
Ilustrace na měsíc červenec – Bruno Urban, základní škola Strž
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MĚSTSKÉ UDÁLOSTI

Městská policie se zaměřuje na vandaly
Jedním z nešvarů, se kterým se ve městě potý-
kají  strážníci  Městské  policie  Dvůr  Králové
nad Labem (MPDK), je vandalismus, tedy po-

škozování hodnotných předmětů v soukromém či společném vlastnictví,
k němuž dochází často pod vlivem alkoholu nebo drog.

Vandalismu přibývá například během letních prázdnin, kdy se především mladí sdružují
v partách a vyhledávají „alternativní“ způsoby využití volného času, a vandalismus může také
doprovázet dospívání, přechod ze základní na střední školu, ukončení studií atd. K nejčastěji
viditelným projevům vandalství patří sprejerství.

„Ve městě se občas objeví nové sprejerské gangy, jejichž členové se snaží etablovat ve
sprejerské hierarchii. Během krátké doby pak dochází k poškození velkých ploch, bloků domů,
ulic či průmyslových objektů. Jedním z druhů sprejerství je i vytváření tagů pomocí popisova-
čů. Tagy najdeme skoro všude a nebezpečí tagování spočívá především v nenápadnosti a ne-
snadné odhalitelnosti. Dalším způsobem projevů vandalismu sprejerů je tvorba graffiti,“ říká
určený strážník MPDK Mgr. Jindřich Hauke.

Vandalové dále poškozují městský mobiliář, pevné či přenosné dopravní značení nebo ničí
zeleň (lámou stromky a vytrhávají květiny). Jedním z nejúčinnějších opatření v boji proti van-
dalismu  je  instalace  kamerového  systému,  jehož  výstavbu  MPDK  inicializovala  koncem
90. let  20. století.  „Je patrné,  že v lokalitách,  kde jsou kamery umístěny,  došlo k poklesu
projevů vandalismu, nebo jsme pomocí kamer odhalili pachatele,“ upozorňuje Mgr. Jindřich
Hauke.

MPDK navíc  při  řešení  této  palčivé  otázky spolupracuje v rámci  prevence  kriminality
s dalšími subjekty,  úřady,  spolky a  Policií  ČR.  Jednou z organizací,  s  níž  strážníci  trvale
spolupracují a vandalismus řeší, jsou Technické služby města Dvora Králové nad Labem (dále
TSm). „Na jednání s ředitelem Pavlem Krausem jsme mezi nejaktuálnější problémy zařadili
ničení majetku a znečišťování ulic odpadky o víkendech po kulturních akcích, znečisťování
dětských  hřišť  odpadky,  jako  jsou  střepy  a  nedopalky,  zejména  pod  Hankovým  domem
a u MŠ v ulici Elišky Krásnohorské, dále ničení majetku a znečišťování v Schulzových sadech,
kde se odpoledne schází ´omladina´, a rabování a ničení kontejnerů pro tříděný odpad a zne-
čišťování okolí těchto míst,“ uvedl Jan Štípek, zastupitel pověřený řízením MPDK, a dodal:
„Výsledkem je dohoda, že TSm a MPDK budou aktivněji spolupracovat na vytipování ak-
tuálních problematických míst. Na základě toho například zvýšíme hlídkovou činnost v pro-
blematických lokalitách a v exponovaných časech uvedené lokality vybavíme fotopastmi nebo
zde nainstalujeme kamery.“

www.mudk.cz, Miroslava Kameníková

Šachový stolek nikdo neukradl, byla nutná údržba
Někteří obyvatelé města zaznamenali kolem 28. července, že z náměstí T. G. Masaryka

zmizel šachový stolek sochaře Petra Vaňka, který vznikl v rámci projetu „Města vzdělávání“
a byl slavnostně odhalen 23. června. Královédvoráci se však nemuseli bát, ke krádeži stolku
ani k jeho poškození nedošlo.

Stolek byl používán občas také jako lavička, a tak došlo na jedné jeho straně k uvolnění
příchytu a naklonění. Z tohoto důvodu jej pracovníci TSm odmontovali a odvezli na běžnou
údržbu. Mezitím připravili nové úchyty a ve čtvrtek 30. července stolek usadili zpět na místo.

www.mudk.cz, Miroslava Kameníková
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Technické služby města mají nového ředitele
Novým ředitelem Technických služeb města Dvora Králové nad Labem je od úterý 7. čer-

vence Ing. Jan Horsák. Rozhodla o tom rada města na své schůzi, která se konala v pátek
3. července. V této pozici tak nahradil radního Pavla Krause, jehož vloni v prosinci pověřila
rada města dočasným řízením společnosti.

Přestože  bylo  na  pozici  ředitele  technických služeb vyhlášeno několik  kol  výběrových
řízení,  do  nichž  se  přihlásilo  celkem  osm  uchazečů,  radní  nakonec  Ing.  Jana  Horsáka
jmenovali do funkce bez výběrového řízení. „Toto rozhodnutí je v pravomoci rady města,“
vysvětlil starosta Ing. Jan Jarolím a dodal: „Pro Ing. Jana Horsáka jsme se rozhodli pře-
devším na základě jeho dlouholetých zkušeností s řízením takového druhu příspěvkové or-
ganizace.“

www.mudk.cz, Miroslava Kameníková

Nové propagační materiály pro turisty Královédvorska
Město si pro turisty před začátkem letošní sezony připravilo několik novinek: propagační

leták Královédvorsko, mapu Tipy na cyklovýlety, geolokační hru a nový turistický portál.
Leták Královédvorsko cílí na návštěvníky Dvora Králové nad Labem a přináší výběr uby-

tovacích prostor s kapacitou nad 35 osob. Nechybí výčet volnočasových aktivit a turisticky
zajímavých míst v čele se zoo, Hospitalem Kuks, Braunovým Betlémem, Hájemstvím či na-
učnou stezkou K. J. Erbena. Leták láká turisty i k návštěvě městského muzea, Tyršova koupa-
liště nebo kostela sv. Jana Křtitele. Na materiálu, který vyšel v nákladu 50 tisíc kusů, se fi-
nančně podíleli také sami podnikatelé. Turisté si ho mohou vyzvednout v městském infor-
mačním centru  a  distribuce  bude dále  probíhat  v  uvedených  ubytovacích  a  restauračních
zařízeních, na Tyršově koupališti, v zoo nebo v barokním areálu Kuks.

Mapa Tipy na cyklovýlety představuje devět cyklotras rozdělených do tří skupin podle ob-
tížnosti, všechny začínají a končí ve Dvoře Králové nad Labem. Na své si přijdou jak rodiny
s dětmi, tak rekreační cyklisté a sportovci. Trasy v délce od 13 do 58 kilometrů turisty zave-
dou například do Kuksu, na přehradu Les Království, Zvičinu, do Babiččina údolí nebo na
hrad Pecka. Na tisk tohoto materiálu byla poskytnuta dotace z rozpočtu Královéhradeckého
kraje, k dostání je zdarma v městském informačním centru.

Na návštěvníky Dvora Králové nad Labem čeká také geolokační hra založená na mobilní
aplikaci Geofun pro chytré telefony s operačními systémy Android a iOS. Turisté tak za „do-
provodu Hančí“ projdou centrum města a zábavnou a soutěžní formou se seznámí se zají-
mavostmi ze Dvora Králové nad Labem.

www.mudk.cz, Miroslava Kameníková

Železný most v Nedbalově ulici opustil své místo
V pondělí 20. července v dopoledních

hodinách po dlouhých letech opustil své
místo  železný  most  v  Nedbalově  ulici.
V rámci  rekonstrukce  byl  most  jeřábem
vyzdvižen  a  přesunut  na  stanoviště  na
parkovišti  v Nedbalově ulici.  Most vážil
asi 17 tun. Velký jeřáb si s mostem pohrál
jako s hračkou a po důkladné přípravě by-
lo  přesunutí  otázkou  několika  minut.
Most  byl  zatím  ponechán  na  vedlejším
parkovišti a byl posazen na čtyři speciální
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nohy vysoké něco přes metr, a tak pod mostem je odkladový prostor pro potřebné stavení
prvky.

V  dalších  dnech
pokračovaly  práce
na  vybetonování
podkladových  hran
na každé straně Har-
tského potoka. Pod-
kladové  hrany  na
mostovku  byly  vy-
betonovány na opra-
vené  stávající  ka-
menné zdivo. Potom
následovalo  polo-
žení  železného  ar-
mování  mostové
konstrukce.

Oprava propustku v Žirecké Podstráni
Stavební práce na opravě propustku Žirecko-podstráneckého potoka v Žirecké Podstráni

byly zahájeny 13. července. Jednalo se o kompletní obnovu průtočného profilu potoka na
800 mm. Bylo potřeba vybagrovat původní těleso silnice, osadit a instalovat skruže DN 800,
zásyp s hutněním, vybetonování kamenných čel propustku a zaasfaltování vozovky. Pro práce
bylo nutné komunikaci uzavřít a objízdná trasa vedla přes Žireč a Žireč Ves. Propustek byl
17. července zprovozněn.

Novým jednatelem MěVaKu se stal Ing. Petr Mrázek
Novým jednatelem společnosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem,

s. r. o., (dále MěVaK) byl od 7. července jmenován Ing. Petr Mrázek. Rozhodla o tom valná
hromada MěVaK.

MěVaK je společností se stoprocentní majetkovou účastí města a vodohospodářskou in-
frastrukturu začala provozovat 9. listopadu 2012. „Můj úspěch závisí především na tom, jak
budu  schopen  komunikovat  s  vedením města,  které,  podle  mého  názoru,  chce  přispět  ke
zlepšení stavu vodohospodářské infrastruktury ve Dvoře Králové nad Labem. I proto jsem
výzvu stát se jednatelem MěVaK přijal,“ uvedl mimo jiné Ing. Petr Mrázek.

Můžete popsat aktuální situaci ve společnosti?
Společnost  zvládla  poměrně  úspěšně  převzetí  vodohospodářské  infrastruktury  do  své

správy a nastolení nových smluvních vztahů se svými odběrateli, tedy s občany a firmami.
Bohužel, zůstalo jen u toho, že MěVaK v poslední době působil jen jako inkasní kancelář
vodného a stočného a opravárenské středisko poruch.

Chystáte nějaké novinky?
Zásadní novinkou, s níž chceme přijít od ledna 2016, je platba vodného a stočného formou

měsíčních záloh s ročním vyúčtováním tak, jak jsou občané zvyklí u dodavatelů plynu či elek-
trické energie.

Hodně diskutované téma ve městě je cena vodného a stočného…
Je potřeba zdůraznit,  že už dávno není pravda,  že bychom měli  ve Dvoře Králové nad
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Labem nejdražší  vodu.  V období  sporů  s  předchozím nájemcem  infrastruktury  došlo  ke
zmrazení ceny vodného a stočného. Dnes je naše cena 72,74 Kč výrazně pod celorepubli-
kovým průměrem, který činí 81,04 Kč/m3. Nicméně je potřeba si upřímně říci, že tato cena je
v dalším období neudržitelná.

Noviny královédvorské radnice 8/2015, Miroslava Kameníková (upraveno kronikářem)

Do vodovodů a kanalizací je třeba investovat, jsou v katastrofál-
ním stavu

Nelehký úkol stojí před novým jednatelem společnosti  Městské vodovody a kanalizace
Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., Ing. Petrem Mrázkem. Potýkat se bude nejen s kalkulací
cen vodného a stočného, ale také s opravou vodárenské infrastruktury, do níž bude třeba in-
vestovat.

Kvalita vodovodů a kanalizací ve Dvoře Králové nad Labem je v katastrofálním stavu, což
je důsledek minimálních investic za poslední desítky let.  Za druhé čtvrtletí letošního roku
bylo celkem vyčerpáno ze všech vodních zdrojů 425 648 m3 vody, přičemž fakticky bylo fak-
turováno pouhých 153 071 m3. Tedy 63,3 % vody je nefakturované a jedná se o vodu, která
mizí v síti, ovšem náklady s jejím vyčerpáním neseme všichni. Celorepublikový průměr ne-
fakturované vody za rok 2014 činí 19,2 %. Stejná situace je i u odpadních vod, kde do čistírny
přitéká 895 135 m3 vody, což je jednou tolik, než se vyčerpá. Samozřejmě se do tohoto čísla
promítají dešťové vody, nicméně procento nefakturovaných odpadních vod činí 77,6 %. Tato
čísla jsou alarmující a v konečném důsledku zdražují vodné a stočné, neboť se náklady s tím
spojené promítají do kalkulace. Tyto údaje uvedl jednatel MěVaKu Ing. Petr Mrázek

Hodnota majetku vodovodní a kanalizační infrastruktury činí zhruba 1 miliardu korun a při
padesátiletém odpisu by se mělo ročně minimálně 20 milionů korun investovat zpět. Až na
výjimky se tak však v minulosti nedělo. V rámci této problematiky je nutný monitoring sítě,
protože v současné době se opravují pouze viditelné poruchy. Ještě letos společnost plánuje
zakoupit  tzv.  úseková  měření,  aby  její  pracovníci  mohli  v  horizontu  několika  měsíců
kompletně zmapovat vodovodní síť a identifikovat poruchy. Ve spolupráci s městem pak chce
královédvorský MěVaK aktualizovat stávající plán obnovy a naplánovat investiční akce podle
výsledků tohoto monitoringu. Je třeba si uvědomit, že vlastníkem infrastruktury a tudíž i nosi-
telem veškerých investic je město. 

Úkolem Ing. Petra Mrázka tedy bude přesvědčit představitele Dvora Králové nad Labem
o nutnosti těchto investic a dosáhnout toho, aby pokud možno většinová část nájmu, jenž Mě-
Vak hradí městu a který je započítán v kalkulaci vodného a stočného, byl ze strany města in-
vestován zpět do vodárenské infrastruktury. Jen touto cestou je možno snížit nepříznivá čísla
nefakturované vody a v konečném důsledku udržet cenu vodného a stočného na přijatelné
úrovni.

To jsou představy nového jednatele MěVaK o dalším vývoji této společnosti do budoucna.
Noviny královédvorské radnice 8/2015, Miroslava Kameníková (upraveno kronikářem)

Společenská rubrika
Noví občánci města

V měsíci  červenci  se  ve  Dvoře  Králové  nad  Labem narodilo  13  občánků  –  8  děvčat
a 5 chlapců.

Úmrtí
V měsíci červenci zemřelo ve správním obvodu města Dvůr Králové nad Labem 12 lidí,

z toho bylo 6 dvorských občanů, 1 muž a 5 žen.
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Sňatky
V měsíci červenci uzavřeli manželství ve Dvoře Králové nad Labem tito snoubenci:

Jan Flegel a Markéta Jarošová – 4. 7., Tomáš Froněk a Hana Horčičková – 10. 7., Martin
Kolář a Monika Jáklová – 11. 7., Pavel Barák a Petra Bašová – 25. 7., Josef Řezníček a Pavla
Vojtíšková – 25. 7., Pavel Kejval a Anna Ponikelská – 25. 7.

V obci Kuks uzavřeli v měsíci červenci manželství tito snoubenci:

Marek Plančík a Marie Hendrychová – 3. 7., Ondřej Rezek a Kateřina Fröhlichová – 18. 7.,
Kamil Lukášek a Monika Nováková – 18. 7.

Údaje byly zveřejněny na základě poskytnutého souhlasu snoubenců.

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubileích v měsíci červen-

ci 28 občanů s gratulací a kytičkou. V tomto období oslavily 4 manželské páry stříbrnou svat-
bu a 6 párů zlatou svatbu.

KULTURA

Hankův dům – městské kulturní zařízení
Královédvorské hudební léto

Ve středu 15. července v podvečerních hodinách pokračovalo Královédvorské hudební léto
druhým koncertem na náměstí Václava Hanky, kterým byl Jazzový večer. Jako první vystou-
pila kapela On Line Session z Hradce Králové, jejímž žánrem je funky/fusion.

Druhou kapelou byl
Swing sextet z Nácho-
da  s  americkým  zpě-
vákem  Lee  Andrew
Davisonem. Tato jazz-
ová  formace  vznikla
náhodně v  roce  1993.
Solisté  Náchodského
big bandu sestavili pro
příležitost oslavy kula-
tého  jubilea  zvukaře,
který  s  orchestrem
dlouhá  léta  spolupra-
cuje,  menší  kapelu
s dixielandovým repertoárem. Swing sextet účinkuje příležitostně na jazzových festivalech po
České republice, v roce 1997 navázal kontakt s vynikajícím brněnským jazzovým zpěvákem
Laďou Kerndlem a pravidelně s ním vystupuje.

Kapela při stávajícím názvu rozšířila příležitostně obsazení i na sedm hudebníků a obohati-
la repertoár o modernější formy. Hraje převážně swing 30. a 40. let, z části dixieland v tzv.
chicagském stylu (s ten. sax.) a mainstream, skladby z repertoáru známých jazzových ve-
likánů: D. Ellingtona, C. Basieho atd. Opírá se o známá jazzová témata a dává velký prostor
sólistům pro improvizovaná sóla.

Zdroj: webové stránky obou kapel

Na koncertu jsem byl osobně a vystoupení vynikajícího Swing sextetu z Náchoda bylo
skutečně hudebním zážitkem.
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Městské muzeum
Colportante Artisti Asociali

Ve výstavní síni Staré
radnice  byla  29.  července  vernisáží  zahájena  vý-
stava salonu mladých výtvarníků.  Colportante  Ar-
tisti Asociali po mnoha měsících únavné tvorby vy-
lézají z děr, aby vyvrhli na světlo světa skvosty du-
ševní práce k vidění přichystané umčo generativců
šarží, vyjma A, všech písmen české abecedy. Verni-
sáž zahájil svým proslovem Fidel Kastrol a Uršula
Tuková. Celou akci hudebně doprovodilo Duo Ná-
maha. Pro holubí letku byl připraven, jako obvykle,
veselý bufet.  Výstava trvala  do 9.  srpna.  Vstupné
dospělí 25 Kč, děti, studenti, důchodci 10 Kč.

TIBA – vrchol a pád
Ve Špýcharu  městského  muzea  pokračovala  výstava  připomínající  padesátiletou  tradici

kdysi největšího bavlnářského podniku u nás, TIBY. Výstava trvala až do 27. září.

Městská knihovna Slavoj
Bazar knih

Bazar vyřazených knih byl otevřen přes prázdniny od 1. července do
31. srpna ve skladu na dvorku knihovny každé odpoledne kromě čtvrtka.

Knihy si mohli občané zakoupit za symbolickou cenu 5 Kč u obsluhy v oddělení pro dospělé. 

158



Výukový úl v knihovně
V prvním patře u průchodu do hudební-

ho oddělení byla umístěna zajímavá učební
pomůcka.  Za sklem se tu  nacházela  upra-
vená ukázka jednoho plástu pro včely. Pří-
stup včel do úlu i z úlu byl veden umělo-
hmotnou trubicí. Návštěvníci knihovny tak
měli  možnost  se  podívat,  jak  včelstvo
pracuje  na  plástu.  Úl  byl  na  tomto  místě
umístěn  od prvních  jarních  měsíců  až  do
podzimu. Kromě včel byla v knihovně k vi-
dění  také  agama  vousatá,  felsumy  mada-
gaskarské a akvarijní rybičky. 

Pohádkoterapie
Ve středu  8.  července  pokračovala  po-

hádkoterapie  na  téma  Gulliverovy  cesty.
Lemuel Gulliver, odvážný cestovatel, čtená-
ře  zavedl  do nevídaných krajů – třeba  do
země Liliputu, kde žijí lidé malí jako prst, nebo na ostrov nesmrtelných. Tak vzhůru na Gul-
liverovy cesty! Prázdninové čtení se konalo v sálku knihovny pro děti od 6 do 8 let. Vstup
zdarma.

ZOO Dvůr Králové, a. s.
ZOO Dvůr Králové, a. s., otevřela jediné lví safari ve střední 
Evropě

V neděli  12.  července dopoledne bylo v zoo otevřeno jediné lví
safari ve střední Evropě.

Slavnostním ceremoniálem provázel ředitel zoo MVDr. Přemysl Rabas a s krátkými pro-
jevy vystoupili hejtman Královéhradeckého kraje Bc. Lubomír Franc, jeho první náměstek
a zároveň člen  správní  rady zoo RSDr.  Otakar  Ruml  a rovněž  předseda  správní  rady zoo
doc. Ing. Marian Slodičák, CSc. Za město se zúčastnil starosta města Ing. Jan Jarolím a místo-
starostka  Mgr.  Alexandra  Jiřičková.  Přestřižením  pásky  pak  lví  safari  slavnostně  otevřel
hejtman Bc. Lubomír Franc společně s Ing. Lenkou Vágnerovou, dcerou bývalého ředitele
ZOO Dvůr Králové, a. s., Ing. Josefa Vágnera.

Lví safari je součástí klasického okruhu po Africkém safari Ing. Josefa Vágnera. Na konci
trasy je možné projet dvojitou branou do lvího výběhu a z něj pak pokračovat k výjezdu ze
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safari. Lví safari tak vzniklo ve svahu nad bývalým pavilonem lvů a nástupem na safaribus,
tedy velice blízko místa, kde ho před několika desítkami let plánoval vybudovat Ing. Josef
Vágner. Vjezd i výjezd střeží hlídka ze strážní věže, která má zároveň pod dohledem celý vý-
běh díky kamerovému systému. Na bezpečnost přímo ve výběhu nepřetržitě dohlíží také ost-
raha v automobilu.

Roli v otevření safari sehrály na rozdíl od vzájemné snášenlivosti dřívější zkušenosti lvů
s provozem aut. Většina zvířat přivezená z holandské Burger’s zoo v Arnhemu a anglického
Woburn Safari Parku prošla podobným způsobem chovu. Návštěvníci ale musí přesto respek-
tovat přísná pravidla projížďky zhruba půlkilometrovým okruhem lvího safari. Nelze otevírat
okénka aut ani brát do kabiny auta psa, jenž může u lvů vyvolat nebezpečné reakce. 

Lvy je však možné pozorovat i bez auta. Celý areál je uzpůsoben tak, že do něj dobře vidí
i pěší návštěvníci. Zpevněnou stezkou ve svahu mohou buď vystoupat k pavilonu lvů, kde je
od šelem dělí jen sklo, nebo se vydat na dobrodružnou vyhlídku z nového lanového hradu, je-
hož některé věže jsou postaveny přímo ve velkém výběhu pro lvy.

Celkem je v ZOO Dvůr Králové, a. s., v současnosti k vidění devět lvů. Kvůli zdárnému
otevření safari byla vytvořena nejprve neplodná skupina čtyř samic a tří samců. První spojení
skupiny samic a samců proběhlo bez problémů, přibližně o týden později si však lvi a lvice
trochu  ujasňovali  své  pozice,  což  dvě  lvice  odnesly  kousnutím.  Proto  jsou  v současnosti
do lvího safari skupiny vypouštěny v menším počtu, zpravidla jde o skupinu tří samců nebo
čtyř samic. Spojování do větší smečky bude probíhat postupně.

Zdroj: webové stránky zoo a novinky.cz, 12. července (upraveno kronikářem)

Na slavnostním otevření lvího safari jsem byl osobně a musím dodat, že zoologická zahra-
da zase získala něco na své jedinečnosti. Řekl bych, že nastoupená cesta čistě afrického safari
je perspektivní a jistě přiláká do zoo více návštěvníků.

Festival Africa Live
Ve dnech 17. až 26. července probíhal v zoo festival Africa Live, akce s africkými rytmy

a uměním plný hudebních a tanečních vystoupení, poutavých vyprávění, afrických specialit,
afrického umění a nostalgického promítání v letním kině. Hvězdou festivalu byla oblíbená
taneční a hudební skupina IYASA a poprvé v ČR také vystoupilo zimbabwské trio vokalistů
INSINGIZI. Dále vystupovali i další hudebníci z různých koutů Afriky i z České republiky.

Po  setmění  upoutalo  představení  ohňové  show a  milovníci  filmů  mohli  v  letním kině
zhlédnout promítání filmu Vzpomínky na Afriku s Meryl Streepovou a Robertem Redfordem
(byl jsem se podívat, po dlouhé době se promítalo v letním kině). Zoo rovněž uspořádala be-
sedu se světoznámým fotografem Joelem Sartorem, kterému vyšly desítky reportáží v časopi-
se National Geographic. Na své si během festivalu přišly i děti díky hravým soutěžím a do-
vednostním  úkolům.  Každý  den  bylo  pro  návštěvníky  rovněž  připraveno  africké  tržiště,
africký gril, malby keňských kmenů či výstava soch se Zimbabwe, v zoo byla i sochařka pří-
mo ze Zimbabwe. Po celých deset dnů byly k vidění filmy, a to často jako součást besedy
s jejich tvůrci. O svém novém filmu Daleko za sluncem, natočeným v Keni, vyprávěla Olga
Špátová společně s Alešem Bártou. K vidění byl i film Petra Horkého „Století Miroslava Zik-
munda“. S odbornými přednáškami vystoupili například Jiří  Bálek,  ředitel  zoo v Ústí  nad
Labem, nebo Marie Imbrová, bývalá velvyslankyně ČR v Zimbabwe. Během festivalu zoo
navštívila také konžská chargé d'affaires.

Výroční zpráva ZOO Dvůr Králové, a. s., 2015, str. 31 a 32

Křtiny nosorožců v zoo
V zoologické zahradě v neděli 26. července vyvrcholil festival Africa Live. Návštěvníky

během deseti horkých dní pobavil a obohatil rozmanitý program plný spontánního černošské-
ho naturelu a zavedl je do žhavé atmosféry černého kontinentu.
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Třešničkou na festivalovém dortu se stal křest mláďat nosorožce dvourohého černého. Jak
připomněl ředitel zoo MVDr. Přemysl Rabas, mláďata se narodila v lednu za pouhých sedm-
náct hodin. U výběhu, v němž se s matkou Maishou držely v uctivé vzdálenosti od velkého
ruchu, se k jejich křtu sešli za účasti desítek přihlížejících návštěvníků textař a publicista Mi-
chal Horáček a Monika Leová, Miss Earth ČR 2013. Pro samičku zvolil Michal Horáček jmé-
no Molly a nosorožčí kluk se bude na návrh Moniky Leové jmenovat Josef. Z počtu 53 dosud
narozených nosorožců v královédvorské zoo bylo 41 dvourohých černých.

Krkonošský deník, Jana Mudrová (upraveno kronikářem)

Křtu jsem se zúčastnil osobně a Michal Horáček napsal věnování s autogramem pro kro-
niku města.

Úhyn Nabiré
V pondělí  27.  července  večer  uhynula  samice  Nabiré,  poslední  severní  bílý  nosorožec

v Evropě a jeden z posledních pěti nosorožců tuponosých (jinak též bílých) severních na svě-
tě. Příčinou smrti bylo prasknutí cysty uvnitř těla samice. Tu se snažili pracovníci zoo od-
stranit ve spolupráci s týmem IZW Berlin, který se specializuje na reprodukci divokých zvířat.
O závažnosti a rozsahu tohoto onemocnění se však přesvědčili až po úhynu zvířete, kde bylo
zřejmé, že nebyla reálná šance na úspěšné odstranění této cysty. Bylo však odebráno několik
sad  biologických  vzorků,  které,  jak  doufají,  budou  v  budoucnu  základem nové  generace
severních tuponosých nosorožců.

Výroční zpráva ZOO Dvůr Králové, a. s., 2015, str. 121 

Britská velvyslankyně navštívila ZOO Dvůr Králové, a. s.
V pátek 17. července navštívila zoo britská velvyslankyně Jan Thompson. Cílem její cesty

byla návštěva Elišky, samice nosorožce černého, která se měla vydat na cestu do svého nové-
ho domova – rezervace Mkomazi v Tanzanii. Projekt návratu nosorožců černých zpět do Af-
riky podporuje britská ambasáda již od minulého roku.

Zdroj: www.zoo-dk.cz

Král zvířat ovládl královédvorské náměstí

Dětská tvůrčí fantazie a bezelstná upřímnost, na to vsadili ve Dvoře Králové nad Labem
a připravili akci, která předcházela otevření nového lvího safari v ZOO Dvůr Králové, a. s.

Autorem tvarů lvů i systému skládaček byl výtvarný obor základní umělecké školy R. A.
Dvorského a zoo nechala vyrobit dřevěné prvky skládaček. A právě královské šelmy si vzaly
na paškál děti. Dostaly k dispozici dřevěné desky rozličných tvarů a s pokynem „Vytvořte
lva!“ se pustily do práce.
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V týdnu od 7. července výsledek jejich
snažení  ozdobil  dvorské  náměstí.  Všude,
kam se  občané  města  podívali,  samý  lev,
dalo  by  se  říct.  Barevná  přehlídka  šelem
tam byla k vidění po celé léto, ale část lvů
byla  součástí  slavnostního  otevření  lvího
safari v zoo, které bylo v neděli 12. červen-
ce.

Šelmičky tvořili žáci z více než dvaceti
uměleckých i základních škol v Česku a do-
konce i z Dolního Slezska v Polsku. „Mám
radost, že se díky výstavě může dětská tvo-
řivost  projevit  ve  veřejném prostoru,“  ko-
mentovala  safari  na  náměstí  Mgr.  Ivana
Černá,  ředitelka  ZUŠ  R.  A.  Dvorského
a dodala. „Malovaní lvi symbolicky propo-
jují centrální plochu města se zoologickou
zahradou, která je zde nejnavštěvovanější lokalitou.“

Krkonošský deník, 9. července (upraveno a doplněno kronikářem)

Odhalili sochy věnované památce života a smrti Mistra Jana Husa
V pondělí 6. července uplynulo 600 let od upálení kazatele Mistra Jana Husa. Toto výročí

si připomněli také ve Dvoře Králové nad Labem. Prostranství před budovou B ZŠ Schulzovy
sady totiž na rok ozdobily sochy s tematikou života a smrti Jana Husa.

Sochy vytvořili jako své závěrečné práce studenti hořické sochařské školy a městu je za-
půjčila právě Střední průmyslová škola kamenická a sochařská v Hořicích. „Nápad na ven-
kovní instalaci uměleckých děl vzešel z jednání kulturní komise již v roce 2013, která se inspi-
rovala děním v Trutnově a v Hradci Králové. Proto jsme s žádostí o spolupráci oslovili školu
v Hořicích,“ vysvětlila místostarostka města Mgr. Alexandra Jiřičková.

Slavnostní vernisáž se usku-
tečnila v neděli  5. července od
10  hodin  a  promluvily  na  ní
místostarostka města Mgr.  Ale-
xandra Jiřičková, farářka Církve
československé  husitské  Mgr.
Františka  Klásková a  Mgr.  Iva
Mádlová,  zástupkyně  ředitele
Střední  průmyslové  školy  ka-
menické  a  sochařské  v  Hoři-
cích, odkud má město sochy za-
půjčené.  Od  9  hodin  se  navíc
v  kostele  Husova  sboru,  který
stojí naproti ZŠ Schulzovy sady,

uskutečnila veřejná bohoslužba věnovaná Mistru Janu Husovi.

„Do budoucna bychom byli rádi, aby se místo, které jsme pro instalaci vybrali, stalo gale-
rií pod širým nebem, kde se budou sochy v intervalech střídat. Chtěli bychom totiž, aby si lidé
uvědomili, že umění k životu patří a že se na něj nemusejí chodit dívat pouze do muzeí, galerií
nebo výstavních síní, ale mohou ho obdivovat i na veřejných místech,“ dodala místostarostka
Mgr. Alexandra Jiřičková.       Miroslava Kameníková
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Dobrodruh Kratěna přijal výzvu a překvapil 
Veřejnost zná Jaroslava Kratěnu především jako cestovatele a osobitého autora cestopisů

a dobrodružných knih. Proto mnohé překvapilo, že se nyní na pultech objevila kniha jeho
básniček pro malé děti. Jmenuje se Barevný svět.

 A jak vznikl nápad na podobný titul? „Inicioval ji můj současný vydavatel, Akcent, když si
přečetl a poté vydal mou básnickou sbírku Vánoce samotářovy. Dostal jsem zadání napsat
patnáct veršíků na patnáct vydavatelem uvedených barev pro věkovou kategorii 4 až 8 let.
Byla to výzva. Když jsem viděl, jak mou poezii pro děti převedl do obrázků pan ilustrátor, měl
jsem, a stále mám, ze společného dílka radost,“ vysvětlil autor.

Krkonošský deník, 1. července (upraveno kronikářem)

ŠKOLY

Základní škola Strž
Žákům ZŠ Strž začaly prázdniny, přesto dál dobrovolně chodili
do školy

Od 29. června do 6. července se v ZŠ Strž konalo poslední mezinárodní setkání dvouletého
projektu Art Snapshots of the Past and Present – Comenius 2013–2015. Celkem se setkání zú-
častnilo 64 zahraničních učitelů a žáků z 9 zemí Evropské unie. Společně s žáky školy a ko-
legy jich byla téměř stovka.

Cesta ze vzdálených koutů Evropy byla dlouhá a únavná, první den oficiálního programu
to vůbec nebylo na nikom znát. Všichni se vrhli do tvůrčí práce s vervou. Účastníci byli roz-
děleni do tří týmů, na které během dvou dnů postupně čekaly 3 výtvarné dílny. 

V ZUŠ R. A. Dvorského věnovali svůj volný čas Ivana Černá a Jiří Holan, aby děti sezná-
mili se základní technikou – kresbou. Námětem jim bylo naše město. Zdobení vánočních oz-
dob proběhlo ve škole ve spolupráci s firmou Vánoční ozdoby, DUV. Poslední tým vyráběl
brože z filcu. Dospělí zástupci partnerských škol byli přijati představiteli města na radnici.

Druhý den dopoledne bylo ukončeno „kolečko uměleckých workshopů“ a odpoledne se
všichni vydali na krátkou prohlídku města. Ve středu vyrazili do Adršpachu. Zahraniční ko-
legové byli okouzleni pohádkovou krajinou i neobvyklými skalními útvary. Ani po návratu
nebyl čas na odpočinek. Na zahradě školy se totiž konala zahradní párty. Každá země si při-
pravila krátké vystoupení. Vyslechli jsme několik pěveckých a hudebních čísel, naučili se růz-
né národní tance, zajímavá byla ukázka svatebních zvyků z Turecka a pobavilo nás vystou-
pení tančícího trpaslíka. Samozřejmě, že nechybělo ani občerstvení.

Ve čtvrtek byl v ZOO Dvůr Králové, a. s., připraven pro žáky i jejich učitele speciální pro-
gram v pavilonu Vodní světy. Poté jsme se vydali klasickou částí k safaribusům. Také v pátek
se už od rána teplota šplhala k tropické třicítce, a proto jsme se přidali k davům směřujícím na
koupaliště. Hosté byli uneseni tím, že je v přírodě plné stromů, keřů, travnatých ploch. Děti se
samozřejmě těšily na sportovní soutěže – zahrály si volejbal a košíkovou, zaplavaly si štafetu.

Byl to prima týden. Vznikla spousta nových přátelství, žáci zažili mnoho zábavy, dozvěděli
se zajímavosti o různých kulturách i životních stylech. Nechybělo ani procvičování angličtiny
a dalších jazyků.

Noviny královédvorské radnice 8/2015, Mgr. Vlasta Mertlíková
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ZÁJMOVÁ ČINNOST

Dům dětí a mládeže Jednička
Asterix a Obelix

Je až k neuvěření, jak ten čas letí. Připadá mi, že to bylo nedávno, kdy
jsme poprvé  vyrazili  do  malé  vesničky Jívky,  abychom tu  s  několika
dalšími  vedoucími  připravili  pro  děti  program,  který  vyplní  dvanáct
jejich prázdninových dnů zábavou, dobrodružstvím, novými zážitky a ka-

marády. Uteklo to jako voda a letos jsme tak již po jedenácté zakotvili ve dnech 19. až 31.
července znovu na tom stejném, známém a oblíbeném místě – v penzionu rodiny Kobrových.

Hned první den se 48 táborníků dozvědělo, co že je to letos čeká v Jívce za dobrodružství.
Po obědě se totiž v altánu objevily dvě známé postavičky, které sem (nebo tedy určitě jednu
z nich) přivedla vůně vepřového, která se linula z kuchyně penzionu. Mezi děti se bez pardo-
nu nahrnuli Asterix s Obelixem a hned se s dětmi pustili do řeči. Všem bylo jasné, že se v Jív-
ce neobjevili jen tak z ničeho nic, ale že za tím něco bude. A také že jo! 

Jak  se  děti  záhy  dozvěděly  z  trochu  pomateného
a mírně chaotického vyprávění Asterixe a Obelixe, šlo
o to, že Panoramix utrpěl úraz (bouchl se o Obelixovo
koleno), což způsobilo výpadek jeho zdravého rozumu.
Panoramix  tak  v  náhlém  šílenství  roztrhal  recept  na
kouzelný lektvar, který, jak je všeobecně známo, dával
nesmírnou sílu. Kousky receptu rozházel po lese, který
navíc zajistil  kouzlem. Poté usnul,  a když se vzbudil
a znovu nabyl zdravého rozumu, s hrůzou zjistil, že si
nepamatuje  ani  recept  na  lektvar,  ani  kouzlo,  kterým
očaroval les. A jako náhodou se ten začarovaný les na-
cházel tady v Jívce. No řekněte, mohly snad nechat děti
ty dva chudáky bez pomoci? No to se ví, že ne. 

Nebylo to ale zase až tak jednoduché.  Aby mohly
přijít na to, jak odčarovat les, musely se děti po tu dobu
stát Kelty. Panoramix pro ně připravil obřad a dal všem
napít zvláštního lektvaru, díky kterému se z obyčejných
dětí stali  na 12 dní starověcí obyvatelé našeho konti-
nentu.

Malí Keltové se opravdu nenudili.  Kromě toho, že
museli zlepšit svou fyzickou kondici při nejrůznějších
soutěžích, hrách a soubojích, je čekaly i prověrky du-

ševní při plnění zapeklitých úkolů. Neméně důležitá byla i spolupráce a soudržnost v celém
kolektivu a zejména v jednotlivých kmenech. Bez schopnosti „táhnout za jeden provaz“ se
Keltské kmeny málokdy obešly, ať už se jednalo o stavbu oppidii, nošení menhirů či jiné za-
peklité úkoly.

Postupně se zdatné skupiny Keltů přibližovaly k rozlomení kouzla očarovaného lesa. Byl
to souboj s časem, vlastním důvtipem a schopnostmi, ale nakonec se přeci podařilo. Kouzlo
bylo zlomeno a části receptu nalezeny a sestaveny.

Panoramix připravil své ohniště a všichni bez dechu sledovali, zda se podle receptu a z při-
nesených surovin podaří lektvar připravit. A podařilo se! Kouzelný lektvar síly byl zachráněn
a s ním také Asterix, Obelix, Panoramix a dokonce i Idéfix. 
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Každý malý Kelt dostal na památku také malou lahvičku s kouzelným nápojem a k tomu
Panoramix pravil toto: tento kouzelný nápoj není potřeba pít, dodá vám sílu vždy, když k této
kapce vody z jezera snů přidáte všechny ostatní ingredience – přátelství, poctivost, pochopení,
důvtip a hlavně dobrou náladu a smích. A když vám bude někdy v životě těžko nebo smutno,
najděte svůj elixír síly a vzpomeňte si na chvíle, kdy jste vy v jednom týmu dodávali sílu
ostatním, když se jim třeba nedařilo, a naopak, kdy vás ve chvílích nezdaru dokázali povzbu-
dit ostatní a dodat vám tak potřebnou sílu. Ať vaše vzpomínky na prožité dny zde na tomto
kouzelném místě  zůstanou stejně nesmrtelné,  jako jsme my – Asterix,  Obelix,  Panoramix
a Idéfix.

Text: Sylvie Černotová, DiS.

Hradní dobrodružství
Ve dnech 1.–3. července byla uspořádána pobytová akce na hradě Kumburku u Nové Paky

nazvaná Hradní dobrodružství. Zúčastnilo se jí 13 dětí.

Už pobyt na zřícenině hradu a spaní v hradním srubu, kde není zavedená elektřina, bylo
pro děti malým dobrodružstvím. Večery společně trávily u ohně a opékáním buřtů nebo při
svíčkách a zpěvu s kytarou ve srubu. Zajímavým zážitkem byl velký hradní sklep nasvícený
svíčkami. Slunečné dny byly vyplněny turistikou a soutěžemi. Děti si s průvodcem důkladně
prohlédly Kumburk, jeho opevnění a zbytky staveb, z velké věže se rozhlédly daleko do kraje,
v okolí navštívily menší zříceninu hradu Bradlece a Novou Paku. Tam bylo cílem zajímavé
muzeum v Suchardově domě i známá Klenotnice. Čas zbyl i na koupání v syřenovské nádrži
a novopackém rybníku. Pro soutěže se děti rozdělily na dvě skupiny – soupeřili Lichtembur-
kové s Vartemberky. Utkali se v šermířském turnaji, zápolili v soutěži „Kdo se skrývá na hra-
dě“ a v další, věnované českým hradům. Pobyt na hradě se vydařil a podpořilo ho i krásné po-
časí. 

Text: Bc. Vladimír Jiřička

Šikovné ruce
Hlavní náplní oblíbeného příměstského tábora je, jak již sám název napovídá, spousta tvo-

ření pro šikovné ručičky. Na tom letošním, který se konal ve dnech 3.–10. července, samozřej-
mě nechyběly ani další táborové činnosti, jako jsou hry a soutěže, koupání a podobně, ale
hlavně se vyráběla spousta věcí z nejrůznějšího materiálu. Více než dvacítka dětí si tak na
konci týdenního „příměšťáku“ odnesla domů například ručně pletené košíčky z pedigového
proutí, voňavé mýdlo, papírovou sovičku nebo lžičku ozdobenou fimo hmotou. Děti si také
vyzkoušely nejrůznější  kreativní  techniky,  jakými jsou enkaustika nebo scrapbooking.  Pro
všechny „tvořivce“ byl tento tábor jistě studnicí inspirace a každý, kdo má rád kreativitu, roz-
hodně letos nechyběl mezi „šikovnýma rukama“.

Text: Sylvie Černotová, DiS.

Itálie – padouši a Mimoni u moře
Začátek července patří v Jedničce již tradičně organizaci pobytu v Itálii pro děti, rodiče

s dětmi a další zájemce. Překrásné přímořské letovisko Alba Adriatica s nádhernou palmovou
riviérou a azurovým mořem přilákala od 3. do 10. července přes 50 zájemců. Nenudili se ani
dospělí, ani děti, pro které byl tradičně připravený bohatý program s tvořením a soutěžemi,
tentokrát na motivy oblíbených animovaných Mimoňů. Písečné pláže lákaly nejen ke koupání
a slunění, ale i k nejrůznějším hrám a soutěžím, nechyběly ani atraktivní výlety a spousta další
zábavy.

Text: Sylvie Černotová, DiS.
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Pěšky, vlakem, autobusem
Na druhý prázdninový týden od 6. do 10. července byla pro děti od 3. tříd připravena série

čtyř výletů nazvaná „Pěšky, vlakem, autobusem“. Jak napovídá název, k cestování účastníci
využili všech jmenovaných dopravních prostředků i vlastních nohou. Na akci se přihlásilo
11 dětí ze Dvora Králové nad Labem  i okolí.

Cílem výprav se stalo Královédvorsko, Policko, Jilemnicko a Hradec Králové. Nenavštívili
ale jen známější místa v okolí, jakými je přírodní areál v Hájemství a přehrada Les Království.
Mnohé cíle, ač ne příliš vzdálené, byly pro děti jistě překvapením. K nim bezesporu patřila
hrobka Harrachů v Horní Branné, rozhledna U Borovice, skalní hrady Adršpach a Skály nebo
umělecká slévárna HVH v Horní Kalné. Největší úspěch sklidilo soukromé muzeum traktorů
a další zemědělské techniky ve Studenci. Nevšedním a vítaným zážitkem bylo pro děti sve-
zení parníčkem a výstup na čerstvě opravenou Bílou věž v Hradci Králové. Moc se líbila i ta-
mější výstava Na vlnách pod plachtami.

Za pouhé čtyři dny toho výletníci stihli opravdu hodně – prošli hezká přírodní místa, viděli
zajímavé památky, muzea a výstavy. Počasí jim přálo. Někdy toho sluníčka bylo až příliš. Vý-
lety se ale vydařily a dětem určitě zůstaly v paměti zajímavé zážitky.  

Text: Bc. Vladimír Jiřička

Křížem krážem III
To byl název cyklistického soustředění ve dnech 12. až 17. července nejen pro členy cyk-

listického kroužku. Na týdenní červencový pobyt, tentokráte s ubytováním v Prachově, se vy-
dalo  celkem 13  školou  povinných  cyklistů.  Cílem soustředění  bylo  především poznávání
nových míst, utužení fyzické kondice a zdraví účastníků, celodenní pobyt v přírodě a stmelení
kolektivu. To vše se podařilo a až na drobné defekty na kolech se vše obešlo bez zranění. Sou-
částí tábora již byla jízda na základnu v turistické ubytovně Prachov. Během jízdy tam navští-
vili  účastníci  hrad  Pecku  a  Kumburk.  Na trasách  při  pobytu  projížděli  údolím Plakánek,
navštívili  hrad Kost,  kde byli  i  účastníky rytířského turnaje,  projeli  památkově chráněnou
vesničkou Vesec u Sobotky, městem Sobotka, navštívili hrad Humprecht, hrad Trosky, Tros-
kovické muzeum panenek, zříceninu hradu Pařez, Šťastnou zemi v Radvánovicích, kde se vy-
řádili v zábavném parku. Prošli i Prachovské skály, jejichž vstup byl nedaleko jejich ubytov-
ny. Cestou zpět navštívili v Miletíně továrnu na výrobu Hořických trubiček, Lázně Bělohrad
a Svatojánské Lázně. Dobrá parta, domácí strava, příznivé počasí, ubytování v příjemné turis-
tické ubytovně a překrásná příroda v Českém ráji, to vše přispělo ke spokojenosti všech účast-
níků pobytu. 

Text: Dana Kudrnovská

„Sportujeme na Jedničku“
Od 13. do 17. července proběhl sportovní pobytový tábor na Pecce pro 20 dětí pod názvem

„Sportujeme na Jedničku“. Náplní byly různé míčové hry, ale i poznávací, zábavné soutěže,
hry na důvěru a podobně. Nechyběl ani tanec, koupání, stezka odvahy, diskotéka a výlet na
hrad. Počasí nebylo ideální, ale při pestré činnosti a dobré zábavě to nikomu nevadilo a všich-
ni si tábor náležitě užili.

Text: Bc. Lucie Pospíšilová

Týden plný energie
Příměstský  tábor  pod tímto  názvem pořádá  Jednička  tradičně  v rámci  projektu  Víkend

v pohybu – energie týdne – aktivní rok. Díky tomuto projektu si tak děti mohou vyzkoušet
nejrůznější sporty a pohybové aktivity. Nejinak tomu bylo i letos ve dnech 13. až 17. červen-
ce. Přes dvacet dětí se celý týden věnovalo tradičním sportům a hrám, jakými jsou například
fotbal nebo odbíjená, ale vyzkoušet si mohly i méně známé a netradiční sporty jako softbal,
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florbal, kuželky, bowling, ping-pong, kroket, ringo nebo mölkky. 

V pěti  dnech laděných ve sportovně tanečním duchu nechyběl ani moderní a orientální
tanec, streetdance a break dance, cheerleading, zumba a základy společenských tanců. Děti si
vyzkoušely také fitcross nebo jumping. Zkrátka o pohyb na tomto táboře není nikdy nouze,
a když k tomu přidáme spoustu další zábavy, hry, soutěže a príma partu, máme tady tábor, na
kterém je škoda nebýt!

Text: Sylvie Černotová, DiS.

Další zájmové aktivity
Tambor Neckyáda patří nedílně k prázdninám

Necky kdysi patřily k základnímu vybavení domácnosti, v přeneseném smyslu se tak ale
označují i plavidla nejrůznějších tvarů, většinou podomácku vyrobená. A využitá při neckyá-
dách, setkáních, kde není nouze o humor a zábavu. 

Letos byla situace tro-
chu  napjatá,  protože  stav
vody  v  Labi  nebyl  příliš
příznivý. Hrázný však po-
mohl a trochu vody na so-
botu  4.  července  dopo-
ledne  připustil,  a  tak  se
rozličná  plavidla  mohla
vydat  na  svoji  tradiční
cestu  od  Podháje  přes
splav ve Verdeku k lodě-
nici u Pušova splavu. „Le-
tos jela skutečně technic-
ky i konstrukčně vydařená
plavidla, mile nás překvapila a potěšila i účast mladých školáků, kteří si přijeli zkusit, co to
znamená nejen si postavit či ozdobit loď, ale také zaujmout diváky tak, aby právě jim dali svůj
hlas v soutěži o nejlepší plavidlo,” shrnul odvahu posádek jeden z organizátorů Jan Holan.
Právě  hlavní  ceny  Tambor  Neckyády  zřejmě  vedly  ke  skutečně  náročným  konstrukcím
plavidel. Hasiči nezapomněli na sirénu ani funkční hadici, PETkový model egyptské lodi spo-
třeboval kolem 1 500 plastových lahví a mašinka si před splavem pěkně zakouřila a dala tak
najevo, že není jen prázdnou schránkou. Mezi čtyřmi vítěznými plavidly byly nakonec mizivé
rozdíly v počtu nasbíraných bodů. Po dojezdu pokračovala v loděnici zábava živou hudbou
a možností zajezdit si na paddleboardech. Již nyní plánují organizátoři novinky na další rok,
které by měly hlavně divákům v loděnici zkrátit čekání na plavidla i vyhlašování výsledků.

Krkonošský deník, 8. července (upraveno kronikářem)

Běluň ožila pohádkou
Za celé léto se na Běluni vystřídalo více než 230 táborníků ve čtyřech bězích, které pořáda-

la královédvorská Pionýrská skupina Jiřího Wolkera.

Pohádkovým dobrodružstvím účastníky provázel šašek Vašek a na oplátku mu ukázali, jak
dokáží být kamarádští, držet pospolu, do každé soutěže jít naplno, zazpívat si společně u tábo-
ráku, uvařit si na kotlíku dobrou večeři anebo vyrazit na noční dobrodružství mimo tábor.
Draka Šmaka, který věznil Běluňku, úspěšně společnými silami přemohli. Nakonec byla vel-
ká svatba, stoly jídlem přetékaly, všichni se radovali, tancovalo se a zpívalo až do rána. A jest-
li neumřeli, tak tam slaví dodnes. A zazvonil zvonec a pohádky je konec.

Noviny královédvorské radnice 8/2015, Renata Pokorná a Jana Paulusová Fišerová (upraveno kronikářem)
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SPORT

Fotbalový klub TJ Dvůr Králové nad Labem
Pohárové vykročení fotbalistů Dvora Králové nad Labem

Dvůr Králové – Kutná Hora 3:0 (2:0), neděle 19. července

Hosté se ve Dvoře nepředstavili v plné síle a naopak měl od začátku
převahu domácí kolektiv. Kombinační projev na Kutnou Horu platil a do zaslouženého vedení
šli domácí krátce před uplynutím půlhodiny hry. Také po pauze byli domácí lepší, hrozil ale
i soupeř. Dvě šance musel hasit  povedenými zákroky gólman Matula,  gól ale padl jen na
straně druhé. Prosadil se nejlepší střelec Dvora z předešlé sezony Vaníček. Ve zbytku utkání
už další branky nepřibyly, a tak se z postupu do 1. kola mohli radovat domácí. 

Krkonošský deník, 21. července (upraveno kronikářem)

Hokej
Hokejové mužstvo se připravuje na novou sezonu

Jak tedy bude vypadat složení mužstva na nadcházející sezonu? Zásadní změna se udála ve
složení trenérské dvojice. Hlavním trenérem se stal Tomáš Topol z Pardubic, který v uplynulé
sezoně trénoval Českou Třebovou. Jeho asistentem Pavel Říčař, což mnoho přivítalo. 

Soupiska na novou sezonu: 

Brankáři: Pavel Škop, Standa Karban.
Obránci: Jakub Vitebský, Michal Krejcar, Karel Laš, David Mišinec, Libor Mašek, Ondřej

Hamerský, Nikolas Papadopulos, Tomáš Bujňák, Matěj Klust, Vojtěch Dvořák, Vít Dvořák.

Útočníci: Tomáš Rychtera, Petr Zmítko, Martin Lelka, Jan Blaha, Daniel Komárek, Patrik
Černota, Adam Szakal, Patrik Fořt, Jaroslav Polák, Tomáš Veselý, Jan Ježek, Vojtěch Háze,
Lukáš Voděrek, Vojtěch Petráš, Jan Jiráček.

www.hcdvur.cz, 7/2015

Safari pohár a 2. neoficiální mistrovství ČR „dvousedadlovek“
Na letišti ve Dvoře Králové nad Labem, jako již každoročně, se na počátku července usku-

tečnily plachtařské závody. 18. ročník Safari poháru a 2. ročník „dvousedadlovek“ proběhly
velmi úspěšně. Safari se zúčastnilo 38 závodníků, dvousedadlovek 10 dvojic. V Safari poháru
závodníci uletěli 8 úspěšných disciplín, ve dvou sedadlovkách 7. Vítězkou se stala dlouholetá
místní reprezentantka Jana Vepřeková a ve dvojicích si pohár odnesli Jan Šindelář s Petrem
Petrlem z Kunovic. Téměř každý závodník přivezl svoji rodinu či kamarády a známé, a tak se
obyvatelstvo Dvora Králové nad Labem na čtrnáct dnů rozrostlo o asi 300 spokojených ná-
vštěvníků. 

Noviny královédvorské radnice 8/2015, Ing. Radmila Horáček-Fiľakovská

ZAJÍMAVOSTI

Nový operační stůl na chirurgickém sálu
Dne 1. července byl  na chirurgickém operačním sále  Městské nemocnice Dvůr Králové

nad Labem nainstalován zcela nový operační stůl. Jde o moderní výrobek renomované firmy,
který splňuje všechny nároky současné medicíny, má dálkové ovládání a umožňuje plynulou
změnu polohy pacienta, nebo dokonce i jednotlivých částí jeho těla, v průběhu operace dle
potřeby operatéra.
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V plném provozu jsou již i obě nové laparoskopické věže s digitálními kamerami v HD
rozlišení a LCD monitory.

Chirurgické oddělení si tím nadále drží vysokou úroveň péče poskytované pacientům, če-
muž odpovídá i akreditace udělená Ministerstvem zdravotnictví a pevná pozice při jednáních
se zdravotními pojišťovnami, které i náročné a nákladné operace plně hradí.

www.mudk.cz, červenec 2015

V lahvovně Tambora pracuje unikátní automatická linka
Pivovar Tambor vybudoval novou automatickou lahvovnu, která je ve srovnání s podobný-

mi provozy v Evropě unikátní. V takovém rozsahu nepracuje stáčecí automatická linka řízená
robotem v žádném jiném pivovaru v Evropě. Majitel pivovaru Nasik Kiriakovský je hrdý, že
ji má zrovna v královédvorském pivovaru.

Tři tisíce lahví nyní stočí za hodinu. Díky nejmodernější technologii,  která umožňuje
dávkovat velké i malé várky, dokáže nyní dvorský pivovar v plně automatickém provozu sto-
čit 3 tisíce lahví za hodinu. Unikátnost automatické stáčecí linky spočívá v nasazení robota,
díky němuž celý proces od čištění, plnění či etiketování probíhá zcela bez přítomnosti lidské
obsluhy. Pod dohledem člověka se odehrává pouze založení palet s basami s vrácenými, pou-
žitými, prázdnými pivními lahvemi do linky.

Lahve robot posílá do myčky, kde je omyje, zbaví etikety a vnějších a vnitřních nečistot.
Z myčky směřují sterilně čisté lahve k plnícímu stroji. Na automatické plničce piva čekají
lahev dva úkony: naplnění a okamžité automatické zazátkování. Od plničky putuje po do-
pravníku „nahá“, naplněná a zazátkovaná lahev k etiketovacímu stroji, který ji opatří třemi
etiketami. Na tu zadní vyznačí trvanlivost a šarži. Takto připravená naplněná a „oblečená“
lahev nakonec míří k robotu, který ji umístí do již připravené, čisté přepravky. Basy naplněné
lahvemi pak robot rovná přímo na palety, kterých se nakonec ujme lidská obsluha a zaveze
palety s pivními basami do skladu. Robot pracuje s milimetrovou přesností. S tímhle strojem
se může pivovar pustit třeba i do balení kojenecké vody.

Robota dodala a instalovala královédvorskému pivovaru Tambor česká firma Teramex Tra-
ding, vítěz konkurzu, a to ve spolupráci s programátory českého zastoupení firmy Kuka.

Krkonošský deník, 17. července

Sud pivovaru Tambor v tipovací soutěži hranice města neopustil
Nejlepší  hráči  jarní  části  fotbalové  Tip

ligy  čtenářů  Krkonošského  deníku  se  do-
čkali ocenění za svoji snahu v tradiční tipo-
vací soutěži. Potěšitelným faktem skončené
soutěže bylo, že se v horském regionu zapo-
jilo do tipování plných 167 čtenářů.

V  konečném  pořadí  posbírali  nejvíce
bodů tradiční účastníci. Na prvním místě se
umístil  Jiří  Pelák  ze  Dvora  Králové  n.  L.
(na snímku vlevo), jenž od sportovní redak-
ce Deníku převzal 30 litrový sud od partne-
ra  Tip  ligy,  Královédvorského  pivovaru
Tambor. O ten se podělil s přáteli, a tak už
po třech dnech od předání směle hlásil, že
je prázdný sud připraven k vrácení.

Krkonošský deník,  7/2015  (upraveno  kroni-
kářem)
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Počasí v červenci
Ve středu 22. července byl nejteplejší den v roce v České republice. Největší teplotu namě-

řili v Husinci-Řeži u Prahy 39,2 °C. 
Ve Dvoře Králové nad Labem byla naměřena tento den teplota 35,13 °C v 19:30 hodin.

Voda na koupališti byla 26,4 °C v 19 hodin.

Pro zajímavost. V roce 2014 byla v tento den naměřena teplota 28,64 °C, v roce 2013 to
byla teplota 30,56 °C, naopak v červenci 2012 bylo pouhých 23,31 °C. 

Z těchto měření je vidět, že poslední tři roky má teplota spíše stoupající tendenci. Data jsou
z Online teploměru Scor ve Dvoře Králové nad Labem.

Kronika obrazem
Stavba mostu v Nedbalově ulici
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Výstavba opěrné zdi vedle starého mostu.

Na opěrnou zeď byla položena železná lávka pro chodce.
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Starý železný most byl oddělen od vozovky.

Jeřáb most vyzdvihl a usadil nedaleko na připravené podstavce.

Nedbalova ulice je bez mostu.



Obchody ve městě
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Nově zrekonstruovaná prodejna COOP TUTY v Podharti

Nová veterinární ordinace MVDr. Lukáše Pavlačíka
a MVDr. Kateřiny Rybníčkové v Tylově ulic

V Palackého ulici byla otevřena prodejna vykuřovadel
pro duchovní rituály.



Teplota vzduchu dosahovala v červenci až 37 °C, a tak občané využívali v hojné míře Tyršovo koupaliště, kde
voda dosahovala příjemných 26 °C.
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Podharťskému rybníku teploty přes 36 °C na množství vody a její kvalitě nepřidaly.
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