
Ilustrace na měsíc červenec – Tereza Rykrová, základní škola Schulzovy sady
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MĚSTSKÉ UDÁLOSTI

Instalace mostního provizoria v Nedbalově ulici
V pondělí 21. 7. byl v ulici Nedbalova v Podharti položen provizorní

most. Instalace mostního provizoria umožnila provoz bez nutnosti další-
ho snižování únosnosti stávajícího mostu, což by bylo nutné vzhledem
k neustále zhoršujícímu se stavu jeho uložení. Po poslední mostní pro-

hlídce bylo nařízeno výrazné omezení provozu, a to pro vozidla max. do 3 t.

Nyní,  po  polo-
žení  provizorního
zařízení, je stanove-
na maximální únos-
nost opět na 9 t (vý-
hradní zatížení 15 t)
a jsou připravovány
podklady  pro  vy-
dání  stavebního po-
volení na stavbu no-
vého mostu. Mostní
provizorium  mělo
užší jízdní profil než
původní most, a ma-
ximální  rychlost  na
mostě  tak  byla  sní-
žena na 20 km/h.

Upraveno z Novin královédvorské
radnice 7/2014

Dostavba Dětského
centra

Od  17.  7.  začaly  práce  na
dostavbě  Dětského  centra  ve
Dvoře  Králové  nad  Labem
v ulici R. A. Dvorského, na kte-
rou Královéhradecký kraj získal
dotaci z Regionálního operační-
ho programu Severovýchod. In-
vestice  výrazně  zkvalitní  život
dětem, které v centru pobývají.
Děti  si  budou  moci  díky nové
investici  udělat  představu
o tom, jak vypadá běžný život
v  rodinách,  a  naučí  se  zvládat
každodenní  povinnosti,  jakými  jsou například  příprava  jídla,  praní,  žehlení  nebo uklízení.
Tyto návyky by jim v případě adopce nebo přechodu do pěstounské péče měly usnadnit při-
způsobení se nové rodině.
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V  rámci  projektu  vznikne
v  areálu  šest  nových  objektů.
Pět  z  nich  bude  sloužit  jako
obytné  buňky,  ve  zbývajícím
budou umístěny šatny. Všechny
budou mezi sebou i se stávající
budovou propojeny krytým ko-
ridorem. Celkové  náklady  na
akci přesáhnou 13,7 milionu ko-
run.  Dotace  přitom činí  celých
sto procent  ze způsobilých vý-
dajů.

Akce se ale  dotkne i  hlavní
budovy centra, kde vznikne ná-
vštěvní  místnost  pro  rodiče  a
také příjmová ambulance. Dětské centrum je zdravotnické zařízení Královéhradeckého kraje a
vedle ústavní péče poskytuje také okamžitou pomoc dětem, které se ocitly bez jakékoliv péče,
byly týrány či zneužívány nebo byl jejich vývoj jinak vážně ohrožen. Centrum disponuje také
oddělením pro matky s dětmi.

Zdroj: Michal Friček, Královéhradecký kraj

Historie Dětského centra
Budovu  dětského  do-

mova  si  nechal   v  roce
1932  vystavět  továrník
Deutsch pro svoji rodinu.
Majetek  rodiny  Deutsch-
ových byl pro jejich státní
nespolehlivost  po  válce
konfiskován a v roce 1946
zde  byl  založen  dětský
domov. Jeho zřizovatelem
byl  Národní  výbor  ve
Dvoře  Králové  nad  La-
bem a první osobou odpo-
vědnou  za  provoz  tohoto
zařízení  byla  správkyně
domova paní Aloisie Ho-

lanová, narozená 1899.
Vzniklé zařízení neslo název Okresní dětský domov od 0–21 let. První dítě bylo přijato dne

16. 9. 1946. Přijímanými dětmi byli nejdříve váleční sirotci a rodiny s dětmi po živelných ka-
tastrofách. Z těchto dětí bylo nejmladšímu při přijetí 10 dnů a nejstaršímu 19 let.

Od 12. 9. 1951 byl dětský domov předán zdravotnictví (OÚNZ) a zajišťoval péči o děti od
1 roku do 3 let. Roky se v budově prováděly jen úpravy menšího rázu. Od října 1978 bylo
však zařízení uzavřeno z důvodu výměny elektro a vodoinstalace a děti předány do péče dět-
ského domova v Broumově. Dne 8. 9. 1980 byl provoz dětského domova opět obnoven.

Od 1. 1. 1992, po zrušení OÚNZ, byl dětský domov organizačně včleněn do příspěvkové
organizace Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov. Zřizovatelem byl Okresní úřad
v Trutnově. V roce 2001 došlo k přemístění kojeneckého ústavu z Trutnova do objektu dětské-
ho domova ve Dvoře Králové nad Labem. Toto obnášelo stavební úpravy většího rázu. 
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V prvním poschodí byla vytvořena mléčná kuchyňka, boxy pro novorozence a kojence, lé-
kařský pokoj a izolace. Došlo k přestěhování prádelny z druhého poschodí do suterénu. První
děti do kojeneckého ústavu byly přijaty dne 6. 12. 2001 a od 1. 4. 2002 mělo toto zařízení ofi-
ciální název „Kojenecký ústav a Dětský domov“.

Po zrušení okresních úřadů se stal zřizovatelem příspěvkové organizace Sdružení ozdravo-
ven a  léčeben okresu Trutnov Královéhradecký kraj.  Od 1.  1.  2003 byl  Kojenecký ústav
a Dětský domov ve Dvoře Králové nad Labem zaregistrován jako nestátní zdravotnické za-
řízení a metodicky řízený Zdravotnickým holdingem Královéhradeckého kraje, a. s.

Od 8. 3. 2006 jsou Kojenecký ústav a Dětský domov zapsány do obchodního rejstříku jako
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Od 1. 10. 2009 došlo k přejmenování zařízení na Dětské centrum.
www.destkecentrumdk.cz

Šéf textilky JUTA, a. s., kandidoval do Senátu za ANO 2011
Do Senátu na Trutnovsku kandidoval za ANO 2011 jako nezávislý majitel a šéf největší

české textilky JUTA, a. s., Ing. Jiří Hlavatý, který se dosud v politice neangažoval. Jeho sou-
peři v obvodu Trutnov byli za ČSSD senátor MUDr. Pavel Trpák, za ODS středoškolský uči-
tel a radní města Trutnova Mgr. Pavel Káňa a za TOP 09 náčelník Horské služby Krkonoše
Adolf Klepš. Za KSČM kandidoval důchodce Slavomír Brádler.

Volební program Ing. Jiřího Hlavatého vyšel z jeho životních zkušeností v oblasti pod-
nikání, z toho, jak se orientovat v konkurenci, jak se starat o lidi. V případě zvolení senátorem
chce dál zůstat v čele JUTY, a. s. Klíčovým manažerům by však dal více pravomocí.

Firma ho podle jeho slov už nepotřebuje tolik jako v minulosti. Za 25 let vybudoval ve fir-
mě JUTA, a. s., silný tým profesionálů, který je schopen podnik dál rozvíjet. V JUTĚ, a. s.,
která  vyrábí  hlavně technické  textilie  a  materiály pro  stavebnictví  a  zemědělství,  pracuje
Ing. Jiří Hlavatý přes 40 let. 

Královédvorsko.cz, 24. 7. (upraveno kronikářem)

Pokračoval projekt regenerace zeleně ve městě
Od přelomu  července  a  srpna  pokračovaly  práce  na  projektu  „Regenerace  zeleně  vy-

braných lokalit města Dvůr Králové nad Labem“. Začaly se provádět řezy stromů v lokalitách
Berlínek a ulice Nerudova – Starý hřbitov. Další práce probíhaly během srpna a září v loka-
litách Čelakovského, městský hřbitov, Lipnice hřbitov, Verdek hřbitov a Žireč náves.

Text: Martin Skrbek, odbor rozvoje, investic a majetku města

Zateplení MŠ ve Strži
Tato investiční akce v letošním roce pokračovala zateplením vnějšího obvodového pláště

včetně  jeho střešní  konstrukce.  Již  probíhající  práce byly ukončeny do 30.  9.  Celou akci
provedla na základě výběrového řízení firma Michala Havrana ze Dvora Králové nad Labem.
Finanční náklady na letošní etapu díla činily 3,3 mil. Kč vč. DPH. Realizací uvedené akce
dojde k podstatným úsporám nákladů na vytápění této mateřské školy i ke zlepšení prostředí
jak  pro  děti,  tak  i  zaměstnance.  Projekt  byl  spolufinancován  Evropskou  unií  –  Fondem
soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR. 

www.mudk.cz, 10. 7., Ing. Jan Fíla, odbor rozvoje, investic a majetku města
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Společenská rubrika
Noví občánci města

V červenci se narodilo v našem městě 6 občánků – 6 chlapců. 

Sňatky
V měsíci červenci uzavřeli ve Dvoře Králové nad Labem manželství tito snoubenci:
Jan Machek a Lenka Mynářová – 4. 7., Christakis Konstantinou a Marta Paradiová – 4. 7.,

Josef Kotýnek a Věra Flečková – 10. 7., Milan Slezák a Michaela Konečná – 11. 7., František
Ruprecht a Renata Sobotková – 12. 7., Radan Černý a Kristýna Marxová – 19. 7.

V areálu golfového hřiště Nová Amerika uzavřeli manželství: Jan Harrer a Kristýna Pavlíč-
ková – 12. 7. 

V obci Vítězná uzavřeli manželství: Pavel Novák a Radka Kreibichová – 12. 7.

V obci Smiřice uzavřeli manželství: Jiří Cerman a Martina Schillerová – 5. 7.

Úmrtí
V měsíci červenci zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 23 občanů, z toho bylo 10 krá-

lovédvorských, 4 muži a 6 žen.

Jubilea a vítání občánků
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubileích v červenci 22 ob-

čanů s gratulací a kytičkou. V tomto období oslavily 4 manželské páry stříbrnou svatbu, 6 pá-
rů zlatou svatbu a dva páry svatbu diamantovou.

KULTURA

Hankův dům, městské kulturní zařízení
Královédvorské hudební léto

V  posledních  letech  se  stalo  tradicí  letních  dnů  Krá-
lovédvorské hudební léto. Hankův dům v červenci a srpnu pořádá soubor koncertů. 

Ve  středu  9.  7.
byl na náměstí T. G.
Masaryka  uspořá-
dán  koncert  na-
zvaný Dechfest.  Na
programu  vystoupi-
la  dechová  kapela
Křídlovanka  z  Bře-
hů.  Dechovou  hud-
bu  Křídlovanku  za-
ložil  v  roce  2001
trumpetista  Michal
Chmelař. Již od po-
čátku kapela sklíze-
la  jeden  úspěch  za
druhým. Hned v ro-
ce  2003 získala  titul  laureáta  soutěžního festivalu  Vejvodova Zbraslav.  Kapela  je  složena
z profesionálních  hráčů  – absolventů  konzervatoří  a  vysokých uměleckých škol.  Převážná
většina muzikantů Křídlovanky se hudbou živí jako členové předních českých symfonických
nebo dechových orchestrů nebo učí na uměleckých školách.
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Po  Křídlovance
vystoupil  se  svým
osvědčeným progra-
mem  královédvor-
ský  swingový  or-
chestr  Big  Band
Dvorský  vedený
kapelníkem
Ing.  Janem  Neru-
dou.

Tři mušketýři
V sobotu 19. 7. večer uvedlo kino Svět přímý přenos divadelního představení hry Ale-

xandra Dumase Tři mušketýři z náměstí v Plzni se známými herci Janem Přeučilem, Kristý-
nou Leichtovou, Petrem Konášem, Viktorem Limrem, Janem Teplým a Radkem Valentou.

Možnost přenášení těchto představení, která jsou digitálně vysílána, umožňuje nově zre-
konstruované kino. 

Jazzový večer
Ve čtvrtek 24.  7.  se konal na ná-

městí  Václava  Hanky jazzový večer.
Nejprve vystoupila kapela Jazz Police
z Hradce Králové s americkým zpě-
vákem  Mikem  Colem,  mezinárodní
hudební  skupina  zaměřená  na  živou
produkci  jazzové,  swingové,  pop-
jazzové a taneční hudby.

Druhou  skupinou  byl  Betty  Lee
Quartet, který se ve svém projevu hlá-
sí ke stylu Norah Jones, což dokládá
i  písní  Don't  Know  Why  z  jejího
repertoáru. Jazzové standardy v jejím
podání jsou opravdovou lahůdkou: In
a Mellow Tone,  Summertime Mercy
Mercy  Mercy…  Alžběta  Pažoutová,
finalistka pěvecké soutěže Česko Slo-
vensko má talent, se ve svém projektu
Betty Lee Quartet zaměřuje na rema-
ky popových hitů i jazzové a soulové
standardy,  které  jsou  v  jejím podání
pro posluchače opravdovou lahůdkou. 
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Městská knihovna Slavoj
Jak se měnila knihovna v červenci 2014

V průběhu června slyšeli uživatelé knihovny větu: „Knihy (časopisy)
můžete vrátit až do 15. 8. bez jakýchkoli sankcí, protože bude knihovna

celý červenec uzavřena z důvodu oprav a úprav interiéru“. Toho, kdo knihovnu nenavštěvuje
a  služeb  knihovny  žádným  způsobem  nevyužívá,  nejspíš  nechá  tato  informace  zcela
chladným. Pro některé návštěvníky bylo však toto zjištění velmi nepříjemné.  To, co se dělo
v oddělení pro dospělé posledních čtrnáct dní v červnu, jsem viděla do té doby snad jen v su-
permarketech při totálním výprodeji skladů. Čtenáři odcházeli domů s naditými taškami a po-
přáli nám pěknou dovolenou.

Příznivci facebooku vědí, že v průběhu prvních prázdninových dní jsme si dovolené moc
neužívali. S vyklízením prostor v patře budovy pomáhali nám knihovnicím také brigádníci.
Dva dny po uzavření by nikdo neřekl, že se nachází ve stánku kultury. Strhané koberce, vytr-
hané parkety, díry ve zdech po dřevěném obložení, všude plno prachu a po knížce ani stopy.
Myšlenka, že tuhle spoušť přece nemůžeme dát „do kupy“ během jednoho měsíce, se vtírala
do mé hlavy stále s větší intenzitou. Naštěstí tu byla ještě druhá, která avizovala, že „to do-
padne“. Kde uvidíte změnu?

Změnu uvidíte už při vstupu do budovy. Chodba je nově vymalovaná a obrazy či fotografie
jsou umístěny v novém variabilním závěsném systému. V oddělení pro dospělé návštěvníci na
první pohled nic nového nezaznamenají, přesto zde proběhla zásadní změna. Z té mají radost
hlavně  knihovnice,  protože  se  jedná  o  reorganizaci  skladových  prostor.  Literární  čajovna
společně se studovnou získala naprosto novou vizáž „pouhým“ vymalováním. Hudební oddě-
lení bylo pokryto novou podlahovou krytinou a co je velmi podstatné, uživatelé internetu pro
veřejnost jistě ocení nový systém připojení k síti, který by měl být proti předchozímu stavu
několikanásobně rychlejší a funkční. Bezdrátové připojení bylo doposud možné využívat pou-
ze v čajovně, nově bude možné připojit chytrý telefon, tablet či notebook k Wi-Fi také v patře
budovy, konkrétně ve studovně a v oddělení pro děti. Zde proběhla nejvýraznější změna. Na-
učná literatura je nově zcela oddělena od beletrie v zadní části dětského oddělení a je doplně-
na realistickou malbu přírody. Knihy jsou umístěny v nových regálech a starý koberec byl na-
hrazen novým. V celém patře byly zvětšeny průchody mezi jednotlivými odděleními, čímž je
připraveno pro plánovaný bezbariérový pohyb po celé knihovně. Studna vědění byla po deseti
letech zbourána, ale nemusíte mít strach, bude se opět na co dívat. Překvapení vás čeká také
v oddělení pro děti, ale jaké neprozradím, přijďte se podívat na vlastní oči.

Od 1.  8.  by měl  být  spuštěn zkušební  provoz nových webových stránek.  Přístup bude
možný přes link na stávajících stránkách www.slavoj.cz. Za veškeré podněty, zlepšení a při-
pomínky k nové internetové prezentaci knihovny vám předem děkujeme.

Tento článek píši v půli července, takže ještě nevím, která shora uvedených myšlenek se
stane realitou. Přesto už dnes bych chtěla poděkovat Tomáši Machkovi za skvělou spolupráci
a organizaci prací, které zajišťovalo město Dvůr Králové nad Labem, Jiřímu Hojnému, který
stojí  za  veškerými  truhlářskými  pracemi,  a  Zdeňku  Brzlínkovi  za  malířské  práce.  Za
funkčnost a zlepšení systému k připojení na veřejný internet,  stejně jako za nové webové
stránky, patří poděkování Radku Vaňurovi. Díky patří také Mgr. Jiřímu Holanovi ze ZUŠ, kte-
rý se svými žáky z výtvarného oboru pracoval na trojrozměrných návrzích vzhledu literární
čajovny. Děkuji také Janě Myslivečkové za velmi užitečné podněty a speciální dík patří Jitce
Mašínové, která stojí za uměleckými malbami v čajovně a v oddělení určeném dětem a mlá-
deži. Její nasazení, vždy doprovázené milým úsměvem a skromností, bylo naprosto neuvěři-
telné. Samozřejmě děkuji také všem zaměstnancům, pro které se knihovna stala v červenci
spíše posilovnou a kteří zde vytváří příjemnou atmosféru pro dětské i dospělé čtenáře.
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Obrazová část rekonstrukce knihovny
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Internetová učebna Kompozice regálů pro knihy s akváriem doplněné mal-
bou na zeď

Překrásné malby s tematikou Afriky od paní Jitky Mašínové

Text: Mgr. Marta Staníková, ředitelka
Foto: archiv městské knihovny Slavoj



ZOO Dvůr Králové, a. s.
Unikátní zulský válečník v zoo

Dne  23.  7.  byla
v  zoo  instalovaná
unikátní  socha  zul-
ského  válečníka.
Vytvořil  jí  řezbář
Harrison  ve  městě
Bulawayo  v  Zim-
babwe,  tedy  ve
městě,  odkud  po-
chází  i  skupina
IYASA.  Socha  je
vytvořená  ze  dřeva
Leadwood,  kterému
se  také  někdy  říká
olověné dřevo,  pro-
tože je velmi těžké.
Stromy  Leadwood
rostou  velmi  po-

malu, do průměru 1 metru asi 1000 let. Téměř stejně tak dlouho odumřelé stromy vysychají.
Socha je  tedy vyrobena z  materiálu starého přes  1500 let.  Stromy Leadwood jsou přísně
chráněné  a  samotné  dřevo  se  nesmí  vyvážet,  jenom umělecké  výrobky.  Zulský  válečník
umístěný v zoo váží 583 kg a je téměř 3 metry vysoký. Je tak nejtěžší známou sochou z dřeva
Leadwood v České republice. Vybalení a instalace sochy nebylo vůbec jednoduché.

Festival Doteky Afriky v zoo
Když nepochopíme mentalitu lidí černé pleti, těžko můžeme pomoci přírodě…jedno bez

druhého zkrátka nefunguje…

Festival  Doteky
Afriky  režiséra  Jana
Svatoše na své čtvrté
pouti  zavítal  do  zoo
ve  dnech  26.–27.  7.
Spolu s ním do zoo-
logické  zahrady  ve
Dvoře  Králové  nad
Labem, která se letos
stala  jeho  hlavním
partnerem,  zavítali
afričtí umělci z Mali,
Konga, Ugandy, Gui-
ney  či  Ghany.  Nej-
většímu  zájmu  divá-
ků  se  těšil  večerní
program, v němž ex-
celovala  skupina
IYASA ze Zimbabwe
a zejména pak oslni-

vé ohnivé umění skupiny Ad Infinitum, které diváky zcela uchvátilo.
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Festival slavnostně zahájila patronka festivalu, emeritní velvyslankyně v Keni Gita Fuch-
sová,  filmař Steve Lichtag a  cestovatelská legenda JUDr.,  PhDr.  Miloslav Stingl,  kteří  se
spolu  s  dalšími  vzácnými  hosty  a  představiteli  východočeského  kraje  podepsali  na
festivalovou vlajku a po-křtili umělecký kalendář Africké stíny ředitele festivalu Jana Svatoše.
Součástí zahajovacího programu byl i začátek kampaně Burn Horns! – Save rhinos (Spalte
rohy – zachraňte nosorožce!), kterou odstartoval ředitel zoo MVDr. Přemysl Rabas spolu s
moderátorkou TV Prima Monikou Leovou.

Na pódiu amfite-
átru  se  vystřídalo
hned  několik  výji-
mečných  skupin
i jednotlivých uměl-
ců z ČR i zahraničí.
Velký  úspěch  divá-
ků  sklidila  hudební
skupina  Joseline
Amutuhaire,  jejímž
prostřednictvím  se
diváci ocitli v Ugan-
dě.  Dále  nechyběly
workshopy,  před-
nášky, ale také spe-
ciální  večerní  pro-
gram  s  promítáním
filmu  Vzpomínky
na  Afriku  pod
hvězdným  nebem.
Diváci se Afriky dotkli doslova všemi smysly, navíc ve stylové královédvorské zahradě, která
se pyšní největší kolekcí afrických zvířat ve střední Evropě.

Paralelně  s  hlav-
ním programem bě-
žely i přednášky od-
borníků,  které  spo-
jovala  vášeň  pro
Afriku.  Zvláštnímu
zájmu se těšila před-
náška filmaře a  po-
tápěče Steva Lichta-
ga  a  nevidomého
horolezce  Jana  Ří-
hy, který zdolal  Ki-
limandžáro.  Akce
měly  pohled  ná-
vštěvníka  obohatit
o lidský rozměr Af-
riky.  Když  nepo-
chopíme mentalitu tamních lidí, těžko můžeme pomoci přírodě, jedno bez druhého zkrátka
nefunguje. Další přednášku měla Romi Straková o cestovatelce Osa Johnsonové. Přednáška
byla zároveň pozvánkou na nový film Jana Svatoše, který natáčí v USA.
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Obnovené promítání v letním kině v zoo
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Součástí doprovodného programu byl i africký trh, jehož se letos zúčastnil rekordní počet
vystavovatelů. Prodávaly se tradiční i netradiční produkty z Afriky od afrických korálků přes
šatstvo, sochy až po africké potraviny včetně hmyzích specialit. Své projekty prezentovaly ne-
ziskové organizace UNICEF, ADRA či Čokoládové děti.

Mnoho diváků využilo možnost nechat si uplést africké copánky od ghanské umělecké ka-
deřnice Barbary Bioh. Dospělí i děti si v soutěžích vyzkoušeli stopařské umění, hlavičkování
s africkým míčem vyrobeným z odpadu nebo pétanque s kokosovými ořechy. Dokonalou iluzi
Afriky vytvořilo slunečné počasí s tropickými teplotami.

Text: Jana Myslivečková, tisková mluvčí zoo

Městské muzeum
Ve spárech války

V červenci  stále  pokračovala  výstava  Ve spárech  války,
výstava  věnovaná  100.  výročí  vypuknutí  1.  světové  války.

Vstupné dospělí 30 Kč, děti studenti a důchodci 20 Kč.

Loutkové divadélko Zvoneček
Ani v prázdninovém čase dovolených nepřerušilo loutkové divadélko Zvoneček svá před-

stavení pro malé diváky. Pouze nedělní termíny změnilo na čtvrteční, a to 3. 7., 17. 7. a 31. 7.,
vždy odpoledne v 17 hodin. 

Spláchni nudu muzikou
V pátek 16. 7. odpoledne pokračoval seriál letních akcí „Spláchni nudu muzikou“. Náměstí

opět ožilo muzikou v podání dvorských DK – DJ´S.

Pro děti byla připravena trampolína i pískoviště, pro dospěláky pak stánek s pivem a další-
mi dobrotami,  včetně skvělého hamburgeru.  Nechyběl ani stolní fotbálek apod. Vstup byl
zdarma.

SPORT

Fotbalový klub – TJ Dvůr Králové nad Labem
Přípravné utkání Slavia Hr. Králové – Dvůr Králové 2:1 (1:0)

V sestavě  Dvora  Králové  nad  Labem  došlo  přes  léto  k mnoha
změnám. Nově sehrávající se tým tak potřebuje přátelské zápasy jako sůl.
Ve středu 23. 7. vyrazil na hřiště královéhradecké Slavie, kde ovšem neu-

spěl. Svěřenci Miroslava Chalupy prohrávali už po poločase, korigovat na 1:2 stačil až dvě
minuty před závěrečným hvizdem středopolař Vaníček.

Branka Dvora  Králové  nad  Labem: Vaníček.  Sestava  TJ  Dvůr  Králové  nad  Labem:
Ulrych (Matula,  Dobřichovský) – Picha,  Drapač,  Podolník,  D. Černík – V. Hák, Vaníček,
Hruška, Tomeš – D. Černík, Žaba (střídali: Tichovský, Mertlík, Krejsa).

Divizní sestava se na podzim změní, nových jmen je letos celá řada
Velkými změnami prochází v letní přestávce kádr našeho divizního klubu. Řada hráčů od

podzimu modrý dres Dvora Králové nad Labem neoblékne, a to z několika odlišných důvodů.
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Tím prvním je ukončení hostování ze strany univerzála Ondřeje Ujce, přerušit činnost se
rozhodl útočník Martin Otradovský, středopolaře Františka Fejka si vyhlédl třetiligový nová-
ček SK Union (Nový Bydžov / Nová Paka), posledním hráčem, jenž by měl dvorské barvy
opustit, je záložník (na jaře vlastně obránce) Martin Kilevník. 

Že ve dvorském klubu dojde ke změnám, bylo jasné už po konci uplynulého jara. Úzký
kádr totiž v sezoně 2013/2014 bojoval s řadou zranění a sám kouč Miroslav Chalupa v roz-
hovoru pro Krkonošský deník uvedl, že se s ničím podobným v dlouhé trenérské kariéře ještě
nesetkal. Musely se tudíž shánět posily, to ještě navíc nikdo netušil, že ze stávajícího úzkého
kádru zmizí tato čtyři jména. Když se k tomu přidají tradiční pracanti v zahraničí Kristián
Samler (Švédsko, USA) a Jan Řežábek (Anglie), kteří budou na začátku sezony týmu určitě
scházet, přišel Dvůr hned o šestici hráčů. Na marodce navíc zůstávají další členové základní
sestavy Kruliš, Rejl, Ježek a Klazar!

„Objevili  jsme se v nezáviděníhodné situaci a prakticky nyní tvoříme úplně nový tým.
Pozitivní zprávou tak pro všechny příznivce klubu byl fakt, že nejlepší střelec mužstva Jakub
Černík se rozhodl ve Dvoře Králové nad Labem pokračovat. K němu mu vedení našeho oddí-
lu přivedlo bratra Dominika Černíka, jenž je „povoláním“ obránce a defenzívu vyztužil také
z Hradce Králové příchozí stoper Jakub Drapač. Přípravu s týmem navíc zahájili novobydžov-
ští Petr Tomeš a Ondřej Vaníček, kteří projevili zájem ve Dvoře Králové být a navíc by se
mohli  stát  součástí  transferu Fandy Fejka na opačnou stranu.  Brankářskou dvojici  Viliam
Ulrych – Vladimír Matula navíc doplní talentovaný gólman Miroslav Dobřichovský, jenž ve
Dvoře na jaře působil coby dorostenec na střídavý start.

Jak vypadal nejužší kádr Dvora v minulé sezoně: Ulrych, Picha, Podolník, Kruliš, Rejl,
Ježek, Samler, Kilevník, Fejk, Ujec, Řežábek, Klazar, J. Černík, M. Otradovský.

Na jaká jména by mělo áčko spoléhat na startu podzimu: Ulrych, Dobřichovský, Matula,
Picha,  Drapač,  Podolník,  Kasan,  D.  Černík,  Vaníček,  V.  Hák,  Hruška,  Vitebský,  Tomeš,
Marks, J. Černík, Vladeka.

Vůbec největší radost by do klubu mohl vnést příchod odchovance Bílé Třemešné Martina
Hrušky, agilní štírek prožil nejlepší roky kariéry na Slovensku, kde si v dresu Trnavy zahrál
i evropské poháry. Posléze si jej dokonce vyhlédl trenér Pavel Vrba do Viktorie Plzeň. Tam si
univerzál zahrál i předkolo Evropské ligy proti Besiktasi Istanbul (1:1 a 0:3), ale následně
prohrál boj o triko s Petrem Jiráčkem.

Dvoráci za sebou mají deset dní přípravy, během nichž sehráli i dva přátelské zápasy. Na
hřišti divizního Nového Boru remizovali 2:2 a stejný výsledek si připsali proti Železnému
Brodu. 

Po provedené rekapitulaci  uveďme odchody hráčů:  František Fejk do SK Union Nový
Bydžov (ČFL), Martin Kilevník do MFK Trutnov (divize), Ondřej Ujec ukončeno hostování,
Martin Otradovský přerušení sportovní činnosti.

Příchody nových hráčů: Martin Hruška hrál za FK Chomutov (ČFL), Dominik Černík hrál
za FC Hlinsko (krajský přebor), Petr Tomeš hrál za RMSK Nový Bydžov (krajský přebor),
Ondřej Vaníček působil v RMSK Nový Bydžov (krajský přebor), Jakub Drapač hrál za Sokol
Lhota pod Libčany (divize C), Miroslav Dobřichovský hrál v Sokole Bílá Třemešná (I. A tří-
da), Vojtěch Vladeka hrál v Sokole Vítězná (okresní přebor) + Dvůr Králové U19

Královédvorsko.cz, 28. 7., Martin Otradovský (upraveno kronikářem)
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Obrazová část výstavy Ve spárech války
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Uniforma s medailemi

Vařil se guláš v kotlíku a přílohou byl chléb



Softbal
Historický softbalový úspěch

V týdnu 21.–26. 7. se v holandském Hertogenboschi/Rosmalenu konalo XIII. ME juniorek
do 19 let v softbalu, kterého se zúčastnilo 14 týmů v celé Evropy.

Mezi 17 nominovanými hráčkami z celé České republiky byla i šestnáctiletá hráčka Softbal
Clubu Dvůr Králové nad Labem
Apolena Výborná. 

Tým,  který  v  základní  části
turnaje jednoznačně zvítězil nad
týmy Dánska a Izraele a podlehl
největšímu  favoritu  turnaje
týmu  Itálie,  se  nominoval  do
vyřazovací  části  turnaje  play-
off.  Vyřazovacích  bojů  se  zú-
častnilo osm nejlepších týmů ve
dvou  čtyřčlenných  skupinách.
První zápas s favorizovaným tý-
mem  Ruska  děvčata  zvládla
a po vítězství 9:0 započala neu-
věřitelnou „jízdu“ turnajem. Ve
čtvrtek  na  děvčata  čekal  ná-
ročný program. Ranní zápas s týmem Velké Británie,  ve kterém hrají prim naturalizované
hráčky z USA, byl ozdobou turnaje a naše děvčata zvítězila 6:0. Ve 30 stupňovém vedru před
zaplněnými tribunami se náš celek utkal s domácím Holandskem a po dramatickém průběhu
zvítězil v dohrávce sedmé směny 1:0. Děvčatům však nezbyl dostatek sil na večerní zápas
s Itálií, a tým nasadil slabší sestavu a šetřil síly na další průběh turnaje. V pátek ráno bylo sil
dostatek a Francie dostala lekci z produktivity! Vítězství 14:7 náš tým posunulo na celkové
druhé místo v tabulce mezi osmi týmy a zajistilo nám jistou medaili. Ve večerním zápase na
náš tým čekal vítěz tabulky Itálie. Naše mladé naděje od první směny zaskočily Italky a po
celý zápas soupeři nedovolily skórovat  a zvítězily 5:0. Tým Itálie tak musel do opravy o finá-
le s týmem Ruska, které však jednoznačně porazil 9:2, a Rusky tak skončily bronzové. Sobot-
ní odpoledne tak již počtvrté v tomto turnaji svedl proti sobě týmy České republiky a Itálie.
Čekal se nelehký boj a bylo jasné, že Italky tentokrát soupeře nepodcení. Tým Itálie nastoupil
a po první pálce vedl během okamžiku 2:0. Děvčata však kontrovala v zápětí a také v první
směně otočila skóre na 3:2. Ve čtvrté směně po dvoumetrovém odpalu Apoleny Výborné bylo
vedení veselejší, 4:2, a v páté směně děvčata přidala pátý bod. Italky však nesložily zbraně
a v šesté směně přidaly bod  a schylovalo se k dramatické koncovce. Nadhazovačka ČR Vero-
nika  Pecková  však  podala  neuvěřitelný  výkon  a  v  posledních  dvou  směnách  předvedla
4 strike-outy. Děvčata již žádný bod Italkám nedovolila dovést domů a po vítězství 5:3 se sta-
la historický poprvé mistryněmi Evropy v softbalu v kategorii juniorek.

 Oslava mohla vypuknout. Nejlepší pálkařkou, nadhazovačkou a MVP hráčkou se staly dle
statistik  hráčky  poražené  Itálie.  To  však  děvčatům  zlaté  medaile  nemohlo  nahradit!
Po dlouhých letech čekání na zlato, ve kterých neuspěla ani teta nynější zlaté medailistky
Apoleny Výborné, Hedvika, stejně tak bývalé dvorské hráčky Veronika Skalická-Tomková
a Lenka Jaklová, které měly ke zlatu také blízko, ty skončily o malý kousek stříbrné, jsme se
konečně dočkali. Děvčatům patří obrovská gratulace a přání mnoho úspěchů na MS v Oklaho-
ma City v USA 2015.

Královédvorsko.cz, Alan Výborný
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Tenisový klub Dvůr Králové nad Labem
JUTA Cup 2014

Tradičně velmi dobrou úrovní se pyšnil tenisový turnaj JUTA Cup ve
dnech 1.–5. 8., který dvorské veřejnosti nabídl již svůj čtrnáctý ročník.
Organizátory letos potěšila slušná divácká kulisa, naopak velké problémy
způsobilo značně nepřející počasí.

Akce díky horkému létu zpočátku probíhala  bez problémů,  nedělní
průtrž mračen však nadělala v areálu Hrubá luka takovou paseku, že se
boje musely na čas přesunout do zdejší sportovní haly. Ač pořadatelé dě-

lali, co mohli, a následky vichřice odstranili, pondělní déšť jim znovu pokazil plány. Přesto se
počasí umoudřilo a úterní odpolední program již narušen nebyl.

Milovníci bílého sportu tak mohli sledovat vyvrcholení celého turnaje. Dramatické bitvy
nabízely  nejen  dvouhry,  ale  i čtyřhry.  Nejeden  hráč  či  hráčka  se  museli  smířit  s nabitým
programem, jak ale ukazují  výsledky,  těm nejlepším ani  náročná cesta na vrchol nedělala
problém.

Ať  už  šlo  o  Daniela  Knoflíčka,  jenž  vyhrál  úterní  semifinále  i  finále  singlu  a  musel
zvládnout i semifinále čtyřhry.  Podobně se nadřely nejlepší dvě ženy turnaje. Jana Orlová
s Kateřinou Siskovou se probojovaly do vzájemného finále dvouhry a společně po boku navíc
dokráčely i k deblovému titulu.

Viditelnou stopu opět na dvorských kurtech zanechali odchovanci zdejšího tenisového od-
dílu. Zatímco v loňském roce se finálovou účastí blýskla mladičká Gabriela Knutsonová, letos
dokráčel  až do posledního zápasu turnaje  o dost  zkušenější  Michal  Vágner.  Tenista,  který
navíc svou roli musel skloubit s funkcí ředitele turnaje, potěšil nejen sebe, ale i dvorské teni-
sové příznivce, a to po boku parťáka Jana Valenty z TK Pernštýn 1897 Pardubice. Semifiná-
lová účast navíc unikla dvojčatům Nikole a Tereze Baumovým, jejichž cesta skončila na ra-
ketách pozdějších finalistek.

Také  letos  se  turnaj  odehrál  pod záštitou  bývalého  daviscupového  reprezentanta  Karla
Nováčka, jenž zavítal na kurty v sobotu a spolu s Ing. Jiřím Hlavatým, generálním ředitelem
společnosti  JUTA, a.  s.,  a zároveň sponzorem turnaje, představili  záměr a studii  výstavby
nového areálu.

Ve výsledcích

Dvouhra mužů – semifinále: Nebojsa (TJ Jiskra Otrokovice) – Vaníček (SK OAZA Praha)
7:6 (5), 6:2, Knoflíček (TK Agrofert Prostějov) – Jedlička (LTC Modřany 2005) 6:4, 6:4. Fi-
nále:  Knoflíček  –  Nebojsa  6:2,  6:2.  Čtyřhra  mužů  –  semifinále:  Vágner,  Valenta  –  Bru-
senbauch, Nebojsa 4:6,  6:3, 10:8, Knoflíček, Makrlík – Kameník,  Toman 6:1, 6:4.  Finále:
Knoflíček, Makrlík – Vágner, Valenta 6:3, 4:6, 10:8. Dvouhra žen – semifinále: Orlová (TK
Neridé) – Jarošová (Slavoj Český Brod) 6:1, 7:5, Sisková (TJ Jiskra Otrokovice) – Machalová
(TK SK Zlín) 0:6, 6:2, 6:4. Finále: Orlová – Sisková 6:4, 6:2. Čtyřhra žen – semifinále: Or-
lová, Sisková – Horáková, Čechová skreč, Jarošová, Baštářová – Mayerová, Machalová 7:6,
7:6. Finále: Orlová, Sisková – Jarošová, Baštářová 6:1, 6:0.

Vyroste nový tenisový areál?
Součástí programu 14. ročníku JUTA cupu bylo také sobotní představení konceptu rekon-

strukce a rozvoje zdejšího tenisového areálu. Jeho srdcem by se měla stát nová třídvorcová
tenisová hala s umělým povrchem. V moderním sportovním areálu nemá chybět ani restaura-
ce s terasou, klubové a provozní zázemí, kondiční a wellness zóna, ubytovací buňky pro hosty
a byt správce.
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„Areál, který vybudovala mi-
nulá generace, samozřejmě stále
slouží, ale již neodpovídá dneš-
ním nárokům. Jde o zastaralost
klubovny,  bytu  správce,  ale
hlavně je zničený povrch spor-
tovní  haly,  která  nesplňuje  zá-
kladní  podmínky.  Vše  souvisí
s naším  podnikem,  kde  mo-
dernizujeme  zastaralé  provozy
a snažíme se vytvořit lepší pod-
mínky.  Proto  bychom rádi  dali
do  pořádku  i  tenisový  areál,"
uvedl Ing. Jiří Hlavatý, generál-
ní ředitel společnosti JUTA, a. s. Předkládaný návrh řešení koresponduje s programovou ná-
plní klubu, kde jedna z hlavních priorit je práce s mládeží a podpora závodní činnosti členů.
Dalším cílem je vytváření podmínek pro rozvoj zdravého životního stylu amatérských spor-
tovců a pořádání sportovních i společenských akcí klubového charakteru.

Tenisová  akademie  je  tu  pro  děti  různého  věku,  od  předškolních  až  po  juniory.
Co  tedy  nyní  schází  k výstavbě  nového  areálu?  „Jde  o tři  základní  podmínky.  První  je,
abychom jsme sehnali peníze. Buď, aby společnost JUTA, a. s., byla v dobré kondici, nebo
aby se podařilo  sehnat  potřebné dotace.  Dalším předpokladem je,  že se  ve městě  nebude
stavět nová čistička. V případě stoleté vody by totiž areál byl rázem pod vodou, což by byla
hrozba pro samotnou výstavbu,“ doplnil svá slova Ing. Jiří Hlavatý.

Text: Tomáš Otradovský

ZÁJMOVÁ ČINNOST

Aquaerobik na Tyršově koupališti
O víkendu 19.–20. 7. bylo možno absolvovat lekce aquaerobicu na Tyršově koupališti, kte-

ré zdarma organizoval Americana bar.

Dům dětí a mládeže Jednička
Příšerky u moře aneb univerzita na jedničku v Itálii  

I letos nabídla Jednička od 27. 6 do 6. 7. oblíbený pobyt v italském le-
tovisku  Martinsicuro,  proslulém  nádhernou  palmovou  riviérou  a  azu-
rovým mořem. Pobyt byl vhodný pro samostatně jedoucí děti od 8 let, ro-
diny  s dětmi,  mládež  i  dospěláky.  Ubytováni  byli  v  apartmánech  pro

4–6 osob v rezidenci Tuttomare, vzdálené 5 m od veřejné písečné pláže s pozvolným vstupem
do moře. Pro děti byl zajištěn každodenní program na „příšerkovské“ téma, hry, koupání, sou-
těže, výtvarné dílničky, sportování, vycházky, vše pod vedením pedagogů.

www.ddmdvurkralove.cz
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ZAJÍMAVOSTI

Bouřka ve městě a zásah blesku do stromu
V pondělí 28. 7. se přehnala Podhartí bouřka. Blesk zasáhl jeden ze stromů na dopravním

hřišti. 

Uzavřena pivnice U Koppů na náměstí T. G. Masaryka
V  sobotu  26.  7.

byla  definitivně
uzavřena  pivnice
U  Koppů.  Důvodem
byla  přestavba  bý-
valého  hotelu  Labe,
dříve Kopp.

Byla  to  pivnice,
kde se scházeli štam-
gasti,  protože  vý-
čepní  uměl  natočit
dobré  trutnovské  pi-
vo Krakonoš 12°. Za-
jímavosti této hospo-
dy  byl  tzv.  „tunel“,
součást hospody, kte-
rá  propojovala  obě
místnosti.  Celý  ob-

jekt koupila stavební společnost ŽIŽKA, spol. s r. o. ze Dvora Králové nad Labem a bude ho
přestavovat a rekonstruovat na nový víceúčelový objekt.

Černá kronika
Mladíkovi řidičák dlouho nevydržel. Necelé dvě hodiny po půlnoci ze soboty 5. 7. na ne-

děli 6. 7. zastavili policisté na Benešově nábřeží řidiče motocyklu Gilera. Po kontrole dokladů
přišla na řadu i dechová zkouška a přístroj prokázal 1,54 promile v dechu sedmnáctiletého
mladíka, který na místě přišel o řidičský průkaz a z místa kontroly musel odejít po svých. 

Zajímavosti obrazem

Pohled na Hřibojedský vrch a Zvičinu při zapadajícím slunci
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Začala  rekonstrukce  fasády  a  přístavba
domu v Jiráskově ulici, hospoda na Karlově.
Nejprve  byla  vyměněna  okna,  pak  násle-
dovalo  zateplení  fasády  a  nakonec  barevná
omítka.

Základní škola Schulzovy sady, budova B,
dostala během prázdnin novou střechu.

Začátkem července byla uzavřena prodej-
na  pekárny  a  cukrárny  v  Riegrově  ulici.
V dolní části byla prodejna chleba a pečiva,
v horní části byl prostor využívaný jako cuk-
rárna. 
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