
Ilustrace na měsíc březen – Zuzana Havlíková, základní škola Strž
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MĚSTSKÉ UDÁLOSTI 

Řízením městské policie pověřen Jan Štípek
Zatímco v  jiných městech  řídí  městskou policii  starosta,  zde  je  od

11. března 2015 její hlavou zastupitel Jan Štípek (ANO 2011). Na svém
zasedání o tom rozhodlo královédvorské zastupitelstvo. Vrchním stráž-
níkem i nadále zůstává Mgr. Jindřich Hauke.

Podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, řídí obecní policii starosta města nebo
jiný člen zastupitelstva obce pověřený zastupitelstvem obce. Starosta Ing. Jan Jarolím tuto
změnu ve vedení městské policie vysvětluje tak, že se chce věnovat rozpracovaným projek-
tům, kauzám a problémům, které musí řešit. 

O pověření Jana Štípka rozhodla jeho osobní znalost
strážníků, spolupráce v oblasti prevence a předchozí zku-
šenosti.  Působil  jako manažer  ve vedení  společnosti  ob-
dobné velikosti  a obratu,  zná oblast  personalistiky,  účet-
nictví  a  legislativy.  Také  je  instruktorem  sebeobrany
s akreditací  MŠMT s  více  než  dvacetiletou  praxí  v  bo-
jových uměních a ve spolupráci s městskými strážníky se
věnuje v oddílu Self defence team MPDK výcviku sebe-
obrany, poskytování laické první pomoci a prevenci proti
kriminalitě. Je také specialistou v oboru elektro.

Noviny královédvorské radnice 3/2015

Rozdělení financí z dotačních programů města
Město  Dvůr  Králové  nad  Labem vyhlásilo  dotační  programy na  podporu  tělovýchovy

a sportu, veřejně prospěšných aktivit, sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální ob-
lastí a na podporu zdravotnictví, na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou nemovitou kul-
turní  památkou  nebo které  se  nacházejí  na  území  městské  památkové  zóny.  Na podporu
jednotlivých oblastí byly v průběhu února a března radou a zastupitelstvem města rozděleny
následující finanční prostředky:

a) na podporu tělovýchovy a sportu:
na činnost sportovních oddílů 2.859.000 Kč
na pořádání sportovních aktivit 145.000 Kč
b) na veřejně prospěšné aktivity 423.500 Kč
c) na sociální služby a služby související se sociální oblastí a na podporu zdravotnictví

1.220.000 Kč.
Noviny královédvorské radnice 3/2015, Bc. Petra Zivrová, odbor ŠKS

MDŽ a zachráněný život
Osmý březen patří Mezinárodnímu dni žen a právě v tento den se hlídce Městské policie

Dvůr Králové nad Labem podařilo včasným zákrokem přispět k záchraně života ženy. Správ-
ným vyhodnocením situace na místě oznámení a rychlou a bezchybnou spoluprací se slož-
kami  Integrovaného  záchranného  systému  se  podařilo  zachránit  život  ženě,  která  zůstala
v ohrožení života bez pomoci uzamčena ve svém bytě.

Text: Facebook, Mgr. Jindřich Hauke, 3/2015
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Nemocnice obdrží dotaci na zajištění dětské pohotovosti
Královédvorská radnice také v letošním roce finančně podpoří zajištění dětské lékařské

služby první pomoci (LSPP) v Městské nemocnici, a. s., ve Dvoře Králové nad Labem. O po-
skytnutí vyrovnávací platby ve výši 200 tis. korun rozhodli na svém březnovém jednání zastu-
pitelé. Město takto pomáhá nemocnici pravidelně již od roku 2003.

Službu město financuje proto, aby dětská LSPP pro obyvatele města a spádového území ve
správním obvodu obce s rozšířenou působností fungovala jako veřejná služba.

Noviny královédvorské radnice 3/2015

Výsledky šetření havárie na Labi
V minulém měsíci, dne 18. února, byla na Labi zjištěna vrstva bílé pěny, která z našeho

města doplula až do Jaroměře. Vodoprávní úřad nechal odebrat vzorky vody s pěnou a zajistil
provedení rozborů vody. Ve vodě byla prokázána pouze přítomnost saponátů (tenzidů), žádné
toxické látky naštěstí zjištěny nebyly. K úhynu ryb ani jiných vodních živočichů nedošlo. Pů-
vodce znečištění se zjistit nepodařilo. 

Noviny královédvorské radnice 3/2015, Mgr. Andrea Šévlová, OŽP

Názory občanů
Sto dnů od voleb

Nové vedení řídí naše město už více než sto dnů a co se mu podařilo? Nejdříve bez důvodu
zbavilo TSm funkčního vedení a na místo ředitele (prozatímního) jmenovalo dříve odvolané-
ho  vedoucího  pro  nefunkčnost  a  zadlužení  organizace.  Zavání  to  trafikou  pro  loajálnost,
zvláště nyní, když bylo zrušeno výběrové řízení na nového ředitele. Úklidové čety vídáme už
jen sporadicky, zimní údržba ve vzdálenějších lokalitách téměř neprobíhala, stránky a face-
book jaksi zamrzly. No, uvidíme na jaře. Co čistírna? Ať už nová, nebo stará. Obávám se a se
mnou další občané, že po pěti letech uplynutí „dohody“ se staneme opět rukojmími majitelů
staré čistírny a cenu stočného nikdo neovlivní. Jen vidina nové čistírny donutila vlastníky
s městem jednat. A co další předvolební sliby? Lokalita Tiby Zálabí a její kulturní využití – je
zbouráno! Co obstarání dotací – ať už státních, krajských nebo evropských na opravy a údrž-
bu místních komunikací? Co zaměstnanost? Vyjednávání s novými investory a potencionální-
mi  zaměstnavateli?  Vždyť  jsme  závislí  na  jedné,  maximálně  dvou  firmách.  Kdo  ze  za-
městnanců  dosáhne  na  průměrnou  mzdu?  Co  cyklostezka?  Její  projektová  dokumentace
a financování? Informujte, prosím, voliče o svých prioritách, chceme vědět, kam naše město
směřuje.

Noviny královédvorské radnice 3/2015, Libuše Vonková

Náhoda tomu chtěla...
V loňském roce jsem na krajském úřadě prezentoval připravenost našeho města na stavbu

cyklostezky z Kuksu směrem na přehradu Les Království. Padla tam myšlenka zajistit alespoň
každých 20 km trasy ubytování se vším, co k tomu patří, pro hendikepované. V tu chvíli mě
napadlo  seznámit  autora  „Vyhledávací  studie“  Ing.  arch.  Jana  Rittera  s  ředitelem
Ing. Mgr. Miroslavem Wajsarem a jeho zástupcem Mgr. Dominikem Melicharem z Domova
svatého Josefa (dále DSJ) v Žirči. Z první společné schůzky těchto lidí jsem byl nadšený.
Všichni mají vlastní vize, které se jim daří realizovat. V areálu DSJ se nyní intenzivně pracuje
na jeho celkové přeměně. Úžasní lidé a jsem rád, že jsem se s nimi potkal a mohl s nimi
spolupracovat.

Co nás v samotném Žirči čeká? Po cyklostezce přijedeme po levém břehu z Kuksu do
Stanovic. Za Stanovicemi pojedeme po novém mostě přes Labe po pravém břehu až do areálu
DSJ v Žirči. U této části bych se chvíli zastavil. Na dalších schůzkách jsme se shodli na rea-
lizaci „idealistické“ varianty, která by byla z důvodu zajištění maximální bezpečnosti dělena
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na pruh pro  vozíčkáře,  pěší  a  pro cyklisty.  Byl  by to  jakýsi  pilotní  projekt  v  rámci  celé
cyklotrasy od pramene Labe do Hamburku.  V první  fázi  se  bude muset  realizovat  pouze
cyklostezka a teprve po získání finančních prostředků z jiných zdrojů se bude realizovat další
oddělený pruh. Byla by to úžasná věc, protože by hendikepovaným lidem zpříjemnila tamní
pobyt  výlety  do  blízkého  Kuksu,  možná  i  do  našeho  města.  Další  myšlenky  se  výše
jmenovaným okamžitě začaly rodit v jejich hlavách. Třeba nabídka pobytových víkendů pro
hendikepované a jejich rodinné příslušníky. V rámci nich by mohli navštívit zoologickou za-
hradu, blízkou přehradu Les Království a již zmíněný Kuks. Zároveň bude opatrovníkům na-
bídnuta  služba  spočívající  v  návodu  a  praktických  ukázkách,  jak  obsluhovat  nemocného
člověka s roztroušenou sklerózou. Shodli jsme se na trase, kudy by měla cyklostezka pro-
cházet areálem DSJ. Po praktických zkušenostech z jiných lokalit musí být v tomto areálu
více chráněni klienti DSJ, protože ne všichni cyklisté se chovají ohleduplně.

Již několikrát jsem vedení Domova svatého Josefa veřejně poděkoval za jeho obrovský pří-
nos pro celkovou proměnu bývalého domova důchodců a jeho blízkého okolí. Včetně vysoké
úrovně poskytované péče o klienty. Taktéž poděkování patří arch. Ritterovi, neboť jeho „tah
na branku“ je obdivuhodný. Po společné schůzce ve středu 11. března za účasti místostarostky
města Mgr.  Alexandry Jiřičkové věřím, že současné vedení radnice chce v tomto projektu
pokračovat.

Noviny královédvorské radnice 3/2015, Jan Bém, zastupitel ODS

Válka sklenářů
Asi jste si také všimli, že ve Dvoře nám vykvetla další sklenářství. Jaká náhodička, že

hnedle dvě z nich jsou na tradičním místě v Jiráskově ulici „U Výprachtických“. Protože cho-
dím často okolo, nedalo mi to a chtěl jsem se zeptat, co je to za kulišárnu.

Výprachtičtí se rozhodli areál prodat, a tak truhlárnu vzadu koupil a začal provozovat pan
Brslínek.  Celkem logicky k truhlárně přidal i sklenářství – kdo by to neudělal  – vždycky
v areálu bylo a nyní nefungovalo. Bohužel se panu Brslínkovi nepodařilo (selhala půjčka,
nebo nechtěl – nevím – každý říká něco jiného) koupit i přední budovu, kterou si tedy koupil
někdo jiný. A hle, najednou se vpředu znovu objevilo původní sklenářství, které provozuje
partnerka mladého pana Výprachtického. K tomu se přidala nově zamčená brána, která bývala
vždy pro zákazníky truhlářství otevřená, a tedy nutnost probourat vstup z boku budovy (v prů-
jezdu mezi starou vilou a areálem). A nejspíš pro jistotu i nové výdejní místo Brslínků vedle
knihovny.

Naprosto nechci soudit, kdo komu dělá jaké naschvály, kdo blokuje parkování a proč. Proč
se nedomluvili již při prodeji, kdo tam sklenářství bude provozovat. Nevím, neznám, nerozu-
mím. Chyby budou zcela určitě na obou stranách a budou se těžce napravovat. V každém pří-
padě se asi nyní vyplatí si nechat opravit všechno skleněné, co doma najdete. Konkurenční
boj je vždycky výhodný hlavně pro zákazníky.

Královédvorsko.cz, Ing. arch. Jan Holan,14. března

Kancelář senátora Jiřího Hlavatého
Senátor Ing. Jiří Hlavatý otevřel svoji senátorskou kancelář na adrese Dukelská 417, Dvůr

Králové nad Labem (ředitelství Juta, a. s.), úřední hodiny: pondělí 15–17 hodin.

Křesťanská psychologická poradna Misericordia, o. p. s.
Křesťanská psychologická poradna nabízí konzultace osobám, které nejsou schopny vlast-

ními silami řešit svou obtížnou životní situaci a potřebují podporu druhé osoby. Služba nabízí
terapeutická setkání osobám, které nejsou schopny pravidelně využívat běžně dostupné sítě
zdravotních a sociálních služeb na Královédvorsku. Konzultace jsou poskytovány zdarma ve
Štefánikově ulici 1207.
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KULTURA

Hankův dům, městské kulturní zařízení
Plesová sezona

Dne 6. března se konal ples ZŠ 5. května, hrál JK Band,
Ohnišov.

Dne 27. března se uskutečnilo v Hankově domě zamykání plesové sezony, hrál Combo 2,
Litomyšl.

Elektrický Emil
V úterý 3. března uvedlo divadlo AHA Praha pohádku podle skutečného příběhu vyso-

čanské superhvězdy Emila Kolbena. Příběh plný (elektrického) napětí pro všechny, kteří si
chtějí splnit sny. Představení pro 1. stupeň ZŠ.

Perníková chaloupka
V neděli 8. března uvedla loutková scéna Klíček pohádku Perníková chaloupka.

Klára 3847 – příliš mnoho hvězd
V úterý 10. března uvedlo Docela velké divadlo Litvínov inscenovaný dokument podle

skutečných událostí z období holocaustu během 2. světové války. Příběh dívky Kláry Bro-
dyové, která byla pro svůj židovský původ v roce 1942 deportována do Osvětimi, kde přežila
až do konce války.

Dny R. A. Dvorského – XXI. ročník
V úterý 12. břez-

na  se  uskutečnil
první  večer  XXI.
ročníku  Dnů  R.  A.
Dvorského. Nejprve
vystoupil  Pilsner
Jazz Band s tím nej-
lepším  z  tradičního
jazzu  a  swingu.
Jako  druhé  vystou-
pilo dámské vokální
trio  Prime  Time
Voice  s  hudebním
doprovodem. 

Partička
Ve středu 18. března se v Hankově domě sešla Partička. Každá Partička je stoprocentní

improvizace, nikdy se tedy nic neopakuje. O tom přesvědčila šestice známých šílenců – Ri-
chard Genzer, Ondřej Sokol, Michal Suchánek, Igor Chmela, Marián Čurko a Daniel Dangl.

Dny R. A. Dvorského – druhý večer
V úterý 24. března se konal druhý večer XXI. ročníku Dnů R. A. Dvorského. Nejprve vy-

stoupil JK Band Pardubice se swingovými standardy, evergreeny a dixielandovými skladbami.
Jako druhý vystoupil Big Band Chrudim s klasickými i moderními úpravami známých melo-
dií. Hostem pořadu byla charismatická, osobitá a nezaměnitelná zpěvačka Dasha.
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Zleva: Ondřej Sokol, Igor Chmela, Richard Genzer, Daniel Dangl, Michal Suchánek
a vpředu Marián Čurko



Divadlo Eva tropí hlouposti
V neděli 29. března uvedlo divadlo Na Fidlovačce z Prahy hru Eva tropí hlouposti. Pří-

běh o rozjívené dívce, která se k překvapení všech zamiluje, slavil úspěch už v časopisecké
podobě, jako nezapomenutelný film Martina Friče a rovněž v knižním podání. Hráli: Marie
Doležalová, Denny Ratajský, Ludmila Molínová a další.

Městská knihovna Slavoj
Lovci perel

Knihovna vyhlásila druhý ročník soutěžní hry na podporu gramotnosti
pro jednotlivce a školní kolektivy. Konec soutěže byl v listopadu 2015.

Internet pro začátečníky
Od 3. do 25. března pořádala knihovna lekce základů práce s internetem pro všechny vě-

kové kategorie. Kurzovné 200 Kč.

Historie lyžování zvláště pak na Královédvorsku
Dne 4. března měl přednášku

Ing.  Karel  Raich  o  historii  ly-
žování  v  Krkonoších  a  Pod-
krkonoší,  zvláště  pak  na  Krá-
lovédvorsku.  Program byl  pro-
vázen  dataprojekcí.  Vstupné
dobrovolné.

Dobrovolnictví  a  občanská
společnost

Přednáška  PhDr.  Jiřího  Toš-
nera  o  dobrovolnictví  se  usku-
tečnila  ve  středu  11.  března.
Lektor,  spoluzakladatel  a  sta-
tutární  zástupce  národního

dobrovolnického  centra  HESTIA,  seznámil  posluchače  se  základními  informacemi
o dobrovolnické službě. 

Pohádkoterapie
Dne  13.  března  se  uskutečnila  další  pohádkoterapie.  Malé  čtenáře  tentokrát  zavedly

arabské pohádky do světa létajících koberců, tajemných džinů nebo krásných princezen se za-
halenými tvářemi. Vstup zdarma.

Tátové (dědové) čtou dětem, maminkám (babičkám) vstup povolen
V rámci března – měsíce čtenářů se 15. března sešli všichni, kteří rádi čtou svým dětem, na

odpoledním čtení pohádek a příběhů. Součástí akce bylo vyhodnocení soutěže Táta – čtenář.
Nominace obdržela knihovna od dětí, se kterými jejich tatínkové tráví svůj volný čas, mimo
jiné, právě čtením.

Carmen
Dne 18. března se mohli občané, kteří navštěvují knihovnu, seznámit s webovými strán-

kami knihovny a naučit se vyhledávat v on-line katalogu Carmen.

Trénování paměti
Trénování paměti s Jitkou Šmelhausovou se uskutečnilo 19. března. Akce se konala v rám-

ci Národního týdne trénování paměti (16.–22. března). Vstup zdarma.
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O češtině
Vedoucí jazykové agentury Syntagma Mgr. Jan Táborský provedl 25. března posluchače

českým jazykem od pravopisu přes stylistiku a jazykové zajímavosti. Vstupné 30 Kč.

Loutkové divadlo Klíček
V sobotu 28.  března uvedlo loutkové divadlo Klíček maňáskovou pohádku O pejskovi

a kočičce. Vstupné dospělí 20 Kč, děti 10 Kč. Po dobu vystoupení byla otevřena literární
čajovna.

Městské muzeum
Pokračování  výstavy  Helena  Fejková  –  Art  Inspi-
ration

Do 22. března pokračovala výstava známé módní návrhá-
řky, která představuje kolekci inspirovanou uměleckými směry a kulturou exotických zemí.
Vstupné dospělí 40 Kč, děti, studenti, důchodci 20 Kč.

Královédvorsko – krása za humny
Dne 19. března měl další  přednášku prof. Tomáš Mervart  o známých i  méně známých

místech Královédvorska. Vstupné 25 Kč.

Loutkové pohádky pro nejmenší
Divadlo Zvoneček uvedlo:
V neděli 8. března pohádku Rozmazlená princezna.
V neděli 22. března pohádku Strašidlo na hradě a čarovná píšťalka.

Společenský ples pro osoby s tělesným postižením
V úterý 3.  března  se v sále Zábavního centra Zálabí uskutečnil již 6. Společenský ples

pro  osoby s mentálním postižením s rekordním počtem téměř  300  zúčastněných.  Pozvání
na tuto akci přijalo 206 tanečníků se svými doprovody z 16 zařízení a z rodin. Je vidět, že zá-
jem o tuto akci každoročně stoupá, proto jsme v letošním roce byli nuceni z kapacitních důvo-
dů některé zájemce i odmítnout. K tanci a poslechu nám zahrála, stejně jako v minulých le-
tech, kapela RIVIERA z Ústí nad Labem. Kromě skvělé muziky nabídla kapela účastníkům
i možnost zazpívat si s hudebníky na pódiu. A že tuto možnost mnoho lidí využilo. Přivezla
nám i svá CD, která jsme při prezentaci rozdali. Kromě toho každý tanečník dostal lístek se
„štěstíčkem“, díky němuž vyhrál drobný dárek. Podle reakcí všech zúčastněných se úterní od-
poledne vydařilo a za pořadatele mohu říci, že se již těším na další akci, a věřím, že bude také
úspěšná. 

Noviny královédvorské radnice 4/2015, Mgr. Petra Punnerová 

 ŠKOLY 

Výsledky zápisů do prvních tříd královédvorských škol
Do prvních ročníků základních škol zřízených městem Dvůr Králové nad Labem proběhly

pro školní rok 2015/2016 zápisy ve dnech 11. a 12. února. K zápisům se dostavilo celkem
239 dětí. Z tohoto počtu žádají rodiče pro 38 dětí odklad povinné školní docházky. 

Do ZŠ 5. května přišlo k zápisu 43 dětí (z toho požádáno o odklad školní docházky pro
12 dětí), budou otevřeny dvě první třídy.

Do ZŠ Podharť se dostavilo k zápisu 38 dětí (z toho bude mít odklad školní docházky
5 dětí), ve škole budou otevřeny dvě první třídy. 

Do ZŠ Schulzovy sady přišlo k zápisu 116 dětí (z tohoto počtu bude mít odklad školní do-
cházky 17 dětí). ZŠ Schulzovy sady otevře čtyři první třídy. 
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K zápisu do ZŠ Strž se dostavilo 42 dětí (o odklad bylo požádáno u 4 dětí), škola otevře
dvě první třídy.  

Noviny královédvorské radnice 3/2015, Hana Petrášová

Gymnázium
Zájem o dvorské gymnázium roste

Je to teprve 18 měsíců, kdy dvorskému gymnáziu reálně hrozilo slou-
čení s místní střední školou, nebo dokonce zrušení šestiletého studia. Je
moc dobře,  že oba tyto pokusy protlačované silou moci se nepodařilo
prosadit, a protože nikdo z nás nemá rád kritiku, je lepší se k tomu již ne-

vracet.
V pondělí 16. března byla uzávěrka přihlášek do nových ročníků s výsledkem: do šestile-

tého studia se přihlásilo 39 a do čtyřletého dokonce 77 nových studentů.  Samozřejmě, že
proběhnou přijímací zkoušky, ale už dnes můžeme říci, že jsme rádi, že gymnázium zůstalo
zachované v původní podobě a samostatné.

Potvrdil se velký zájem o gymnazijní studium a převis zájmu bude narůstat. Úkolem peda-
gogů bude výuku stále donekonečna zlepšovat. Jen tak přesvědčí rodiče a budoucí studenty,
že gymnázium je univerzální vzdělání a nejlepší přípravou pro studium na fakultě lékařské,
právnické, ekonomie a filozofie a kterékoliv jiné. Nebudou však stačit jen dobré výsledky
u maturity, ale škola musí připravovat studenty i k tomu, aby byli úspěšní v životě a odnesli si
touhu neustále se vzdělávat. Nesmí se samozřejmě zapomínat na to, aby vzdělávání probíhalo
v příjemném prostředí, a k dispozici bylo vše, co je pro studium potřeba. Nejenom kvalitní pe-
dagogy, učebny a jejich vybavení, sportovní zázemí, ale také např. možnost se stravovat podle
zásad zdravé výživy. Studenty musí především škola bavit a pak se dostaví výsledky.

Dovolte mi, abych závěrem poděkoval rodičům za důvěru, kterou vkládají do našeho gym-
názia, a dále ředitelům a učitelům základních škol za velké úsilí, které věnují vzdělávání dětí.
V neposlední řadě řediteli a pedagogickému sboru gymnázia, že se jim podařilo přesvědčit ve-
řejnost, že pokud rodiče svěří své děti do jejich péče, je to to nejlepší, co mohou pro své děti
udělat. Pro mě je to obrovský impulz a naděje, že má smysl usilovat o každé zlepšení kvality
života v našem městě, aby se mladá generace měla důvod po studiích vracet.

Noviny královédvorské radnice 3/2015, Ing. Jiří Hlavatý, senátor za okres Trutnov a ředitel Juta, a. s.

Výročí 125 let gymnázia
Psal se rok 1888, když místní zastupitelstvo projednávalo návrh na založení gymnázia, kte-

ré by mohlo výrazně posunout vzdělanost mládeže v našem městě a okolí. Byl to na tu dobu
velkolepý vlastenecký plán, který si postupně získal řadu stoupenců napříč všemi sociálními
vrstvami obyvatel. Radní města dokázali získat pro tuto myšlenku i řadu místních podnikate-
lů, kteří si uvědomovali, že i jim a jejich podnikání to jistě přinese kýžené ovoce. Nakonec
byla žádost schválena a studium prvních pár studentů mohlo začít. Zatím ne ve vlastní bu-
dově, první gymnaziální třída byla umístěna v prostorách domu v Havlíčkově ulici nedaleko
náměstí. Do budoucna bylo tedy nutno schválit plány a sehnat peníze na vlastní budovu školy.
To se také podařilo. Na místě bývalé Mandlovy továrny, odkoupené roku 1891, byla postave-
na krásná dvoupatrová novorenesanční budova. Dodnes ji návštěvníci města obdivují, výzdo-
ba, vpravdě vlastenecká, vstoupila i do současného Školního vzdělávacího programu, který
začíná slovy vybranými z textů na fasádě severní strany: „Plod přijde časem…“

Gymnázium žije dodnes a studenti i učitelé se snaží pokračovat v tradici, kterou kdysi za-
čali naši předkové. Letos je královédvorskému gymnáziu 125 let. Krásné výročí, že? Takové
se rozhodně musí připomenout.

Noviny královédvorské radnice 3/2015, PhDr. Ing.  Petr Minář, PhD. et PhD., ředitel gymnázia
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Mrazivé zážitky aneb Klára 3847
Je úterý 10. března osm hodin ráno a my se ještě celí rozespalí vydáváme do Hankova

domu na divadelní představení podle skutečné události, Klára 3847 aneb Příliš mnoho hvězd.
Čekáme na poslední opozdilce před vchodem, i když svítí sluníčko, zahříváme si zkřehlé ruce.

Usedáme do sedadel, všude kolem nás je slyšet štěbetání a halas. Se zájmem si prohlížím
scénu, nevím, co od představení očekávat. Najednou se před námi objevuje paní v barevné
haleně, ruce v kapsách a začíná vyprávět. Mnoho z dětí jí nevěnuje pozornost, dokud je paní
učitelky neokřiknou. A tak je hrobové ticho, jen jeden ženský hlas vypráví o hlavní hrdince
hry,  o  její  známé Kláře  Lavičkové,  která  přežila  holocaust  a  kterou ztvárnila  její  vnučka
Lenka…

Na scénu  přichází  dívka  v  dobových  červených  šatech,  v  rukou  drží  sedmiramenný
svícen. Začíná nádherně zpívat, myslím, že hebrejsky. Pomalu přicházejí další zpívající lidé,
za onoho zpěvu probíhá svatba dvou šťastných Židů, avšak z reproduktorů se linou nera-
dostné zprávy o propukající druhé světové válce. Najednou se ocitáme v židovské rodině těs-
ně před příchodem pošťáka s předvoláním do pracovního tábora. Přeběhne mi mráz po zá-
dech.

Mění se prostředí, jsme v Osvětimi. Děti ze základních škol se uchechtávají, já se jen za-
raženě dívám a kroutím nevěřícně hlavou. Komu přijde vtipné, že příště bude hlavní hrdinka
seřezaná bezcitnou dozorkyní tábora tak, že ani nebude moct chodit? Mám chuť se zvednout
a odejít, ale přesto s úžasem v očích sleduji dění na pódiu, kde právě nějakou nebožačku roz-
trhali psi…

Hodina a půl utekla jako voda, herci se s námi loučí, my s těžkým srdcem, husí kůží a se
slzami v očích tleskáme. Odcházíme zpátky do školy, všichni mlčí. Potichu v lavicích pře-
žvykujeme svačiny a přemýšlíme o holocaustu. Nebo snad i o našich malicherných problé-
mech? Co, kluci? 

Text: A. Hornychová (3. C)

Poznámka kronikáře – zajímavá úvaha.

Střední škola informatiky a služeb
Rozhovor s ředitelem SŠIS na téma učební obory

O tom, že „řidič tvrdý chleba má“, nezpívá jen Ladislav
Vodička, ale své o tom ví i dopravci napříč republikou. Ještě
větším problémem však je  ten  pomyslný  chleba  upéct,  re-
spektive  sehnat  kvalifikovaného  řidiče.  Těch  je  totiž  jako

šafránu. Královédvorská společnost Rodos V+J se však rozhodla jít štěstí naproti a ve spolu-
práci se SSTŘ Nový Bydžov a SŠIS Dvůr Králové nad Labem připravila zajímavou novinku.
Obor, jehož absolventi nemusí po škole obcházet pracovní úřady, ale mohou se ihned zapojit
do pracovního procesu.

Rozhovor  Petra  Vaňouse z  Krkonošského deníku s ředitelem střední  školy informatiky
a služeb Mgr. Petrem Vojtěchem na toto téma vyšel dne 4. března.

Kde vznikla myšlenka propojit učební obor Řidič osobní a nákladní dopravy s po-
třebami zaměstnavatele?

Tato myšlenka vznikla tady ve Dvoře Králové nad Labem, respektive u vedení města. Na
něj se totiž obrátila firma Rodos V+J, která, stejně jako i ostatní autodopravci, pociťuje velmi
velký nedostatek kvalifikovaných odborníků. Město se pak obrátilo na nás, zda můžeme nějak
pomoci.

Jaká byla vaše první reakce?
Hned jsem věděl, že je to dobrá myšlenka, a začal jsem přemýšlet, jak ji převést do praxe.

Není to totiž jen tak, říct si: „Jo, pojďme do toho.“
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Jaká byla tedy úskalí?
Rád věci řeším rovnou. Ale pokud bychom žádali o otevření nového oboru, tak bychom se

ho několik měsíců nemuseli dočkat.
Proč?
Otevření nového oboru je totiž opravdu běh na dlouhou trať. Navíc by se tato myšlenka ne-

musela líbit krajskému úřadu, či ministerstvu školství. Jediná cesta, která se tak nabízela, byla
ta oslovit školu, která podobný předmět ve svých osnovách nabízí. Škola v Novém Bydžově
má tento obor akreditován a je již zaveden.

A jak spolupráce mezi školami bude fungovat?
Praktická část bude probíhat v Novém Bydžově, kde jsou na to perfektně vybaveni. U nás

bude probíhat teoretická část. A co se týče praxe, tak ta má proběhnout u firmy Rodos V+J.
Jak pak bude vypadat rozvrh?
Myšlenka je zatím taková, že se cyklus teoretické a praktické části rozdělí na čtrnáct dní.

Čtrnáct  dní  tak  budou žáci  v  dílnách Nového Bydžova a  čtrnáct  dní  se  budou vzdělávat
v učebnách naší školy.

Pod koho budou žáci spadat?
Žáci budou kmenově patřit Novému Bydžovu.
Jak bylo řečeno, obor se otevírá na přání firmy Rodos V+J. Bude nějaká sankce pro

absolventa, který se rozhodne, že do firmy po skončení školní docházky nenastoupí?
To rozhodně ne. Nový obor v první řadě řeší akutní nedostatek řidičů. V tomto oboru získá

absolvent odbornou kvalifikaci v oboru řidič nákladní dopravy, ale zároveň bude vzdělán jako
mechanik opravář. Pokud se dotyčný rozhodne, že nechce být řidičem, může být využitý na-
příklad i v místních fabrikách. Firma Rodos V+J novinku podpoří tím, že tu bude autoškola.

Mluvili jsme také o benefitech. Co kromě řidičského oprávnění typu T, B, C, C + E,
ještě absolventům nabízíte?

Žákům nového oboru nabízíme i nástavbu s maturitou, jejíž součástí by byl i tak potřebný
profesák. Ostatně na tyto benefity, za přijatelných podmínek, mohou dosáhnout i žáci z jiných
oborů.

Kolik absolventů základních škol se může do nového oboru přihlásit?
Kvóta je zatím třicet míst, ale v dalších letech se může rozšířit až na dvojnásobek.
Myslíte, že novinka, kterou letos spolu s Novým Bydžovem otvíráte, má budoucnost?
Je to inovace. Chceme jít novou cestou. Doba, kdy se otvíraly nové obory, které byly stejně

prázdné jako ty stávající, je pryč. Je to technický obor. Jsem přesvědčen, že tato novinka má
perspektivu, neboť už teď je velká poptávka po manuálně zručných odbornících.

ZŠ Schulzovy sady
Karneval na ledě

Přes dvě stovky masek se sešlo v pátek 6. března na zimním stadio-
nu, aby si společně užilo karneval na ledě. Tato akce bývá každým rokem
krásnou tečkou za zimní sezonou, kdy mají třídy prvního stupně v rámci
tělesné výchovy bruslení. Jinak tomu nebylo ani letos. Děti předvedly,
jak se zdokonalily v bruslení, a byly na svůj výkon hrdé. Součástí karne-
valu  bylo  vyhlášení  nejlepších  masek a  samozřejmě zábavné  soutěže,

které umění dětí prověřily. 
Královédvorsko.cz, 7. března, Mgr. Pavlína Špatenková
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ZŠ Podharť
Den učitelů – žáci si vyměnili role s učiteli

V úterý 31. března při příležitosti výročí narození Jana Ámose Komenského, kterým si
každý rok připomínáme Den učitelů, opět žákovský parlament připravil den, kdy si žáci mohli
zkusit stát se učitelem. V jednotlivých třídách si podle rozvrhu mohli předem domluvit téma
a obsah vyučovací hodiny. Učitelé tentokrát naopak mohli sedět v lavici jako žáci. Výměna
rolí byla pro obě strany přínosem. 

V 6. A proběhla výuka dějepisu pod vedením tří „učitelek“ – Zuzky Kejzlarové, Bětky
Langfelnerové a Káji Hoškové. V 6. B anglický jazyk učily Dita Mádlová a Míša Kubíčková,
přírodopis Tomáš Baudyš s Tomášem Holubem. V 7. A měla hodinu literatury připravenou
Eva Žižková, v 7. B fyzikální pokusy prováděl Antonín Lahučký, v 8. třídě si hodinu chemie
připravil Aleš Weigl, v 9. třídě hodinu dějepisu Karel Novák s Ondřejem Valáškem. 

Text: Mgr. Marta Mokrá a žákovský parlament

ZŠ 5. května
Halová kopaná

Ve čtvrtek 19. března proběhlo ve sportovní hale ZŠ Strž okrskové
kolo v halové kopané. Chlapci z 8. a 9. třídy ZŠ 5. května podlehli pouze
týmu ze ZŠ Strž a získali tak 2. místo.

Základní umělecká škola R. A. Dvorského
Úspěch pěveckého oddělení v krajském kole

V úterý 3. března se 8 žáků ZUŠ zúčastnilo krajského kola pěvecké
soutěže  základních  uměleckých  škol.  Žáci  získali  několik  ocenění:
1. místo vybojovali Adam Horáček a Ester Zvárová, 3. místo Klára Ple-

cháčová, Beáta Vlčková a Eliška Durstová a čestné uznání Tereza Bašová, všichni žáci uči-
telky Jany Machkové.

Iva  Schweidlerová  a  Jan Šturm,  žáci  učitele  Zdeňka Jirouska,  získali  rovněž  3.  místo.
Marek Iglo obdržel diplom poroty za vynikající klavírní doprovod.

Facebook ZUŠ R. A. Dvorského, 3. března

Další akce ZUŠ
Ve čtvrtek 5. března se konala vernisáž výstavy „U nás“, na které bylo možno zhlédnout

práce žáků výtvarného oboru.
Ve čtvrtek 26. března navštívil literárně-dramatický obor v Hradci Králové divadelní před-

stavení Labyrint světa a ráj srdce, které uvedlo divadlo Drak. 
Ve čtvrtek 26. března se uskutečnil v sále školy Březnový koncert, na kterém vystoupili

žáci hudebního oboru za doprovodu žáků literárně-dramatického oboru.
V pátek 27. března se konal společný kytarový koncert  žáků pražské a královédvorské

ZUŠ.
V úterý 31. března předvedli žáci ZUŠ komponované divadelní představení nazvané Se-

tkání na Nebíčku. Nastudovali jej žáci literárně-dramatického oboru a hudebního uskupení
Crazy Band. Představení bylo inspirováno životem královédvorského rodáka R. A. Dvorské-
ho.

Text: Mgr. Ivana Černá, ředitelka ZUŠ R. A. Dvorského
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ZÁJMOVÁ ČINNOST 

Dům dětí a mládeže Jednička
Moderátorský kroužek z Jedničky slaví úspěchy

 Dne 5. března se v České Lípě konala soutěž Mladý moderátor, ten-
tokrát na téma sport. Trio odvážlivců z moderátorského kroužku Jednič-
ky, konkrétně Barbora Horáková, Matěj Pavelka a Lukáš Rejl, se vydalo,
aby si vyzkoušelo moderování před opravdovým publikem a taky před

odbornou  porotou,  jejímž  předsedou  byl  letos  sportovní  komentátor  Vojtěch  Bernatský.
V prvním kole měli soutěžící minutu na to, aby předali porotě a publiku jakoukoli informaci
týkající se sportu. Mohli k tomu využít televizní či rozhlasovou reportáž, rozhovor, komen-
tování videa, prezentaci atd. Nejlepší tři z každé kategorie pak postoupili do druhého kola,
kde se hodnotila jejich schopnost improvizace. Všichni soutěžící museli trefně okomentovat
video bez zvuku, které bylo náhodně vybráno. Poté si vylosovali jednoho z porotců a vedli
s ním rozhovor. Aby to však nebylo tak jednoduché, porotci na okamžik pozbyli své identity
a transformovali se v nějakého slavného sportovce. Nejlépe se s  všemi soutěžními úkoly vy-
pořádal Lukáš Rejl. Porotou byl výborně bodově ohodnocen a ve své kategorii 6.–7. tříd obsa-
dil první místo. Tímto mu gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů. 

Noviny královédvorské radnice, KdeCo, duben 2015, Jiří Rejl

Humanitární sbírka v DDM Jednička
DDM Jednička pořádala jarní humanitární sbírku, která se konala od 16. do 20.  března.

Sbíralo se jarní a letní oblečení, lůžkoviny, ručníky, hračky,…
Královédvorsko.cz, 3. března

Jarní bazar
DDM Jednička pořádá každoročně bazary pro veřejnost, které navštěvují především ma-

minky. Na tom jarním v březnu mají možnost zakoupit především jarní a letní použité oša-
cení, obuv, hračky a sportovní potřeby. Na podzimním bazaru zase podzimní a zimní ošacení,
obuv, lyže, brusle. Někdy jsou k prodeji i kola a hry. 

Text: Dana Kudrnovská

Dětský karneval
Dětský  karneval,  který  Jednička

pořádá  každoročně  v sále  Zábavního
centra  Zálabí,  se  po  léta  těší  veliké
oblibě veřejnosti. Ani letošní rok ne-
byl  výjimkou.  Přes  tři  stovky  dětí
a rodičů zaplnilo 5. března taneční sál
a  parket  se  hemžil  spoustou  nád-
herných kostýmů. Děti tančily, soutě-
žily a bavily se. Program zpestřila vy-
stoupení  tanečních  kroužků,  které
pracují pod DDM Jednička. Své cho-
reografie předvedla děvčata z kroužku
street  dance,  které  si  říkají  Trouble-
makers, a také skupina TS Crush z Nemojova. Veliký potlesk sklidilo také vystoupení malých
mažoretek Tweety, které měly na karnevale svou premiéru. V duchu zábavy, tance a soutěží
uběhly dvě hodinky nedělního odpoledne jako voda. Pevně věříme, že všichni, kdo přišli,
si karnevalovou zábavu užili stejně jako my.

Text: Sylvie Černotová, DiS. 
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Předprojekce Juniorfilmu
Tak jako každý rok, i letos nabídla Jednička ve dnech 16.–17. března základním a střed-

ním  školám  možnost  zhlédnout  několik  vybraných  snímků  zaslaných  do  nadcházejícího
21. ročníku Juniorfilmu – Memoriálu Jiřího Beneše. 

Letošní „filmovou ochutnávku“ tvořilo celkem 15 filmů o celkové délce 54 minut. Byly
mezi nimi snímky animované, hrané, klipy a také jeden dokument. Před každým filmovým
představením byly děti seznámeny se soutěží, jejími specifiky, kategoriemi a také jsme si při-
pomněli osobnost Jiřího Beneše. Nechyběla ani pozvánka na vlastní soutěž.

Kromě tradičního návštěvníka – ZŠ Schulzovy sady, která vyslala na akci 10 tříd, se zú-
častnila také jedna třída ze ZŠ Strž a tři ročníky ze ZŠ 5. května. Letošní předprojekci Junior-
filmu zhlédlo celkem 312 dětí, což je v historii této akce absolutní rekord. 

Filmy se dětem evidentně líbily. Během promítání nechyběl ani potlesk. Kladné byly i re-
akce  doprovázejících  pedagogů.  Přejme si,  aby letošní  velká  účast  měla  své  pokračování
i v dalších letech.

Text: Bc. Vladimír Jiřička

Zlaté slunce královédvorské a Juniorfilm – Memoriál Jiřího Beneše
Již po jednadvacáté změří své síly mladí i dospělí amatérští filmoví tvůrci v několika vě-

kových a žánrových kategoriích celostátní soutěže se slovenskou účastí. Juniorfilm je svým
způsobem unikátní  filmařskou akcí  zejména  širokým věkovým spektrem mladých  autorů.
Jedním ze specifik této tradiční soutěže je i dvojí hodnocení snímků – odbornou a dětskou po-
rotou.

Letošní filmařské klání přineslo ve stručné bilanci zajímavá čísla  – 7 hodin promítání,
72 filmů a 48 ocenění. V pátek 20. března začínala soutěž Zlaté slunce královédvorské. Na
pásmo krátkých  animovaných  pohádek  z autorské  dílny  pánů  Jaroslava  Nykla,  Bohumíra
Nováka a Jakuba Kadery se přišlo podívat přes dvě stě předškoláků spolu s dětmi ze zá-
kladních škol. Přivítání pro ně připravil popletený klaun a samotné promítání přišel slavnostně
zahájit pan starosta, který také mladým filmařům popřál mnoho úspěchů. Na konci nesoutěžní
projekce měla Jednička pro všechny děti připravené volné vstupenky do zábavního areálu
Tongo a něco sladkého na cestu. Poté již následovalo promítání dvou soutěžních bloků a v sá-
le zasedla kromě diváků také odborná porota i samotní autoři se svými doprovody. Celkem se
ve dvou kategoriích utkalo 22 snímků, z nichž celkem 14 jich bylo oceněno a doporučeno
k postupu do celostátního kola. Po vyhodnocení Zlatého slunce a krátké přestávce se již zača-
la scházet také široká veřejnost k zahájení další soutěže. 

Letošní Juniorfilm zaznamenal rekordní  účast nejen veřejnosti,  ale i  samotných autorů.
V Kině Svět se jich sešlo i se svým pedagogickým doprovodem bezmála čtyřicet. Páteční
a sobotní projekční bloky čítaly dohromady cca 5 hodin. Dětskou i dospělou porotou byla
oceněna řada autorů. Nechyběla ani tradiční cena starosty města, kterému tímto děkujeme za
přízeň, podporu i účast na soutěži. Za převzetí záštity nad soutěží děkujeme městu Dvůr Krá-
lové nad Labem. Poděkování patří i Ministerstvu kultury ČR a Královéhradeckému kraji, za
jejichž finanční podpory byly obě letošní filmové soutěže realizovány. Jsme velmi rádi, že se
tak naše město i kraj dostanou do podvědomí dalších obyvatel ČR. Na soutěž přijelo několik
soutěžících z Královéhradeckého kraje i s rodiči, mezi diváky byli přítomni také vedoucí ama-
térských filmových kroužků a jejich svěřenci, kteří jsou v Královéhradeckém kraji filmařsky
aktivní.  Věříme, že hlavním přínosem je naplnění volného času dětí  z Královéhradeckého
kraje zájmem o kinematografii, které by se v budoucnu mohly aktivně věnovat. Za velký pří-
nos považujeme prokazatelné zvýšení zájmu dětí o amatérský film, o čemž svědčí i vznik fil-
mařského kroužku při DDM Jednička.

Text: Sylvie Černotová, DiS.
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Pedagogicko-taneční seminář
Třetí závěrečná část odborného semináře určená všem vedoucím tanečních kroužků pro-

běhla 7. března opět v Jedničce.
Text: Sylvie Černotová, DiS.

St. Patrick´s Day
Od pátku 13. do soboty 14. března Jednička představila dětem zajímavou akcí irský svátek

svatého Patrika. Děti měly možnost nahlédnout pomocí různých aktivit do této krásné a ta-
jemné země. Vyrobily si vílu, ochutnaly zelené palačinky a dort, zkusily si tanec na irskou
hudbu v zeleném převleku a v noci hledaly dle pověsti skřítka Leprechauna a jeho poklad.

Text: Bc. Lucie Pospíšilová

Když se zima potká s jarem
Název výukového programu, určeného dětem z mateřských školek a prvních ročníků zá-

kladních škol, přesně vystihuje jeho obsah. Zajímavou a interaktivní formou se děti na tomto
programu učí, jaké věci se dějí, když zima musí odejít a uvolnit své místo blížícímu se jaru.
Seznámí se se změnami v přírodě, vypraví se za zvířátky a připomenou si zvyky a tradice spo-
jené s jarem. Prakticky si také vyzkouší řadu dalších věcí a drobných pokusů. V březnu tohoto
roku se programu „Když se zima potká s jarem“ zúčastnily ve dnech 25. a 26. března dvě sku-
piny dětí z mateřské školy Slunečná a také děti z oční školy.

Text: Sylvie Černotová, DiS.

Skautské středisko
Dne 7.  března proběhly tradiční závody v uzlování. Po slavnostním

zahájení byli soutěžící rozděleni do dvou kategorií dle svého věku. Pro
mladší světlušky a vlčata bylo úkolem navázat v co nejrychlejším čase
pět uzlů – lodní smyčku, ambulanční uzel, škotový uzel, dračí smyčku
a na závěr zkracovačku. Pro skauty a skautky bylo úkolem navázat o je-
den více,  a  to  rybářskou spojku.  Do výsledného hodnocení  se  počítal

lepší čas ze dvou kol. V mladší kategorii vyhrála Annie Veselá, druhé místo obsadila Anna
Bělohoubková a třetí byla Anna Tulachová. V kategorii starších vyhrála Aneta Skutová, druhá
byla Markéta Pecnová a třetí místo obsadila Alžběta Langfelnerová.

Noviny královédvorské radnice 3/2015, Ing. Martin Stránský

Členové Klubu důchodců v Sadové oslavili svátek MDŽ
Ve čtvrtek 12. března odpoledne se konala oslava svátku MDŽ v restauraci „U Antonína“

v Lipnici, kam důchodce dovezl objednaný autobus. Nálada byla výborná. Živá hudba hrála
nejen k poslechu, ale hlavně k tanci,  což i  přes pokročilý věk dokázali ještě řádně využít
a rozpohybovat svoje tělesné schránky. K dobré zábavě také jistě přispělo výborné občer-
stvení a vzorná obsluha personálu. Nasytit 54 účastníků, když každý si vybíral jídlo dle své
chuti, tak to dalo jistě v kuchyni zabrat. Na závěr při účtování využili všichni členové klubu
malý dárek, poukázku v hodnotě 50 Kč.  

Noviny královédvorské radnice 3/2015, Tereza Skákalová

Angeles Dance Group má opět medaile 
Dne 14. března se Angeles Dance Group v Chrudimi zúčastnili první soutěže – Taneční

skupina roku; regionální kolo. Bylo to, jako vždy na první soutěži, hektické, ale výsledek stál
za to. Děti v nejmenší věkové kategorii vybojovaly stříbro, starší děti také stříbro, juniorky
jedno zlato a jedno stříbro a dospělí stříbro. 

Během  následujícího  týdne  Angeles  vše  ještě  vyladili  a už  mohli  vyrazit  v sobotu
21. března na soutěž do Hradce Králové, tentokrát na regionální kolo CDO. Nervozita již ne-
byla tak veliká a výsledky se dostavily. Nejmenší děti vybojovaly ve veliké konkurenci stří-
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bro, starší děti zlato a stříbro, juniorky stříbro a zlato a dospělí stříbro. Děti si odvezly plno
zážitků a trenérky spoustu věcných připomínek, ale i nějakou tu pochvalu od odborné poroty.

Noviny královédvorské radnice, KdeCo?, duben 2015, Ing. Eva Žižková 

SPORT

Fotbalová klub TJ Dvůr Králové nad Labem
Jarní zahájení sezony na jedničku

Fotbalisté Dvora Králové nad Labem zahájili jarní část divize
výhrou v neděli 8. března nad favorizovaným Jabloncem n. J. 3:0.
Výhra je o to zajímavější, že všechny branky, tedy hattrick, vstřeli-
la nová posila mužstva Milan Ujec.

Milan Ujec, hráč s ligovými zkušenostmi, se stal také první hvězdou tohoto jarního di-
vizního kola. Jeho vystoupení byla tzv. „One man show“. 

Upraveno z Krkonošského deníku, 10. března

1. házenkářský klub Dvůr Králové nad Labem
Nejdůležitější výhra sezony

Prvoligoví házenkáři Dvora Králové nad Labem si z utkání v Bo-
hunicích přivezli dva obrovsky cenné body. Právě tak lze hodnotit vítěz-
ství královédvorských prvoligových házenkářů z neděle 1. března na pa-
lubovce  brněnských  Bohunic.  Svěřenci  trenéra  Michala  Pichy  udělali

svým věrným fanouškům radost výhrou 24:19 a v tabulce se konečně vrátili na nesestupové
příčky.

Tatran Bohunice – 1. HK Dvůr Králové 19:24 (10:11)
Upraveno z Krkonošského deníku, 3. března

Tělocvičná  jednota  Sokol  Dvůr  Králové  nad
Labem
Medailová sobota pro Sokol

Sobota 14. března přinesla královédvorskému Sokolu hned 17
medailí. Nejprve absolvovala čtyřicítka sokolů župní přebor v pla-
vání, ve kterém vybojovalo šest závodníků titul přeborníka župy,
čtyři získali stříbro a pět bronz.

Následně se gymnasté  zúčastnili  ještě  okresního přeboru ve
sportovní gymnastice, kde vybojoval J. Grus zlatou a O. Schreiber stříbrnou medaili. 

Královédvorsko.cz, 14. března

Krasobruslařský klub nacvičil lední revue
Na  závěr  sezony  nacvičilo  na  čtyřicet

nadšenců krasobruslení vystoupení na mo-
tivy  pohádky  Tři  bratři.  Nejprve  ledovou
plochu ovládla pohádka O Šípkové Růžen-
ce,  aby ji  vzápětí  vystřídala  Červená  kar-
kulka.  Své  umění  předvedli  v  pátek
13. března dopoledne a v neděli 15. března
odpoledne. Skvělé výkony, krásné kostýmy,
výborná  choreografie,  to  vše  přispělo
k opravdu výbornému výsledku. A uznání si
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zaslouží nejen malí a velcí krasobruslaři,  ale také jejich rodiče, kterých se do vystupování
pouští rok od roku větší počet.

Když si uvědomíme, že se po celou sezonu připravují na závody a musí pilovat své po-
vinné i volné jízdy, a k tomu dokázali nacvičit představení na takto skvělé úrovni, nezbývá
než před nimi smeknout klobouk.

Královédvorsko.cz, Mgr. Pavlína Špatenková, 15. března (upraveno kronikářem)

ZAJÍMAVOSTI 

Částečné zatmění Slunce
V pátek 20.  března bylo zatmění Slunce. Svým rozsahem bylo skutečně výjimečné, do

12. srpna 2026 nezažijeme výraznější. Zatmění Slunce vzniká v momentě, kdy se Měsíc ve
fázi novu ocitne na přímce mezi Sluncem a Zemí a při pohledu ze Země zakryje sluneční disk
nebo jeho část. Ve svém vrcholu v 10:47 hodin Měsíc zakryl téměř tři čtvrtiny slunečního
kotouče. Ve Dvoře Králové nad Labem bylo zatmění velmi dobře pozorovatelné, protože bylo
jasno. I když bylo poměrně chladno, dalo se pozorovat i snížení teploty vzduchu. 

Zaměstnanci  Juty,  a.  s.,  přispěli  sbírkou  na  činnost  čtyř  dvor-
ských neziskových organizací

Farní charitu Dvůr Králové nad Labem
ve středu 4.  března navštívil senátor a sta-
tutární ředitel Juty, a. s., Ing. Jiří Hlavatý.
Důvodem jeho návštěvy bylo si nejen pro-
hlédnout  prostory  a  práci  klientů  sociálně
terapeutické dílny Slunečnice v Komenské-
ho  ulici,  ale  také  slavnostně  předat  šek
čtyřem neziskovým organizacím působícím
na území Dvora Králové nad Labem. Do-
provázel jej pan Miroslav Smetana ze závo-
du  Juta  03,  jeden  z  nejštědřejších  dárců.
Z  rukou  Ing.  Hlavatého  převzali  šeky
Mgr. Kateřina Hojná, ředitelka Farní Chari-
ty  Dvůr  Králové  nad  Labem  (FCHDK),

Mgr. Zdeněk Hojný, ředitel střediska Diakonie ČCE, paní Jana Štěpánová, předsedkyně Krá-
lovédvorské Arniky, a sestra Doubravka z Kongregace sester Matky Božího Milosrdenství,
zastupující společnost Misericordia, o. p. s. Tyto čtyři organizace obdržely šeky v celkové
hodnotě 80.000 Kč. Většinu obnosu ze svého platu přispěli potřebným do sbírky zaměstnanci
Juty, a. s. Vybranou částku pak ještě navýšil Ing. Hlavatý. „Musím říci, že jsem hrdý na své
zaměstnance, kteří se této akce dobrovolně zúčastnili. Podle mého se ukázalo, jak jsou místní
lidé solidární. Ze začátku mě nenapadlo, že se vybere takové množství peněz. Mile mě to pře-
kvapilo,” uvedl Ing. Jiří Hlavatý. Zároveň zdůraznil, že poděkování za práci přísluší všem pří-
tomným neziskovým organizacím, jejichž služby zajišťují pomoc a podporu lidem, kteří se
ocitli v obtížné životní situaci. Mgr. Kateřina Hojná jménem všech neziskových organizací
předala senátorovi malý dárek a dodala, že výtěžek daru, který připadne Farní charitě, bude
sloužit na pokrytí nákladů souvisejících s provozem bezplatné občanské poradny v Palackého
ulici.  Ta je k  dispozici  všem občanům, kteří  potřebují  řešit  širokou škálu sociálně právní
problematiky od zadlužení až po problematiku majetkoprávní a rodinnou.

Noviny královédvorské radnice 3/2015, Iva Rejlová, fundraiser FCHDK
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Dům Žofie – naděje pro osoby bez domova
Rádi bychom vás občas nechali nahlédnout pod pokličku náročné sociální práce s osobami

ohroženými bezdomovectvím (nebo již na ulici žijícími) a života klientů z azylového domu ve
Dvoře Králové nad Labem – Domu Žofie. Naším cílem je vyvolat diskusi o problematice bez-
domovectví,  bořit  mýty  a  předsudky  s  tímto  tématem spojené  a  ukázat,  že  příčiny  bez-
domovectví nejsou černobílé. Tady je jeden z příběhů se šťastným koncem…

Pan X přišel do Domu Žofie v listopadu 2013. Dlouhá léta se živil drobným podnikáním
a  byl  váženým  občanem  našeho  města.  V  době  krize  se  ale  dostal  do  dluhové  pasti,
zkrachoval, a to ho nakonec stálo i rodinný život a manželství. Východiskem se pro něj stal
alkohol. Snažil se pití řešit a opakovaně proto absolvoval protialkoholní léčbu. Protože přestal
platit nájemné, přišel o byt a dostal se do péče terénních sociálních pracovnic městského úřa-
du ve Dvoře Králové nad Labem. Zde se dozvěděl o možnostech azylového Domu Žofie.
Požádal o dočasné ubytování a o pomoc s vyřizováním osobních záležitostí. Během posky-
tování sociální služby v Domě Žofie mu sociální pracovníci azylového domu pomohli obnovit
prošlé osobní doklady, změnit trvalé bydliště, doručovací adresu, zjistit výši a četnost jeho
exekučních výměrů a domluvit splátkové kalendáře. Jeho bývalý byt byl vyklizen, majetek
rozprodán a výtěžek použit na úhradu části dluhů. Změny byly pro pana X zdrcující a i díky
tomu se, bohužel, postupně vracel k alkoholu a prohlubovala se deprese. Po čase již nebyl
schopen dodržovat podmínky, a proto musel nakonec opustit Dům Žofie. Aby zcela neskončil
na ulici, využil možnost přenocovat v noclehárně. Každé ráno ji však musel opustit, být celý
den na ulici a až navečer mohl opět obsadit lůžko v noclehárně. Úplná ztráta soukromí byla
pro něj šokem. Jen povolená hranice alkoholu na noclehárně mu bránila v pití do němoty.

Po čtyřech měsících, kdy se díky usilovné práci sociálních pracovníků podařilo motivovat
pana X ke změně, zvládl své pití a byl opět přijat do Domu Žofie. K údivu všech pan X pře-
stal zcela pít. Nedávno dosáhl důchodového věku a začátkem letošního roku se podařilo pana
X umístit v domově důchodců. Díky profesionálně prováděné sociální práci a jeho spolupráci
se mu podařilo zbavit většiny problémů, získal zpět ztracenou důstojnost, chuť do života a zdá
se, že pana X čeká klidné a bezpečné stáří se zajištěným zázemím. Doufejme! Celkem 47 %
klientů, kteří v roce 2014 opustili Dům Žofie, vyřešilo svou nepříznivou sociální situaci a vrá-
tilo se zpět do běžného života společnosti  (našli si práci, bydlení, obnovili vztahy s rodinou
nebo si našli nové partnery).

Noviny královédvorské radnice 3/2015, Bc. Lucie Chaloupková, vedoucí Domu Žofie

Osobnosti honily puk na dvorském stadionu
Ve sobotu 7.  března se na zimním stadionu uskutečnilo utkání hráčů Československého

lva s domácím týmem. Za tým Československého lva nastoupili např. David Moravec, Ladi-
slav Vízek, Vladimír Šmicer a další. Utkání bylo vyrovnané a domácí zvítězili až po samo-
statných nájezdech 6:5.

Návrh kyvadlové dopravy zoo, kostel, muzeum, náměstí, zoo
Návrh kyvadlové dopravy z města do zoo a zpět: linkový autobus by jezdil v pravidelných

intervalech. Délka celé trasy je 4,4 km, a tak by autobus mohl jezdit v příznivých intervalech.
Zatím není řešeno financování, ale mohl by to být projekt pro MAS Královédvorsko. Vyřešil
by se tím i  problém nedostatku míst  k parkování v centru města a lidé by se dostali  bez
větších problémů do centra. 

Královédvorsko.cz, 15. března, Ing. arch. Jan Holan
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Cestovatel Petr Hirsch prošel pěšky šesti zeměmi Evropy
Dokázal to, co mnoha lidem připadá jako nemožné. Petr Hirsch putuje pěšky po celém svě-

tě, vloni vyrazil na cestu, která povede okolo zeměkoule. Samozřejmě s přestávkami. Roz-
hovor s Petrem Hirschem o jeho putování vydal Bedřich Machek v Krkonošském deníku dne
13. března. 

V červnu jste vyrazil na cestu kolem světa. Kolik jste už stačil zdolat zemí a hlavních
měst?

Za šest měsíců putování jsem prošel celkem šesti státy Evropy a pospojoval šest hlavních
měst. Konkrétně Prahu s Lucemburkem, Bruselem, Amsterdamem, Berlínem a Kodaní, kde
jsem putování po 3 575 km ukončil. A to stylově u sošky malé mořské víly, která je jedním
z národních symbolů Dánska.

První rok cesty máte za sebou. Musel jste zatím nějak měnit své plány?
Žádné zásadní změny se nekonají. Pouze se mi nepodařilo dojít do plánovaného cíle první

etapy, což je další z významných poutních míst, a to do Trondheimu v Norsku. Pěší putování
se hůře plánuje, neb vzdálenosti,  které v reálu naputuji,  se liší v řádech od toho, co jsem
plánoval třeba podle Google Maps. A tak se tuto metu pokusím pokořit letos a dál půjdu přes
severské státy Švédsko a Finsko a poté lodí do pobaltské oblasti. V druhé etapě se pokusím
putovat celý rok, tedy od konce letošního května do toho příštího v roce 2016. Odhadem bych
měl pokořit kolem 7 000 km.

Jak se vám daří sázet stromy?
Průchod Českou republikou vnímám jako úspěch, neb se na různých místech v menších či

větších společenstvích uspořádala setkání, kde jsem pohovořil o putování, či jsem představil
svoji přednášku Šestnáctitisícikilometrovej vejšlap z let 2010 až 2012 a společně jsme zasadili
celkem osm Stromů míru. Byla to úžasná setkání. V zahraničí se mi dařilo hůře a bohužel se
mi nepodařilo  navázat  žádný kontakt s  organizací,  která by pomohla zorganizovat  setkání
s povídáním o putování a případným zasazením dalších Stromů míru. Mé předsevzetí zasadit
v každém státě alespoň jeden strom se mi tedy nepodařilo realizovat.

Kronika obrazem

Prodejnu u oční školy v Čelakovského ulici koupila Jednota COOP a začala ji rekonstruovat na nový ob-
chod s potravinami.
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