
Ilustrace na měsíc únor – Zuzana Doubravová, základní škola Strž
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MĚSTSKÉ  UDÁLOSTI
Návštěva prezidenta Miloše Zemana
ve Dvoře Králové nad Labem

Ve čtvrtek 19. února navštívil Dvůr Králové nad
Labem prezident České republiky Miloš Zeman. Ná-
vštěva byla součástí jeho třídenní cesty po Královéhradeckém kraji. 

Dopoledne navštívil  největší
závod ve  městě  Jutu,  a.  s.  Za-
městnance  Juty,  a.  s.,  zajímal
pohled hlavy státu na ženy. Ne
však jako na sexuální symboly,
ale jako na pracovnice na vyš-
ších  postech.  „Musím  říct,  že
rozdíl  mezi  mužem a  ženou  je
pro mě stejně důležitý jako roz-
díl  mezi  plešatým  a  vlasatým
nebo  rozdíl  mezi  vysokým
a nízkým, mezi hubeným a tlus-
tým,“ uvedl prezident republiky,
který  prý  vždy  posuzuje  lidi
podle toho,  co umějí.  Obě po-
hlaví  jsou  si  v  tom  naprosto
rovnocenná,“  uvedl  Miloš  Ze-
man  s  tím,  že  nesouhlasí
s tvrzením, že by ženy jednaly
jemněji  než muži.  Po návštěvě
Juty, a. s., odejel prezident Mi-
loš  Zeman na  královédvorskou

radnici, kde jej uvítal starosta města Jan Jarolím a nevyskytly se žádné červené karty. 
Na  radnici  měl  prezident

schůzku  se  zastupiteli  města
a význačnými osobnostmi v za-
sedací místnosti radnice. Potom
odjel na setkání s občany města
do Hankova domu. Ani zde na
něj  nečekali  jeho  odpůrci.
Většina  otázek  se  pak  týkala
regionálních  témat.  Jedna však
zamířila přímo do rudého. Jed-
noho  z  občanů  totiž  zajímal
prezidentův postoj k Číně, která
je  dlouhodobě  kritizována  za
prakticky  neexistující  lidská
práva.  „Formálně  vzato,  Čína
doposud zastává komunistickou
ideologii. Faktem však je, že se Čína vrací ke konfucianismu,“ uvedl prezident Miloš Zeman
s tím, že právě Čína je z pohledu exportu pro naši zemi jednou z priorit. 
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S  jednou  z  otázek  se  na  prezidenta  Miloše  Zemana  obrátil  pan  Leoš  Pryšinger,  krá-
lovédvorský betlémář, který chtěl vědět, jak bude dále pokračovat zabezpečení a případná re-
konstrukce Braunova Betlému. 

Prezident Miloš Zeman odpověděl:  „Na Braunově Betlémě jsem byl všehovšudy třikrát
v životě a vždy ve spojení s návštěvou Kuksu. Když jsem se pana hejtmana ptal, v jakém je
památka stavu, bylo mi řečeno, že v hrozném. Už tenkrát, když jsem tam byl, tak to celé obrůs-
talo mechem. Dost těžko můžeme z Braunova Betléma udělat kopii, protože je dílo vytesáno
do skály. To by tedy dost dobře nešlo. Nejsem kameník, rád se nechám poučit odborníky. Jsem
všemi deseti pro zachování této krásné památky, ale ať rozhodnou technici, co  s tím dělat.
Jestli se to dá opískovat nebo jiným způsobem vyčistit. Když je socha vytesána přímo do skály,
tak se zatraceně těžko renovuje. A to je názor laika.“

K odpovědi  prezidenta  dodal  hejtman  Lubomír  Franc:  „Skutečně  jsme  s  panem prezi-
dentem na tuto záležitost narazili. Já jsem říkal, že jsem o Braunově Betlému mluvil něko-
likrát. Problém je podle mého názoru v tom, že všichni ti odborníci, s kterými jsem mluvil,
mají různé názory. Je to národní památka a vlastní ji stát. Panu prezidentovi jsem slíbil, že až
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příště přijedu do Prahy, že mu předám názor kraje, shromáždím názor odborníků na to, co
s Braunovým Betlémem dělat do budoucna. Protože i kraji se uvolňují ruce v tom, že Hospital
na Kuksu a jeho okolí prošly rekonstrukcí a budou slavnostně otevřeny 23. března 2015.“

Na  závěr  svého  vystoupení
v Hankově domě připnul prezi-
dent  České  republiky  Miloš
Zeman  prezidentskou  stuhu  na
prapor  města  a  připomněl,  že
občané by měli být hrdí na svůj
městský prapor. Po skončení be-
sedy se prezident rozloučil s ob-
čany města Dvora Králové nad
Labem a  odjel  na oběd do re-
staurace Za Vodou.

Krkonošský  deník,  20.  února,
(upraveno a doplněno kronikářem)

Návštěva manželky prezidenta v městském útulku
V pátek  20.  února  v  odpoledních

hodinách  navštívila  manželka  prezi-
denta  České  republiky  Ivana  Ze-
manová  Dvůr  Králové  nad  Labem.
V rámci svého programu se vydala do
psího útulku Nový svět.  První dámu
přivítal  majitel  útulku  pan  Martin
Antonín  a  seznámil  ji  s  posláním
a  činností  útulku.  Na  začátku  ná-
vštěvy děti předvedly ukázky cvičení
psů, tzv. agility. Pak následovala pro-
hlídka areálu, jízdárny, stájí a nakonec

procházka psím útulkem, kde jsou nalezení psi. Martin Antonín vysvětlil manželce prezidenta
republiky některé problémy s legislativou, kdy není možné psa dát jinému majiteli, když pů-
vodní majitel, který je znám, nedá souhlas. Po ukončení návštěvy věnovala paní Ivana Ze-
manová  útulku  granulované  krmení  pro  psy,  rozloučila  se  s  majitelem a  odjela  na  další
program. Na setkání jsem byl osobně.
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Město hledá obyvatele pro nevyužité byty
Královédvorská radnice našla  ve  svém majetku  na tři  desítky opuštěných  a  nevyužitých

městských bytů. „Některé byty, které jsem při jejich prohlídkách viděl, jsou za nabízenou cenu
vzhledem k jejich stavu absolutně neprodejné,“ řekl královédvorský starosta Jan Jarolím s tím,
že většina zmapovaných městských opuštěných bytů jen chátrá. Královédvorská radnice se
proto chce pustit do ambiciozního plánu nepodobného tomu z filmu Kulový blesk. Ne každý
má totiž ve štrozoku obnos čítající několik stovek tisícikorunových bankovek. Podle vedení
radnice by se dalo uvažovat například i o pořízení bytu na jakýsi splátkový kalendář. Byty by
tak plnily to, k čemu jsou určeny, a nebyly roky prázdné. 

„Nechceme  však  všechny  opuštěné  byty  mermomocí  prodat  nebo  pronajmout.  Některé
chceme mít dále v majetku města. Na druhou stranu si také uvědomujeme, že pokud chceme
byty lidem nabídnout, musejí odpovídat určitým standardům. Proto do bytů chceme v následu-
jících letech investovat,“ uvedl královédvorský starosta Jan Jarolím „Pokud bychom některé
z prázdných městských bytů upravili na byty služební, možná by do budoucna odpadl problém
s obsazováním některých důležitých pozic v organizacích města,“ dodal starosta, který právě
v nabízení služebních bytů vidí velký vklad do budoucnosti města.

Krkonošský deník, 4. února (upraveno kronikářem)

Situace okolo ČOV se mění každý den
Vedení města pokračuje ve snaze zajistit kontrolu nad čištěním odpadních vod ve Dvoře

Králové nad Labem a této práci věnuje maximum času a energie. Pro obyvatele je totiž klí-
čové, aby spory okolo čistírny odpadních vod (ČOV), které trvají desetiletí, byly definitivně
vyřešeny. Stále se nabízejí dvě varianty: stavba nové čističky, nebo odkoupení stávající ČOV
od současných majitelů. Přestože jsou obě možnosti velmi komplikované a jejich kladné ře-
šení záleží na souběhu mnoha okolností, vedení města se jimi vážně zabývá. Rozhodně se ne-
snaží zastavit výstavbu nové ČOV, ale přitom nadále jedná i se současnými majiteli čističky.
Vše ale za podmínek, že nedojde ke zbytečné finanční ztrátě. 

Výstavba nové čistírny odpadních vod, jejímž vlastníkem by bylo město, je investiční akcí,
na níž lze získat dotaci. V tom případě se ale musí město zaručit, že stavba bude dokončena
nejpozději 30. listopadu 2015. Zásahem vnějších subjektů se věc nyní posunula do teoretické
roviny.  Město sice řádně zahájilo výběrové řízení na zhotovitele stavby a otevření obálek
s doručenými nabídkami se uskutečnilo 5. ledna 2015, o dva týdny později ale společnost
Metrostav podala „Návrh na přezkoumání úkonů zadavatele veřejné zakázky“. Výsledkem
bylo,  že  dne  6.  února  2015  město  obdrželo  od  Úřadu  pro  ochranu  hospodářské  soutěže
(ÚOHS) předběžné opatření, kterým se zakazuje v rámci výběrového řízení na dodavatele
stavby  „ČOV a  rekonstrukce  kanalizace“  uzavřít  smlouvu  o  dílo  s  případným vítězným
uchazečem. Město nyní čeká na další rozhodnutí ÚOHS, které může buď zcela zastavit stavbu
a zrušit projekt, který vytvořilo bývalé vedení radnice, nebo ji zkomplikovat dalším časovým
zdržením. Do konce března 2015 je totiž nutné na Ministerstvo životního prostředí předložit
požadované dokumenty včetně uzavřené smlouvy s řádně vysoutěženým uchazečem. 

Nabízí se tak druhá varianta – odkup ČOV od současného majitele EVORADO IMPORT,
a. s. Město Dvůr Králové nad Labem začalo s firmou jednat a pokusilo se získat korektní na-
bídku. Ta by měla zohlednit fakt, že město Dvůr Králové nad Labem hospodaří s veřejnými
prostředky a nemůže přistoupit ani na dohodu o vyrovnání běžících soudních sporů, ani na
smluvní cenu bez kvalitního znaleckého posudku. Nyní je míč na straně majitelů ČOV a rad-
nice čeká na jejich odpověď, aby mohla ve vyjednávání pokračovat. Vedení města se nově
rozhodlo vytvořit finanční rezervu, která by pokryla alespoň část případného vyrovnání probí-
hajících soudních jednání. Od března tak bude na speciální účet odkládat finanční prostředky,
které by měly v souhrnu tvořit zhruba 13 milionů korun ročně.

Noviny královédvorské radnice 2/2015
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Nový pomocník městské policie
Od 16. února testují strážníci Městské policie Dvůr Králové nad Labem (MPDK) nového

výkonného pomocníka.  Tím je elektronické zařízení  v  podobě mobilního telefonu se spe-
ciálním softwarovým vybavením. Toto zařízení, vybavené mimo jiné i výkonným fotoapará-
tem, dokáže pomocí jednotlivých aplikací nejen zachytit spáchaný přestupek v podobě foto-
grafie nebo videozáznamu, ale rovněž určit  přesnou polohu místa,  kde k přestupku došlo,
a zanést zjištěné souřadnice GPS do mapy města, nebo rozpoznat registrační značku vozidla
a porovnat ji s databází, například odcizených vozidel. Po zjištění těchto údajů je zařízení
schopno díky pokročilé aplikaci vytvořit komplexní záznam a dokumentaci přestupku v digi-
tální podobě a s takovým záznamem dále pracovat. To znamená, že může pomocí určitého
rozhraní přenést informace o zjištěném přestupku do evidence v centrálním počítači, vytvořit
dokumentaci k předvolání nepřítomného pachatele přestupku, nebo zjištěný přestupek postou-
pit příslušnému správnímu orgánu k projednání. Co však takové zařízení zcela jistě neumí
a v čem práci lidí nedokáže nahradit, je pochůzková činnost v ulicích města, spojená s vyhle-
dáváním a projednáváním přestupků na místě. Tato práce zůstává i nadále doménou strážníků
městské policie.

Noviny královédvorské radnice 2/2015, Mgr. Jindřich Hauke

Výhled investičních akcí ve městě a okolí
Rekonstrukce mostu v ulici Nedbalova. Město připravilo výstavbu nového mostu v Ne-

dbalově ulici, který nahradí starý železný most. Náklady na výstavbu nového mostu se odha-
dují  na 5,4 mil.  Kč bez DPH.  Rekonstrukce bude spočívat  v nahrazení  stávajícího mostu
novou železobetonovou nosnou konstrukcí v místě stávajícího mostu včetně přeložky inženýr-
ských sítí. Křídla budou železobetonová rovnoběžná vpravo a šikmá vlevo doplněna ocelo-
vým zábradlím se svislou výplní. Založení mostu bude hlubinné na systému mikropilot. Pře-
chodové oblasti budou provedeny bez přechodové desky. Vozovka na mostě bude třívrstvá
z asfaltobetonu. V rámci rekonstrukce mostu bude provedena úprava navazující části komu-
nikace před a za mostem. Umístění mostu zohledňuje i budoucí úpravu křižovatky ul. Ne-
dbalova a Vrchlického. V rámci výstavby dojde k opravě nábřežních zdí pod nosnou kon-
strukcí mostu, zdi budou přespárovány a vyboulené kameny přezděny a zdivo bude injek-
továno.

Text: Ing. Jaroslava Valentová, odbor RISM 

Rekonstrukce bývalé textilní průmyslovky. Rekonstrukce bude zahrnovat výměnu a re-
konstrukci všech oken, opravu fasády,  nahrazení nepůvodních oken v laboratořích a aule.
Bude provedeno částečné zateplení budovy z vnitřní strany a zateplení celé budovy laboratoří.
Budou se také opravovat podlahy v celém prvním nadzemním patře. Další zateplovací a re-
konstrukční práce budou probíhat uvnitř budovy.

Text: Mgr. Petr Vojtěch, ředitel školy

Rozšíření Domova sv. Josefa v Žirči. V červenci 2014 obdržela Oblastní charita Červený
Kostelec  největší  finanční  účelově  vázanou  dotaci  za  dobu své  existence,  která  činí  přes
80 mil. Kč. Tyto prostředky jsou určeny na rekonstrukci zbývající části bývalého pivovaru
a fary v areálu Domova sv. Josefa. Díky úpravám vznikne v přízemí bývalého pivovaru reha-
bilitační centrum včetně vodoléčby, zázemí pro lékaře a sestry, v prvním patře jídelna, jedno
a  dvoulůžkové  pokoje  pro  trvalé  pobyty  klientů  s  roztroušenou  mozkomíšní  sklerózou
(celkem 15 lůžek) a v podkroví přednáškový sál. V bývalé faře v přízemí se počítá s jídelnou,
v 1. patře a v podkroví vzniknou pokoje pro odlehčovací pobyty, celkem 29 lůžek. Výsledkem
bude zprovoznění dalších 44 lůžek pro nemocné s roztroušenou sklerózou.

Text: Jitka Holcová
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Studie revitalizace „náměstíčka“ v městské části Žireč.  V průběhu minulého roku byla
autorským týmem Ing.  Marka Wajsara zpracována studie  prostoru takzvaného náměstíčka
v Žirči. Ta by měla být základem pro budoucí uspořádání uvedeného prostranství s cílem vy-
tvořit příjemné prostředí jak pro obyvatele Žirče, tak i pro návštěvníky této městské části. Ve
středu 18. února 2015 se uskutečnilo veřejné projednání uvedené studie s občany Žirče, aby
mohli dát k studii případné připomínky. 

Noviny královédvorské radnice 2/2015, Ing. Jan Fíla, odbor RISM (upraveno kronikářem)

Společenská rubrika
Noví občánci města

V únoru se narodilo v našem městě 9 občánků – 4 chlapci a 5 děvčat.

Úmrtí
V měsíci únoru zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 18 lidí, z toho bylo 11 dvorských

občanů, 4 muži a 7 žen.

Sňatky
V měsíci únoru uzavřeli ve Dvoře Králové nad Labem manželství tito snoubenci: 

Petr Šubrt a Karolína Zavoralová – 7. 2., Erik Gábor a Lucie Menclová – 14. 2.

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubileích v únoru 11 ob-

čanů s gratulací a kytičkou. V tomto období oslavil jeden manželský pár stříbrnou svatbu, tři
páry zlatou svatbu a jeden pár svatbu diamantovou.

Noviny královédvorské radnice 3/2015

KULTURA
Hankův dům, městské kulturní zařízení
Koncert Klubu přátel hudby

Ve  čtvrtek  5.  února  se
uskutečnil 422. koncert KPH. Na komorním koncertu vystou-
pili na violoncello Jiří Bárta a na klavír Terezie Fialová. Za-
zněly skladby J. S. Bacha, P. Ebena, A. Dvořáka, R. Strause
a B. Martinů. Cena vstupného 130 Kč, studenti 70 Kč.

Dobrodružství s cejchem smrti
V pondělí  9.  února byla  beseda  s  osminásobným účast-

níkem Rallye Dakar Janem Říhou. Zajímavé vyprávění, nád-
herné fotografie a videa přímo z dakarského konvoje.

Masopust 2015
V pátek  13.  února  se  na  náměstí  T.  G.  Masaryka

uskutečnil  tradiční  masopust.  Na  náměstí  dorazil  ma-
sopustní průvod dětí z mateřských škol a program začal
vystoupením pěveckého sboru Carpe diem ze ZUŠ R. A.
Dvorského. Pak již přišlo na řadu divadlo Kvelb, které
po předání  klíče od města  „starostou  z  řad dětí“  (ob-
rázek  vlevo)  ovládlo  svými  taškařicemi  celé  náměstí.
Během  masopustu  se  prodávaly  trdelníky,  medovina
a další pochutiny. Soutěže pro děti připravili pracovníci

DDM Jednička. Odpolední program vyplnila dechová hudba Podzvičinka.
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Jak se Honza učil čarovat
V neděli 15. února se uskutečnilo v rámci divadelního čtyřlístku představení pohádkového

muzikálu Jak se Honza učil čarovat. Pořad uvedlo divadlo Pohádka z Prahy.

Loutková scéna Klíček
V neděli  22.  února  uvedla  loutková  scéna  Klíček  pohádku  Vodníkova  Hanička.  Cena

vstupného dospělí 30 Kč, děti 20 Kč.

Divadlo Jeppe z vršku
V  úterý  24.  února

uvedlo divadlo Na Jezerce
z  Prahy  divadelní  hru
Ludviga  Holberga  Jeppe
z vršku. Šlo o variace na
téma  staré  dánské  kome-
die.  Byl  to  herecký  kon-
cert  hlavního  hrdiny
Jeppeho  v  podání  Radka
Holuba  spolu  s  dalšími
herci Miluší Šplechtovou,
Zdeňkem Hruškou a Kris-
týnou Hrušínskou.

Písnička pro draka
Ve čtvrtek 26. února uvedlo Divadélko pro školy z Hradce Králové kombinované loutkohe-

recké představení klasické pohádky o drakovi.

Svatební expo 2015
Ve čtvrtek 26. února se

konal v Hankově domě již
druhý  ročník  Svatebního
expa. Jednalo se o spole-
čenskou  akci  zaměřenou
hlavně na budoucí nevěs-
ty a jejich svatební den. 

Plesová sezona
V sobotu 7. února ples

základní školy Schulzovy
sady, hrál Ergo Retro Mu-
sic z Hořic. 

V pátek 13. února ples
střední  školy  informatiky
a služeb – obor hotelnictví, hrál Holiday Expres z Jaroměře.

V pátek 20. února IX. reprezentační ples střední školy informatiky a služeb, hrál Holiday
Expres z Jaroměře, host večera kouzelník Richard Nedvěd, tombola, raut.

V sobotu  21.  února  XI.  ples  Jutařů,  hudba  Lucky  Band  Hradec  Králové,  předtančení
Taneční Klub Chvaletice, barmanská show, tombola.

V pátek 27. února maturitní ples střední školy informatiky a služeb, hudba Juno Náchod.
V sobotu 28. února XIX. ples absolventů gymnázia, hrál Jari Kuri Band.
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Městská knihovna Slavoj
Zdeněk Burian – malíř ztraceného času

Geniální  čes-
ký malíř pravěku

a ilustrátor dobrodružné literatury se
podepsal  pod  více  než  třináct  tisíc
svých prací. Do paměti několika ge-
nerací se zapsal nejen obrazy vyhynu-
lých  živočichů  a  rostlin,  ale  také
knižními  ilustracemi  dobrodružných
děl. 110. výročí jeho narození připo-
mněla knihovna výstavou, která trvala
od 3. února až do 30. dubna. Součástí
výstavy byl prodej drobných předmě-
tů  s  tematikou  o  Zdeňku  Burianovi
(pohlednice,  plakáty,  hrnky,  puzzle,
knihy s ilustracemi  Zdeňka Buriana,
kalendáře s jeho reprodukcemi a ka-
talogy). 

Pohádkoterapie s detektivem Vr-
ťapkou

Pohádkoterapie dne 13. února byla
určena  pro  všechny  děti,  které  mají
rády záhady. Pátrání s detektivem Vrťapkou probíhalo v sálku knihovny. 

Kocour v botách – Loutkové divadlo Klíček
Maňásková pohádka pro děti se hrála v sálku knihovny 14. února. Vstupné 20 Kč dospělí,

10 Kč děti. Po dobu vystoupení bylo otevřeno oddělení pro děti.

Radka Tkáčiková – Ladakh
Dne 18. února proběhla přednáška o Ladakhu – malém Tibetu, který je jedinečnou oblastí

v Indii, geograficky, kulturně i nábožensky však souvisí s Tibetem. Prostřednictvím fotografií
účastníci poznali život lidí ve vesnicích uvnitř vysokohorské himalájské pouště i život nomá-
dů, nahlédli do buddhistických klášterů, poznali obyčeje mnichů, meditace i čamové tance
mnichů v maskách. Dva treky, výstup na Stok Kangri 6 150 m, splutí řeky Zanskar, výjezd na
motorce do nejvyššího silničního sedla na světě a nádherně barevná krajina. To vše zmínila
lektorka, která tuto oblast navštívila již dvanáctkrát. 

Městské muzeum
Pokračovala výstava Reklamní plakát

Do 15. února pokračovala výstava Reklamní plakát.

Královédvorsko – krása za humny
Ve čtvrtek 12.  února měl  v sále Špýcharu městského muzea přednášku Tomáš Mervart

o známých i méně známých místech Královédvorska. Vyprávění bylo doplněno velmi zají-
mavými a krásnými diapozitivy. Vstupné 25 Kč.
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Památné vrchy podkrkonoší
Ve čtvrtek 19. února měl ve Špýcharu přednášku prof. Karel Martinek, kterou tentokrát vě-

noval významným vrchům v okolí Dvora Králové nad Labem. Zajímavé povídání doplněné
o fotografie bylo o Zvičině, Bradlu a Hoře sv. Kateřiny. Vstupné dospělí 30 Kč.

Vernisáž výstavy Art inspiration modní návrhářky Heleny Fejkové
Ve  čtvrtek  26.  února  se  ve  Špýcharu

městského muzea konala vernisáž výstavy
úspěšné  pražské  módní  návrhářky  Heleny
Fejkové  nazvaná  Art  inspiration.  Na  vý-
stavě byly představeny kolekce šatů inspi-
rované motivy gotiky, baroka, kubismu, In-
die,  nebo Antoní Gaudí.  Výstava byla do-
plněna  fotografiemi  módních  přehlídek
a  zvláštností  byly  dva  soubory  oděvů  na
motivy tvorby Egona Schieleho.

Vernisáž byla zahájena úvodním slovem Hele-
ny Fejkové v sále Špýcharu. Za doprovodu Luká-
še Pelce na kontrabas a housle předvedla baletka
několik modelů z kolekce návrhářky. Po úvodu se
účastníci  vernisáže  odebrali  do  patra  Špýcharu,
kde Helena Fejková pohovořila o svých modelech
a o tom, jak tato kolekce vznikla.

Módní  návrhářka  Helena  Fejková  začínala
svoji dráhu právě ve vzorkovacím středisku Tiby
ve Dvoře Králové nad Labem. Po roce 1989 ode-
šla  do  Prahy,  a  tak  začala  její  doposud  velmi
úspěšná cesta.

 Vstupné dospělí 40 Kč, děti, studenti, důchod-
ci 20 Kč.

Loutkové pohádky pro nejmenší
Loutkové divadlo Zvoneček uvedlo:
v neděli  8.  února loutkovou pohádku O dra-

kovi.
v neděli 22. února další pohádkový cyklus Ko-

cour v botách. Vstupné dobrovolné.

ZOO Dvůr Králové, a. s.
Akce k uctění 110. výročí narození malíře Zdeňka Buriana

Ve středu  11.  února  se  v  zoo  konala  akce  k  uctění  památky  malíře  Zdeňka  Buriana.
Přednášku zahájil „burianolog“ Rostislav Walica z Prahy příspěvkem „Život a pravěk v díle
Zdeňka Buriana“. O následovnících a pokračovatelích odkazu mistra Buriana přednášel Vác-
lav Valeček.
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Dcera  ředitele  Josefa  Vágnera,
Lenka  Vágnerová,  vyprávěla  o  tom,
jak se její otec se Zdeňkem Burianem
seznámil a jak vznikla myšlenka spo-
luvytvoření galerie. Historii a promě-
ny Galerie Zdeňka Buriana připomněl
Tomáš  Hajnyš.  Ten  také  poděkoval
Nadaci Josefa a Zdenky Vágnerových
za  zapůjčení  obrazu  do  expozice
Velké africké expedice Josefa Vágne-
ra.  Na závěr Zdeněk Čermák, Lenka
Vágnerová  a  ředitel  zoo  Přemysl
Rabas  slavnostně  zavěsili  na  čestné

místo portrét manželů Vágnerových namalovaný Zdeňkem Burianem.
Výroční zpráva ZOO Dvůr Králové, a. s., 2015, str. 15.
Poznámka kronikáře: Na přednášce jsem byl osobně a jednalo se o velice zajímavé poví-

dání o přátelství Ing. Josefa Vágnera a malíře Zdeňka Buriana. 

Dvorská zoo přivítala nového člena rodiny
Zoologická  zahrada  se  rozhodně neuložila  k  zimnímu spánku a  stále  vymýšlí,  jak  ná-

vštěvníkům otevřít ještě větší kus světa a seznámit je s netradiční faunou. 

Poslední  únorový  den  slavnostně
otevřela expozici pro zcela nový druh
v historii zoo, hrabáče kapského. Jeho
rodiče  z  Afriky  putovali  až  do  zoo
v ruském Jekatěringburgu, kde se jim
28. února 2013 narodila dvojčata. Do
Dvora Králové nad Labem přišla sa-
mička  Eka.  Hrabáč  kapský  je  zají-
mavý tvor podobný mravenečníkovi.

 Slavnostního otevření expozice se
zúčastnil také starosta města Jan Jaro-
lím. Akci jsem také navštívil a pořídil
fotodokumentaci. 

Výroční zpráva ZOO Dvůr Králové, a. s., 2015, str. 15

ŠKOLY
Střední škola informatiky a služeb připravuje 
žáky na praktický život

Střední  škola  informatiky  a  služeb  kromě  technických  oborů
Informační technologie a Aplikované chemie vyučuje také obory

služeb jako Hotelnictví, Cestovní ruch, Kadeřník, Kosmetické služby. Pro snadnější uplatnění
žáka na trhu práce je nezbytné podporovat u žáků kreativitu, komunikativnost, odolnost vůči
konkurenci. Škola k tomu přispívá inovací výuky, začleněním dětí do prestižních soutěží a od-
bornou praxí v moderních hotelových zařízeních.

Líčení, gelové nehty, masáže. Přesně to a mnohé další se učí pod odborným dohledem
zkušených pedagogů žákyně studijního oboru Kosmetické služby. Žákyně po dokončení školy
snadněji uspějí mezi konkurencí a mohou zákazníkům nabídnout celou škálu kosmetických
služeb od pedikúry, manikúry až po ošetření pleti laserem. 
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Praxe v prestižních  krkonošských hotelích. Škola  na vysoké nároky firem žáky při-
pravuje zajištěním vysoké kvality výuky ve své moderně vybavené cvičné kuchyni a restaura-
ci. Praktické dovednosti zde získané žáci uplatní při praxích v prestižních krkonošských hote-
lech, hotelu Horizont a Hořec v Peci pod Sněžkou a v hotelu Omnia v Janských Lázních. 

Cestování za horizont historie. Obor Cestovní ruch je nabízen žákům se zájmem o cizí
jazyky a cestování. V posledních letech prochází právě tento obor bouřlivým vývojem, poža-
davky na zájezdy a služby se mění. Vedle poznávacích a pobytových zájezdů se rozvíjí zážit-
kový cestovní ruch, tematické zájezdy. Škola učí žáky komunikaci. V rámci průvodcovství
mají praxi u partnerů jako je ZOO Dvůr Králové, a. s., zámek Kuks, cestovní kanceláře. Žáci
se podílejí na organizaci akcí podle požadavků firem v regionu a získávají tak cenné zku-
šenosti. Své znalosti a dovednosti porovnávají na soutěžích škol vyučujících obory cestovního
ruchu. 

Upraveno z Krkonošského deníku, 3. února

Projekt EDISON v místních základních školách
Projekt Edison (Education. Drive. Internationality. Students. Opportunity. Network.) spo-

juje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací
v  jiných  zemích  a  stali  se  generací,  která  prolomí  prohlubující  se  mezikulturní  bariéru.
V týdnu od 1. do 8. února se ZŠ Podharť a ZŠ Schulzovy sady zapojily do tohoto zajímavého
projektu. V neděli 1. února žáci přivítali stážisty z Číny, Vietnamu, Tchaj-wanu, Brazílie, Jor-
dánska, Rumunska a Ukrajiny. Praktikanti si připravili prezentace o svých zemích, vedli dis-
kuze s žáky na různá témata a hráli s nimi hry. Možnost srovnání různých zemí s Českou
republikou všem rozšířila obzory v oblasti kultury, ekonomiky a historie. Veškerá komunikace
probíhala v anglickém jazyce.

Žáci i praktikanti se společně zúčastnili oficiálního přivítání na městské radnici, prohlídky
města s výstupem na věž kostela, koncertu skupiny Crazy Band v ZUŠ R. A. Dvorského, ná-
vštěvy královédvorské zoo, kde si zahráli bowling, zatančili si na školním plese, zažili atmo-
sféru staročeského masopustu v Podharti a vyrazili za sněhem do Krkonoš.

Noviny královédvorské radnice 2/2015 (upraveno kronikářem)

ZŠ Podharť
Děti ze ZŠ Podharť stavěly originální sněhuláky pro Afriku

Africké děti si sněhuláka ve své zemi zřejmě nikdy nepostaví, mnohé z nich se ale ani ne-
dostanou do školy. Ve dnech 10.–13. února se žáci 2. stupně školy zapojili do 3. ročníku origi-
nální charitativní akce Sněhuláci pro Afriku (s podtitulem Děti pomáhají dětem) pořádané pod
záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Forma pomoci organizaci Kola pro Afriku
spočívá v tom, že se vybírá startovné 50 Kč za každého postaveného sněhuláka. Podharťské
děti tak strávily odpoledne aktivně zábavnou činností plnou legrace na čerstvém vzduchu pod
nemocnicí. Výtěžek této benefiční aktivity byl věnován na přepravu kol pro gambijské děti.

Text: Mgr. Edita Vaňková

Masopustní veselí
Tradiční masopustní veselí oživilo podharťskou čtvrť tentokrát o týden dříve, již 6. února,

neboť masopustní čas letos připadl na jarní prázdniny.
Masopustní postavy doprovázel svou hrou nejen harmonikář, ale ulicí se rozléhaly také

deváťáky rozezvučené bubny, proto průvod nikdo nemohl přehlédnout ani přeslechnout. Po-
chod masek ozdobili  svou přítomností  i  naši  noví  mezinárodní  hosté  – přátelé  z  projektu
Edison. Mráz náladu nepokazil, jen vykouzlil na dětských tvářích krásné červené zbarvení.

Text: Mgr. Karel Fliegr
Masopustního průvodu jsem se zúčastnil jako každoročně, a tak v obrazové části je několik

fotografií.
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Spaní ve škole
Ve středu 4. února se žáci 5. třídy sešli před školou o půl šesté, nejprve vyrazili na bowling,

kde se k nim připojili zahraniční studenti, kteří na škole zrovna ten týden působili. Při příjem-
ném konverzování všichni společně odehráli hodinu a půl dlouhou hru. Cesta zpátky do školy
utekla docela rychle, asi se někteří už potmě báli a šli svižným tempem. Ve škole žáci popřáli
Vendovi, který měl narozeniny, a na oplátku dostali výborný muffin se šlehačkou a domácí
marmeládou. Takto posilněni nastoupili  do tělocvičny na další  sportovní výkon, a to flor-
balový turnaj. Po zhlédnutí  „romantičáku“ následovala „večerka“. Ranní vstávání nedělalo
některým žákům dobře, i tak se vše zvládlo uklidit a následovala výborná snídaně – napečené
dobroty z domova. A pak už další školní den, i když netradiční, v podání prezentací od za-
hraničních studentů.

Text: Mgr. Karel Fliegr (upraveno kronikářem)

ZŠ Strž
Masopustní veselí v Žirči

Odloučená škola  ZŠ Strž  a  mateřská  školka  v  Žirči  pořádaly
25. února masopustní průvod. Veselé písničky a halekačky se nesly
Žirčí. Děti z mateřské školy spolu s paní kuchařkou napekly ma-

sopustní koblihy, které cestou rozdávaly kolemjdoucím. Děti ze základní školy připravily růz-
né halekačky, písně a medvědí honičku, a tak bylo o zábavu postaráno. Průvod došel až do
Domova sv. Josefa, kde svým veselým vystoupením pobavil jeho klienty. Bylo to moc prima,
všichni se vyřádili a sladkosti za veselou zábavu také nechyběly. 

Text: Mgr. Olga Hylmarová (upraveno kronikářem)

Už se nebojíme jízdy na kole
Dva žáci sedmé třídy připravili pro žáky obou prvních tříd lekci programu „Už se nebojíme

jezdit na kole“. Tentokrát se věnovali jízdě na kole. Probrali, jakou má mít kolo výbavu, ne-
zapomněli ani na správné oblečení, ochranné prvky, jako je samozřejmě helma. Výuka zatím
proběhla pouze v učebně a na závěr si žáci provedli testík, jestli na něco nezapomněli.

Text: Mgr. Vlasta Mertlíková (upraveno kronikářem)

ZUŠ R. A. Dvorského
Vystoupení Crazy Bandu

V úterý 10. února v podvečer vystoupil v sále ZUŠ Crazy Band se
svým koncertem. Zazněly populární melodie, které zahrál tento dvace-

tipětičlenný soubor pod taktovkou Vladimíry Matuškové. Hostem byl zpěvák a žák učitele
Jirouska Jan Šturm.

V pátek 6. února pořádala ZUŠ přehrávky žáků dechového oddělení, kteří reprezentovali
školu v okresním kole soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT.

Ve čtvrtek  12.  února se  konala  přehlídka tanečních oborů základních uměleckých škol
okresu Trutnov. Představili se žáci ZUŠ Dvůr Králové nad Labem, Trutnov, Hostinné a Úpice.

Ve čtvrtek 26. února se uskutečnil v ZUŠ autorský večer. Na koncertu se představili učitelé
školy se svými autorskými skladbami.

Text: Mgr. Ivana Černá, ředitelka ZUŠ
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ZÁJMOVÁ ČINNOST
Dům dětí a mládeže Jednička
Živá učebnice

Pod tímto názvem zorganizovala 16. února Jednička o jarních prázdni-
nách výlet do Prahy na unikátní výstavu o hradech a zámcích. 

Cílem výletu byla výstava Hrady objevované a opěvované v Jízdárně
Pražského hradu. Přestože akce byla náhradou na poslední chvíli,  pře-

kvapil organizátory zájem, zejména ze strany dospělých. Ti nakonec tvořili většinu. 
Samotná  výstava  byla  natolik  zajímavá,  že  na  ní  všichni  strávili  více  než  dvě  hodiny.

Cenné artefakty, schraňované na mnoha hradech a zámcích i na Pražském hradě, stály za vi-
dění.  Účastníci  si  se zájmem prohlédli  třeba prastará vrata  z  Karlštejna a Křivoklátu,  po-
zornost zejména dětí budil rytíř na koni ve zbroji, staré zbraně či automobil Benz zapůjčený
rodem Schwarzenbergů. Přehlédnout se nedal zlatem se lesknoucí relikviář sv. Maura z be-
čovského zámku či replika Svatováclavské koruny. Cestou z výstavy zbyl ještě čas na krátkou
procházku Pražským hradem a na zastavení na obnovené Svatováclavské vinici, odkud byl
krásný pohled na celou Prahu.

Text: Bc. Vladimír Jiřička

Výstava zimní sporty
DDM Jednička vyhlašuje během školního roku výtvarné a rukodělné soutěže, kterých se

mohou zúčastnit děti z MŠ, ZŠ i SŠ Královédvorska. Do některých soutěží zasílají svoje práce
i žáci z jiných krajů. Již tradičně se zúčastňují žáci ze ZŠ E. Beneše v Písku. Všechny zaslané
práce jsou vystavovány v prostorech DDM. Výstavy navštěvují především autoři prací a jejich
spolužáci,  občas  si  je  přijdou prohlédnout  i  rodinní  příslušníci.  Mezi  diváky nechybí  ani
„kroužkaři“ DDM.

V letošním roce bylo vyhlášeno celkem 6 soutěží a jednou z nich byla také výtvarná soutěž
s názvem Zimní sporty.  Výstavku prací,  zaslaných do této soutěže, bylo možné zhlédnout
v DDM Jedničce od 10. do 12. února 2015.

Text: Dana Kudrnovská

Jednička na královédvorském masopustu
Maškary z Jedničky nechyběly le-

tos na náměstí T. G. Masaryka, kde se
konal  13.  února  tradiční  masopust,
pořádaný městem Dvůr Králové nad
Labem a Hankovým domem. Příchozí
děti se u nás mohly pobavit při lovu
jitrnice  nebo  zametat  s  „ženichem
a nevěstou“.

Text: Sylvie Černotová, DiS.

Valentýnská párty
Valentýnská party 13. února v Jed-

ničce nabídla pro děti pestrý program
s podtitulem „Nejen pro zamilované“.

Děti si mohly vyrobit originální valentýnku, ochutnat a pochlubit se donesenými dobrotami,
zahrát si párové hry a samozřejmě nechyběla ani klasická diskotéka v srdíčkovém prostředí.

Text: Bc. Lucie Pospíšilová
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Krakonoš a lyžníci
O jarních prázdninách ve dnech 16.–18. února byl pro děti připraven pobyt v nedalekém

Hostinném. Děti strávily 3 dny s přespáním v DDM Hostinné. Bohužel, Krakonoš sníh dětem
nepřinesl, ale i tak si to výletníci řádně užili. Čekala je projížďka na koních, vyzkoušeli si
svoji odvahu a sílu na horolezecké stěně, opékali si buřty. V programu pro ně byly připraveny
výlety do Jilemnice a Vrchlabí. V Jilemnici děti navštívily Krkonošské muzeum, zaplavaly si
v místním bazénu a podařilo se jim vidět i zbytek sněhového Krakonoše, u kterého se vyfotily.
Dalším městem, které je přivítalo, bylo Vrchlabí. Prohlídka podhorského městečka a Krko-
nošského muzea s programem Kámen a život a expozice Člověk a hory výletníky zaujala. Po
celý pobyt hráli hru, ve které je Krakonoš zkoušel z jejich dovedností.

Text: Dana Kudrnovská

Výstava graffiti
Výstava výtvarných prací dětí z Královédvorska zaslaných do III. ročníku výtvarné soutěže

Graffiti se uskutečnila ve dnech 24. a 25. února v Jedničce.
Text: Dana Kudrnovská

Sokolské šibřinky se letos vydařily
V sobotu 28. února pořádal Sokol Dvůr Králové nad Labem ši-

břinky pro děti s názvem Na strašidelném hradě. Pořadatelé krásně
vyzdobili  sokolovnu.  Vznikla  zde  dračí  sluj,  hrad  i  s  hradbami,
kostnice i bažina, upíří doupě, královská místnost, Ruprechtova vy-
hlídka. Všechny disciplíny byly motivovány strašidelnými příběhy
a strašidly. Šibřinky zahájil pan Krbec, který přivítal přítomné na
Kulíkově a seznámil děti s přítomnými strašidly. V patách mu byl
neustále duch hradního pána Ruprechta, který škodil a škodil. A tak

se panu Krbcovi nepodařilo nic uvařit. Následovalo gymnastické vystoupení starších žákyň,
které předvedly skladbu, s níž zvítězily na přeboru ČOS v TeamGym. Žáci předvedli odvážné
skoky na trampolínce. V závěru předvedl dorostenec O. Rausa dvojné salto. Pak už byl čas na
soutěžení. Děti si vyzkoušely procházení zdí, chození po hradbách, vysát krvavý nápoj u upí-
rů, uhádnout čarodějovo kouzlo, přejít suchou nohou bažinu u bab z mokřin, projít dračí slují,
navštívit Okatici, pana krále, Ruprechtovu vyhlídku, v kostnici složit puzzle a u duchů vytvo-
řit hlavu ducha. Všechny disciplíny děti zvládly dobře a za jejich splnění dostaly drobné od-
měny. Šibřinek se zúčastnila stovka dětí a stovka dospělých, kterým se věnovala třicítka or-
ganizátorů. 

Královédvorsko.cz, 1. března, Mgr. Pavlína Špatenková

Maškarní bál v domově důchodců
Ve čtvrtek 12. února uspořádali pracovníci Domova důchodců Dvůr Králové nad Labem

v Roháčově ulici (dále Domov) tradiční maškarní bál pro obyvatele Domova. Zaměstnanci
nazdobili společnou jídelnu pestrobarevnými girlandami, balónky, papírovými řetězy a mo-
tivy z tradiční venkovské zabijačky. Zabijačkové hody byly pro obyvatele připraveny i ve
skutečnosti, takže nechyběly jitrnice, tlačenka, jelita, ovar a polévka.

Zaměstnanci se převlékli do nejrůznějších kostýmů, a tak nechyběl kašpárek, kovbojové,
indiánka, lesní víla, vodník, cikánka, španělská tanečnice, čarodějnice a další originální mas-
ky. Pracovníci v maskách postupně obcházeli i obyvatele, kteří pro svůj zdravotní stav museli
zůstat na pokojích. Do masek se tentokrát obléklo i mnoho obyvatel domova.

Noviny královédvorské radnice, 2/2015 (upraveno kronikářem)
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Skautské středisko hlásí
V sobotu  7.  února  pořádalo  skautské  středisko Zvičina  pro  skauty,

skautky, vlčata, světlušky i nejmenší benjamínky tradiční závody v Ki-
mově hře, Setonově hře, šifrování a morseovce.

Pro mladší světlušky a vlčata byla připravena Kimova hra, Setonova
hra, pro starší světlušky a vlčata přibylo ještě šifrování. Úkolem soutěží-

cích v Setonově hře je rozmístit co nejpřesněji 10 terčíků do čtvercové sítě 5 krát 5 cm podle
předem připraveného vzoru, který je odhalen soutěžícím po několik sekund. Vítězem je soutě-
žící, který umístí přesně do sítě nejvíce terčíků. V Kimově hře je soutěžícím v časovém limitu
ukázáno 24 předmětů. Vítězem je ten, kdo si zapamatuje nejvíce předmětů.

Druhou částí  závodů je  šifrování,  kdy soutěžící  daný text  zašifrují  a  rozšifrují  pomocí
jednoduchých šifrovacích metod. Pro skautky a skauty byla připravena navíc morseovka. A to
příjem znaků, jak písmen, tak číslic, a přepis textu do morseovky. Vítězem je ten, kdo přijme
a přepíše správně nejvíce znaků za nejkratší čas.

Noviny královédvorské radnice 2/2015, Ing. Martin Stránský

SPORT
Fotbalový klub TJ Dvůr Králové nad Labem
Dvoráci hlásí změnu trenéra

Dvoráci  na  podzim  v  divizi  získali  pouhých
12 bodů, a tak se změny daly i očekávat. Již od
ledna bylo zřejmé, že hráčský kádr bude na jaře

vypadat  trochu  ji- nak.  Vrátili  se  odchovanci  František  Fejk,  Jan
Řežábek  či  Stani- slav Ježek, staronovým jménem byl univerzál On-
dřej  Ujec  a  spolu s ním se prezidentovi dvorského klubu Karadzo-
sovi  podařilo  najít společnou  řeč  i  s  jeho  dalšími  rodinnými  pří-
slušníky.  Útočnou sílu mužstva by měl na jaře výrazně oživit pěta-
dvacetiletý bratr Milan Ujec, trenérský post v pondělí převzal také jejich otec Milan Ujec star-
ší.

Krkonošský deník, 5. února (upraveno kronikářem)

Nový trenér Dvoru přinesl výhru
Zimní příprava Náchod – Dvůr Králové nad Labem 2:3 (0:1)
Dvoráci v zimní přípravě odehráli zatím nejpovedenější utkání. Mohl za to jistě i impuls

v podobě premiéry trenéra Milana Ujce (na snímku v předchozí zprávě) na dvorské lavičce.
Pod jeho vedením poslal hosty do vedení Klazar a po pauze Ujec mladší (největší zimní posila
z Čáslavi) zvýšil na 2:0. Domácí dvěma slepenými góly vyrovnali, dvacet minut před koncem
ale cennou výhru Dvoru jistil Vaníček.

Krkonošský deník, 14. února (upraveno kronikářem)

VK Tambor Dvůr Králové nad Labem
Volejbalisté VK Tambor směřují k „medaili“

Dvorští hráči si přivezli cenné čtyři body z palubovky České Třebové a navázali na plný
bodový zisk ze zápasů v sobotu 14. 2. 

TJ Sokol Česká Třebová II – VK Tambor Dvůr Králové 0:3 (-20, -25, -20)

TJ Sokol Česká Třebová II – VK Tambor Dvůr Králové 3:2 (-21, 20, 21, -18, 12)
www.volejbaldvurkralove.cz, 2/2015
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TC Dvůr Králové, z. s.
Studentka primy královédvorského gymnázia Laura Bene-

šová  (na  snímku  vlevo)  vyhrála  halové  mistrovství  ČR
jednotlivců v tenisu v kategorii starších žákyň pro rok 2015.

Aeroklub Dvůr Králové nad Labem
V reprezentaci České republiky v bezmotorovém lé-
tání jsou dvě pilotky z okresu Trutnov

V roce  2015  budou  reprezentovat  Českou  republiku  na
8.  Mistrovství  světa  v bezmotorovém létání  v  Dánsku dvě
závodnice z okresu Trutnov. První závodnicí je rekordmanka
počtem účastí  na  mezinárodních  závodech,  mistryně  světa
z roku 2005 a vícemistryně světa z roku 2007 a 2009, zku-
šená plachtařka z Aeroklubu Dvůr Králové nad Labem Jana
Vepřeková. Druhou závodnicí je rodačka z Trutnova, Klára
Teichmannová, létající v Aeroklubu Hronov.  

 Královédvorsko.cz, 25. února (upraveno kronikářem)

ZAJÍMAVOSTI
Evangelická církev ve Dvoře Králové nad Labem

V roce 2015 uplynulo 85 let od založení samostatného evangelického sboru ve Dvoře Krá-
lové nad Labem. Pro mnohé spoluobčany je možná existence sboru této církve v našem městě
velkou neznámou. 

Zcela základní, pravidelnou a nepostradatelnou akcí, kterou církev žije, jsou bohoslužby.
Ty za nás nikdo jiný v celé společnosti konat nebude. Pořádat je, to je úkol jedinečný a neza-
stupitelný. Proč ale na bohoslužby chodit? Jak samo slovo naznačuje, je složeno ze dvou: Bůh
a služba. V evangelickém pochopení se váže dohromady především tak, že při bohoslužbách
se sám Bůh sklání k nám lidem, aby on nám posloužil, aby nám byl nablízku, podepíral nás,
otevíral nám bohatství víry a duchovních skutečností. Aby nás v tomto světě mnohdy tvrdém
a bolesti plném vedl k dobrému životu podle své dobré vůle. To nám připomíná biblický citát
na čelní stěně uvnitř kostela: „Buď vůle tvá!“ Ta Boží služba pro nás se projevuje v několika
rovinách: V živém setkání s druhými lidmi, v oslovení skrze slova Bible a jejich výklady pro
naší dobu, v účasti na společném stolování. Různě tak smíme prožívat tu Boží blízkost.

Ta možnost je zde pro všechny, kdo po ní touží. Překážkou není ani členství, ani nečlenství
v jakékoli  církvi.  Překážkou není  národnost,  politické přesvědčení,  dosažené vzdělání  ani
majetkové či rodinné poměry. V našem případě je spíš problémem překonání vlastní lenosti,
neboť bohoslužby začínají v neděli v 8:30 hodin. Na tu dobu vstát a dorazit může být náročné.
Vstoupit do neznáma, překročit práh kostela opředený mnohými předsudky také není snadné.
Nebo mají lidé dokonce obavy, že budou do něčeho nuceni. Jsou to obavy neoprávněné, jež
můžeme předem vyloučit. A někdo možná jen neví, kde evangelíci kostel ve Dvoře Králové
nad Labem mají. Je na náměstí Odboje vedle gymnázia vzadu v zahradě. 

Na  bohoslužbách  se  scházejí  všechny  generace  od  malých  dětí  přes  školáky,  mládež,
střední generaci až po seniory. Úvod bohoslužeb je pro všechny společný, pak děti odcházejí
na faru, kde pokračují jim přístupnější i volnější formou, např. s malováním, hrami apod. Po
bohoslužbách pravidelně zůstáváme při kávě a čaji, v rozhovorech při sdílení strastí  i radostí
života.

Noviny královédvorské radnice 2/2015, Mgr. Aleš Mostecký, farář

51



Jutu, a. s., navštívil guvernér České banky
Guvernér České národní banky Miroslav Singer navštívil akciovou společnost Juta, a. s.,

na pozvání statutárního ředitele Jiřího Hlavatého. Miroslav Singer návštěvu využil i k prohlíd-
ce tří výrobních závodů ve Dvoře Králové nad Labem. Byl příjemně překvapen a ocenil, jak
se od druhé poloviny 90. let, kdy působil ve vedení společnosti z tohoto odvětví, evidentně řá-
dově zlepšila výkonnost provozu a byly vybudovány rozsáhlé moderní společnosti. Přitom je
u nás textilní průmysl stále mnohými vnímán jako nepříliš úspěšně odvětví. Byla to příležitost
k setkání  dvou vzájemně propojených,  byť  odlišných subjektů,  výroby a centrálního ban-
kovnictví.

Krkonošský deník, 18. února

Pivo Tambor na stránkách Playboye
V prvním dvoučísle  roku  2015  známého  časopisu

Playboy,  v  jeho  slovenské  verzi,  vyšel  celostránkový
inzerát na královédvorské pivo Tambor.

Suchozemec námořníkem Jejího veličenstva aneb Barevný život 
Františka Šmídta v temné době 

Jsou  příběhy,  které  nesmyjí  toky času  ani  voda  nejhlubších  moří.  Jsou  příběhy,  které
dokazují, že touha po dobrodružství je silnější než válečná vřava a jeden takový představilo
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově. Jejím hlavním hrdinou byl rodák ze Dvora Králové nad
Labem František Šmídt. Vernisáž výstavy byla 12. února.

Přes válku za snem

Toho  touha  po
objevování světa za-
hnala  až  do  míst,
kde chrastily zbraně
Velké  války.  Příběh
jednoho z  mála  ná-
mořníků  ze  sucho-
zemského srdce Ev-
ropy  nevypráví  jen
pohlednice,  kterých
napsal  stohy,  ale
i  jeho  praneteř  Eva
Drtinová  ze  Dvora
Králové nad Labem.

Ta  sice  svého
předka  již  nezažila,

ale jeho odkaz byl a je v rodině stále uchováván. Vzpomínky má hlavně skrz maminku a ba-
bičku, tedy jeho sestru. Vždycky byl takový duch jejich domu. Celý život se s ním navíc se-
tkávala na fotografiích a skrze pohlednice. 

A právě pohlednice hrály hlavní roli nejen v přípravě výstavy, ale i v samotném životě ná-
mořníka Františka Šmídta, jehož snem bylo vždy stát se námořníkem. Pouť za ideou začala
2. prosince 1893, kdy poprvé spatřil světlo světa. Jeho otec Jan Šmídt pracoval jako tovární
molitér (textilní rytec) a matka Anna Šmídtová byla švadlenou. Po absolvování školní docház-
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ky se vyučil elektrikářem a pracoval jako elektromontér. 

Zlom v jeho životě a cesta k jeho snu nastala 23. srpna 1914, kdy narukoval k rakousko-
uherskému námořnictvu do přístavu Pola,  který je dnes znám pod jménem Pula,  na polo-
ostrově Istrie v Chorvatsku. Tam nejprve absolvoval rekrutskou školu a po 11. říjnu, kdy slo-
žil přísahu, nastoupil do Císařsko královské strojnické školy (K. u. K. Maschinenschule). 

V průběhu studia prodělal František Šmídt praktický výcvik na křižníku Admiral Spaun
a závěrečnou praxi na bitevní lodi Prinz Eugen. Po jejím absolvování byl v roce 1915 odvelen
na bitevní křižník S.M.S. Babenberg, kde sloužil až do konce války jako námořník elektro-
úseku. S ohledem na válečný stav se prakticky nedostal z paluby. První krátkou dovolenou
dostal až v roce 1916. V cenzurovaných pohledech, kterých za dobu války poslal přes 400, se
však nemohl zmínit o největší vojenské akci, kterou zažil. 

Tu Deníku zprostředkovala  kurátorka  trutnovské výstavy Petra  Koubová.  Jedinou větší
akcí bitevní lodě S.M.S. Babenberg za první světové války bylo bombardování italského pří-
stavního města Ancona v roce 1915, kde se cílem její dělostřelecké palby stala místní elektrár-
na. Po této události už loď kotvila téměř do konce války v přístavu Pola a plnila zde funkci
zejména pobřežní obrany. 

Malý lodní deník

A přesto, že kolem zuřila válka, tak i z lodi psal František Šmídt neustále dopisy, které
sloužily nejenom jako lodní deník, ale i jako mapa jednoho života. „S nadsázkou se dá tak
říct, že jsem jako malá ani nemusela číst dobrodružnou literaturu či cestopisy,“ řekla Eva Dr-
tinová,  kterou dodnes  mrzí,  že  některé  pohlednice  znehodnotila.  Byla  to  mladická  neroz-
vážnost. „Jeden čas jsem sbírala známky. A tak jsem některé pohlednice rozstříhala,“ uvedla
žena, která si snad ani tehdy neuvědomila, že i samotný pohled z lodi, vystavené válečnému
konfliktu, měl svůj vlastní příběh. Ostatně ten opět poodhaluje Petra Koubová. 

„Rakousko-uherská polní pošta byla úzce spjatá s armádou. Tato korespondence umožnila
milionům vojáků kontakt s jejich blízkými v zázemí. Námořní polní pošta fungovala během vá-
lečných let 1914–1918. Měla také na starost to, aby nedošlo k vyzrazení žádného vojenského
tajemství s tím, že všechna korespondence polní pošty, která odcházela od vojska, byla cenzu-
rována. Soukromé dopisy musely být otevřené, nesměly být psány v nesrozumitelné řeči nebo
tajným písmem a musely mít razítko příslušného velitelství jako doklad, že byly přezkoušené.
Totéž platilo i o poště putující opačným směrem, tedy za vojáky. Ti, kteří sloužili na lodích,
mohli od svých blízkých obdržet také korespondenci.“

Veřejnost byla vyzývána, aby správně a čitelně psala adresy dopisů a lístků, dobře uváděla
všechny další náležitosti, jako např. pluk, prapor a hodnost adresáta, ale hlavně psala přesné
číslo polní pošty. V případě nesprávných nebo nečitelných údajů by byla zásilka vrácena zpět
k odesílateli s poznámkou „Nedoručeno“ nebo „Neznám“. Časy od doby dodání do doby do-
ručení byly delší než v době míru a počet přepravovaných zásilek mnohonásobně stoupl. 

Ovšem vraťme se opět k Františku Šmídtovi, který v pohlednicích mimo jiné žádal, aby
mu byly uschovány do doby, než se vrátí domů. A válku skutečně přežil. V následujících dvou
letech působil na pancéřovém vlaku č. 6 Praha na jižním Slovensku. V roce 1920 pak byl
František Šmídt vyřazen z armády. Jeho „toulavé boty“ však nikdo nezastavil. 

Osudné cigarety
Po válce procestoval František Šmídt většinu zemí jihovýchodní a západní Evropy. V roce

1926 pak odplul do Ameriky, kde až do roku 1936 bydlel v New Yorku. Během deseti let za
velkou louží pracoval František Šmídt buď jako elektromonér, nebo se plavil na řadě lodí.
Zejména do střední a jižní Ameriky. S přibývajícím věkem a ve snaze být blíže rodičům, se
rozhodl pro návrat do Evropy. Ovšem svůj rodný Dvůr Králově nad Labem měl možnost vidět
jen krátce. V roce 1942 zde totiž zemřel. A i jeho smrt nepostrádala toulavý podtext. 
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Těsně před smrtí se podrobil operaci. Při ní mu zavedli injekci do míchy a nařídili mu, že
nesmí čtyřiadvacet hodin vstát z postele. On to však nedodržel a při rekonvalescenci vstal
a šel si pro cigarety. A tato poslední cesta ho zřejmě stála život. Kromě pohlednic, osobních
dokumentů a vojenské dýky Evě Drtinové po svém předkovi nezbylo takřka nic. Jen vzpo-
mínky a 2 500 pohlednic.

Krkonošský deník, 19. února, Petr Vaňous (upraveno kronikářem)
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Únor je měsíc 
masopustu, tak ještě 
poslední připomínka 
tradičního průvodu 
žáků základní školy      
v Podharti. Každo-
ročně se žáci školy 
oblékají do masek         
a masopustní průvod 
prochází ulicemi 
Podhartě za doprovodu 
harmoniky a bubínků 
udávajících pochodový 
rytmus. Některé            
z masek měly košíčky   
s koláčky, kterými 
obdarovávaly 
přihlížející podharťské 
občany.
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