
Ilustrace na měsíc červen – Adam Jirásek, základní škola Schulzovy sady
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MĚSTSKÉ UDÁLOSTI

Ocenění osobností města za rok 2013
Ve čtvrtek 12. 6. byla slavnostně na 25. zasedání zastupitelstva předá-

na ocenění Osobnost města za rok 2013. 
Ocenění za sportovní výkon v kategorii jednotlivec do 18 let převzala

z rukou vedení Apolena Výborná. I přes svůj věk má již mnoho repre-
zentačních zkušeností. V roce 2013 se jí podařilo získat se spoluhráčkami 2. místo na ME
v softbalu kadetek v Ostravě. Na tomto mistrovství byla Apolena vyhlášena nejužitečnější
hráčkou, na MČR kadetek i juniorek v Praze byla vyhlášena nejlepší nadhazovačkou. Nejen
díky těmto skvělým výsledkům byla vybrána do reprezentace na MS v softbalu juniorek 2013
v Brampton Kanada. V letošním roce se chystá na ME v kategorii  juniorek do 19 let  do
Rosmalenu (Nizozemí). Příští rok čeká Apolenu účast na MS v Oklahoma City v USA.

Jedna z cen byla udělena  Marii Hetflejšové za celoživotní práci v oblasti sportu. Marie
Hetflejšová je od svých 18 let cvičitelkou v TJ Sokol Lipnice a stará se také o administrativu
TJ.  Významně  se  podílí  na  sportovní  a  tělesné  výchově  již  několika  generací.  Kromě
pravidelných cvičebních hodin se Marie Hetflejšová organizačně podílí na pořádání spole-
čenských akcí, jako je pochod Lipnicí nebo dětský den. Cena města jí byla udělena mj. i u pří-
ležitosti životního jubilea.

Pro další cenu si přišla  Jarmila Schrabalová,  a to za dlouhodobou práci v loutkovém
divadle  Klíček.  Jarmila  Schrabalová  je  dlouholetou  členkou  loutkového  divadla.  Divadlo
mělo stálou scénu v sále teplárny, kterou ročně navštívilo okolo 2 500 diváků. Organizována
byla i  představení  v  okolních obcích.  V minulosti  se  loutkové divadlo Klíček představilo
několikrát i v rámci přehlídky Loutkářská Chrudim. Jarmila Schrabalová svou láskou k diva-
dlu i k dětem naplňuje význam názvu souboru Klíček – symbol otevírání dětských srdcí.
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Cenu v sále Hankova domu osobně převzal také  Ing. Drahomír Dvorský, CSc., za celo-
životní vědecko-výzkumnou činnost. Ing. Drahomír Dvorský, CSc., je odborníkem v oboru
chemické technologie textilního zušlechťování a koloristiky. Dlouhá léta pracoval v králo-
védvorské firmě INOTEX. Dnes je uznávaným partnerem pro řešení inovačních záměrů, ale
i  každodenních  technologických  problémů  ve  výrobních  podmínkách.  Ing.  Drahomír
Dvorský, CSc., je autorem mnoha odborných publikací, aktivním účastníkem mezinárodních
konferencí, zapsán je pod udělením cca 50 patentů. V roce 1985 byl oceněn jím řízený tým
Národní cenou za vývoj unikátní technologie kationizace.

Cena  byla  udělena  Ing.  Vladimíru  Lagutinovi za  celoživotní  práci  v  oblasti  sportu.
Ing. Vladimír Lagutin pochází z Plzeňska. Do Dvora Králové nad Labem přišel za prací v tex-
tilním průmyslu po vystudování Vysoké školy chemické v Pardubicích. Sportem se zabývá
celý život. Nejprve hrál českou házenou jako aktivní hráč. Později v sedmdesátých letech se
začal věnovat lednímu hokeji jako trenér a předseda oddílu. Ing. Vladimír Lagutin má ne-
sporně velkou zásluhu na rozvoji ledního hokeje a mládežnického sportu v našem městě.

Noviny královédvorské radnice 6/2014, Bc. Petra Zivrová, Ing. Kateřina Sekyrková

Dvorák mezi elitou světového byznysu
Tak jako film má své Oskary a fotbalisté mistrovství světa, ten nejlepší z nejlepších se

pravidelně volí i mezi podnikateli. A snad jen stěží by se pro takovou soutěž hledalo vhodnější
místo než Monte Carlo. Město úspěchu, červených koberců a značkových aut. Město, kde
sklenka vychlazeného šampaňského chutná zkrátka úplně jinak. Letos o prestižní titul bojova-
li zástupci jednapadesáti zemí světa – od Ameriky, přes jižní Afriku až po Čínu. Podnikatelé
nejrůznějších oborů,  nejrůznějších příběhů,  nejrůznějších ambicí.  Velké  osobnosti.  A mezi
nimi i rodák ze Dvora Králové nad Labem – šéf JUTY, a. s., Ing. Jiří Hlavatý. „Já jsem se ko-
nečně až tady, na místě, přesvědčil o tom, že podnikání je důvěryhodné a že to má smysl,“
řekl o soutěži Ing. Jiří Hlavatý.

Dvouminutový příběh 
Všichni  finalisté

prošli  náročnými
pohovory  už  ve
svých  zemích.  To
však  nebylo  nic  ve
srovnání s tím, co je
teprve čekalo. Mezi-
národní porota měla
skutečně  hvězdné
zastoupení.  Jen  na-
mátkou  třeba  Mi-
kael  Hed  –  otec
slavných  Angry
Birds  –  rozzlobe-
ných  ptáků,  které
znají  i  zákazníci
českých  obchodů.
A  každý  finalista

měl jen deset minut na to,  aby zaujal.  Jako u maturity.  „Asi nejtěžší  bylo shrnout vlastní
podnikatelský příběh do dvou minut. Od úplných začátků, přes privatizaci až po dnešní dny,“
říká Ing. Jiří Hlavatý s tím, že pak následovaly otázky. Jak šéf motivuje své zaměstnance, jak
firma funguje, jak pomáhá společnosti. Zkrátka jako u tabule – jak přiznal jeden z finalistů,
Rakušan Maxmilian Riedel, s tím, že se po dlouhé době dost zapotil. 
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Martha Stewart i Alex Ferguson 
Každý chtěl vyhrát. Pro fauly a bodyčeky tu ale prostor nebyl a žádná rivalita se nekonala.

Naopak  –  jeden  druhého  inspiroval,  předávali  si  zkušenosti,  domlouvali  spolupráci.  Jiří
Hlavatý si skvěle rozuměl se zástupci Kanady i Francie a jen kousek od nich na jedné terase
korzoval největší světový producent soji s majitelem firmy Leica – legendárních fotoaparátů.
Mezi nimi reportéři CNBC, CNN i BBC a dalších světových médií. Už tak elitní sešlost do-
plnili navíc ještě vybraní hosté, kteří se s podnikateli podělili o své zkušenosti. Třeba ame-
rická obchodnice Martha Stewart nebo úspěšný fotbalový manažer Sir Alex Ferguson. Ten
dokonce pár vybraných finalistů – a mezi nimi i českého zástupce – pozval na oběd.

Indický bankéř
Vyhrát však mohl jen jeden. U nás jeho jméno nikdo nezná – v Indii je ale hvězda. Uday

Kotak, spolumajitel čtvrté největší indické banky, který začal v polovině 80. let se třemi za-
městnanci. Lidem nabízel půjčky s výhodnějším úrokem než banky. Dnes má tržby téměř tři
miliardy dolarů a zaměstnává 25 tisíc lidí. Jen za posledních deset let zvedl zisk firmy tři -
cetkrát. Porota navíc ocenila i další fakt – jen na program vzdělávání mladých žen věnoval už
sto milionů dolarů. Vítězi jsou ale všichni. Ve městě snů a úspěchu totiž nikdo z nich nepropa-
dl a mohou být skvělou inspirací pro ostatní. Ve světě, ve své zemi i ve svém městě.

Noviny královédvorské radnice 6/2014, Zuzana Luňáková, reportérka ČT

Budova B ZŠ Schulzovy sady s novou střechou
Začátkem června se na

části školní budovy B ZŠ
Schulzovy sady (ul. Legi-
onářská)  objevilo  lešení.
Začala  poslední  etapa  re-
konstrukce  střešního  plá-
ště. Firma J. Škop a spol.,
s.  r.  o.,  která  s  částkou
3.205.895  Kč  vč.  DPH
vyhrála veřejnou zakázku
na  tuto  práci  a  provedla
výměnu  všech  klempíř-
ských prvků a hromosvo-
du, osadila kontaktní pod-
střešní folii s kontra latě-
mi a položila novou kera-

mickou krytinu. Práce probíhaly až do poloviny září. 
Noviny královédvorské radnice 6/2014, Tomáš Machek

Zateplení MŠ Elišky Krásnohorské na sídlišti Strž
Loni došlo na budovách této mateřské školy k výměně oken a dveří. Tato investiční akce

v letošním roce pokračuje zateplením vnějšího obvodového pláště včetně jeho střešní kon-
strukce. Již probíhající práce budou ukončeny do 30. 9. Celou akci provádí na základě výbě-
rového řízení firma pana Michala Havrana ze Dvora Králové nad Labem. Finanční náklady na
letošní etapu díla budou činit  3,3 mil.  Kč vč. DPH. Realizací uvedené akce dojde k pod-
statným úsporám nákladů na vytápění této mateřské školy i ke zlepšení prostředí jak pro děti,
tak i zaměstnance. Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Stát-
ním fondem životního prostředí ČR.

Noviny královédvorské radnice 6/2014, J. Fíla, odbor rozvoje, investic a správy majetku
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Výstava Duše v obrazech na chodbě městského úřadu
Na  chodbě  městské-

ho  úřadu  byly  od  po-
loviny června do polovi-
ny  července  vystaveny
obrazy  klientů  Stacio-
náře RIAPS z Trutnova
v  rámci  výstavy  Duše
v  obrazech.  Cílem  vý-
stavy bylo ukázat široké
veřejnosti svět lidí potý-
kajících  se  s  duševním
onemocněním,  a  přiblí-
žit  tak  jejich  vnímání
a prožívání.

Autor výstavy se tou-
to  cestou  chtěl  pokusit

o vymýcení některých předsudků vztahujících se k psychickému onemocnění.  Spojuje ob-
rovský talent vykoupený těžkými psychickými i zdravotními obtížemi. Tito lidé se v životě
nejvíce potýkají se společenskou izolací, nepochopením a z toho plynoucí komunikační bari-
érou. A právě ta spojuje vystavující autory, pro něž je malování prostředkem ke sdělení vlast-
ních pocitů a myšlenek. Jejich výtvarný projev může být jednou z možností, jak beze slov
navázat dialog s vnějším světem, respektive jak vystoupit z „já“ směrem k „ty“.

 www.mudk.cz, červen 2014

Setkání  s  veřejností  –  projekt  rozvoje  dostupnosti  a  kvality  so-
ciálních služeb v kraji

Dne 18. 6.  se v rámci projektu Rozvoj
dostupnosti  a  kvality  sociálních  služeb
v  Královéhradeckém  kraji  uskutečnilo  ve
Dvoře Králové nad Labem již třetí setkání
setkání  se  seniory,  předchozí  dvě  byla
určená  osobám  se  zdravotním  postižením
a pečujícím osobám.

Účastníci setkání byli informováni o zá-
kladních trendech v poskytování sociálních
služeb, o sociálních dávkách, důchodovém
zabezpečení,  diskutovalo se o konkrétních
problémech.  Byli  upozorněni  na  to,  že
v případě potřeby řešení sociálních problé-

mů mají ihned kontaktovat terénní sociální pracovnice městského úřadu Dvůr Králové nad
Labem.

Sociální  pracovnice  pak  na  základě  provedeného  rozhovoru  o  životní  situaci  klienta
společně vytyčí cíle a možnosti řešení jeho životní situace, vypomohou při sjednávání soci-
álních služeb, při jednání s organizacemi státní i veřejné správy, neziskovými organizacemi
a dalšími odborníky, s cílem minimalizovat rizika, a přispět tak ke zlepšení životní situace kli-
enta.

www.mudk.cz, červen 2014, Bc. Kateřina Pištorová, vedoucí odboru školství, kultury a sociálního plánování
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Společenská rubrika
Noví občánci města

V červnu se narodilo v našem městě 10 občánků – 4 chlapci a 6 děvčat. 

Sňatky
V měsíci červnu uzavřeli ve Dvoře Králové nad Labem manželství tito snoubenci:
Jaroslav Marel a Lenka Šancová – 6. 6., Michal Vondra a Tereza Menclová – 14. 6., Martin

Borůvka a Petra Lhotová – 14. 6., Jan Schejbal a Gabriela Benešová – 21. 6., Jakub Čihák
a Veronika Horáková – 21. 6., Milan Zahradník a Irena Buriánková – 27. 6., Lukáš Havelka
a Lenka Matušková – 28. 6.

Informace jsou zveřejněny na základě poskytnutého souhlasu snoubenců.

Úmrtí
V měsíci červnu zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 10 lidí, z toho byli 4 občané města

– 1 muž a 3 ženy.

Jubilea a vítání občánků
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubileích v červnu 13 ob-

čanů s gratulací a kytičkou. V tomto období oslavilo 5 manželských párů stříbrnou svatbu,
6 párů zlatou svatbu a jeden pár svatbu diamantovou. Na Staré radnici bylo slavnostně přiví-
táno 5 novorozených občánků našeho města.

KULTURA

Hankův dům, městské kulturní zařízení
Koncert Kruhu přátel hudby (KPH)

V úterý 10. 6. se konal 416. koncert KPH. V rámci Dvořá-
kova festivalu 2014 na něm vystoupilo Wihanovo kvarteto ve složení: Aleš Kaspřík – violon-
cello, Jiří Žigmund – viola, Leoš Čepický – 1. housle a Jan Schulmeister – 2. housle.

Vystoupení taneční skupiny Attitude
V pátek 13. 6. představila v sále Hankova domu svůj taneční projekt skupina Attitude pod

příznačným názvem pro tento den Pátek třináctého – náš happy day.

Divadelní představení Sbohem, zůstávám!
Ve středu 18. 6. uvedlo

divadlo  Kalich  z  Prahy
divadelní  komedii  o  tom,
jak  šeredně  se  mýlíme,
když si myslíme, že jsme
nepostradatelnými  pány
situace a svůj život svírá-
me  pevně  v  rukou.  Hra
Isabelly Margaultové mě-
la  název  Sbohem,  zů-
stávám! Hráli: Iva Janžu-
rová, Jana Paulová, Pavel
Zedníček, Jaromír Dulava
a další.
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Úspěchy výtvarného kroužku Hankova domu
Ve 20. roce trvání výtvarného kroužku slavily děti výtvarného kroužku při Hankově domu

opět velké úspěchy. 
Po několika letech se výtvarnému kroužku opět podařilo získat ocenění v prestižní meziná-

rodní výtvarné soutěži pro děti a mládež Lidická růže – Lidice 2014. Letos mezinárodní od-
borná porota posuzovala více než 27 000 prací od dětí ze 77 zemí světa a udělila 1 500 oceně-
ní včetně 200 medailí.  O to větší  radost je z úspěchu Matěje Holana,  který získal  čestné
uznání, a tak uspěl v obrovské konkurenci a získal ocenění za svoji výjimečnou výtvarnou
práci.

Český rozhlas – Rádio Junior vyhlásil již 19. ročník mezinárodní výtvarné soutěže Maluje-
me po síti tentokrát na téma „Děti chrání planetu Zemi“. Do soutěže přišlo přes 3000 vý-
tvarných prací z mnoha zemí. Práce malých královédvorských výtvarníků Terezy Rapáčové,
Barbory Kočové a Anety Erbenové postoupily do finále. Jejich práce byly vystaveny v Musai-
onu – Národopisném muzeu Národního muzea v Letohrádku Kinských v Praze. Barunka Ko-
čová se dostala mezi absolutní vítěze a z rukou Nadi Konvalinkové obdržela cenu. Na vy-
hodnocení a oslavu do Prahy dorazila i Terezka Rapáčová s rodiči. Pro děti byl přichystán bo-
hatý program.

Dne 6. 6. se konala v Příboru slavnostní vernisáž s předáváním cen a diplomů vítězům
mezinárodní  výtvarné soutěže Můj sen,  která měla za cíl  propagovat  osobnost a  dílo  pří-
borského rodáka Sigmunda Freuda – zakladatele psychoanalýzy. K velké radosti i letos děti
výtvarného kroužku Hankova domu uspěly! Anička Ruprichová získala 2. místo a s rodinou
se do dalekého Příboru vydala.

Text: Vanda Kotíková, Hankův dům

Představení nových tanečních mistrů
Ve čtvrtek 19. 6. se konalo v Hankově domě setkání účastníků tanečních kurzů 2014 s no-

vými  tanečními  mistry.  V roce  2013  ukončil  po  dlouhých  letech  výuku  tanečních  kurzů
taneční mistr Luboš Štěp se svoji partnerkou, taneční mistrovou, Jitkou Štěpovou.

Nové taneční mistry pro kurzy tance a společenského chování Tomáše a Kateřinu Chme-
lovi z Jaroměře představila ředitelka Hankova domu Zuzana Čermáková. Na setkání se účast-
níci tanečních kurzů 2014 seznámili s programem, zhlédli ukázky oblečení na taneční a také
to, co je čeká v jednotlivých lekcích letošních tanečních hodin.
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Kurzy  společenského  tance  povede  profesionální  učitel  a  trenér  tance  Tomáš  Chmel,
dlouholetý člen a odchovanec taneční školy Krok Hradec Králové a majitel tanečního klubu
TAK Dance Jaroměř. Za svou kariéru se stal juniorským mistrem ČR v latinskoamerických
tancích, několikanásobným mistrem ČR ve formacích a byl účastníkem mnoha zahraničních
i domácích soutěžích jak v párovém tancování, tak ve formacích (4. místo na Paris Open,
1. místo Dánsko atd). Nejvyšší dosaženou taneční třídou je M ST, M LA. Vlastní trenérskou
licenci a licenci porotce ČSTS 3. třídy. Je profesionálním členem Svazu učitelů tance ČR.

 www.tanec-hradec.cz, červen 2014

Městská knihovna Slavoj
Kustovnice čínská

V úterý 4. 6. proběhla přednáška MUDr. Heleny Jírové na téma proč
stárneme.  Zabývala  se  otázkou,  zda  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 živi-
nami  tou  nejlepší  cestou.  Jednou  z  možností  je  i  využití  kustovnice  čínské.  Vstupné
dobrovolné.

Vyhodnocení akce Škola naruby aneb ani den bez čtení
Od 9. do 20. 6. probíhalo vyhodnocení čtenářských deníčků, které si vedli malí čtenáři bě-

hem školního roku. Děti si zapisovaly tituly knih, které jim byly předčítány rodiči nebo paní
učitelkou. Cílem bylo naplnit motto projektu Celé Česko čte dětem „Čteme dětem 20 minut
denně“.

Pohádkoterapie – vodnické pohádky
V pátek 13. 6. pokračoval cyklus pohádkoterapie dalším pořadem nazvaným vodnické po-

hádky. Pomalu se blížilo léto a s ním i krásné počasí a příjemné chvíle strávené u vody. Byl
ten pravý čas na příběhy o vodnících. Vstup zdarma.

Setkání se stylistkou aneb jak docílit dokonalého vzhledu
Ve středu 18. 6. se konalo setkání se stylistkou Danou Beranovou. Bylo to druhé setkání,

kdy už posluchači věděli, jaké oblečení zvolit podle typu postavy a jak se učesat podle tvaru
obličeje. Na této přednášce bylo ústředním tématem vhodné nalíčení, tipy a triky. Lektorka
spolupracuje s časopisy Joy, Story, Blesk magazín, Sedm, Svět ženy, Katka aj. Pracuje v ob-
lasti reklamy a filmu.  Nabízí  poradenství v oblékání, stylu, osobní image, make-upu a pod.
Vstupné 50 Kč.

Městské muzeum
Výstava obrazů Františka Soukupa a jeho současní-
ků

Od května do 8. 6. probíhala výstava obrazů malíře Fran-
tiška Soukupa a jeho současníků ve výstavním sále v budově Špýcharu.

Ve spárech války
Od 20. 6. do 28. 9. byla ve výstavním sále Špýcharu výstava věnovaná 100. výročí vy-

puknutí první světové války. Osudy vojáků rakousko-uherské armády, legie, život lidí za vál-
ky, to vše k tomuto tématu neodmyslitelně patří.

 Vstupné 25 Kč, děti, studenti a důchodci 15 Kč.
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Prostor mysli
Ve čtvrtek 5. 6. se v přednáškovém sále Špýcharu konala úvodní přednáška o buddhismu

Diamantové cesty a o tom, zda mohou buddhismus a meditace vnést více prostoru také do
mysli Evropana. Přednášející Veronika Černá se věnuje buddhismu a meditaci více než 15 let,
žije v buddhistickém centru v Praze. Vstupné 80 Kč, studenti a důchodci 60 Kč.

Buddhismus v moderním světě
Ve čtvrtek 12. 6. uvedlo muzeum dánský dokument, který vypráví o tom, jak došlo k pře-

nosu buddhismu z Východu na Západ. Celý příběh, který začal před 2 500 lety v Indii u Bud-
dhy Šákjamuniho, a končí dnes ve Dvoře Králové nad Labem a stovkách dalších měst, kde se
praktikuje buddhismus. Do Evropy se buddhismus dostal v 70. letech 20. století díky Olemu
a Hannah Nydahlovým, které požádal 16. Karmapa – „král tibetských jogínů” – aby přenesli
buddhismus do Evropy a Ameriky. Vstupné 60 Kč, studenti a důchodci 40 Kč.

Winter tour
V úterý 17. 6. pokračoval další dokumentární film, který představuje buddhismus Diaman-

tové  cesty netradiční  formou.  Sleduje přednáškové turné  lamy Oleho Nydahla  po Rusku.
Lama Ole Nydahl cestuje již více než třicet let po Evropě, Americe i Sibiři a učí o buddhismu.
Má tisíce žáků po celém světě, kteří ho na cestách často doprovázejí. Film uvedl český učitel
buddhismu Diamantové cesty Karel Trachta. Vstupné 80 Kč, studenti a důchodci 60 Kč.

ŠKOLY

Gymnázium
Projektový den – první světová válka

Studenti  třetích ročníků gymnázia a 2.  C pro své spolužáky i  žáky
8. tříd místních základních škol připravili na pátek 20. 6. projektový den,
připomínající sté výročí zahájení první světové války. Jednalo se o vhod-
né doplnění letní výstavy Ve spárech války v městském muzeu. Zatímco

výstava se soustředila čistě na regionální dějiny, studenti vytvořili sérii prezentací a aktivit
nejen o regionálních dějinách,  ale  především o významných vojenských a diplomatických
událostech i o každodenním životě této doby všeobecně. Návštěvníci během tří vyučovacích
hodin absolvovali jednotlivé krátké tematické programy, prohlédli si některé dobové předmě-
ty,  mohli se začíst do věrných kopií dobových novin a zhlédli  v aule jednoaktovku Velká
válka od Václava Hampela v podání 2. C. Během dopoledne představilo pět členů 5. praporu
polních myslivců z České Skalice, postupně pro jednotlivé skupiny, dobovou výzbroj a vý-
stroj a předvedli efektní ukázku výcviku. Nenásilnou rekapitulaci průběžně zajišťovaly pra-
covní listy stylizované do podoby dobového deníčku z války. 

Projektový  den  připravily  tři  třídy
gymnázia  pod  vedením  pedagogů
PhDr. Iva Rejchrta, PhDr. Ivany Syrovát-
kové,  Mgr.  Yvety Šecové a  Mgr.  Kláry
Halaxové. Absolvovalo ho ostatních pět
našich tříd s doplněním návštěvy výstavy
Ve spárech války v muzeu) a šest tříd zá-
kladních  škol.  Celkem se  tedy do akce
zapojilo asi 300 žáků a studentů, dostavi-
li se také někteří  další  zájemci, protože
program byl určen i pro veřejnost. 
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Ti všichni si díky němu netradičním způsobem připomněli význam Velké války pro naše
i světové dějiny.

Zdroj: gym-dk.cz, 6/2014

Nové středisko vysokoškolského vzdělání ve Dvoře Králové nad
Labem

V letošním roce vzniklo ve Dvoře Králové nad Labem nové studijní středisko České země-
dělské univerzity Praha.  Připojilo  se  k široké síti  147 konzultačních středisek,  ve kterých
v 12. letním semestru 2013/2014 studovalo 2 572 seniorských studentů v U3V (univerzita
3. věku) při PEF ČZU v Praze.

Středisko sídlí v městské knihovně Slavoj vybavené technikou umožňující virtuální přenos
přednášek vysokoškolských pedagogů. Zahajovacím tématem bylo studium Astronomie s od-
bornou exkurzí Hvězdárny v Úpici a plánovanou návštěvou Hvězdárny a planetária v Hradci
Králové. V následujícím zimním semestru si studenti vybrali dvě témata: Čínská medicína
a Lidské zdraví.

Noviny královédvorské radnice 6/2014, Ing. Irena Kejzarová, Krkonoše a Podkrkonoší, a. s.

Základní umělecká škola R. A. Dvorského
V neděli 1. 6. skupiny Elbereth Jana Prouzy, DiS., PlechBand, Crazy

Band Vladimíry Matuškové, DiS., a mažoretky Jaroslavy Bekové, DiS.,
účinkovaly v programu Poutník pěšky kolem světa na benefičním kon-
certě pro Domov svatého Josefa v Žirči.

V sále základní umělecké školy se uskutečnily:
V pondělí 2. 6 absolventský koncert Keyboardy.
V úterý 3. 6. proběhla vernisáž výstavy Jindry Vikové Portrét v keramice, kterou slovem

uvedl Ladislav Peřina. Výstava probíhala od 4. do 20. 6. v galerii Otty Gutfreunda.
Ve čtvrtek 5. 6. proběhl v sále školy Absolventský koncert.
V pondělí  9.  6.  byl  uspořádán koncert  žáků „Přípravné hudební  výchovy“ učitelky Ji-

ranové.
V pondělí 16. 6. se konal absolventský koncert ve hře na housle žáků učitelky Jany Ková-

řové, dipl. um.
Ve  středu

25. 6. se usku-
tečnila v gale-
rii  Otty  Gut-
freunda  verni-
sáž  výstavy
Hudba  v  nás
se  slavnost-
ním  předá-
váním  absol-
ventských  lis-
tů.  Výstava
probíhala  od
26. 6. do 5. 9.

V  sobotu
14.  6.  se  ta-
neční  obor
nejprve  před-
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stavil v Bílých Poličanech a později odpoledne ve Dvoře Králové nad Labem – Verdeku na
oslavě 130. výročí verdeckého hasičského sboru.

V úterý podvečer 17. 6. vystoupil Crazy Band Vladimíry Matuškové, DiS., na náměstí
T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem.

Ve středu 18. 6. po celý den vystupovaly mažoretky na Velké taneční show ve sportovní
hale ve Strži.

V sobotu 21. 6. v podvečerních hodinách zahrála Komořinka Markéty Mikulkové, DiS.,
spolu s Janem Prouzou, DiS., v kohoutovském kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Text: Mgr. Ivana Černá, ředitelka ZUŠ

SPORT

Fotbalový klub – TJ Dvůr Králové nad Labem
Jablonec nad Jizerou – Dvůr Králové nad Labem 3:1. Dvoráci v po-

hledném utkání v neděli 1. 6. srdnatě bojovali, radoval se ale zachraňující
se soupeř.

Dvůr Králové nad Labem – Turnov 1:4.  Další nevydařené utkání 8. 6.

Královédvorák ze Žirče Jaroslav Tomanec je mistr Evropy a svě-
tový rekordman

V Trutnově probíhalo od 2. do 7. 6. Mistrovství Evropy v silových disciplínách. V pondělí
2. 6. jsem jel s Jaroslavem Tomancem na toto Mistrovství Evropy udělat pro něj reportáž jeho
pokusů v disciplíně nazvané Dead Lift (mrtvý tah). Jarda byl ve skvělé formě, ve své kategorii
M71 a váhové kategorii 82,5 kg se stal výkonem 147,5 kg mistrem Evropy a vytvořil nejen
evropský, ale také světový rekord této kategorie.
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ZÁJMOVÁ ČINNOST

Dům dětí a mládeže Jednička
Jednička na akci technických služeb města

Technické služby města Dvora Králové nad Labem pořádaly 4. a 5. 6.
akci, kde představily účastníkům svou techniku. Jejich program pro obča-
ny města doplnila Jednička zábavnými aktivitami pro děti. 

Česko se hýbe – finále
Taneční kroužky z Jedničky se probojovaly až do finále v Praze. 

Pohádkové putování
Děti a rodiče se mohli zúčastnit 7. 6. již 13. ročníku tradičního pochodu podharťským le-

sem, kde se setkávali s pohádkovými postavičkami, které pro ně měly drobné úkoly. Za jejich
splnění získaly děti razítko. Na trase v délce do 5 km, která se opět trochu lišila od loňské, ne-
chybělo občerstvení. V cíli obdržel každý účastník diplom. Na připraveném ohni si účastníci
mohli opéct donesené buřty a v kiosku dokoupit občerstvení a sladkosti. 

„Bejby“ olympiáda
Pro děti z mateřských školek připravuje Jednička každoročně olympiádu v nejrůznějších

disciplínách. 

Bazar společenského oblečení
Ve dnech 11.–13. 6. pořádala Jednička bazar společenského oblečení, který byl především

pro mládež, která si chce doplnit svůj šatník společenským oblečením určeným do tanečních
kurzů, nebo naopak ho prodat. Prodejců bylo celkem dost, ale kupujících minimum. Nabídka
převýšila poptávku.

Královédvorské „Dračí žrádlo“ obsadilo 2. místo v závodě dračích
lodí

V sobotu 14. 6. se v Pardubicích konal již 8. ročník závodů dračích lodí. Přes 2 tisíce let
stará tradice pádlování na dračích lodích pochází ze starověké Číny. Lodě odvozené od boha
vod – draka – jsou 12,5 metrů dlouhé a pojmou dvacet pádlujících – 10 nalevo a 10 napravo.
Na konečných dvaadvacet členů posádky je pak doplní kormidelník stojící na zádi a bubeník
sedící na vysoké stolici vpředu, který údery do koženého bubnu udává rytmus pádlování. Pří-
dě a zádě lodí zdobí vyřezávaná dračí hlava a ocas.

Ptáte se, proč tyto řádky čtete v Novinách královédvorské radnice? Odpověď je jednodu-
chá, už pošesté se těchto závodů zúčastnila královédvorská ženská posádka s romantickým
názvem „Dračí žrádlo“. V letošním roce se do závodu přihlásilo celkem 6 ženských posádek.
Dračí žrádlo se dostalo do finálové rozjížďky, kde skončilo na pěkném 2. místě. Celá posádka
se shodla, že má ještě dostatek sil a přihlásila se i na závod na 1 km dlouhé trati. Tento závod
letos absolvovala poprvé a skončila na druhém místě.

Noviny královédvorské radnice 6/2014, Mgr. Alexandra Jiřičková
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Sraz trabantů na náměstí T. G. Masaryka
Na srazu vozidel z bý-

valé NDR 14. 6. se účast-
níci  mohli  kochat  pohle-
dem,  zvláště  ta  Pésedm-
desátka Coupe byla exklu-
zivní. Ale i některá cabria. 

Na  královédvorském
náměstí T. G. Masaryka se
zastavila  spanilá  jízda
účastníků  Srazu  vozidel
východoněmeckých  zna-
ček. Bylo se na co dívat.

ZAJÍMAVOSTI

P o U t N í K vykročil na cestu kolem světa
První strom míru zasadil P o U t N í K Petr Hirsch 30. 5. u základní školy v Podharti a ře-

kl, že strom je symbolické zhmotnění pěšího putování kolem světa. „Mír není něco samozřej-
mého, je to práce. Práce každého z nás, zejména na sobě samotných. Mým přáním při pěším
putování světem, je přinášet svůj vlastní vnitřní pokoj k lidem, od vesnice k vesnici, od města
k městu a ze státu do státu. A jako malou památku zanechat na různých místech, kterými
projdu, stopu, vyjádřenou zasazeným stromem, který má pocestným a kolemjdoucím nabízet
třeba chladivý stín nebo je vybízet k vzhlédnutí do rozvětvené koruny“. 

V neděli 1. 6. se Petr Hirsch zvaný P o U t N í K vydal na svoji další pouť tentokrát kolem
světa. Svoji cestu zahájil v kostele svatého Jana Křtitele, kde při mši svaté mu farář Jan Cze-
kala požehnal a věnoval křížek, který ho bude provázet po celou dobu jeho pouti. 

Po požehnání se  P o U t N í K vydal na svoji dvacetiletou cestu kolem světa. Se svými pří-
znivci a přáteli  kráčel do areálu Domova svatého Josefa v Žirči, kde Petr Hirsch zasadil další
již druhý strom míru. Právě sázení stromů míru je další součást jeho pouti po celém světě. Po
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zasazení stromu následoval kulturní pořad žáků základní umělecké školy R. A. Dvorského.
Odpoledne proběhla ještě sváteční mše v kostele svaté Anny a potom se P o U t N í K vydal
na svoji cestu přes Kuks do Jaroměře.

Součástí odpoledního programu bylo vyhlášení tipovací soutěže kolik, bude vážit batoh, se
kterým se Petr Hirsch vydá na svoji cestu kolem světa. V pravé poledne došlo ke zvážení ba-
tohu a konečná hmotnost byla stanovena na 18,70 kg. Jednotlivé tipy se pohybovaly od 8,64
do 31,7 kg. Vítězem se stala Hana Vítovcová s tipem 18,75 kg. Vítězka si mohla vybrat sní-
mek od Petra Hirsche z jeho cesty, jako fotoobraz. Druhý tip byl od Jitky Vejtasové 19,67 kg,
která obdržela básnickou sbírku Petra H. Sedmpany, a třetí tip měla Martina 19,82 kg, která
dostala dřevěnou poutníkovu CWG minci.

P o U t N í K Petr Hirsch na závěr odpoledne poděkoval všem přítomným za podporu jeho
pouti po světě.

Reportáž z této akce jsem pořídil nejprve ráno v kostele sv. Jana Křtitele a potom i od-
poledne z programu v parku v Žirči.

Královna Královských věnných měst 2014 pobyla v našem městě
Pro rok 2014 byla zvolena královna Královských věnných měst prostřednictvím interne-

tového  hlasování.  Vítězka  –  Martina  Rosenbergová  z  Nové  Paky  –  vyhrála  mimo  jiné
víkendový pobyt v jednom z věnných měst. Její volba padla na Dvůr Králové nad Labem, kde
byl pro ni připraven program.

Královna byla ubytována v hotelu Safari přímo v areálu místní zoo. Proto i první její ná-
vštěva vedla právě do zoo, kde strávila většinu sobotního dne. Nadšená byla zejména z jízdy
v safaribusu při západu slunce. Tento večer však na královnu čekaly i příjemné pracovní po-
vinnosti – povečeřela s představiteli města, kteří jí předali certifikát královny a drobné dárky.

Druhý den ráno byl pro královnu připraven vyhlídkový let. Malé letadlo startovalo na le-
tišti v Žirči a dobré počasí královně umožnilo shlédnout jako na dlani královské město, Hospi-
tal Kuks, Jaroměř s pevností Josefov, nádrž Rozkoš i přehradu Les Království. Po přistání ná-
sledoval výlet k nedalekému Braunovu Betlému s novou naučnou stezkou a po navazující Kří-
žové cestě 21. století zpět do Žirče.

V neděli odpoledne si prohlédla historické centrum Dvora Králové nad Labem a splnila si
také sen projít se po přehradě Les Království, kterou viděla ráno z letadla. 

Noviny královédvorské radnice 7/2014, Jana Mikysková

Velitel HZS Jaromír Brdička odchází do důchodu
V pondělí 30. 6. se konala malá slavnost. Do důchodu odcházel velitel Hasičského zá-

chranného sboru ve Dvoře Králové nad Labem Jaromír Brdička.
Jaromír Brdička byl hasičem již od svého dětství. Měl k tomu i rodinné zázemí, protože

jeho maminka byla dobrovolnou členkou hasičského sboru ve Dvoře Králové nad Labem
a věnovala se mládeži. Jaromír se pak v roce 1972, když se vytvořila ve Dvoře Králové nad
Labem profesionální jednotka, stal jejím členem. V roce 1997 se stal velitelem této jednotky
a po 42 letech, právě 30. 6. 2014, odešel do důchodu. 

Oslava to byla jak se patří na odchod velitele. Na Jaromíra čekal u staré hasičské zbrojnice
u kostela koňský povoz s kočím. Jaromír ještě jako stále velitel jednotky nasedl na kozlík
a vydal se na cestu. Nejprve jeli k radnici na náměstí a pak se již vydali na cestu směrem k no-
vé hasičské budově, kde nyní sídlí královédvorský hasičský záchranný sbor. Tam již na osla-
vence čekalo slavnostní přivítání krajským velitelem HZS plukovníkem Menclem a samozřej-
mě všemi kolegy i dalšími dobrovolnými hasiči. Pak následovalo neodmyslitelné předávání
darů a oslava pokračovala malým občerstvením. Nakonec pár snímků.
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Dobrovolní hasiči ve Verdeku slavili 130 let od založení
V sobotu 14. 6. byla velká oslava 130. výročí založení dobrovolného hasičského sboru ve

Verdeku. Při této příležitosti se za dřevěným mostem ve Verdeku konala velká oslava. Byl při-
praven bohatý program, jak kulturní, tak i soutěže hasičských družstev. Na oslavu se sjelo
několik dobrovolných hasičských sborů z okolních vesnic. K vidění byla nejen nová technika,
ale byly tu i historické hasičské automobily a stříkačky. Na programu byly nejen závody druž-
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Jaromír Brdička přijíždí na stříkačce tažené koňským spřežením

Velitel krajského HZS předává pamětní plaketu Triko s celým kariérním postupem



stev, ale také ukázka zásahu profesionálního hasičského záchranného sboru při vyprošťování
osoby při autonehodě. Oslava se vydařila a pokračovala až do večerních hodin.
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Velitel dobrovolného hasičského sboru Verdek Vrati-
slav David

Oslav se zúčastnila i starostka města Edita Vaňková

Vyprošťování osoby z havarovaného auta Předání čestného uznání panu Žižkovi



Další zajímavosti obrazem

Altán v parku Schulzovy
sady  dostal  nový  kabát  ve
veselých  barvách.  Uvnitř
altánu byly osazeny lavičky
na odpočinek.  Strop altánu
je  vymalován  jako  noční
obloha  s  hvězdami  a  pla-
netami.
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Zásah při hašení hořícího auta Stará stříkačka hasičského sboru Verdek

Na podloubí náměstí T. G. Masaryka otevřela
Fast food paní Shakirzyanová

Nová pizzerie Calabria na podloubí náměstí
T. G. Masaryka



Boutique G – B v Havlíčkově ulici Sídlo firmy Jiří Klejšmíd v Palackého ulici

Na Labi u splavu ve Verdeku je umístěn malý pomníček s křížem věnovaný Tomáši Pal-
movi, který se tu v červenci 2009 utopil ve věku 16 let.
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