkum se realizoval
proto, že město využilo programu „Města vzdělávání“ obecně prospěšné společnosti EDUin.

Z průzkumu vyplynulo, že nejvíce je spokojenost s nabídkou základních škol, kde 87 %
dotázaných odpovědělo, že nabídku považují za spíše nebo naprosto dostatečnou. Za nedosta-
tečnou naopak považuje přes 31 % nabídku mateřských škol,  ale  přesto poměrně vysoko
hodnotí  jejich stávající  kvalitu.  Byla uvedena skutečnost  chybějících alternativních mateř-
ských škol, 32 % považovalo za nedostačující nabídku učňovských oborů, zejména řemesel. 

Nabídka i kvalita volnočasového a dalšího vzdělávání je hodnocena opět vesměs kladně.
I přes celkově dobré hodnocení kurzů vidí respondenti rezervy v oblastech, jakými je např.
sport či odborná tematika. Jako nejlepší organizace s dostatečně širokou a dobrou nabídkou
poskytující další a volnočasové vzdělávání byla ve Dvoře Králové nad Labem vyhodnocena
městská knihovna Slavoj.  Úroveň získávání  informací  o  nabídce volnočasového a dalšího
vzdělávání hodnotí více než polovina respondentů rovněž kladně a nejčastějším médiem pro
vyhledávání těchto informací je internet.

Příznivé  zjištění  vyplynulo  z odpovědí  týkajících  se  spokojenosti  se  životem  v našem
městě, kde 71 % respondentů uvedlo, že jsou se životem ve Dvoře Králové nad Labem spíše
spokojeni nebo velmi spokojeni.

Text: Mgr. Silvie Pýchová, 26. 2., EDUin, o. p. s.

Společenská rubrika
Noví občánci města

V únoru 2014 se narodilo 11 občánků – 4 chlapci a 7 děvčat.

Úmrtí
V měsíci únoru zemřelo 17 lidí, z toho bylo 9 dvorských občanů, 3 muži a 6 žen.

Sňatky
V měsíci únoru uzavřeli v Choustníkově Hradišti manželství tito snoubenci:
Pavel Rausa a Marie Konečná – 1. 2.       Údaje jsou uvedené na základě souhlasu snoubenců

Jubilea a vítání občánků
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubileích v únoru 18 ob-

čanů s gratulací a kytičkou. Ve stejném období oslavilo 6 manželských párů stříbrnou svatbu
a 2 páry zlatou svatbu. Na Staré radnici bylo slavnostně přivítáno 20 novorozených občánků
našeho města.
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Nejstarší královédvorský občan Vladimír Papírník oslavil 100. na-
rozeniny

Pan  Vladimír  Papírník  je  i  na
dnešní dobu vysoký pán, který se
stále  rád  směje  a  rád  přidá  i  hu-
morný dovětek.  Ačkoliv ho v po-
sledních  týdnech  trápí  zánětlivá
rýma, dnes je v dobré náladě. Zná-
me  příběh  tohoto  stoletého  pána,
avšak až jeho přítomnost nám při-
pomíná  průběh  celého  minulého
století.

Narodil se ve Šternberku 22. 2.
1914. Tatínek odešel do první svě-
tové  války  a  on  s  bratrem zůstal
sám, když jim v jeho 2 letech ze-
mřela maminka. Vzali si je k sobě
prarodiče,  když  ale  zemřela  i  ba-
bička  a  dědeček  je  spolu  s  do-
mácností  a  povoznictvím  již  ne-
zvládal, bydleli u svého otce a ma-
cechy. Od nich pan Papírník po ne-
shodách s macechou utekl k tetě do

Písku, kde se vyučil jako lahůdkář. Po vojně byl nasazen do Německa, odkud chtěl na začátku
2. světové války utéct do Francie. Ovšem nepodařilo se mu to a prožil následujících 5,5 roku
v koncentračních táborech – 3 měsíce v Dachau a zbytek války v Mauthausenu. 

Po válce šel se svým kamarádem do Orlických hor, kde si v Rokytnici v Orlických horách
otevřel vyhlášený obchod s potravinami a vzal si vdovu se 2 dětmi. Bohužel komunistická
Jednota mu jeho živnost zavřela. Po zbytek života se živil všelijak, mezi jeho poslední za-
městnání patřila práce na dráze. 

Sám od sebe je pan Papírník velmi čino-
rodý. S manželkou si jako rodiče tří dětí po-
stavili domek v Hradci Králové, ovšem rádi
vyráželi na výlety do blízkého i vzdálenější-
ho okolí.  Tak došli  až ke krajině pod Vý-
šinkou,  kde  se  jim  zalíbil  volný  statek,
vlastně  již  jen  stodola  –  ostatní  budovy
bývalým majitelům shořely.  Svépomocí  si
z ní udělali chalupu, ve které společně žili.
Paní  Marta  Papírníková  zemřela  ve  věku
91  let  v  roce  2007.  Pan  Papírník  pobývá
i v tomto pokročilém věku sám na chalupě
bez vodovodu a kanalizace a určitě neuva-

žuje o stěhování, ačkoliv jeho dcera své obydlí ve Dvoře Králové nad Labem na jeho stálou
přítomnost připravila. Denně tak za ním jezdí, nanosí vodu ze studně, přiloží v kamnech a při-
pravuje jídlo.

Noviny královédvorské radnice 2/2014, Ing. Kateřina Sekyrková
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KULTURA

Hankův dům, městské kulturní zařízení
Plesová sezóna

V sobotu  1.  2.  měla  maturitní  ples  4BG  střední  školy
informatiky a služeb, k tanci a poslechu hrál Čvajmajs.

V pátek 7. 2. byl další maturitní ples 4S střední odborné škola a středního odborného uči-
liště Trutnov, hrála Fontána.

V sobotu 15. 2. se uskutečnil X. Ples Jutařů, bohatá tombola, hrál Holiday Expres Jaroměř.
V pátek 21. 2. uspořádala VII. Reprezentační ples SŠIS, hudba Holiday Expres Jaroměř,

host Děti ráje, ukázky z muzikálů, bohatá tombola, raut.
V pátek 28. 2. se konal ples ZŠ 5. května, hrála hudební skupina JH Ohnišov.

Svatební EXPO 2014
Ve čtvrtek 6. 2. se konal společenský večer nazvaný Svatební EXPO 2014, který uváděli

Radka Machková a Libor Kasík. Představili vše, co ke správné svatbě patří. Od šatů, šperků,
účesů a  líčení  až po květiny.  Návštěvníci  sledovali  postupnou proměnu „obyčejné“ dívky
v krásnou nevěstu.  Představila  se  tu  i  místa,  kde  lze  v okolí  Dvora  Králové  nad Labem
uspořádat svatby, zpestřením byla taneční vystoupení nebo kadeřnická show. Akce, pořádaná
Blankou Šormovou, byla podpořena Místní akční skupinou Královédvorsko. 

Taneční odpoledne pro seniory
V neděli 9. 2. se konalo v restauraci v Hankově domě taneční odpoledne pro seniory, hrál

Mirek Chytráček a Dáša, vstupné 50 Kč.

Divadelní čtyřlístek – Zimní příhody včelích medvídků
V neděli 16. 2. se uskutečnilo další představení z divadelního čtyřlístku. Vstupné 100 Kč.

Zemský ráj to na pohled
V podělí 17. 2. proběhla v kině Svět cestopisná přednáška trutnovského fotografa Ctibora

Košťála s krajinářskými fotografiemi. Vstupné 100 Kč.

Dan Bárta & Illustrastosphere – Maratonika tour 2014
Po pěti letech přišel Dan Bárta s novým albem a v rámci turné Maratonika vystoupil na

koncertu v Hankově domě. Vstupné 340 Kč, 320 Kč, 300 Kč.

Divadelní hra Prachy
V neděli 23. 2. uvedlo

divadlo  Palace  z  Prahy
známou  situační  komedii
o  tom,  jak  se  vydělávají
peníze.  Hráli:  J.  Polášek,
O. Vetchý, V. Hybnerová,
N.  Boudová,  S.  Rašilov
a  další.  Vstupné 340 Kč,
320 Kč a 300 Kč.

Koncert  mladých
umělců

Ve čtvrtek 27. 2. se ko-
nal 414. koncert KPH, na
kterém vystoupili  nadějní
mladí  umělci  Julie  Svě-

cená na housle a Václav Mácha na klavír. Vstupné 130 Kč.
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Městská knihovna Slavoj
Pasování prvňáčků

Od 4. do 28. 2. probíhalo v knihovně pasování prvňáčků, které se stalo
již  tradiční  slavností  pořádanou  pro  všechny  prvňáčky  z královédvor-

ských škol a okolí. 

Kolem světa, cestování nejen za zvířaty – Základy biogeografie a ostrovní eko-
logie

Ve středu 5. 2. měl přednášku RNDr. Petr Rybář o tom, jak lidé dnes hodně cestují a po-
znávají přírodu mnoha exotických zemí. Aby jí trochu porozuměli, měli by znát alespoň zá-
klady biogeografie – oboru o zeměpisném rozšíření rostlin a živočichů. A že tzv. ostrovní eko-
logie nemá co říci obyvatelům země, která postrádá moře? Naopak – měla by být základní po-
můckou pro poznávání, pochopení a ochranu naší přírody, která je v podmínkách tzv. kulturní
krajiny se sídlišti, zemědělskou půdou, devastovanými plochami atd. bez nadsázky rozčleněna
do ostrůvků a souostroví. Vstupné zdarma.

Sicílie – cesta vlakem po ostrově
Ve středu 19. 2. měla přednášku Mgr. Marta Průchová o putování za historií, přírodou a ta-

jemstvími ostrova, pátrání po sicilském baroku a objevování gastronomických pokladů Sicí-
lie. Vše proběhlo i s malou ochutnávkou v sálku knihovny. Vstupné 30 Kč.

Moudré pohádky vesmírných skřítků
V pátek 28. 2. autorka knihy Anna Birke-Semeráková přiblížila dětem pohádkovými pří-

běhy základy astrologie, zákonitosti mezilidských vztahů a vesmírní skřítci nabízeli nový úhel
pohledu na běžné životní situace. Vstup zdarma.

Městské muzeum
Elegance doby R. A. Dvorského

Vernisáž výstavy Elegance doby R. A. Dvorského zahájil
koncert sester Havelkových 6. 2. v koncertním sále Špýcharu

městského muzea. Vstupné bylo 50 Kč. Výstava byla k 115. výročí narození R. A. Dvorského
a zároveň k 20. výročí Dnů R. A. Dvorského, pořádaných Hankovým domem. K tomuto výro-
čí připravilo Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem výstavu dobového oblečení, tex-
tilií a doplňků ze soukromé sbírky originálů Vlaďky Dobiášové. Na výstavě návštěvníci mohli
vidět  např.  osobní  předměty  a  fotografie  zakládající  členky doprovodného  vokálního  tria
Sester Allanových paní Věry Kočvarové.
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Tradice výroby vánočních ozdob
Od  prosince  2013  pokračovala  nová  stálá  expozice  o  vánočních  ozdobách.  Příběhy

vánočních ozdob začínají ve vzorkovně, kde se navrhují nové vzory a barvy pro kolekce na
další rok. Vlastní výroba ozdob pak probíhá během léta a podzimu. Za ty roky se v podstatě
nezměnila, vše závisí na umu foukačů vánočních ozdob a malířek.

Expozice seznamuje návštěvníky s tradicí  výroby vánočních ozdob na Královédvorsku.
První část je věnovaná perlařství a vlastní výrobě vánočních ozdob. Výrobu perel demonstruje
kout představující perlařskou dílničku. Instalace navozuje dojem, že jsme u perlaře v dílně
a podílíme se na výrobě perel.  Zbytek prostoru je pak věnován vlastní výrobě foukaných
vánočních ozdob. Jsou zde zastoupeny všechny části výroby – foukání, smáčení, zdobení, zá-
ponkování a balení do krabic. 

Druhá část expozice představuje jakousi „vzorkovnu“ výrobků, které se v našem regionu
vyrobily. Je zde k vidění výběr vánočních ozdob od 30. let 20. století do současnosti. 

Vstupné dospělí 40 Kč, děti, studenti, důchodci 20 Kč.

Loutkové divadlo Zvoneček
V neděli 9. 2. uvedlo pohádku Oklamaný hastrman, vstupné dobrovolné.
V neděli 23. 2. uvedlo loutkovou pohádku Kocour v botách, vstupné dobrovolné.

ZOO Dvůr Králové, a. s.
V královédvorské zoologické zahradě budou návštěvníci vnímat
Afriku všemi smysly

Loňský rok byl pro zoologickou zahradu úspěšný. Podařilo se zvýšit
počet návštěvníků, nabídnout řadu nových atrakcí a také zaznamenat několik unikátních od-
chovů ohrožených zvířat. Co chystá zahrada, která je jedním z největších turistických atrakcí
v kraji, pro letošní rok, prozradil ředitel zoo Přemysl Rabas. Rozhovor uvedl Bedřich Machek
v Krkonošském deníku 15. 2.

Vloni se celá sezóna nesla v duchu motta Afrika všemi smysly. Budete v tomto trendu
pokračovat?

Představovat  Afriku  chceme stále.  Ohlasy  na  akce  z  loňského roku byly  příznivé.  Ná-
vštěvníci se tak mohou opět těšit na vystoupení skupiny Iyasa nebo na africký gril Mama Afri-
ca. Tentokrát nepůjde jen o krátkodobé akce. Stánek s africkými jídly by tu měl být po celou
sezonu, taneční skupina tu bude vystupovat dva měsíce. Tím ale nabídka nekončí. Už na ve-
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likonoční svátky chceme otevřít pravděpodobně největší výstavu afrických soch v Čechách.
Mělo by se jednat asi o stovku exponátů. Jsme rádi, že tu budeme hostit výstavu Jiřího Win-
tera Neprakty. Návštěvníci uvidí obrázky spojené s exotikou, zvířaty a pravěkem. Například
ukázky komiksu se Sekem, Zulou a brontosaurem Punťou.

Zahrada bude také hostit festival Doteky Afriky.
To bude další novinkou. Cílem je seznámit českou veřejnost se zcela odlišnými kulturami

a životem afrického kontinentu. Představí se tu další afričtí umělci z různých oblastí kultury,
k vidění bude výstava naivního umění Tingatinga, návštěvníci si budou moci zakoupit různé
druhy afrického zboží, v nabídce jídel se objeví hmyz. Přímo u nás by měla své umění předvá-
dět sochařka z umělecké vesnice Tengenenge v Zimbabwe.

Návštěvníky určitě zajímá, jaké chystáte novinky mezi zvířaty.
Práce budou pokračovat na dřevěné lávce přes výběhy kopytníků. Lávka bude zastřešena.

Na obou stranách by měli vidět návštěvníci stáda žiraf. Rozšíříme výběhy nosorožců tak, aby
mohli chodit až k lávce. Pokračujeme tak v dlouhodobé koncepci rozšiřování výběhů.

Snažíme se zaměřit na africká zvířata. Do klasické části se tak vrátí obří želvy, které máme
deponované v pražské zoo (tam patří mezi velká návštěvnická lákadla –. pozn. red.). Mezi af-
rickými ptáky nám zatím chybějí dravci. Chceme proto kolekci rozšířit ještě do sezony na-
příklad o africké sovy. Existuje také hodně menších druhů afrických zvířat, která nám dosud
chybí. Například menší druhy šelem, i když jsme už dovezli třeba dva druhy mangust. Chtěli
bychom ale představit návštěvníkům třeba medojeda nebo další druhy hyen. V pavilonu plazů
a ryb chystáme také určité změny, opět se tu zaměříme především na africké druhy. V prvním
sále, naproti nádržím s korálovým útesem, vznikne expozice těch nejjedovatějších afrických
zvířat. Návštěvníci tam uvidí třeba černou mambu nebo různé kobry.

Chystáte nějakou novinku do safari? V minulosti se hovořilo o lvím safari.
Přípravu lvího safari zahájíme už letos, ale otevřeno bude až v příštím roce. Expozice

vznikne na místě současného výběhu a chovného centra gepardů. Pro ně najdeme klidnější
prostory. Velké šelmy určitě safari zatraktivní.

Zahrada se angažuje v různých záchranářských kampaních. Veřejnost určitě v po-
sledních měsících zaregistrovala váš boj proti vybíjení nosorožců a slonů kvůli rohům.
Budete v akcích, jako byl Mezinárodní den nosorožců nebo lvů, pokračovat?

Ohlasy na tyto akce byly velice příznivé, návštěvníci o ně měli zájem. Naše zahrada chystá
v současné době velkou mezinárodní kampaň za zlikvidování nosorožčích rohů. Sami chceme
spálit rohy z našich zásob, které by na černém trhu stály asi dva miliony dolarů, což je asi
čtyřicet milionů korun.

V současné době jsme oslovili řadu zoologických zahrad po celém světě s výzvou, aby se
k nám připojily. Naším cílem je domluvit účast vždy aspoň jedné zoo v určitém regionu, na-
příklad východní  a střední Evropy,  severských zemí západní Evropy,  různých částí  Afriky.
Pokud se to podaří, věříme i v účast amerických zahrad. Složitější situace bude v Asii, kde je
největší trh s rohy nosorožců. Ale i tam se snažíme najít pro náš projekt podporu. Zahájení
v naší zoo doprovodí program pro veřejnost, v současné době se připravuje logo akce i pro-
pagační videoklip.

Samozřejmě se zapojíme i do dalších akcí na podporu záchrany ohrožených zvířat.
O  všech  termínech  akcí  budeme  veřejnost  v  předstihu  informovat.  Návštěvníci  se  ale

mohou těšit i na naše tradiční akce, jako je Týden duchů nebo Vánoční zoo. Některá pře-
kvapení pro návštěvníky ještě chystáme.

Jak pokračuje projekt záchrany severních jižních nosorožců v africké Keni?
Naším cílem je severní bílé nosorožce jakkoli rozmnožit a uchovat jejich geny do budouc-

na. Jelikož se dvorským samicím nepodařilo zabřeznout s našimi samci Sudánem a Sunim,
rozhodli jsme se učinit další krok. Nyní budou mít možnost spojení se samcem jižním. Jižní sa-
mec, který už se sám stal otcem, bude k dvorským samicím přesunut z nedaleké rezervace
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Lewa, která na projektu záchrany nejvzácnějších nosorožců světa spolupracuje se ZOO Dvůr
Králové, a. s., a dalšími partnery projektu.

V případě narození mláďat by samozřejmě nešlo o zcela čisté severní bílé nosorožce, ale
o křížence severního a jižního poddruhu. Mládě by ovšem i tak neslo geny severních bílých
nosorožců.

Do snah o záchranu nosorožců tuponosých severních by přitom měla být zapojena i se-
verní samice Nabiré, která dnes žije u nás. Do Afriky neodcestovala, protože její děloha je
téměř celá vyplněna nádorem. Jeden z jejích vaječníků by však mohl být zdravý, existuje tedy
šance na odběr jejích genetických vzorků pro případné oplodnění mimo její tělo (tzv. oplodně-
ní in vitro).

ŠKOLY

Gymnázium
Ředitel JUTY, a. s., bude podporovat gymnázium

Podle  Jiřího  Hlavatého  teprve  teď  začínají  starosti  se  zachováním
víceletého studia. Za záchranou šestiletého studia na místním gymnáziu
stála  především  aktivita  místních  podnikatelů  v  čele  s  ředitelem
JUTY, a.s., Ing. Jiřím Hlavatým.

Po změně rozhodnutí kraje ve prospěch gymnázia ale činnost tohoto
seskupení nekončí. „Teď teprve začne práce a starosti,“ komentoval současnou situaci Ing. Jiří
Hlavatý. Podle něj místní podniky potřebují vzdělané lidi, aby se mohly dál rozvíjet. Důležité
jsou jazyky, zbytek jsme schopni je naučit. Ředitel gymnázia Phdr. Ing. Petr Minář, Ph.D. et
Ph.D., na to reagoval: „Od příštího roku chceme specializaci na jazyky otevřít.“

To nejdůležitější je ale přilákat dostatek studentů. I tady se ředitel Ing. Jiří Hlavatý hodlá
angažovat. Například v druhé polovině února se zúčastní s úspěšnými absolventy gymnázia
setkání s veřejností.

„Takováto podpora podnikatelů je vzácná, ceníme si jí. Pro další existenci školy je ale dů-
ležitý především zájem samotných studentů o šestileté i čtyřleté studium,“ uvedl místostarosta
Mgr. Dušan Kubica. Právě problém s naplněností tříd byl podle kraje důvodem plánovaného
rušení šestiletého studia. Gymnázium tak musí být stále ve střehu. „Školskou síť je nezbytné
přizpůsobovat  pokračujícímu poklesu počtu vycházejících žáků,“ uvedla krajská radní  pro
školství Mgr. Táňa Šormová.

Krkonošský deník, 11. 2.

Střední škola informatiky a služeb
„Ve  škole  využívají  tablety,  roboty  i  3D  tiskárnu.  S  příchodem

moderních technologií do výuky je potřeba změnit také myšlení učitelů,“
vysvětluje zkušenosti ředitel Mgr. Petr Vojtěch.

Šustění stránek učebnic a skřípot hrotů propisek po papíru sešitů už neuslyšíte v některých
třídách Střední školy informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské
2069. Pro výuku tu používají tablety, ale i další moderní přístroje. Vždy celá třída.

Projekt začal před několika lety s notebooky, nyní studenti dostávají, lépe řečeno – kupují
si tablety. Aby mělo používání moderní techniky při výuce smysl, musí jí disponovat celá tří-
da. Žáci musí mít přístroje k dispozici i doma, přístup k tabletům jen ve škole je polovičaté ře-
šení. Studenti buď používají vlastní zařízení, nebo si mohou koupit díky škole tablety za vý-
hodné ceny a splácet  je.  Díky centrálnímu nákupu se dostává škola do velmi zajímavých
cenových relací, hluboko pod cenou nejlevnějšího e-shopu, a snaží se nakupovat přímo u vý-
robců.

Jak zdůraznil Mgr. Petr Vojtěch, tablety samy o sobě nezajistí změnu a modernizaci vzdě-
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lávání a nebudou znamenat automatické zkvalitnění výuky. Jsou pouhým prostředkem k dosa-
žení cíle zatraktivnění a modernizaci výuky. Tím hlavním, tou skutečnou změnou, je změna
způsobu myšlení učitele, změna způsobu přípravy na vyučování a výuky samé.

Spokojeni jsou i studenti. Výhodou tabletu je mnohem jednodušší přenositelnost. V batohu
zabírá málo místa, je skladnější. Díky tabletu je vše na jednom místě a zároveň je větší pře-
hled. Zápis je rychlejší, lze k němu dávat například i obrázky z internetu. Výuka s využitím
tabletu je pestřejší a zábavnější. Testy v elektronické podobě jsou lepší. Výsledky se učitelé
dozvědí okamžitě.

Škola se snaží výuku modernizovat i jinými způsoby. Nově tak budou mít žáci všechny
produkty Microsoft Office zdarma. „Bude to vždy nejnovější verze těchto aplikací a každý
k nim bude mít neomezený přístup z kterékoliv počítače i místa. Jako první škola v kraji tak
budeme moci naší současným i budoucím žákům nabídnout tento příjemný benefit.“ 

Robot není hračka. 
Zatím poslední novinkou pro výuku je využívání 3D tiskárny. Studenti si nově budou mít

možnost vytisknout svůj 3D grafický návrh do prostorového objektu. Přístroj poskytne dosta-
tek prostoru pro kreativní vyjádření. Od října na škole působí kroužek robotiky. Škola používá
stavebnice Lego Mindstorms. Sestavená zařízení jsou ovládaná kostkou, což je počítač s ope-
račním systémem Linux. Na „kostku“ lze umístit různé typy snímačů a z lega dotvořit tvar.
Robot k vám třeba po rozsvícení světla přiveze ranní kávu, zvedací zařízení přiveze a podá
cukr. Tento počítač je možno naprogramovat speciálním vizuálním jazykem, který zvládnou
i  malé  děti,  a  v  západní  Evropě  se  již  řadu  let  využívá  na  základních  školách  k  výuce
programování. Kromě jednoduchých povelů zvládne i velmi složité algoritmy. Stavebnice ale
také používají vysoké školy.               Krkonošský deník, 14. 2.

Základní škola Strž
Pasování prvňáčků na čtenáře

V úterý 4. 2. se žáci školy hned ráno vydali do zdejší knihovny Slavoj.
Tady je čekala již tradiční slavnostní akce, při které jsou žáci 1. třídy pa-
sováni na čtenáře.  Samotná přítomnost  krále Abecedníka a uvítací  ce-

remoniál  je  překvapil.  Aby  mohli  nosit  tento  titul  oprávněně,  museli  za  pomoci  skřítka
Slavouše zachránit písmenka před nenasytným Písmenkožroutem, který si jen tu a tam postě-
žoval, že L a M mu občas nedělají dobře na žaludek. Všichni se do záchrany písmenkového
království pustili s nadšením. Vyluštili hádanku, doplnili poloprázdný text a Písmenkožrout
pomalu bledl. Slíbil, že příště si zakousne raději mrkev, a písmenka se zase vrátila na místo,
kam patří – do knížek. Každý žáček byl na závěr vlastnoručně pasován královským mečem
a obdržel (kromě jiných pozorností) i průkazku do knihovny.
     www.zsstrz.cz, únor 2014, Mgr. Jana Hronešová

Základní umělecká škola R. A. Dvorského
Ve čtvrtek 6. 2. uspořádala ZUŠ zájezd hudebního oboru do Rudolfina

v Praze. 
V pátek 21. 2. vystoupily mažoretky z tanečního oboru v kulturním

zařízení na Zálabí na maturitním plese gymnázia. 
V neděli  23. 2. zazněl v evangelickém kostele církve Českobratrské koncert žáků ZUŠ

s názvem Pro radost. 
V sále  ZUŠ se konaly tyto akce:  5.  2.  školní  kolo ve hře na  klavír.  V pondělí  24.  2.

proběhla vernisáž výstavy žáků výtvarného oboru pod názvem V tónech hudby v galerii Otto
Gutfreunda. Na zahájení výstavy vystoupili žáci učitelky Kovářové. 

Od 28. 2. do 2. 3. se uskutečnilo soustředění žáků souboru PlechBand v hotelu pod Zviči-
nou. 
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SPORT

Tělocvičná jednota Sokol Dvůr Králové nad Labem
Gymnastky postupují na MČR a pojedou i do Švédska

Členkám oddílu gymnastiky, který pracuje pod Tělocvičnou jednotou
Sokol Dvůr Králové nad Labem, se dařilo na Přeboru České obce sokol-
ské v TeamGymu, kam se probojovala všechna tři naše družstva. Nej-
mladší družstvo do 11 let a družstvo Junior II, ve kterém soutěží gym-

nastky do 16 let, vybojovaly na sokolském přeboru nejen výborné stříbrné medaile, ale také
účast na mistrovství republiky v TeamGymu. Družstvo Junior III, které vloni získalo stříbrné
medaile na MČR, skončilo na nepopulárním 4. místě a naděje na postup na MČR se rozply-
nuly.  Obě  starší  družstva  našich  gymnastek  obdržela  nabídku  reprezentovat  Českou  obec
sokolskou na Gymnaestrádě mládeže Eurogym 2014, která se koná ve Švédském Helsingbor-
gu.  

www.sokol-dk.cz, 4. 2., Mgr. Pavlína Špatenková

Pozdrav z Olympiády v Soči 2014
ZOH v Soči  se  zú-

častnila také odchovan-
kyně Sokola Dvůr Krá-
lové nad Labem, dlou-
holetá  závodnice v so-

kolské všestrannosti a atletice, Karolína Grohová, nyní reprezentantka v lyžování. Těsně po
skončení olympiády přišel od Karolínky milý lístek, ve kterém pozdravuje z dějiště her sokoly
ze Dvora Králové nad Labem, proto se vámi o pozdrav rádi dělíme. 

Královédvorští sokolíci okusili atmosféru Olympijského parku na Letné
Od čtvrtka 6. 2. byly pro veřejnost otevřeny brány Olympijského parku Soči – Letná 2014.

Organizační tým tohoto projektu při přípravě spolupracoval i s odborem všestrannosti České
obce sokolské a výsledkem je, že o víkendu 8.–9. 2. zamířilo do Olympijského parku na 400
dětí ze sokolských jednot z celé republiky, 

ČOV kromě bezplatného vstupu na sportoviště a asistence lektorů zajistil pro jednotlivé
sokolské výpravy bezplatnou dopravu autobusy z deseti míst z celé republiky. Možnost vy-
chutnat si atmosféru na Olympijském parku dostalo také 14 dětí ze Sokola Dvůr Králové nad
Labem. Pro cvičitele bylo velmi těžké vybrat z velkého počtu aktivních cvičenců ty, kteří si
výlet do Prahy zaslouží nejvíce.

Ráno 7. 2. naši výpravu zavezl autobus na Letnou. Tam se nás ujala průvodkyně Andrea,
která měla naši skupinu po celý den na starosti. Postupně jsme zavítali do Ledového ráje, kde
jsme vyzkoušeli plochu pro krasobruslení i rychlobruslení. Areál pro běh na lyžích jsme si
pouze prohlédli, protože jsme nechtěli promarnit čas čekáním v půjčovně. Běh na lyžích si tak
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vyzkoušela pouze Karolína. Ve snowparku si pak všichni vyzkoušeli jízdu na snowboardu.
Curling, na který jsme se všichni nejvíc těšili, byl obsazen, takže jsme pouze přihlíželi snažení
curlařů.

Odpoledne se konaly závody známých osobností v biatlonu, běhu na lyžích a snowboardu.
Děti  se  zájmem  přihlížely  zápolení  sportovců  a  samozřejmě  také  sbíraly  jejich  podpisy.
V osobním volnu si každý našel zábavu podle svého gusta. Někdo se věnoval bruslení, někdo
bojoval o ruskou zmrzlinu, jiní bobovali, zkoušeli další atrakce v dětském stanu, prohlíželi
sportovní fotografie, sledovali dění v Soči na velkoplošných obrazovkách i program na pódiu.

V podvečer nás autobus opět zavezl domů. Děti byly plné dojmů a už se těšily, jak budou
sledovat další dění a budou fandit našim sportovcům na olympijských hrách. Jsme velmi rádi,
že Český olympijský výbor umožnil našim svěřencům prožít báječnou atmosféru na Olympij-
ském parku a těšíme se na další podobné akce.

www.sokol-dk.cz,  únor 2014, Mgr. Pavlína Špatenková

HC Tambor Dvůr Králové nad Labem
Krajská soutěž

Dvůr Králové – Jaroměř B 10:0 (1:0, 2:0, 7:0).
Fakta branky a asistence: 11. Zmítko, 26. Zmítko (Kasan), 34. Zmítko (Komárek), 42. Vo-

děrek (Komárek), 52. Prokůpek (Komárek, Lelka), 54. Voděrek (Laš), 59. Komárek (Vodě-
rek), 59. Kasan (Zmítko), 59. Mišinec (Vitebský), 60. Lelka (Komárek, Dufek). Sestava HC
Dvůr Králové nad Labem: Karban, Vitebský, Říčař, Mišinec, Krejcar, Laš, Dufek, Rychtera,
Zmítko, Blaha, Komárek, Voděrek, Lelka, Petráš, Kasan, Prokůpek, Dvořák.

Dvorští hokejisté budou hrát baráž o krajskou ligu. Definitivní platnost získali vysokým ví-
tězstvím nad rezervou Jaroměře. Do 42. minuty figuroval na listině střelců jen majitel hat-
tricku Zmítko, v závěrečných minutách se ale Dvoráci se soupeřem nepárali a na krátkou ces-
tu domů mu přibalili ještě sedm branek!

Dvoráci schytali slušný nášup
Dvoráci vstoupili do baráže o krajskou ligu duelem na ledě Jaroměře a utkání jim rozhodně

nevyšlo dle představ.
Jaroměř – Dvůr Králové 8:2 (3:1, 4:0, 1:1).
Fakta  branky  a  asistence:  2.  Bujňák  (Novotný,  Hrabica),  6.  Hamáček  (Křepinský),

18. Novotný (Pekárek, Merkl), 21. Křepinský (Hamáček, Merkl), 26. Novotný (Koblížek),
28. Krause (Křepinský, Koblížek), 28. Dudadík (Dostál), 44. Pekárek (Novotný) 9. Prokůpek,
46. Petráš. Rozhodčí: Martínek, Brandejs, Pošvář. Vyloučení: 4:5. Využití: 2:1. Diváků: 150.
Sestava HC Dvůr Králové nad Labem: Karban,  Vitebský,  Prokůpek,  Dufek,  Laš,  Mišinec,
Krejcar, Rychtera, Petráš, Voděrek, Lelka, Komárek, Kasan, Motl, Blažek, Bulawa.

Domácí  byli  od  začátku  lepší  a  svoji  převahu  vyjádřili  dvěma  trefami  hned v  úvodu.
V 9. minutě sice Prokůpek v přesilovce snížil, do poloviny zápasu ale Jaroměř navýšila stav
až na hrozivých 7:1. Závěrečná perioda sice byla vyrovnanější, pokud ale chtějí dvorští hráči
v baráži myslet na úspěch, mají co zlepšovat.

Dvorské naděje ukončila Jaroměř
Hokejisté z města na Labi čtvrteční porážkou 20. 2. od Jaroměře přišli i o teoretické naděje

na postup do krajské ligy. V baráži si totiž připsali již čtvrtý neúspěch a pohled na poměrně
jasné výsledky věstí, že za všemi soupeři hráči zaostávají.

Dvůr Králové – Jaroměř 2:6 (1:0, 1:3, 0:3)

32

http://Www.sokol-dk.cz/


Atletický oddíl TJ Dvůr Králové nad Labem
Nejmladší atleti a atletky začali novou sezónu dobře

Zima – nezima, atletika je dnes již sportem celoročním, a tak i královédvorští atleti  se
v měsíci únoru měřili, i přes velmi skromné podmínky pro trénování, s ostatními oddíly Krá-
lovéhradeckého i Libereckého kraje. 

Poprvé v naší historii se do halových závodů zapojili členové nejmladšího žactva a pří-
pravky, když se v Jablonci nad Nisou zúčastnili halového víceboje. V konkurenci 8 družstev
z obou krajů se mladší žáci i žákyně umístili na 5. místě. Dívky z přípravky dokonce vy-
bojovaly 3. místo, chlapci 7. místo. Mezi nejlepší jednotlivce patřili: J. Zivr (8.), M. Jiřičková
(11.), V. Vyhledal (14.), Š. Procházková (15.), S. Křížková (15.).

Nejmladší atleti a atletky byli nadšeni ze své závodní premiéry a svými dobrými výkony se
takto odměnili trenérkám H. Větvičkové, D. Sedláčkové a M. Petráčkové, kterým patří velký
dík za hodiny trpělivé práce. 

Druhá skupina, tentokrát již zkušených atletů, rovněž bojovala v jablonecké hale, tentokrá-
te však již o tituly krajských přeborníků. 

Ve společném hodnocení obou krajů náš oddíl získal toto umístění:
1. místo: J. Provazník – 1 500 m 4:47 min.,86, P. Kaiser – výška 193 cm
2. místo: A. Bednářová – 60 m př. 10,26 s, A. Linková výška – 145 cm, K. Kňourková –

koule 9,47 m
V rámci našeho kraje:
1. místo: J. Skořepa – koule 10,72 m, A. Bednářová – dálka 4,48 m
2. místo: O. Hajnyš – 200 m 24,55 s, D. Hysková – 60 m př. 9,91 s, výška 150 cm, T. Ša-

manová – dálka 4,46 m, T. Doležalová – výška 145 cm
3. místo: D. Moravec – koule 9,95 m, T. Šamanová – 60 m 8,58 s, Černá výška 140 cm.
Text: Josef Pospíšil, trenér oddílu atletiky TJ Dvůr Králové nad Labem

Výborná reprezentace královédvorské atletiky
Svěřenec našeho oddílu Petr Kaiser postoupil svými výkony na halové mistrovství ČR ve

vícebojích,  které  se  konalo  ve dnech 7.–9.  února 2014 v pražské Stromovce.  Petr  dosáhl
v sedmiboji 3 946 bodů a skončil z 20 závodníků na velmi hezkém 10. místě.

Následně  se  zúčastnil  halového  mistrovství  ČR juniorů  a  dorostu,  které  se  konalo  na
stejném místě  ve dnech 22.–23. února.  V trojskoku dosáhl  výkonu 12,29 metrů a obsadil
13. místo. Ve skoku vysokém má Petr osobní maximum 193 cm, ale vzhledem ke zdravotním
problémům tentokrát překonal pouze výšku 180 cm a skončil na 13. místě.

Text: Antonín Malich, oddíl atletiky TJ Dvůr Králové nad Labem

Karate-DO
Úspěšné druhé kolo Národního poháru v Liberci

Netradičně  v neděli  16.  2.  se  královédvorští  karatisté  pod vedením
trenéra  Petra  Kocmánka  vypravili  na  druhé  kolo  Národního  poháru
dospělých, které tentokrát hostila sportovní hala ZŠ Dobiášova v Liberci.
V soutěži  kata  překvapil Matěj  Kopecký  nadprůměrně  zacvičenou  se-
stavou  Enpi,  byť  jeho  vystoupení  v  nabité  konkurenci  na  medailové

umístění  nestačilo.  Poté  přišly  chvíle  pro  závodnice  Hanku  Strakovou,  Simonu  Šedivou
a Martinu Janečkovou ve sportovním zápase kumite, všechna tři děvčata podala velice slušný
výkon, za který si zaslouženě odvezla dvě bronzové medaile (Straková, Šedivá) a jednu stří-
brnou (Janečková).

Text: Petr Kocmánek
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1. házenkářský klub Dvůr Králové nad Labem
Jarní premiéra na jedničku

Zimní  přestávka  je  za  námi  a  o  tomto  víkendu  se  opět  rozeběhly
všechny házenkářské soutěže. Mladší dorostenci bojovali o body na palu-
bovce druhého týmu tabulky v Plzni. Náchodský a dvorský starší dorost
přivítal v sobotu v Náchodě Karvinou. A muži se představili ve 12. kole
1. ligy na palubovce pražského Chodova.

TJ Praha Chodov – 1. HK Dvůr Králové nad Labem 24:27 (13:13)
K utkání s námi odcestoval také Jirka Groh, jelikož Jičín hrál své extraligové utkání již

v sobotu. Na druhou stranu chyběli Dan Fiedor s Michalem Junkem.

Dva body z venku potvrzeny
Ve 13. kole 1. ligy házené mužů jsme na naší palubovce v sobotu 20. 2. přivítali tým Soko-

la Nové Veselí a měli jsme jim co vracet. Na podzim jsme v Novém Veselí podlehli sed-
mibrankovým rozdílem. Mladší dorostenci přivítali před zápasem mužů tým z Třeboně a ne-
čekalo se nic jiného, než povinné dva body. Starší dorostenci bojovali o extraligové body ve
Frýdku-Místku.

13. kolo 1. ligy mužů 1. HK Dvůr Králové nad Labem – Sokol Nové Veselí 27:20 (11:8)
www.1hkdk.cz, únor 2014 (upraveno kronikářem)

Zdráhalová fandí kamarádkám z Novis Teamu
Jedním ze sportovních odvětví, do nichž česká výprava a fanoušci vkládali největší medai-

lové naděje, je rychlobruslení. Sport, který v České republice nemá zrovna ideální tréninkové
podmínky, dělá veřejnosti radost a výraznou stopu zanechal také v podkrkonošském regionu.
Na olympijských hrách v Soči bojuje vrchlabská rodačka Karolína Erbanová a o několik let
mladší kolegyně z Novis Teamu Nikola Zdráhalová vše sleduje od televizní obrazovky v rod-
ném Dvoře Králové nad Labem.

Krkonošský deník, 14. 2. (upraveno kronikářem)

ZÁJMOVÁ ČINNOST

Skautské středisko hlásí
V  sobotu  22.  2.  pořádalo  skautské  středisko  Zvičina  pro  skauty,

skautky, vlčata i světlušky tradiční závody v Kimově hře, Setonově hře,
šifrování a Morseovce. Po slavnostním zahájení byly více než dvě desít-
ky soutěžících rozděleny do dvou kategorií dle svého věku. Pro mladší
světlušky a vlčata byla připravena Kimova hra, Setonova hra a šifrování.

Úkolem soutěžících v Kimově hře je rozmístit co nejpřesněji 10 terčí-
ků do čtvercové sítě  5 × 5 dle předem připraveného vzoru, který je odhalen soutěžícím po
několik sekund. Vítězem je soutěžící, který umístí přesně do sítě nejvíce terčíků. 

V Setonově hře je soutěžícím v časovém limitu ukázáno 24 předmětů. Vítězí ten, kdo si za-
pamatuje nejvíce předmětů. Druhou částí závodů je šifrování, kdy soutěžící daný text zašifrují
a rozšifrují pomocí jednoduchých šifrovacích metod. Pro skautky a skauty byla připravena
morseovka – příjem znaků vysílaných pomocí píšťalky a přepis textu do morseovky. Kdo při-
jme a přepíše správně nejvíce znaků za nejkratší čas, vyhrává.

Noviny královédvorské radnice, 2/2014, Ing. Martin Stránský
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Dům dětí a mládeže Jednička
Ovečky z keramiky

V pondělí 3. 2. se konala keramická dílna s druhou třídou ZŠ Strž.

Tvoříme s fantazií
V pondělí  10.  2.  se  děti,  které  rády tvoří,  zúčastnily  na  první  den

jarních prázdnin programu Tvoříme s fantazií,  který byl nabitý nejrůznějšími rukodělnými
činnostmi. Byly pro ně připraveny „Hrátky s korálky“, „Fimování“, enkaustika, smaltování,
keramika a další zajímavé činnosti. Domů si děti odnesly originální, vlastnoruční výrobky.

Cesta do pravěku a fantazie
Ve středu 12. 2.  se uskutečnil výlet do Prahy, kde účastníci navštívili dvě unikátní muzea.

Do pravěku je zavedla pozoruhodná expozice Chlupáčova muzea Země, která je pro veřejnost
otevřena  pouze  jeden všední  den  v  týdnu.  Viděli  jsme v  ní  řadu zajímavých  zkamenělin
a modelů pravěkých živočichů. Největším magnetem je pro návštěvníky 8 metrů dlouhá kost-
ra masožravého dinosaura Carnotaura, nalezená v Argentině. Druhým cílem výletu bylo Mu-
zeum Karla  Zemana,  světově  proslulého filmaře,  kombinujícího  hraný a  animovaný film.
Určitě znáte jeho Cestu do pravěku, Vynález zkázy nebo Ukradenou vzducholoď. V muzeu
jsme nahlédli pod pokličku filmových triků a sami jsme si mnohé vyzkoušeli. 

Výprava za sněžným mužem
Na jarní prázdniny 10.–12. 2. připravilo pro žáky ZŠ oddělení sportu pobytovou akci s ná-

zvem „Výprava za Sněžným mužem“. Děti strávily tři dny plné dobrodružství. Ubytované
byly v DDM Hostinné. Kromě her a zábavy pro ně byla připravena návštěva horolezecké stě-
ny, jízda na koních, a přestože nebyl sníh, svezlo je i psí spřežení mushera Jiřího Vondráka.
V roce 2013 vyhrál v savojských Alpách jeden z nejobtížnějších závodů psích spřežení na
světě La Grande Odysée. 

Den plný her
Pro všechny děti od 5 let byl na druhý den jarních prázdnin byl připraven v Jedničce boha-

tý program plný soutěží a her. Děti se mohly těšit na sportovní akce, vědomostní soutěže,
společenské hry, turnaj na X-Box Kinect a další zábavné aktivity. 

Exkurze do televize
Jednička pozvala 13. 2. žáky škol na nevšední celodenní výlet do Prahy! Čekala je návště-

va Barrandova a Fundusu (kostymérna, rekvizitárna, parukárna) a dalších médií. Během ex-
kurze mohli vidět nejen zákulisí televizního vysílání, ale vyzkoušet si i kostýmy z pohádek
a filmů, projít studia, ve kterých vznikají jejich oblíbené pořady. Zjistili také mnoho zajímavé-
ho a užitečného o práci v médiích.

Prázdninový bowling
V pátek 14. 2. o jarních prázdninách bylo připraveno tradiční utkání v bowlingu na dráze

U Lemura v zoo.

Víkend v pohybu
Netradiční, sportovně – tanečně zaměřená akce s přespáním pro děti školního věku byla

pořádána 14.–15. 2.,  během této akce si  účastníci  vyzkoušeli  různé druhy sportů a  pohy-
bových aktivit (fitcross, stepaerobic, breakdance, street dance a mnoho dalšího), nechyběly
ani oblíbené sportovní aktivity na X-Box Kinect (golf, bowling). Těšit se mohli na workshop
vedený profesionální tanečnicí street dance, soutěže a hry.

Dvůr známý – neznámý
V pondělí 24. 2. se uskutečnilo klání žáků 8.–9. tříd ZŠ v znalostní soutěži o našem městě. 
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ZAJÍMAVOSTI

Prodejna STYLE končí 

V  prodejním  centru  vedle  super-
marketu  Kaufland  ukončila  koncem
února  2014  svoji  činnost  prodejna
STYLE, která prodávala textilní zbo-
ží. Na ilustračním obrázku je prodejna
ještě  před  dokončením,  byla  vedle
ZooShopu a prodejny Deichmann.

Další autobusová zastávka v novém kabátě
Druhou autobusovou zastávkou, kterou technické služby města svěřily do rukou sprejerů,

byla zastávka Tiba v ulici Spojených národů. Jak je vidět na snímcích, výzdoba se opět po-
dařila,  stejně jako u autobusové zastávky Tyršova.  Uvidíme,  jestli  tento nastoupený trend
oprav fasád u dalších autobusových zastávek bude pokračovat. Myslím, že to nebyl špatný ná-
pad.

Panorama: zleva nová hasičská budova, sklady civilní obrany a vzadu čokoládovna Carla 
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Nově otevřený krámek v obchodní pasáži vedle supermarketu Billa naproti krčmě Starý 
pivovar. Prodávaly se tu výrobky z Německa se zaručenou kvalitou.

Na chodbě městského úřadu byly vystaveny fotografie fotosoutěže Podkrkonoší 2013

Ještě jedno panorama, nový závod JUTA, a. s., vlevo v pozadí jsou Krkonoše
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