
Ilustrace na měsíc květen – Karel Krčmář, základní škola Strž
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MĚSTSKÉ UDÁLOSTI
70. výročí osvobození naší vlasti

Je máj, snad nejkrásnější měsíc v roce…

Určitě byl však nejkrásnější pro celý svět před šedesáti lety, protože
tehdy skončila druhá světová válka, nejstrašnější válka v dějinách lidstva.
Byl tehdy skutečně krásný máj, všechno kvetlo a radost prostoupila celou

zem. Básník Jaroslav Seifert vyzpíval ten čas ve verších, neboť „do šeříku padly dny té slávy,
ještě nikdy nám tak nevoněl ten květ bílý, modrý, usměvavý, přivázaný na lafetě děl. Je v něm
žen a dětí něha bílá, básníkovo marné volání. Je v něm krev, již tato země vpila, když jsme stá-
li s rukou na zbrani.“

A tak v květnových dnech, kdy vzpomínáme na radostné dny vítězství nad krutým fa-
šismem, vzpomínáme i všech hrdinů, kteří padli pro ideály, které vyznávali. Vzpomínáme ne-
přehledných zástupů hrdinů od Rusi až po západní břehy Evropy, vzpomínáme těch, jež přijali
chladné vlny oceánů, i těch, kdo skončili svůj život v roklinách Balkánu a hlubokých lesích
karpatských. Vzpomínáme těch,  jejichž krev vsákla do horkého písku africké pouště,  i  na
všechny, kteří trávili bezútěšný život ve věznicích a koncentračních táborech. Vzpomínáme
utrpení jejich matek a žen. Padli pro ideály svobody a demokracie, které vyznávali, a díky jim
se můžeme radovat z krásných májových dní.

Na jejich oběti nesmíme nikdy zapomenout!
V předvečer státního svátku si připomněli oběti válečného běsnění položením květin u po-

mníků na hřbitově, na nábřeží, u školy 5. května představitelé města, skautů a sokolů. Soko-
lové navíc uctili památku padlých sokolů u pomníku na stadionu. 

Královédvorsko.cz, 10. května, Mgr. Pavlína Špatenková

Uctili památku padlých za druhé světové války
Starosta  Ing.  Jan Jarolím spolu s místostarostkou Mgr.  Alexandrou Jiřičkovou uctili  ve

čtvrtek 7. května památku těch, kteří zemřeli za 2. světové války při osvobozování tehdejšího
Československa. Na městském hřbitově položili u hrobu padlých vojáků vzpomínkový věnec.
Českou státní hymnu zazpívali členové pěveckého spolku Záboj, čestnou stráž během obřadu
drželi královédvorští skauti a sokolové spolu s Jiřím Pluhařem ze Dvora Králové nad Labem,
který oblékl předválečnou důstojnickou uniformu pevnostních hraničářů. 

Poté ještě starosta Ing. Jan Jarolím položil kytice na dalších pietních místech, u Pomníku
obětem světových válek na Wolkerově nábřeží a u Pomníku obětí květnového povstání 1945
u budovy ZŠ 5. května. 

Přestože 2. světová válka v Evropě skončila 8. května 1945, kdy vstoupila v platnost bez-
podmínečná kapitulace německých ozbrojených sil, Dvůr Králové nad Labem byl osvobozen
až 10. května toho roku.

Noviny královédvorské radnice 5/2015, Miroslava Kameníková

Starosta představil plány radnice královédvorským podnikatelům
Přes čtyři desítky podnikatelů z více než třiceti firem ze Dvora Králové nad Labem se zú-

častnily setkání  podnikatelů,  které  se  uskutečnilo  ve  čtvrtek  14.  května  v  audiovizuálním
salonku U Gepardů v Safari hotelu ZOO Dvůr Králové, a. s. Starosta města Ing. Jan Jarolím
v úvodu promluvil o městě a jeho novém vedení. Dále nastínil plány oprav místních komu-
nikací,  jednání  o  R11, pohovořil  o  podpoře podnikatelů,  o  plánovaných investicích města
včetně průmyslových zón a  brownfieldů,  o  situaci  s  čistírnou odpadních vod a představil
spolupráci se senátorem Ing. Jiřím Hlavatým, vedení zoo a dalšími organizacemi a subjekty.

Noviny královédvorské radnice 5/2015 (upraveno kronikářem)
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Osvobozující demolice mostu
Datum 8. května je spojováno hlavně s osvobozením naší země od fašismu a koncem druhé

velké světové války. Ve Dvoře Králové nad Labem se od letošního roku bude tento termín
skloňovat i v souvislosti s demolicí mostního provizoria a zahájením výstavby nového mostu
přes Hartský potok v Nedbalově ulici. 

Výstavba  mostu  spočívala  v  nahrazení  stávajícího,  značně  korozí  poškozeného  mostu
novou železobetonovou nosnou konstrukcí včetně přeložky inženýrských sítí. Oprava začala
11. května a termín dokončení byl plánován na 31. července, ale posunul se asi o šest neděl.

V souvislosti s výstavbou mostu byla připravena demolice rohového objektu na křižovatce
s ulicí Vrchlického a následná úprava přilehlé křižovatky, k této demolici nakonec nedošlo
a objekt zůstal stát.

Lidé, kteří most až do teď využívali, si museli po dobu stavby zvyknout na objízdné trasy.
Pro pěší byla k dispozici provizorní lávka vedle mostu. Po dobu výstavby mostu byla doprava
vedena po vyznačených objízdných trasách, a to ulicemi Tyršova, Sladkovského, Fügnerova,
Jiráskova, Nerudova a Vrchlického, a uzavírka se dotkla také městské hromadné dopravy.
Spoje k nemocnici a ke hřbitovu byly zachovány, omezena však byla obsluha zastávek Oční
škola a Tyršova. Bez obsluhy byla zastávka Nedbalova. 

A proč vlastně musí stavaři vyrazit na most? Pravidelné prohlídky u mostu v Nedbalově
ulici totiž v minulých letech ukazovaly na zhoršující se stav mostní konstrukce a především
uložení mostu samotného. Aby nedošlo k výraznému omezení provozu v této lokalitě, bylo na
stávající most na konci července minulého roku položeno mostní provizorium a začala pří-
prava projektové dokumentace na most nový. Vozovka na mostě bude třívrstvá z asfaltobeto-
nu. V rámci výstavby došlo také k opravě nábřežních zdí pod nosnou konstrukcí mostu. Ty
byly přespárovány, vyboulené kameny přezděny a zdivo injektováno. 

Krkonošský deník, 5. května (upraveno kronikářem)

Dvorská radnice píše Průvodce po galaxii výmolů a záplat
Na konci dubna proběhl po celém světě Ručníkový den na počest autora Stopařova prů-

vodce po galaxii Douglase Adamse.

A možná od něj si vzalo město Dvůr Králové nad Labem příklad a začalo připravovat své-
ho Průvodce. Tentokrát po místních nedokonalých cestách, které řidičům často vhánějí hrůzu
do očí, ale hlavně škodí podvozkům aut. Avšak ručník do ringu radnice rozhodně vhodit ne-
chystá. Naopak, připravovaná rukověť má sloužit jako etalon pro jednání s krajem a dalšími
institucemi o nápravu letitého problému. Všechny silnice není možné začít hned opravovat.
Ve většině případů se nejedná pouze o opravu povrchu vozovky, ale také o rekonstrukci kana-
lizace, přilehlých chodníků a veřejného osvětlení.

Podle starosty královédvorské radnice jsou v současné době vytipovány nejkrizovější úse-
ky krajských silnic a vedení města začalo jednat s představiteli Královéhradeckého kraje, kraj-
ské správy a údržby silnic a Státního fondu dopravní infrastruktury v Praze. Město získalo
příslib od Královéhradeckého kraje, že v průběhu let 2016–2018 investuje část prostředků do
páteřních komunikací ve Dvoře Králové nad Labem. Konkrétně se jedná o silnice Choustní-
kovo Hradiště – Dvůr Králové nad Labem, Lipnice, přejezd Dvůr Králové nad Labem, Sme-
tanova, silnice Denisovo náměstí – zoo a dále Nové Lesy, silnice Denisovo náměstí – Žireč či
přehrada Les Království – Dvůr Králové nad Labem, Karlov.

Souběžně bylo městu přislíbeno financování kruhového objezdu u oční školy, který by měl
vzniknout v roce 2016. Na něj by vedení města chtělo navázat rekonstrukcí ulic Čelakovského
a Zborovská, a to za předpokladu, že bude mít dostatek finančních prostředků. Při celkové re-
konstrukci obou ulic by souhrnná částka přesahovala 27 milionů korun.

Samostatnou kapitolou jsou jednání týkající se stavby budoucí rychlostní silnice R11 na
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úseku křižovatka Jaroměř (sever) – Trutnov a budoucí napojení města na tuto silnici. S ohle-
dem na vznik průmyslové zóny ve směru na Žireč (lokalita Borka) i předpokládané zvýšení
frekvence dopravy z oblastí Hořic a Vrchlabí směrem na budoucí dálnici, které by při existen-
ci napojení v obcích Kocbeře a Choustníkovo Hradiště zaplnilo dopravu ve středu města, kraj-
ský úřad v současnosti  na dodatečnou žádost  provádí  případovou studii.  Ta posoudí  další
možné napojení dopravy na dálnici D11 za Žirčí. Kromě komunikací plánuje vedení města
opravy mostů.

V letošním roce se občané Dvora Králové nad Labem dočkají nového mostu v ulici Ne-
dbalova, který by zde měl být v provozu do konce srpna. V roce 2016 by měl přijít na řadu
most Jana Palacha tato investice by měla být jednou z priorit příštího roku.

Starosta města Ing. Jan Jarolím navíc vede intenzivní jednání s vedením Královéhradecké-
ho kraje o jeho participaci na financování celé rekonstrukce. Vedení města dále s Královéhra-
deckým krajem spolupracuje také na projektu Labské stezky, která nyní končí v Kuksu a měla
by pokračovat do Dvora Králové nad Labem a dále na přehradu Les Království. Kromě toho
se letos zlepší dopravní mobilita cyklistů při průjezdu centrem města od náměstí Odboje po
náměstí Republiky.

Krkonošský deník, 6. května (upraveno kronikářem)

Nová pravidla kácení stromů v majetku města
Vzhledem k udržitelné koncepci městské zeleně a s ohledem na veřejný zájem se město

opět po čtyřech letech vrací k osvědčenému modelu povolování kácení stromů na městských
pozemcích,  tzn.  stromů,  které  jsou v majetku města.  O povolování  bude rozhodovat  rada
města tak, jako je to běžné u jakéhokoliv jiného majetku ve vlastnictví města. Tento model by
měl zabránit tomu, aby vlivem krátkodobého zájmu jednotlivce docházelo k ničení majetku
celé společnosti.

Ing. Dušan Sedláček, místostarosta

Starostové diskutovali  o  legislativních novinkách v  chodu obec-
ních úřadů

Náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy Mgr. Jana Vildumetzová zaví-
tala v pondělí 25. května do Dvora Králové nad Labem. Stalo se tak během pracovní návštěvy
Královéhradeckého kraje. V aule SŠIS se sešla s více než třicítkou starostů a zástupců měst
a obcí, aby jim představila legislativní novinky v oblasti její gesce, které zasáhnou do chodu
úřadů od 1. ledna 2016. Dále odpověděla na dotazy přítomných a našla si také čas na krátký
rozhovor s královédvorským starostou Ing. Janem Jarolímem na místní radnici. Během se-
tkání měla možnost seznámit se s chodem radnice a probrat mnoho pro ni přínosných témat
z oblasti veřejné správy.

Noviny královédvorské radnice 6,7/2015, Miroslava Kameníková (upraveno kronikářem)

Názory zastupitelů (opozičních)
Zase máme bohužel pravdu …

V prosinci minulého roku jsme kritizovali jmenování pana Pavla Krause do funkce ředitele
technických služeb města (dále TSm), neboť byl z této funkce před třemi roky odvolán. Upo-
zorňovali jsme na ohrožení řádného hospodaření TSm. Většinu důvodů jsme na prosincovém
jednání zastupitelstva města zveřejnili. Prezentovali jsme kroky, které se v minulých třech le-
tech udělaly ke zlepšení organizace práce a s tím spojenému efektivnímu nakládání s penězi
města na činnost TSm.

Citace z č. 12/2014 Novin královédvorské radnice, str. 5, článek Zpět, kupředu ani krok!
Zastupitel Jan Bém: „Proč se kvůli němu (myšleno řediteli panu Krausovi) mění pracně vybu-
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dovaný a osvědčený systém plateb za skutečně odvedenou práci? Město mělo do teď jasný
přehled, za co platí. Vracíme se zpět o tři roky do neprůhledného toku peněz, a to platbou do-
předu 1/12 ze 38 mil. Kč! A to bez ohledu na objem odvedené práce.“ 

Citace  z  č.  12/2014 Novin  královédvorské  radnice,  str.  5,  článek Změny v  městských
organizacích – ředitel TSm. Starosta města Ing. Jan Jarolím: „Po odvolání ředitele TSm ná-
sledně rada města odsouhlasila i nový způsob financování TSm, který v žádném případě ne-
dovoluje, aby se s poskytnutými prostředky zacházelo nehospodárně, a nedocházelo tak k chy-
bám. Každý měsíc budou TSm předkládat vyúčtování poskytnutých prostředků a odbor ekono-
miky  a  majetku  města  provede  pečlivou  kontrolu,  na  jejímž  základě  budou  vyplaceny
prostředky na další měsíc. Naším cílem a prioritou je, aby se TSm rozvíjely směrem ke spo-
kojenosti jak občanů města, tak jejich zřizovatele – města. Měly by být vedeny efektivně, kon-
cepčně a hospodárně tak, aby se navázalo na dobře započaté a fungující věci.“

Měsíc s měsícem se sešel a máme první čtvrtletí roku 2015 za sebou. Z předložených vý-
sledků  hospodaření  je  jasný  propad  ve  vykázaných  výkonech  této  organizace  ve  výši
950.000 Kč oproti městem vyplacené částce. Pane starosto, kdo dal příkaz k vyplacení těchto
peněz? Vykázanou prací si nevydělají ani na své mzdy. Myslíme si, že negativní změny v or-
ganizaci práce TSm si všiml každý občan. Jak se po městě uklízí a jak se udržuje zeleň? Jak je
opět (ne)využívaná pracovní doba pracovníky TSm? Co s tím bude nové vedení města dělat?
Vybere již konečně nového ředitele TSm v napotřetí vypsaném výběrovém řízení? Nebo bude
čekat do konce svého mandátu na radnici a bude lepit penězi města propady TSm za špatné
hospodaření ředitele, pana Krause?

Chtěl bych jménem ODS „poděkovat“ panu starostovi za opravdu rychlé reakce na naše
kritické články v Novinách královédvorské radnice. Jakmile odevzdáme kritický článek k 15.
v měsíci redakci, okamžitě je v témže čísle na přední straně odpověď na naši kritiku. Kéž by
starosta města stejně rychle reagoval na dotazy na webu města. Poslední moje zkušenost je ze
17. ledna 2015, odpověď přišla 12. května 2015!

Noviny královédvorské radnice 5/2015, Jan Bém, zastupitel (ODS)

Programové prohlášení – A to je jako vše?
Nosnou myšlenkou současné koalice ANO 2011, Šance pro Dvůr, TOP 09 a Volby pro

město bylo „táhnout za jeden provaz a pozvednout Dvůr Králové nad Labem“, jak se vyjádřil
krátce po podepsání koaliční smlouvy stávající starosta města. Napovídaly tomu i předvolební
slogany jednotlivých stran.

A jaká je dnešní realita? Na klíčový dokument koaliční spolupráce, programové prohlášení,
které by občanům města ukázalo, jak naše město pozvednou a kam bude směřovat, jsme i přes
ujišťování jeho brzkého zveřejnění čekali 5 měsíců. 

No a co jsme se v něm nakonec dočetli? Nic. Tematicky prázdný a obsahově velmi obecný
text, opsaný nejspíše z nějaké příručky (Co by nám asi našel vyhledávač?), naše město oprav-
du nikam neposune. Od programového prohlášení mladých a energií nabitých místních politi-
ků bych čekal rozhodně víc než jen hesla typu maximální průhlednost, zabránění klientelismu,
otevřená komunikace, udržení kvality života, podpora vzdělávání a posílení dobrého jména
obce. Představoval bych si konkrétně pojmenované kroky, které naše město pozvednou a bu-
dou směřovat k lepším zítřkům. Tyto konkrétní kroky by pak občané města mohli jednoduše
v průběhu volebního období hodnotit a srovnávat s realitou.

Snad tedy bude alespoň stačit vycházet i nadále z předvolebního programu ČSSD i někte-
rých jiných stran, které dokázaly problémy našeho města konkrétně pojmenovat. Důkazem
toho jsou připravované nebo realizované projekty, jako např. výstavba nového mostu v ulici
Nedbalova, rekonstrukce střechy Hankova domu, příprava cyklostezky Kuks – přehrada Les
Království, zpřístupnění centra města pro cyklisty.

Noviny královédvorské radnice 5/2015, Mgr. Dušan Kubica, zastupitel (ČSSD)
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Společenská rubrika
Noví občánci města

V měsíci květnu se narodilo ve Dvoře Králové nad Labem 11 občánků – 4 chlapci a 7 děv-
čat.

Úmrtí
V měsíci květnu zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 19 lidí, z toho bylo 8 dvorských

občanů, 3 muži a 5 žen.

Sňatky
V měsíci květnu uzavřeli manželství v obci Kuks tito snoubenci:
Pavel Švehla a Jana Bartošová – 15. 5., Michal Havránek a Alice Klímová – 15. 5., Vladi-

mír Nývlt a Zuzana Nývltová – 16. 5., Petr Pokorný a Anita Frendlová – 16. 5.
Údaje byly zveřejněny na základě poskytnutého souhlasu snoubenců.

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

20 občanů s gratulací.

KULTURA
Hankův dům, městské kulturní zařízení
Královédvorský majáles

V  pátek  1.  května  pokračoval  studentský  majáles.  Do-
poledne po deváté hodině se připravovali studenti gymnázia na své vystoupení a počasí bylo
velmi nepříznivé – slabě pršelo. Na úvod zazpívali známou studenskou hymnu Gaudeamus
igitur a oficiálně zahájili druhý den majálesu. Své vystoupení doplnili dalšími písničkami. 

V programu dále vystoupili žáci základní umělecké školy se svými soubory jak hudebními,
tak tanečními. Zajímavé bylo, že s postupujícím programem začalo ustupovat nevlídné počasí
a u diváků zmizely deštníky. Program pak pokračoval až do poledních hodin.

Hlavním odpoledním progra-
mem byl koncert zpěvačky Ewy
Farne  s  doprovodnou  kapelou.
To  už  bylo  počasí  stabilní,
dokonce  občas  vysvitlo  sluníč-
ko.  Na  Ewu  Farnou  přišlo
opravdu hodně posluchačů a ná-
městí se hodně zaplnilo. 

Další skupinou, která vystou-
pila  na  odpoledním  programu,
byla  skupina  Poletíme?,  která
předvedla originál banjo punk future jazz v turbošansonovém duchu.

Celé dopoledne i odpoledne mohli občané využít stánků na náměstí k občerstvení i nakou-
pení tradičních pouťových výrobků.
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Slavnostní koncert k 70. výročí konce 2. světové války

V neděli 10. května večer se uskutečnil v Hankově domě slavnostní koncert Podkrkonoš-
ského symfonického orchestru ze Semil.  Tento velký sedmdesátičlenný amatérský symfo-
nický orchestr  řídil  italský dirigent Garaziano Sanvito.  Na pořadu byly skladby P.  I.  Čaj-
kovského a zazněla i Dvořákova Novosvětská. Jednotné vstupné 80 Kč.

Odpoledne od 16 hodin byly na náměstí Václava Hanky ukázky historické vojenské tech-
niky a uniforem z 2. světové války, které předvedl Klub vojenské historie Feldgendarmerie
(neboli polního četnictva) a Vojensko-historického muzejního spolku Trutnov. 

Divadelní představení Tančírna
V úterý 12. května uvedli herci Divadla Radka Brzobohatého hru Tančírna v režii Hany

Gregorové.  Příběh diváky zavedl  do taneční  kavárny,  kde se potkávají  lidé různého věku
i charakteru, aby zapomněli na starosti každodenního života. Z osamělých duší se stávají páry,
z lidí ještě včera cizích partneři nebo milenci. Světově proslulá divadelní hra Tančírna vznikla
téměř před 30 lety v pařížské divadelní společnosti Le Théatre du Campagnol. Tento námět
později zpracoval pro svůj slavný film Tančírna známý italský režisér Ettore Scola. Dle námě-
tu divadelního představení Jeana-Clauda Penchenata a Théatre du Campagnol „Le Bal“ na-
psala Hana Gregorová.

Děj hry je průřezem dějin a historie našeho národa v jednotlivých obdobích. Jen v tančírně
zůstávají osamělí tanečníci v každé době pořád stejní – se svou touhou, nesmělostí i nesplně-
ným snem. Hráli: Jan Révai, Petr Oliva, Hana Gregorová, Karel Hábl, Michal Roneš, Vanda
Károlyi,  Dagmar  Čárová,  Pavlína  Mourková  a  další.  Vstupné  420  Kč,  400  Kč,  380  Kč
a k stání 190 Kč.

Jarní koncert pěveckého sboru Záboj
V úterý 19. května se uskutečnil jarní koncert smíšeného pěveckého sboru Záboj. Dále na

koncertu vystoupil sbor Krkonošské Collegium Musicum z Trutnova a soubor historických
nástrojů Consort F. A. G. V. S. Z Jaroměře. Jednotné vstupné 100 Kč.
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Jazz bez hranic
Ve čtvrtek 21. května se uskutečnil koncert pod názvem Jazz bez hranic. 
Nejprve vystoupil Big Band hraběte Šporka ze základní umělecké školy z Jaroměře pod

taktovkou Martina Brunnera. V jejich podání zazněly skladby takových velikánů, jakými jsou
Don Ellis, Ron Myers, Milan Svoboda a další.

Druhým  soubo-
rem  byl  Georgia
College  Jazz  Band
ze  Spojených  států
amerických pod ve-
dením  trumpetisty
Clifforda  Townera.
Tento  šestnáctičlen-
ný orchestr sestave-
ný výhradně ze stu-
dentů  univerzity
v Milledgeville (Ge-
orgia). Georgia Col-
lege Jazz Band při-
jel do České repub-
liky již popáté. Patří
k  nejlepším  a  nej-
mladším orchestrům

v Georgii a pravidelně koncertuje na festivalech v Palm Beach na Floridě, v Jacksonville,
New  Orleans  a  ve  Washingtonu.  Hudební  a  jazzové  legendy  jako  Bill  Watrous,  Byron
Stripling, Dave Brubeck, Ronald Carter nebo Joe Vadala byli během spolupráce s orchestrem
udiveni průzračností tónů, skvělým laděním a profesionalitou tohoto studentského souboru.
Jazz band stylově interpretuje odkaz Glena Müllera, Quincy Jonesa, Duke Ellingtona stejně
jako George Gershwina. Jednotné vstupné 120 Kč.

Neříkej HOP, dokud neřekneš HIP
V pátek 29. května uvedla svůj program taneční skupina Attitude ze Dvora Králové nad

Labem. Sedmdesát členů této taneční skupiny, ve věku od 4 let až po dospělé, zatančilo mix
choreografii ve stylech street dance.

Sluha dvou pánů
V neděli 31. května uvedli herci divadelního spolku Amadeus z Prahy hru Carlo Goldoniho

Sluha dvou pánů. Vstupné 150 Kč, 130 Kč a 110 Kč.

Městská knihovna Slavoj
Jak se žilo za války

V květnu uplynulo 70 let od ukončení 2. světové války. Knihovna při-
pravila od 4. května do 30. června pásmo besed zaměřených na válečnou
dobu určených pro žáky 2. stupně základních škol. Součástí  programu

byla ukázka beletristických knih, které dětským čtenářům přiblížily 40. léta minulého století
prostřednictvím hrdinů, příběhů a poutavých vyprávění. 
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Pohádkoterapie
V pátek 15. května v rámci pohádkoterapie prožily děti výpravu za dinosaury s autorkou

Mary Pope Osbornovou. Akce byla pro děti do7 let. Vstupné zdarma.

Kaleidoskop Jana Rejžka
Ve  středu  27.  května  byl  v  kni-

hovně hudební pořad, v němž se po-
sluchači  setkali  s  hudbou,  kterou na
Radiožurnálu určitě nevysílají. Ukáz-
ky ze svých hudebních sbírek předve-
dl novinář, publicista a hudební kritik
Jan Rejžek. Vstupné 30 Kč.

Půjčte si elektronickou knihu
Městská  knihovna  Slavoj  nabídla

od 1. května v rámci spolupráce s por-
tálem eReading.cz ke stažení e-knihy
do  mobilního  zařízení  přes  katalog
Carmen.  Ke stažení  jsou  knihy sou-
časné produkce i bestsellery, jako na-
příklad  Žítkovské  bohyně  či  Stoletý
stařík, tituly, které jsou v knihovně stále rozebrané. Seznam e-knih je k dispozici v katalogu
Carmen (v horní liště „odkazy“). Další výhodou je, že e-knihy můžete stáhnout přímo doma,
v autobuse nebo třeba až u moře. Stačí mít k dispozici čtečku eReading nebo mobilní zařízení
s operačním systémem iOS či systémem Android. Pro tyto účely má knihovna dvě čtečky
eReading zdarma k zapůjčení.

Noviny královédvorské radnice 5/2015, Mgr. Marta Staníková (upraveno kronikářem)

My všichni jsme Východočeši – 3. ročník
Ve dnech 22.–23. května proběhl v městské knihovně Slavoj závěrečný souboj tříčlenných

družstev o putovní pohár Východočechů.
Soutěž  vyhlašuje  každý druhý rok Klub dětských knihoven Svazu knihovníků a  infor-

mačních  pracovníků  východočeského  regionu.  Pravidelně  se  zapojují  knihovny  Králové-
hradeckého  a  Pardubického  kraje,  které  vyšlou  vždy tříčlenné  družstvo  reprezentovat  své
město. Jedná se o vědomostní soutěž určenou pro žáky 2. stupně ZŠ. 

Před příjezdem na dvoudenní klání muselo soutěžní družstvo prostudovat vybrané infor-
mace ze současnosti, historie a přírodních zajímavostí vybraných měst, připravit si prezentaci
svého města a vyrobit jednotný oděv pro reprezentaci. Vše bylo bodováno odbornou porotou
a konečné hodnocení záviselo na každé maličkosti. Otázky vymýšlely knihovnice a děti se
s nimi seznámily na webu svých knihoven nebo přímo v půjčovnách. 

Do  Dvora  Králové  nad  Labem  přijely  bojovat  o  putovní  pohár  družstva  z Náchoda,
Přelouče,  Hradce  Králové,  Nového  Bydžova,  Chrudimi  a  nechyběli  ani  zástupci  našeho
města, které reprezentovalo družstvo žáků ze ZŠ Strž.

Vědomostní soutěžní hra probíhala podél řeky Labe cestou od mostu Jana Palacha směrem
k loděnicím a  byla  ukončena  v DDM Jednička  opékáním buřtů.  Po  návratu  do  knihovny
představila družstva pomocí prezentace svá města a poté následovala procházka městem s ná-
vštěvou kostela sv. Jana Křtitele. Páteční večer ukončila společenská vědomostní literární hra
Dárci orgánů. V té děti hledaly u literárních postav jejich dominantní znak (např. Otesánek –
břicho, Král Lear – ucho apod.). Sobotní dopoledne bylo zahájeno vyhlášením výsledků a ná-
vštěvou místní zoo. Pohár si odvezlo již podruhé družstvo z Přelouče.

Text: Mgr. Marta Staníková, ředitelka knihovny Slavoj
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Městské muzeum
Život v protektorátu

Od 10. dubna do 31. května probíhala ve prostorách Špý-
charu výstava věnovaná 70. výročí konce druhé světové války. 

Velmi vydařená muzejní noc
V sobotu 23. května se v Městském muzeu ve Dvoře Králové nad Labem konala muzejní

noc, která se nesla v tématu – Ze života hmyzu. Pro veřejnost se tak otevřela v netradiční
podobě expozice vánočních ozdob, nově chystaná historická expozice, výstava Život v pro-
tektorátu, galerie s křížovou cestou a také sklepní prostory muzea. Navíc v každé místnosti
byl pro děti i dospělé přichystaný program v podobě soutěží, kterými je provedly berušky,
housenky, a přiletěla dokonce i včelka Mája. Návštěvníci si vedle prohlížení muzea vyzkouše-
li proplést se velkou pavoučí sítí, poznávali poslepu nejrůznější předměty u krtonožky, váleli
kuličku vrbouna posvátného, sbírali pyl jako včelky a dokonce si mohli zahrát i na paleon-
tology. Studenti gymnázia si navíc připravili nejrůznější ukázky hmyzu a pro zajímavost byl
promítaný film Mikrokosmos, který návštěvníky provedl hmyzím životem. Celý večer, a poz-
ději i noc, návštěvníky provázela velmi přátelská a hravá atmosféra, která se všem jistě líbila.
Vstupné 10 Kč.

Noviny královédvorské radnice 6/2015, Bc. Kristýna Kuhnová 

Buddhismus v každodenním životě
V pondělí 4. května uvedlo městské muzeum přednášku Pavla Fiedlera, učitele buddhismu

Diamantové cesty,  s  velmi zajímavým tématem o přístupu tibetského buddhismu k životu
v moderní společnosti. Účastníci se dozvěděli, jak může buddhismus a meditace vnést více
prostoru také do mysli Evropana. Účinné metody starší než 2 500 let mění naše prožívání
a jsou svou úplností a otevřeností jedinečná. Nestaví na dogmatech a víře. Stále častěji se jimi
proto nechávají inspirovat právě nezávislí, vzdělaní a otevření lidé, které vychovala svobodná
evropská společnost. V závěru přednášky byl vyhrazen prostor pro otázky a odpovědi a pro-
běhla krátká meditace.  Pavel Fiedler se věnuje tibetskému buddhismu již více než 15 let.
Praktikuje laický buddhismus. Pracuje jako projektový manažer. Vstupné 80 Kč, studenti, dů-
chodci 60 Kč.

Z popelnice do lednice
Ve čtvrtek 14. května se uskutečnilo promítání filmu s programem Promítej i Ty! Film se

zabýval tématem, než se zelenina dostane z pole na váš talíř, nejméně polovina jí skončí na
skládce. To znamená každé druhé rajče či hlávkový salát. Zní to neuvěřitelně, ale bohužel je
tomu tak. Nemluvě o tom, že zemědělství produkuje třetinu skleníkových plynů. Stačí se po-
dívat do odpadních kontejnerů supermarketů či do nejbližší popelnice, abychom zjistili, v jak
obrovské míře plýtváme jídlem. Režisér Valentin Thurn předkládá ve svém snímku znepoko-
jivá a alarmující  fakta  o našem vztahu k jídlu a zároveň hledá možnosti,  jak tuto situaci
zlepšit. Na příkladech „odpadkové potápěčky“ zachraňující vyhozené jídlo ze supermaketů,
amerického  antropologa,  který  založil  komunitu  lidí  najímajících  si  konkrétního  farmáře
k pěstování zeleniny, a řady dalších ukazuje možné cesty, jak plýtvání potravinami zastavit.
Pokud bychom ho omezili o polovinu, mělo by to na produkci skleníkových plynů podobný
efekt, jako kdyby ze silnic zmizelo každé čtvrté auto.
Loutkové pohádky divadla Zvoneček

V neděli 3. května Potopený zvon.
V neděli 17. května loutková pohádka Kašpárek a čarovný poklad železného rytíře.
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ZOO Dvůr Králové, a. s.
Dětský den v zoo

 V rámci Dne dětí byla 30. května zahájena akce „S vysloužilci do
zoo“, kdy za odevzdaný nefunkční elektrospotřebič dostali  návštěvníci

dětskou vstupenku zdarma nebo slevu na vstupném pro dospělého. V zoo pobíhal zábavný
a vzdělávací program pro děti a dospělé v areálu Ostrova lemurů, povídání o lemurech a se-
tkání s papouškem Nikitou. Letošní téma se věnovalo africké velké pětce, tedy zvířatům jako
jsou slon, nosorožec, buvol, lev a levhart. Účastníci absolvovali trasu s pěti kontrolními za-
stávkami, kde si ve dvou věkových kategoriích vyzkoušeli znalosti o těchto zvířatech.

Výroční zpráva ZOO Dvůr Králové, a. s., 2015, str. 23

DéKáčko
Znouzecnost

V sobotu 2. května se uskutečnil koncert klubové legendy Znouzectnost ve speciální troj-
obalové sestavě. Vstupné 130 Kč. 

Oliver Lowe & Friends
V pátek 8. května vystoupila skupina Oliver Lowe & Friends, která originálním způsobem

prezentuje soul a punk. Vstupné 150 Kč, studenti 130 Kč.

Mr. Cocoman & The Solid Vibes
V pátek 29. května vystoupil vítěz žánrových cen Anděl 2014 (žánr Ska/Reggea). Vstupné

130 Kč, studenti 100 Kč.

ŠKOLY
Základní škola 5. května
Úspěch hráčů školní ligy házené ve školním roce 2014/2015

Celoroční dřina házenkářů školy se vyplatila. Každým rokem se žáci
školy účastní  školní  ligy v  házené.  Celkové 1.  místo  nám v kategorii
4. tříd vybojovali hráči s počtem 45 bodů se skóre 166:48. Nejlepším hrá-
čem se stal Tomáš Formánek s celkovým počtem 72 bodů. V kategorii
5. tříd se na 5. místě umístil Jakub Antoš.

www.zs5kvdk.cz

Základní škola Podharť
Koncert ve třetí třídě

V rámci hudební výchovy připravili žáci školy hudební představení. Nejdříve Justýna Anna
Malá představila hudební nástroj, na který se učí v ZUŠ – housle. Připravila si program, kde
žákům vysvětlila složení houslí, i skladby, které bude hrát. Druhý spolužák Jiří Slabý se učí
na violoncello. Moc hezky popsal, z čeho se jeho hudební nástroj skládá, kde má „duši“ a jak
se o něj  musí  starat.  Také měl  připravený program a hudební  ukázky.  Zcela  neplánovaně
nabídl Justýnce, aby si zahráli společně. Všichni žáci ve třídě se zájmem poslouchali a spolu-
žákům hodně tleskali. Justýnka a Jiřík potěšili i žáky prvních tříd, kterým připravené skladby
zahráli.

Text: Mgr. Ivana Pešťáková
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Úspěch žáků v okresním kole dopravní soutěže
Ve čtvrtek 21. května se konalo okresní kolo dopravní soutěže, kterého se zúčastnila dvě

družstva ze ZŠ Podharť. Soutěžilo se v jízdě zručnosti na kole, v pravidlech provozu na po-
zemních komunikacích – teoretická část, praktická část na dopravním hřišti, zásady posky-
tování první pomoci. Žáci, kteří navštěvují dopravní kroužek, se umístili v první kategorii na
1. místě a postupují do krajského kola v Náchodě. Vítězné družstvo soutěžilo ve složení – Lu-
cie Dušková, Adéla Hermanová, Vojtěch Polák, Václav Lokvenc.

Ve druhé kategorii  soutěžili  Pavlína Jizbová,  Aneta Sychrová,  Matěj  Vyšohlíd,  Kryštof
Polák a obsadili krásné 2. místo. Všem žákům blahopřejeme a vítěznému družstvu přejeme
hodně úspěchů v krajském kole.

Text: Mgr. Ivana Pešťáková

Základní umělecká škola R. A. Dvorského
Vystoupení ZUŠ na majálesu 

Vystoupení na oslavách majálesu na prvního máje dopoledne obstaraly
soubory základní umělecké školy. První zahájily program majálesu fanfáry

Plech Bandu učitelky Nikoly Holcové. Nasledovaly mažoretky Anabelky učitelky Jaroslavy Be-
kové. Dalším souborem byl pěvecký sbor Carpe diem pod vedením učitelky Jany Machkové. Na-
sledoval  Crazy  Band  pod  taktovkou  učitelky  Vladimíry  Matuškové.  Pokračovaly  mažoretky
Anabel učitelky Jaroslavy Bekové.  Nasledovala rocková skupina Elbereth pod vedením učitele
Jana Prouzy, opět mažoretky Anabel a na závěr skupina Silmaril pod vedením učitele Jana Prouzy.

Den otevřených dveří
Od 11. do 15. května pořádala základní umělecká škola R. A. Dvorského týden otevřených

dveří. Při této příležitosti se mohli zájemci o výuku na ZUŠ seznámit s prostředím školy i s jejím
vybavením. V této době probíhalo i přijímání nových žáků školy.

Květnový koncert
V pondělí  18.  května  se  konal  další  z  řady  pra-

videlných  koncertů  žáků  ZUŠ R.  A.  Dvorského,  na
které  vystoupili  žáci  hudebního  oboru  doprovázení
žáky literárně-dramatického oboru.

Výstava Zátiší
V úterý 19. května se uskutečnila vernisáž výstavy

Zátiší. Na výstavě byl výběr prací studentů keramické
dílny Jindry Vlkové ze studia Jarmily Tyrnerové z Ko-

houtova. Výstava probíhala od 20. května do 18. června.

Koncert v Choustníkově Hradišti
V sobotu 23. května si v Choustníkově Hradišti připomínali 70. výročí od konce druhé svě-

tové války.  V kulturním programu tu  vystoupila  Komořinka pod vedením Vladimíry Ma-
tuškové.

Boření mýtů a básně Emanuela Frynty
Ve středu 27. května se v sále ZUŠ představila 1. a 11. skupina žáků literárně-dramatického

oboru s programem básní Emanuela Frynty.
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Noc kostelů
V rámci Noci kostelů 29. května vystoupil Crazy Band ZUŠ pod taktovkou Vladimíry Ma-

tuškové na koncertu v evangelickém kostele ve Dvoře Králové nad Labem. Další  koncert
v rámci Noci kostelů měl akordeonový soubor Komořinka Markéty Mikulkové a kytarový
soubor Michala Koudelky v kostele ve Vítězné. V kostele sv. Anny v Žirči účinkoval pěvecký
sbor Carpe diem Jany Machkové a flétnový soubor Flauti Dolci Vlasty Siřišťové. Naposledy
ve večerních hodinách vystoupili žáci Tomáše Valtery a Nikoly Holcové v kostele Srdce páně
na Starobuckém Debrném.

Text: Mgr. Ivana Černá, ředitelka ZUŠ

ZÁJMOVÁ ČINNOST
Dům dětí a mládeže Jednička
Prima hrátky v Jedničce – aneb slavnost pro děti

Prima  hravé  odpoledne  v Jedničce  se  opět  vydařilo!  Pestrá  ukázka
volnočasových aktivit,  workshopy,  soutěže,  zábavní koutky i  zajímavá
vystoupení – to vše nabídl dětem všeho věku i dospělým 5. ročník zá-
bavní akce Prima hrátky v Jedničce aneb Zahradní slavnost pro děti. 

V sobotu 16.  května se na zahradě i  v budově DDM Jednička otevřela  bohatá nabídka
možností, jak s dětmi smysluplně a aktivně trávit volný čas nejen pod vedením pedagogů, ale
také společně s rodiči nebo ve skupině kamarádů. 

Všichni účastníci měli možnost navštívit spoustu zajímavých atrakcí jako oblíbený IQ kou-
tek zaměřený na rozvoj myšlení, obohacený o interaktivní workshop plný pokusů a experi-
mentů, veliké oblibě se těšilo i žonglování se skupinou Ascarya, freerunové pohybové aktivity
pod  vedením  skupiny  Sans  Encombre  nebo  bublinová  dílna.  Nechyběly  ani  rukodělné
workshopy, sportovní a pohybová stanoviště a soutěže. I letos si mohli zájemci vyzkoušet pře-
chod nízkých lanových překážek a zúčastnit se poutavé interaktivní přednášky paní Krato-
chvílové z královédvorské zoo. Zajímavé a poučné zároveň bylo stanoviště s mototrenažérem,
které zajistila Autoškola Neumann. Zde si děti mohly virtuálně vyzkoušet jízdu na motorce
a zjistit tak, jaké důsledky může mít neznalost dopravních předpisů nebo nepřiměřená rych-
lost.  

Spousta  dětí  se  skvěle  bavila  také  při  muzikálovém,  pěveckém  a  moderátorském
workshopu pod vedením herečky a zpěvačky Michaely Doubravové a Petry Longauerové
a také herce a moderátora Evropy 2 Jakuba Štěpána. Ti společně s dětmi roztančili a rozezpí-
vali zahradu v rytmu Pomády, další zájemci poté mohli s těmito známými osobnostmi pra-
covat individuálně.

Nechybělo vystoupení mladého kouzelníka Martina Kříže, který předvedl kouzla takzvaně
z blízka, a velmi úspěšné bylo také stanoviště mladých šermířů. Dalších aktivit byla velká
spousta a zástupy dětí čekaly také u stolečku, kde se malovalo na obličej, nebo u trampolíny
či skákacího hradu. V drobných soutěžích mohly děti sbírat razítka a vyhrát pěkné ceny. 

Celým odpolednem provázela nejen dobrá nálada a pěkné počasí, ale také skvělý moderá-
tor Josef Mádle a profesionální DJ Fugas, který svou diskotékou skvěle dotvářel atmosféru. 

Akce se uskutečnila za finanční podpory Královéhradeckého kraje a ve spolupráci s další-
mi organizacemi.

Text: Sylvie Černotová, DiS.
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Turnaj špuntů
Turnaj  Špuntů  je  přímým  pokra-

čováním tradice turnajů, které pro své
žáky  začal  počátkem  sedmdesátých
let  minulého  století  pořádat  legen-
dární učitel šachu Jaroslav Suchorad-
ský v Kopidlně. Původně to byl turnaj
pouze pro žáky místní školy, kterých
chodilo do kroužku šachu třicet i více,
postupně  se  stal  známým  téměř  po
celé  republice.  V době,  kdy  turnajů
pro děti  nebylo mnoho a navíc byly
hrány  pouze  ve  dvou  kategoriích,
mladší do jedenácti a starší do patnác-
ti,  nechával zažít pocit vítězství i ši-
kovným  prvňákům,  druhákům,  tře-
ťákům,  kteří  by jinak  hráli  spolu  se
čtvrťáky či páťáky a měli malou na-
ději na úspěch.

Unikátní na něm byly i netradiční
trofeje – velké korkové špunty nabarvené zlatě, stříbrně a bronzově, vybavené trikolórou k za-
věšení na krk.

Postupem času  byly špunty,  z  nedostatku  tohoto  artiklu,  nahrazeny keramickými pěšci
a turnaj se přestěhoval do Hořic, kde ho zaštítil sám pan starosta, a díky dotaci mohl dostat
účastnickou medaili každý, kdo přišel, ti nejlepší potom pohár a unikátní diplom.

Ve školním roce 2012/2013 se zásluhou pana Mgr. Jiřího Johna turnaj přesunul z Hořic do
DDM Jednička ve Dvoře Králové nad Labem. Co se týče originálních trofejí, navázal na první
ročníky. Nejen tím, že byl určen hlavně začínajícím malým šachistům, tentokrát z okolí Dvora
Králové nad Labem, ale i trofejemi. Každý z účastníků dostal dřevěnou šachovou figurku na
podstavci – vítězové zlatého krále, druzí stříbrného jezdce, třetí bronzovou věž. Ti, na které se
nedostalo místo na stupních vítězů, byli za účast odměněni černým pěšcem.

Letošní ročník šachového turnaje byl zatím nejzdařilejší. Ve čtvrtek 23. dubna se ho zú-
častnilo 32 hráčů. Dorazily děti z našeho města, ale i z Bílé Třemešné, Jičína, Náchoda, Hro-
nova, Hradce Králové, Jičína, Hořic, Lázní Bělohrad, Velichovek nebo Cerekvic a Jaroměře.
Obsazeny byly všechny kategorie. Turnaj řídil pan Mgr. Jiří John. Funkce pomocného rozhod-
čího se ujal pan Ing. Petr Čechura z TJ Náchod. Turnaj měl spád, v přestávkách si daly partii
se soutěžícími i jejich doprovody. Ti nejlepší získali diplomy a speciální ceny Turnaje Špuntů.

Text: Dana Kudrnovská

Den dětí
Brzy ráno, 29. května, kdy měly děti oslavit svůj svátek společně s Jedničkou, se nebe nad

naším městem nebezpečně mračilo. Ale s příchodem prvních dětí na Tyršovo koupaliště se
sluníčko vykulilo z šedých mraků a hřálo celé dopoledne tak, jako by samo chtělo všem dě-
tem dát k jejich svátku také svůj dárek. 

Celou  akci  svým vystoupením zahájily  mažoretky  Tweety  –  skupina  malých  tanečnic
z Jedničky. První část dopoledního programu pak patřila zpěváku a herci Milanu Peroutkovi,
který zazpíval známé hity i písničky z vlastní tvorby. Své publikum zapojil nejen do zpěvu,
ale také do tance a po skončení jeho vystoupení následovala dlouhá autogramiáda. 

Zábavným kabaretem bavil ty nejmenší diváky Honza Popleta z Popletova a na stanovišti
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pracovníků městské policie byla k vidění nejen ukázka výzbroje a výstroje nebo výcviku poli-
cejního psa, ale také Self defence team Škorpioni MPDK. Fantastické předvedení sebeobrany
nadchlo velkou spoustu dětí, které ukázku sledovaly.

Velikým lákadlem bylo rovněž stanoviště s mototrenažérem, které zajistila Autoškola Neu-
mann nebo stanoviště BESIPu. Děti si dále mohly vyzkoušet svou šikovnost ve workshopu
žonglérské skupiny OOPS, v bublinové dílně, IQ koutku, na střelnici nebo nízkých lanových
překážkách.  Odměnou  pro  děti  bylo  jistě  také  tvoření  zvířátek  z balonků,  skákací  hrad,
malování na obličej, šlapací autíčka, relaxace s canisterapeutickým pejskem a mnoho dalších
aktivit. Za své snažení v soutěžích pak děti mohly získat hezké dárky. Celou akci provázel
moderátor  Josef  Mádle,  který  se  postaral  o  podrobnou  prezentaci  jednotlivých  stanovišť
i představení účinkujících. 

Bohatý program pro všechny děti k jejich mezinárodnímu svátku připravila Jednička ve
spolupráci s městem Dvůr Králové nad Labem, Technickými službami Dvora Králové nad
Labem, městskou policii a dalšími partnery a pomocníky. Spousta práce s organizací se vypla-
tila, protože Dětského dne se zúčastnilo bezmála 800 dětí z královédvorských škol a školek.
Cestu na překrásné Tyršovo koupaliště si našly také maminky s dětmi a další veřejnost. 

Text: Sylvie Černotová, DiS.

Otevírání turistické sezony na Zvičině
Letní turistickou sezonu zahájila Jednička 2. května společně se sdružením Podzvičinsko.

Na louce za Raisovou chatou a u kostela byly připraveny rodinné hry o ceny – tentokrát na
téma historie, malování na obličej a další zábavní aktivity. 

Text: Sylvie Černotová, DiS.

Výstava železničních modelářů
Klub Železničních modelářů při DDM Jednička připravil od 1. do 3. května pro širokou ve-

řejnost výstavu, kde byly k vidění nejen modely vláčků, ale zejména výsledky jejich celoroční
činnosti.

Text: Sylvie Černotová, DiS.

Zlatá tužka
Do letošního ročníku celostátní literární soutěže Zlatá tužka došlo celkem 110 prací od

rovné stovky autorů, což je o trochu vyšší účast než loni. Největší zastoupení měla i tentokrát
kategorie B – autoři ve věku 13–15 let.

Je škoda, že v posledních letech trochu stagnuje dříve velmi kvalitní kategorie C autorů ve
věku 16–20 let, která bývala „vlajkovou lodí“ celé soutěže. Pokud jde o celkovou kvalitu za-
slaných prací, nepatřila letošní Tužka právě k těm nejlepším. Svědčí o tom i počet oceněných
autorů. Např. v kategorii B, téma Veršování, jsme udělovali pouze čestná uznání. O to více ale
vyniklo několik pisatelů. Nepochybně nejlepší prací celé soutěže byla Bezejmenná skeč Kate-
řiny Jánové z Trutnova v kategorii B. Katka je už tři roky úspěšnou účastnicí, z toho dvakrát
získala 1. místo.

Slavnostní vyhodnocení Zlaté tužky proběhlo v kinosále DDM 13. května. Zúčastnilo se
devět pisatelů a sedm rodičů. Kromě předání cen a diplomů byl pro všechny účastníky připra-
ven i malý kulturní program s občerstvením. Představili se vedoucí šermířského kroužku Bel-
la fama, následovala prohlídka kostela s tzv. rukopisnou kobkou. Část zúčastněných zhlédla
i  zajímavou  expozici  v muzeu,  věnovanou  vánočním ozdobám.  Program měl  u  účastníků
velký úspěch. 

Text: Bc.Vladimír Jiřička
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Den Lesů na Hájemství
Ani  letos  nechyběla  DDM  Jednička  14.  května  na  tradiční  akci,  pořádané  Lesy  ČR

a ZŠ Schulzovými sady. Děti, které se akce zúčastnily, si tak na našich stanovištích mohly vy-
robit například papírovou masku zvířat, ochutnat čaj z jehličí, kopřiv nebo malinového listí. 

Text: Sylvie Černotová, DiS.

Noc na hvězdárně
K jedné z oblíbených akcí, které DDM opakovaně pořádá, patří Noc na hvězdárně v Úpici.

O akci je vždy velký zájem a v letošním roce strávilo noc z 15. na 16. května v hvězdárně
17 dětí, což je asi maximum, které kapacita tohoto zařízení pojme. O účastníky bylo ze strany
hvězdárny opět perfektně postaráno. Připravili pro ně zajímavý program venku i uvnitř. Ne-
chyběla ani prohlídka celé hvězdárny. Pobyt zpříjemnilo i krásné počasí s perfektní noční vi-
ditelností. Ve večerních hodinách děti sledovaly oblohu pouhým okem za pomocí laserového
ukazovátka, později hvězdářskými dalekohledy. Největším zážitkem bylo překvapení v podo-
bě přeletu satelitní družice Iridium, která se ve 22:57 hodin na několik vteřin rozzářila, aby
pozdravila  hvězdárnu  v Úpici.  Nejvytrvalejší  účastníci  končili  svoje  pozorování  až  kolem
jedné hodiny ranní. Druhý den zajímavý program pokračoval. Povídání, promítání zajímavých
snímků o astronomii, pozorování oblohy a soutěž Astronomický milionář.

Text: Dana Kudrnovská

Procházky časem
Na žádost učitelky Mgr. Evy Pluskalové ze ZŠ Podharť byla v pondělí 18. května uspořá-

dána další exkurze po historii a pamětihodnostech města – Procházky časem. Zúčastnilo se jí
16 žáků z 9. třídy. Akce začala odpoledne u Mariánského sousoší na náměstí T. G. Masaryka,
kde se děti seznámily se základní historií našeho města a nejvýznamnějšími památkami v jeho
centru,  ale  také  s problematikou  zakládání  středověkých  měst  apod.  Připomenut  byl  také
městský znak. Pak čekala žáky malá soutěž. Čtyřčlenná družstva dostala pracovní listy. Cílem
bylo odpovědět na otázky z historie a některé věci také osobně vypátrat na náměstí. Na závěr
byla soutěž vyhodnocena a žáci byli seznámeni se správnými odpověďmi. 

Text: Bc. Vladimír Jiřička

Okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů
Tradiční klání žáků základních a speciálních škol z celého okresu v jízdě po dopravním hři-

šti, v jízdě zručnosti, zdravovědě a znalosti pravidel silničního provozu se z pověření Besipu
konalo 21. května v DDM Jednička. Čtyřčlenná smíšená družstva prokazovala své znalosti
a dovednosti pod přísným dozorem rozhodčích složených z příslušníků dopravní a městské
policie, lektorů autoškol a členů Českého červeného kříže. Ti nejzdatnější vybojovali nejen
diplomy a  krásné  ceny,  ale  hlavně postup  do krajského kola.  Organizací  podobných akcí
společně s výukou dopravní výchovy si DDM Jednička mimo jiné klade za cíl zejména zvýšit
bezpečnost dětí v silničním provozu.

Text: Sylvie Černotová, DiS.

Znalec rostlin
Již 7. rokem připravuje DDM Jednička přírodovědnou soutěž pro žáky a studenty z Krá-

lovédvorska.  Jejich  úkolem  je  rozpoznat  60  druhů  živých  rostlin.  Tentokráte  soutěžili
28. května žáci ze ZŠ Podharť a ZŠ Schulzovy sady, studenti z gymnázia Dvůr Králové nad
Labem a vyzkoušet své znalosti v praxi přijely i studentky z ČLA Trutnov. Sešlo se téměř
60 soutěžících. Znalcem rostlin pro rok 2015 se stala Markéta Pecnová z gymnázia.

Text. Sylvie Černotová, DiS.
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Závěrečná akademie
V rámci  oslav  Mezinárodního  dne  dětí  a  také  k ukončení  činnosti  zájmových  kroužků

v tomto školním roce připravila 29. května Jednička závěrečnou Akademii. Všichni diváci,
zejména z řad rodičů a prarodičů, mohli v téměř dvouhodinovém vystoupení zhlédnout, co
vše se jejich děti a vnoučata, případně kamarádi, neteře a podobně za celý rok v Jedničce na-
učili. A že se bylo na co dívat! Různá taneční vystoupení střídala hra na hudební nástroje,
představili se malí šermíři a moderátoři, nechyběla ani ukázka z činnosti jazykových a spor-
tovních kroužků. Pestrá škála nejrůznějších činností byla jen malou ochutnávkou z toho, co
vše Jednička nabízí v aktivitách, pomocí kterých lze smysluplně trávit volný čas a zároveň se
zábavnou formou v přátelském kolektivu učit novým věcem.

Text: Sylvie Černotová, DiS.

Cyklovýlet
Již 3 rokem pořádá Jednička letní cyklistická soustředění pro vyznavače rekreační cyklis-

tiky od 10 let. Než vyjedou na toto soustředění, absolvují společný výlet na kolech, jehož cí-
lem je především poznat se s jeho účastníky, vyzkoušet si jízdu ve skupině na silnici i v teré-
nu. 

Cílem prvního výletu, který se uskutečnil 30. května, byla Jaroměř a pevnosti v Josefově,
Hospital Kuks, Bastion 1 a podzemí a Lapidárium Matyáše Bernarda Brauna, vojenskohisto-
rické muzeum M. Frosta a muzeum Waldemara Matušky. Jako překvapení byla pro děti při-
pravena návštěva v Čáslavkách, u pana Ladislava Káchy, který vyrábí historické kuše, šípy
a luky a sám byl mistrem v lukostřelbě. Téměř 50km trasu zvládli v pohodě a bez úrazu. Z vý-
letu dorazili všichni unaveni, ale spokojeni.  

Text: Dana Kudrnovská

Skautské středisko hlásí
Skauti podnikli řadu zajímavých výprav

V sobotu 16.  května se roj  světlušek zúčastnil  tradičního Přechodu
Jestřebích hor, při kterém se setkali skauti a skautky našeho okresu. Svět-
lušky během jednodenní výpravy prošly trasu z Radvanic na Paseku v Je-
střebích horách, kde byl společný skautský program. Na zpáteční cestě se

ještě zastavily na rozhledně na Žaltmanu, odkud potom sešly do Malých Svatoňovic na vlak.
2. oddíl vodních skautů z Mostku v sobotu 8. května poprvé letos vyrazil se staršími členy

na cyklo výpravu. Tentokrát navštívili hrad Pecku i malebné údolí potoku Zlatnice nedaleko
obce Stupná, kde se ve 13. století dobývalo zlato a stříbro.

Mladší členové 2. oddílu – světlušky a vlčata – se zúčastnili v sobotu 16. května putování
mravenčí stezkou v okolí Hostinného. Tuto naučnou stezku vybudovali místní skauti. 5. oddíl
vodních skautů koncem května uspořádal  pro své členy plachtění  na Rozkoši.  Děti  se  na
oplachtěné pramici učily základům jachtařského plachtění.

Světlušky a skautky byly požádány řádovými sestrami z Kongregace sester Matky Božího
milosrdenství  o  pomoc  při  organizování  pochodu  Z  pohádky  do  pohádky  konaného  dne
23. května.

Text: Ing. Martin Stránský

Královédvorský voříšek
V sobotu 30. května se uskutečnila na Hrubých lukách v areálu psího útulku Nový svět

akce pod názvem Královédvorský voříšek. Jednalo se o soutěže psů bez rodokmenu.
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SPORT
Fotbalový klub TJ Dvůr Králové nad Labem

Dvůr Králové – Kutná Hora 4:1 (0:1). Po lídrovi tabulky pod
Hankův dům dorazil v neděli 3. května třetí tým aktuálního pořadí
a před domácím týmem znovu stál náročný úkol. Ve hře o záchranu
uzmout body favoritovi. Zatímco proti Dobrovici ve středu zradila
Dvoráky koncovka (1:3), tentokrát byli svěřenci kouče Ujce pro-
duktivnější. 

Dvůr má k záchraně znovu blíž
Fotbalisté  Dvora Králové nad Labem předvedli  v krajském derby proti  Náchodu jeden

z nejlepších jarních výkonů a konkurentovi v boji o záchranu takřka nedali šanci. 
Dvůr Králové – Náchod 4:1 (3:0)

Zatímco trutnovskému rivalovi nedělní odpoledne nesedlo, pod Hankovým domem bylo
hodně veselo. Domácí hráči přitom nastoupili proti Náchodu a v utkání dvou celků bojujících
o záchranu šlo o hodně. Ujcovi svěřenci ale zápas zvládli s bravurou. Po celých 90 minut byli
jasně lepším týmem a už do přestávky udeřili třikrát trefami Fejka, Ujce a Řežábka, tedy hrá-
čů, kteří na podzim v královédvorském kádru scházeli.

Po přestávce Dvůr pokračoval ve výkonu, který se musel divákům líbit. Z mnoha šancí již
skóroval jen Vaníček a soupeři Dvoráci dovolili jen čestný úspěch, který vsítil jejich bývalý
spoluhráč Samek.

Krkonošský deník, 19. května, Tomáš Otradovský (upraveno kronikářem)

Tělocvičná  jednota  Sokol  Dvůr  Králové  nad
Labem
Bronzové medaile z MČR Team Gym

Dalšího  skvělého  výsledku  se  dočkala  královédvorská  gym-
nastika! Družstvo Junior II. ve složení Jana Holubcová, Kateřina Ho-
lubcová, Sára Erbenová, Tereza Hulíková, Nela Drápalíková, Monika
Fišerová,  Eva  Špatenková,  Jana  Špatenková  a  Sára  Sicilská  vy-
bojovalo na mistrovství ČR v Team Gym 5. a 6. května v Trutnově

mezi  deseti  družstvy  bronzové  medaile.  Andrea  Šedivá  a  Helena  Kirschová  posílily  tým
Lokomotivy Trutnov a podílely se na zisku titulu mistrů České republiky v kategorii Junior
III.

Text: Mgr. Pavlína Špatenková

ZAJÍMAVOSTI
Čínská delegace u Tambora

Ve středu 27. května měl Nasik Kiriakovský obchodní jednání s čínským zástupcem provo-
zujícím hotely v České republice o dodávkách piva Tambor. Na jednání mě pozval, a tak jsem
pořídil fotodokumentaci a také zápis do kroniky města.
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V překladu: Ať žije česko – čínské přátelství.
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Začala rekonstrukce vlakového nádraží
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Nádraží už má odstraněnou větší část kolejiště.

Panely, které budou tvořit vyvýšenou část nástupiště.
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Jeřáb ukládá jednotlivé panely na připravenou betonovou desku.
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Kolejový segment, který je uložen na novém podkladu.
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Probíhala 
rekonstrukce 
prodejny COOP     
v Podharti.

Rekonstrukce 
prodejny COOP 
za oční školou 
byla skončena   
a prodejna 
otevřena.

Ve Švehlově ulici 
č. p. 48 vznikala 
nová prodejna.
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V Tylově ulici 
byla nově 
otevřena Vaše 
optika, kterou 
provozuje Optik 
House, s. r. o., 
Mnichovice.

Na podloubí 
náměstí 
T. G. Masaryka 
byla otevřena 
kancelář 
pojišťovny Allianz.

V Tylově ulici 
otevřela Modrá 
pyramida 
finanční 
poradenství.
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