
Ilustrace na měsíc srpen – Zuzana Valešová, základní škola Strž
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MĚSTSKÉ UDÁLOSTI 
Město změnilo podobu webových stránek

Město Dvůr Králové nad Labem si pro obyvatele i návštěvníky při-
pravilo během prázdnin hned dvě novinky: 

1. v první polovině července byl spuštěn turistický portál na adrese
www.dvurkralove.cz,

2. o měsíc později to byl na adrese www.mudk.cz nový portál města a městského úřadu.

Dodavatelem se stala firma as4u.cz, s. r. o., Liberec, která ve spolupráci s městem pro oba
portály navrhla grafiku a poskytla redakční systém. 

Na turistickém portálu jsou tipy na výlety, kalendář akcí, informace o kulturním a spole-
čenském vyžití nebo možnosti ubytování a stravování.

Na portálu  města  návštěvníci  najdou aktuality a  informace z  odborů městského úřadu,
kontakty, úřední desku nebo materiály k rozvoji města.

Noviny královédvorské radnice 8/2015 (upraveno kronikářem)

Nové střechy pro Hankův dům, Kino Svět a Dům Žofie
Na podzim letošního  roku dostanou  hned  tři  budovy v  majetku  města  novou  střechu:

Azylový dům Žofie, Kino Svět a Hankův dům (kulturní památka).

Jako první začala koncem července oprava střechy Domu Žofie v Bezručově ulici, práce
vyjdou na 2,17 milionu korun a byly dokončeny v polovině září. V rámci rekonstrukce střechy
byly opraveny i stropy lodžií v nejvyšším podlaží budovy.

Ve stejném termínu probíhala oprava střechy budovy Kina Svět, kterou stavbaři dokončili
začátkem října. Výše investice v tomto případě činila 1,74 milionu korun. Začalo se opravou
části střechy nad vchodem. Dělníci odstranili stávající střešní konstrukce včetně krovů a zho-
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tovili nový vaznicový krov včetně jeho prkenného bednění, které opatřili geotextilií a pojis-
tnou hydroizolací. Následně pokryli tuto část střechy falcovaným plechem, opravili nosnou
konstrukci střechy nad sálem, vyměnili část bednění a udělali vrchní plechový plášť.

Novou střechu dostal také Hankův dům. Obnova části střešního pláště za více než 3,3 mi-
lionu korun začala koncem srpna a hotovo bylo v polovině října. Obnova části střešního pláště
zahrnovala tesařskou opravu krovu a výměnu střešní  krytiny.  Pozinkovaný plech  nahradil
plech měděný, který byl na budově původně. 

Noviny královédvorské radnice 8/2015 (upraveno kronikářem)

Městskou radnici navštívili poslanci hnutí ANO 2011
Starosta města Jan Jarolím se ve středu 19. srpna sešel na královédvorské radnici s poslanci

z  poslaneckého  klubu  ANO 2011,  Martinou  Berdychovou  a  Ivanem Pilným.  Diskutovali
o podpoře rozvoje městské silniční a železniční sítě ve vztahu k napojení na páteřní komu-
nikace  a  železnici.  Jednání  se  zúčastnili  i  místostarostka Alexandra Jiřičková,  senátor  Jiří
Hlavatý a zastupitel Nasik Kiriakovský.

Noviny královédvorské radnice 8/2015

Program rozvoje města vstoupil do druhé části
Během letních prázdninových dnů se pokračovalo na zpracování analy-

tické části  Programu rozvoje města  (PRM).  PRM patří  mezi  hlavní  kon-
cepční dokumenty, určující další směr rozvoje Dvora Králové nad Labem
v příštích pěti až sedmi letech. Výchozím podkladem pro tvorbu a formulaci

PRM byla právě výše zmíněná analytická část, což byla analýza stávajícího stavu, resp. profil
řešeného území,  a  dotazníkové šetření  realizované mezi  obyvateli  města.  Dokument před-
stavuje základní charakteristiku města. Členěn je podle hlavních sociálně geografických témat
popisujících výchozí stav a hlavní vývojové tendence jednotlivých sektorů a oblastí rozvoje.
Při zpracování profilu (analytické části) byla použita a hodnocena, vedle různých dokumentů
a studií  v papírové formě,  i  aktuálně dostupná data  a  informace z databáze Českého sta-
tistického úřadu, Ministerstva práce a sociálních věcí, Úřadu práce Trutnov a datové a infor-
mační podklady jednotlivých odborů Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem.

Plán  rozvoje  města  slouží  pro  zpracovávání
podnikatelských  a  investičních  záměrů  reali-
zovaných ve městě (průběžné dotační tituly kraje,
ministerstev, fondů EU), pro sestavování rozpočtu
města  a  pro  zpracovávání  programových  doku-
mentů jednotlivých oblastí života.

Noviny královédvorské radnice 8/2015, Bc. Lenka Kří-
žová, DiS. (upraveno kronikářem)

Prázdninové investice v králové-
dvorských školách

Téměř milion korun investovalo město do vý-
měny oken západní  fasády ZŠ Schulzovy sady,
k níž došlo ve druhé polovině srpna. Vyměněno
bylo  celkem 18  kusů  dožilých  a  tepelně  nevy-
hovujících dřevěných oken za nová dřevěná okna
z euro profilů s izolačním dvojsklem.

V ZŠ 5. května se jednalo o dodání a montáž
50 kusů otopných těles opatřených termostatickou
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V dolní části ZŠ Schulzovy sady jsou již nová
okna.



hlavicí včetně rozvodů po celé budově školní družiny. Jako zdroj tepla se použije výměníková
stanice sloužící pro vytápění školy. Celá akce stála půl milionu korun a byla hrazena z roz-
počtu města. 

Kromě zmíněných akcí se během prázdnin uskutečnily také menší opravy. Na MŠ Drtinova
se dokončila výměna oken, opravil se a zateplil strop ložnice a opravilo sociálního zařízení.
V areálu MŠ Roháčova byl rekonstruován chodník, v Žirči došlo k zateplení vchodové části
budovy a v Lipnici k rekonstrukci sociálního zařízení v 1. patře budovy. MŠ Elišky Krás-
nohorské ve Verdeku má zase rekonstruované sociální zařízení v přízemí budovy a na Slu-
nečné opravenou kuchyňku.

Menší  opravy se  realizovaly také  v  ZŠ Schulzovy sady.  Ve školní  jídelně  se  částečně
opravila dlažba, v budově v ulici Legionářská se vyměnilo osvětlení ve třídách a před bu-
dovou vznikla stání pro jízdní kola. K výměně osvětlení došlo také v tělocvičně v ulici Ko-
menského. ZŠ Strž má vyměněná okna u jídelny a osvětlení ve 2. a 3. patře a v Žirči se vymě-
nila okna ve třídách a v tělocvičně.

Noviny královédvorské radnice 8/2015, Miroslava Kameníková

Místostarosta Emil Kudrnovský rezignoval
Mgr. Emil Kudrnovský, PhD., v pondělí 31. srpna rezignoval na post zastupitele města,

kam byl zvolen za TOP 09. Tím pádem skončil ve funkci místostarosty, tedy člena rady města.
K tomuto kroku se rozhodl z rodinných důvodů a kvůli změně bydliště.

Post neuvolněného místostarosty města zastával od loňského listopadu a do oblastí jeho
kompetencí spadaly odbor dopravy a silničního hospodářství a odbor informatiky. V zastupi-
telstvu jej nahradila Ing. Veronika Tomková, která skončila na kandidátce TOP 09 jako druhý
náhradník. První náhradník, Jan Prouza, totiž na post náhradníka rezignoval již dříve.

Na post zastupitelky města 31. srpna rezignovala z osobních důvodů také Marie Jarkovská
(ANO 2011), kterou nahradil Ing. Jan Helbich.

www.mudk.cz, Miroslava Kameníková

Prodejna pracovních oděvů a obuvi se přestěhovala
V pondělí  24.  srpna  se pře-

stěhovala  prodejna  pracovních
oděvů a  obuvi  z  Rooseveltovy
ulice do Tylovy ulice u Šinde-
lářské věže. Prodejna je zaměře-
na  na  pracovní  oděvy,  obuv,
ochranné pomůcky pro pracovní
procesy.  Dalším  sortimentem
jsou  boty  a  softshellové  oble-
čení pro outdoor a sport. Dříve
tam byla prodejna polských po-
travin.

Společenská rubrika
Noví občánci

V měsíci  srpnu  se  narodilo
ve Dvoře Králové nad Labem 12 občánků – 4 chlapci a 8 děvčat.
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Úmrtí
V měsíci srpnu zemřelo ve správním obvodu pověřeného úřadu Dvůr Králové nad Labem

20 lidí, z toho bylo 10 dvorských občanů, 4 muži a 6 žen.

Sňatky
V měsíci srpnu uzavřeli manželství ve Dvoře Králové nad Labem tito snoubenci:
Petr Jakl a Adéla Romášková – 1. 8., Miroslav Jop a Jitka Šenkýřová – 1. 8., Zdeněk Kup-

ský a Jana Vágnerová – 8. 8., Vladimír Pavlis a Zuzana Rückerová – 8. 8., Daniel Šesták
a Pavla Horná – 8. 8., Tomáš Novotný a Zuzana Nováková – 8. 8., Miroslav Klíž a Lucie Prá-
tová – 14.  8.,  Jan Vratislav a Lenka Bednářová – 14. 8.,  Jaroslav Nechanický a Kateřina
Kroulová – 21. 8., Filip Kohout a Jana Klígerová – 22. 8.

V obci Kuks uzavřeli manželství tito snoubenci:
Lukáš Lagutin a Barbora Hanzlíčková – 1. 8., Jan Šolín a Klára Franková – 1. 8., Marek

Ruščák a Nikola Dostálová – 15. 8., Jan Slavíček a Michaela Mačková – 15. 8.

Údaje byly zveřejněny na základě poskytnutého souhlasu snoubenců.

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubileích v srpnu 28 ob-

čanů s gratulací a kytičkou. V tomto období oslavilo 5 manželských párů stříbrnou svatbu,
3 páry zlatou svatbu a jeden pár svatbu diamantovou.

Odešla osobnost královédvorské kultury, Ing. Jan Neruda
V pátek 7. srpna ve věku 73 let opustil tento svět hudebník, skladatel, vynikající aranžér,

hráč na klávesové nástroje a kapelník Big Bandu Dvorský, Ing. Jan Neruda. Je to veliká ztráta
daleko přesahující hudební scénu Královédvorska.

Honza,  jak  mu
většina  hudebníků
důvěrně  říkala,
svým  plodným  po-
čínáním stál u zrodu
několika  hudebních
souborů  (Panda,
Tabu,  Big  Band
Dvorský),  ve  kte-
rých  mnohé  z  hu-
debníků  umělecky
vedl  a  vychovával.
Také  mnohým  hrál
na  tanečních  kur-
zech  a  na  plesech
konaných  v  našem
městě  i  v  obcích
a  městech  našeho
kraje,  hrál  na  svat-
bách,  oslavách,  při
různých  příležitos-
tech a mnohým i na
jejich  poslední  ces-
tě, to vše k hudební-
mu řemeslu patří. 
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Věříme, že v tomto pokračuje a že již zakládá kapelu s kamarády hudebníky, kteří odešli
před ním. Děkujeme, že vzpomenete s námi. Členové orchestru Big Band Dvorský.

Noviny královédvorské radnice 8/2015 (doplněno kronikářem)

Patřil jsem do skupiny přátel Honzy Nerudy, každoročně mně posílal ručně psaná blaho-
přání k svátku nebo PF a já jsem zase dokumentoval jeho hudební vystoupení jak indivi-
duální, tak s Big Bandem Dvorský i se skupinou doprovázející taneční hodiny.

Zemřel Jiří Mencl, dlouholetý strážník městské policie 
Jiří Mencl zemřel ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové v úterý 25. srpna po krátké těž-

ké nemoci ve věku nedožitých 57 let. Narodil se v roce 1958 a celý svůj život strávil ve Dvoře
Králové nad Labem. Nejdelší část svého pracovního života strávil Jiří ve službách Městské
policie Dvůr Králové nad Labem, kde coby zaměstnanec města pracoval bezmála 22 let.

Pracoval především jako prostý strážník,
pochůzkář zařazený do dvoučlenné hlídky,
vykonávající  své  povinnosti  v  celém  ka-
tastru města, jindy zase jako strážmistr, do-
zorčí  směn či  operátor  kamerového systé-
mu.  Doménou  Jiřího  práce  byla  ale  vždy
pochůzková  činnost,  spojená  s  dlouhými
cestami po celém městě a především v jeho
obvodu. Při těchto pochůzkách řešil s nad-
hledem  sobě  vlastním  většinu  oznámení
i  zjištěných  problémů,  využívajíce  hlubo-
kou  místní  znalost  lidí,  míst  i  zvyklostí.
Nikdo asi nezapomene na jeho, selským ro-
zumem obdařená řešení, na dlouhé přednáš-
ky o pravidlech soužití,  na káravé výčitky
na  adresu  výrostků  či  vtipné  poznámky
k čemukoliv, byly-li na místě.

Jiřího smrt nás zaskočila stejně, jako jeho surově pravdivé poznámky k životu, a bude nám
chybět právě tak, jako jeho humorné poznámky zlehčující jeho tíhu.

Čest jeho památce…
www.mudk.cz, Mgr. Jindřich Hauke

Za moji osobu kronikáře města musím dodat, že jeho pozdrav „Zachraňme velryby...“ mně
bude také chybět (pozdrav vycházel z mé předchozí profese pracovníka životního prostředí na
městském úřadě). Kdykoliv jsme se potkali, nikdy na tento pozdrav nezapomněl.

KULTURA 
Hankův dům – městské kulturní zařízení
Královédvorské hudební léto – country

V pátek 7. srpna se konal další koncert z cyklu Králové-
dvorské hudební léto věnovaný country skupinám. Jako první vystoupila skupina Wostruha ze
Dvora Králové nad Labem. Dále pokračovala další dvorská country skupina Phobos. Závěr
večera obstarala legendární dámská country skupina Schovanky.

Dnešní Schovanky již nejsou ty sladce se usmívající dívenky z roku 1971, ani ty z roku
1982 s Věrou Martinovou. Všechny mají hudební vzdělání, hrají s obrovským nasazením, své
zahraniční  zkušenosti  umí výborně prodat  a  jejich vystoupení  jsou pro diváky příjemným
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šokem. V kapele vznikly první vlastní české písničky, zpěvačky si píší vlastní texty a jejich
vokály a některé hudební nástroje můžete slyšet i na nahrávkách a deskách jiných kapel. Na
svoje desky si kvůli  větší pestrosti  nahrávek zvou do studia i  některé své mužské kolegy,
ovšem na jevišti hrají stále výhradně v dámském obsazení. 

Královédvorské hudební léto – rockový minifestival
Ve  středu  19.  srpna  pokra-

čovalo Královédvorské hudební
léto dalším večerem věnovaným
rockové hudbě. Úvod obstarala
metalová  kapela  z  Kuksu  The
Last  Empire.  Druhou  kapelou
byla  královéhradecká  skupina
Spektrum.  Jejich  hra  odpovídá
stylu, který se hrával v Americe
v  padesátých  letech.  Králové-
hradecká  rocková  legenda
Spektrum vznikla v roce 1972,
kdy kytarista Jiří Kubát oslovil
Oldřicha  Kopeckého,  Petra
Štěpánka  a  Roberta  Kellera.
Soubor  se  nezaměřoval  jen  na

interpretaci převzatých skladeb, ale začal se prosazovat i vlastní hudbou.
Závěr večera obstaral Joe Karafiát Band. Joe Karafiát je jednou z výrazných osobností un-

dergroundové scény. Aktivně vystupuje jako člen skupin Garage, Joe Camation Band, The
Plastic People of Universe a Underground Blues Session. Vystoupení skupiny bylo opravdu
vynikajícím zakončením i celého Královédvorského hudebního léta.

Divadelní představení Husička
Ve čtvrtek 20. srpna sehráli miletínští

ochotníci divadelní představení Husička.
Představení  souboru  Pivovarská  za-
hrádka při DS Erben Miletín zachycuje
události  roku 1968, jak je mohla prožít
„obyčejná“  miletínská  rodina.  Od  nad-
šení a víry v socialismus s lidskou tváří,
přes  zradu  zemí  Varšavské  smlouvy,
až po odplatu  našich  hokejistů  na  mi-
strovství  světa  v ledním hokeji  ve  Sto-
ckholmu v březnu roku 1969. Hráli: Jiří
Exner,  Šárka  Horáková,  Štěpán  Hak,

Jana Horáková, Martin Hlavatý, Eduard Hrubeš, Ivan Jiřík, režie: Martin Hlavatý.

Městská knihovna Slavoj
Městská knihovna Slavoj o prázdninách

Od 1. července do 31. srpna probíhal bazar vyřazených knih ve skladu
na dvorku knihovny. Knihy byly prodávány za symbolickou cenu 5 Kč.

V sobotu 15. srpna byla uzávěrka fotografické soutěže Pohled skrz objektiv na téma Město
Dvůr Králové nad Labem. Vyhlášení výsledků proběhlo 19. září v rámci oslav 745. výročí
první písemné zmínky o Dvoře Králové nad Labem.
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V pátek 28. srpna proběhla další pohádkoterapie na téma Strašidelná škola.
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Městské muzeum
TIBA – vrchol a pád

Od 19. června přes celé prázdniny až do 27. září pokra-
čovala výstava, která mapovala více než padesátiletou tradici TIBY, kdysi největšího bavlnář-
ského podniku v České republice, která navazovala na 250letou tradici textilního tisku a ještě
delší tradici cechů soukenických, tkalcovských a barvířských na Královédvorsku.

ZOO Dvůr Králové, a. s.
Slavnostní otevření expozice a výběhu drilů černolících

 Při otevření expozice a výběhu drilů černolících 7. srpna proběhly
i křtiny nejmladší samičky nového druhu primátů v zoo. Kmotrem nej-

mladší samice byl pan Tomáš Zonyga z týmu In Motion. Tým In Motion představil velmi zají-
mavý druh sportu – parkour a dokázal, že i člověk se může v obratnosti a fyzické zdatnosti
směle vyrovnat  drilům. Parkour (umění pohybu/umění  přemístění)  se zaměřuje na trénink
účinných pohybů a rozvoj těla a mysli. In Motion předvedli své umění parkouru přímo na
dřevěných podestách a kmenech pro drily. Poté pojmenovali nejmladší samičku výstižně Tra-
ceuse, což je označení ženy, která provozuje parkour.

Výroční zpráva ZOO Dvůr Králové, a. s., 2015, str. 35

Otevření jihoafrické vesničky
V sobotu 29. srp-

na  se konalo  v zoo
otevření  jihoafrické
vesničky.  Její  před-
obraz, osadu Gwan-
da, najdete v jihozá-
padní  části  Zim-
babwe.  Atrakcí
vesničky  je  dikob-
razí rodinka a velký
větrník  na  čerpání
vody.  Dále  tam  je
jednoduchá  africká
škola,  jsou  tam vý-
běhy pro osly a ko-
zy  spletené  pouze
z proutí, další atrak-

cí je replika dolu, ze kterého vyjíždí lokomotiva s vagónem. Součástí vesničky jsou akce pro
děti, jako je výuka bubnování vedená zkušeným černošským bubeníkem, další součástí je vý-
uka sochařské techniky africké sochařky Maudy Muhoni, děti si mohou nechat zaplést atrak-
tivní copánky. Vesnička by měla návštěvníky zoo seznámit s životem v Africe.

Na otevření jsem se byl podívat osobně a bylo to zajímavé.
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ŠKOLY 
Gymnázium
Vernisáž výstavy k 125. výročí založení gymnázia

V  pondělí  31.
srpna  se  odpoledne
konala  vernisáž  vý-
stavy  k  oslavám
125. výročí založení
gymnázia  ve  Dvoře
Králové nad Labem.
Záštitu  nad  výsta-
vou měl senátor Jiří
Hlavatý.  Na  slav-
nostní  vernisáži,
kterou uvedl  ředitel
gymnázia  Petr  Mi-
nář,  byl  starosta
města  Jan  Jarolím
a farář Jan Czekala.
Výstava zachycova-

la průřez činností gymnázia a hlavně měla motivovat studenty ke studiu na této škole. Výstava
byla také předzvěstí následujících oslav, které se konaly 5. září. 

Na vernisáži jsem byl osobně.

ZÁJMOVÁ ČINNOST
Dům dětí a mládeže Jednička
Než zazvoní III

Sportovně turistický pobyt pro děti od 8 let připravila Jednička na zá-
věr prázdnin ve dnech 16. až 21. srpna. Cílem pobytu bylo především
utužení  fyzické  kondice  a  zdraví  účastníků,  poznávání  nových  míst
v Krkonoších,  celodenní  pobyt  v  přírodě  a  stmelení  kolektivu.  Týden

v malebném rodinném penzionu v Dolním Dvoře absolvovalo celkem 21 dětí. Podnikly pěší
výlet na Strážné, přes Libereckou boudu, Hříběcí boudy, Klecandu, Kamenný mlýn, prozkou-
maly Dolní Dvůr, navštívily Vrchlabí a tam Krkonošské muzeum. Autobusem se vypravily do
Janských Lázní, lanovkou na Černou horu, navštívily rozhlednu, rašeliniště a pěšky se vy-
pravily přes Kolínskou boudu, Pražskou boudu, Rejdiště, Horní Lánov zpět do Dolního Dvo-
ra. Program jim zpestřil i zasloužilý člen horské služby a dobrovolní pracovníci Červeného
kříže. Pobyt zakončily fotbalovým turnajem s oddílem basketbalistek z Litoměřic na místním
hřišti. Dobrá parta, domácí strava, příznivé počasí, ubytování v penzionu, kde se všichni cítili
jako doma, a překrásná krkonošská příroda, to vše přispělo ke spokojenosti všech účastníků
pobytu.

Text: Dana Kudrnovská

Indiáni v Jedničce
Kdo by se nechtěl alespoň na chvíli stát indiánem? Všichni jsme si jako děti na indiány

hráli  a  ani  pro dnešní  děti  neztrácí  toto téma na své atraktivitě.  Přes  dvacet  nadšenců se
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v Jedničce sešlo ve dnech 3. až 7. srpna, aby se si během pěti prázdninových dnů hrálo právě
na indiány. A protože každý správný indián se musí umět plazit, být ohebný a mrštný, umět
střílet z luku, být chytrý a statečný, učily se všem těmto indiánským dovednostem také naše
táborové děti. Šlo jim to moc dobře! A když si ještě každý z nich vyrobil svou čelenku a to-
tem, nikdo by neřekl, že jsme na zahradě Jedničky ve Dvoře Králové nad Labem, ale spíše na
nekonečných  prériích  Divokého západu.  Však také  povyk  táborových  indiánů  si  mnohdy
s těmi skutečnými rozhodně nezadal!

Text: Sylvie Černotová, DiS.

Záhada Alfonze Žárofky
Pro nadšené malé vědátory připravila Jednička i v letošním roce ve dnech 24. až 28. srpna

příměstský tábor, kde se přes dvacet dětí celý týden bavilo různými vědeckými pokusy a ex-
perimenty. Děti dokonce sestrojily a odpálily vlastnoručně vyrobenou raketu. Na táboře ale
nechyběl ani tradiční táborák, koupání, různé hry a soutěže. A Alfons Emil Žárofka, kterého
děti  poznaly už při  loňském táboře, také nechyběl,  dokonce od něj každý dostal  na závěr
pamětní medaili. 

Text: Sylvie Černotová, DiS.

Scrat v Chorvatsku aneb Doba ledová na pláži
Pro děti,  rodiče a další zájemce zorganizovala Jednička ve dnech 7. až 16. srpna pobyt

v Chorvatsku – tentokrát v letovisku Drvenik poblíž Makarské riviéry. Po celou dobu pobytu
bylo počasí skutečně tropické, a přesto kromě tradičního koupání a slunění byl pro všechny
děti  připravený  animační  program  plný  her,  soutěží  a  tvoření  s roztomilou  postavičkou
veverky z animovaného filmu Doba ledová.

Text: Sylvie Černotová, DiS.

Skautské středisko hlásí
Letošní léto bylo ve skautském středisku Zvičina bohaté na oddílové

tábory. 1. roj světlušek a 1. smečka vlčat byly společně počátkem červen-
ce na táboře na Kateřině. Táborová etapová hra světlušek byla na téma
Broučci. Každý den plnily dvě soupeřící skupiny světlušek na základě
příběhu z knihy Broučci dané úkoly – stavěly obydlí pro broučky, muse-
ly jim nanosit  vodu,  vyráběly vlajku apod.  Na závěr  tábora  byla  vy-

hodnocena  lepší  skupina  Broučků,  která  obdržela  odměny.  Celotáborovou  hrou  vlčat  byl
Nalezený deník po dědovi. Během táborových her, soutěží a výprav do blízkého okolí zís-
kávala vlčata chybějící texty dědečkova deníku. Deník do konce tábora vlčata doplnila a jeho
obsah jim poskytl  informace,  kde je ukryt poklad.  Zpestřením jejich tábora byla návštěva
horské služby. Ve druhé polovině července proběhl rodinný skautský tábor na Kateřině. Tábor
byl veden v duchu hledání skřítčího pokladu. Děti dostávaly za splněné úkoly části mapy, kte-
rou postupně skládaly, a na konci tábora podle ní našly ukrytý poklad skřítků.

Tábor 3. oddílu se uskutečnil na přelomu července a srpna společně s 2. oddílem vodních
skautů z Mostku. Díky výborné partě zažili táborníci hodně dobrodružství, tématem celotábo-
rové hry byli Vikingové. Zahráli si různé hry, v noci hlídali tábor, měli strach z přítmí a nad
ránem se děsili štěkotu srnce. Po několik nocí nad nimi svítily hvězdy, a tak pozorovali sou-
hvězdí a měsíc v úplňku. V parných dnech jim poskytlo útočiště místní koupaliště. I přes časté
náštěvy vos, které jim ztrpčovaly táborový život, se nedali a zůstali stateční. Všechny tábory
se vydařily, byly skvělé díky obětavosti vedoucích, za což jim patří velké poděkování, a proto
se děti těší na další tábory.

Text: Ing. Martin Stránský
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SPORT
Fotbalový klub TJ Dvůr Králové nad Labem
Začíná letošní podzimní část divize C

Dvoráci věří novému trenéru. Na minulost se budou s radostí ohlížet
také fotbalisté Dvora Králové.  Rozhodně nebude středem jejich zájmu
loňský podzim. Nejhorší období, jaké kdy v divizi zažili,  by mělo být

z paměti definitivně vymazáno. A že už má Dvůr za sebou 11 divizních sezon! 

Zato jarní pokračování bylo vůbec nejúspěšnějším v dlouhé historii a právě na to by parta
kolem hecíře Ježka nebo defenzivní stálice Kruliše ráda navázala. Největší jarní posily Ujce
s Vízkem se sice udržet nepodařilo, náhrada však přišla taktéž kvalitní. Dvorský fanoušek se
může těšit nejvíc na návrat talentovaného odchovance Vágnera, jenž v mládežnickém věku
pojídal fotbalový chléb v elitním východočeském klubu FC Hradec Králové. 

Na úvod 8. srpna svěřenci nového kouče Josefa Košátka zamířili na hřiště Letohradu. 
Krkonošský deník, 8. srpna (upraveno kronikářem)

Našel jsem tým složený ze slušných hráčů
Miloš Dvořák, Roman Oliva, Miroslav Chalupa, Milan Ujec… Ve městě na Labi se v po-

sledních dvou letech staly trenérské rošády doslova tradicí.
Zastavit tuto „rošádu“ by mohlo páté jméno v pořadí.

Zkušený stratég Josef Košátko nahradil hned na začátku
letní přípravy úspěšného Ujce, jenž na jaře 2015 dokázal
s týmem takřka nemožné a dvanáctibodovou podzimní
sbírku  ve  druhé  polovině  sezony  obohatil  o  dalších
31 bodů.

Leč úspěchu kouče si všiml mnohem movitější klub
ze  Živanic  a  čelit  jeho  nabídkám  Dvoráci  nemohli.
Přesto si vedení dvorského oddílu od spolupráce s diviz-
ními  celky  protřelým  trenérem  hodně  slibuje.  Zvlášť,
když jádro jarního týmu zůstalo pohromadě a za odchozí
opory  (Vízek,  Ujec  ml.)  se  povedlo  do  kádru  dovést

slušné náhrady (J. Vaníček, Pavlásek, Vágner).
Trenére, do Dvora Králové jste přišel jako už zkušený trenér. Dokážete říci, kolikátá

je to vaše štace?

Dospělé trénuji od roku 1979 a vystřídal jsem mnoho týmů. Některé z nich i opakovaně,
například  Pardubice,  Český  Brod,  Olympii  Hradec  Králové,  Velim  a  pochopitelně  Nový
Bydžov. Myslím, že těch štací bylo kolem dvaceti (usmívá se).

Jak jste před svým příchodem vnímal královédvorský fotbal?

Dvůr Králové jsem vždy vnímal jako těžkého soupeře, velmi bojovného a pro každého
dosti houževnatého. Co na stadionu pod Hankovým domem pamatuji, byl vždy hnán hlasitou
a početnou diváckou kulisou.

V čem se vaše předsudky vyplnily, co je naopak pro vás zcela novým?

Ve Dvoře jsem našel tým složený ze slušných a patrně charakterních hráčů. Navíc se tu cel-
kově kolem fotbalu pohybují ochotní lidé. Ale na další hodnocení jsem tu příliš krátce, o tom
třeba po podzimní části.

Kádr oproti velice úspěšné jarní části opustili „jen“ bratři Ujcové a brankář Vízek.
Jste spokojen s náhradami, které za ně přišly (Vaníček, Pavlásek, Vágner)?
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Jak říkáte, tým opustili pouze tito hráči. Nutno si ale přiznat, že Milan Ujec se podílel na
velké většině vstřelených gólů a Patrik Vízek byl rovněž vynikající. Dokonce bych řekl, že
patřili na svých postech mezi nejlepší hráče celé divize, ne-li úplně nejlepší. Z tohoto pohledu
je  nebude  lehké  nahradit.  Jejich  schopnosti  bude  nutno  rozložit  na  více  hráčů.  Jinak
jmenovaní noví hráči mají určitou kvalitu, jsou perspektivní a já navíc doufám, že se budou
ještě zlepšovat.

A co krátká letní příprava? Splnila vaše představy?
Žel, délka přípravného období limitovala splnit všechny úkoly tak, jak jsem si předsevzal.

Navíc mnoho hráčů čerpalo dovolenou, což tréninkový proces velmi narušovalo. To považuji
za stín celé přípravy.

Tréninkové jednotky vyplnila i řada zápasů. Ve kterém se hra mužstva podobala ide-
álu?

Vzhledem k výše uvedeným problémům jsem se snažil co nejdříve odhalit silné a slabé
stránky hráčů. Všech pět utkání proto mělo vyloženě přípravný charakter, kde jsem si prově-
řoval určité věci a šlo více o celkový test. Nechci tak jednotlivá střetnutí hodnotit.

Hned na úvod vás čeká bitva dvou divizních stálic v Letohradu. Co od utkání oče-
káváte a budete moci využít kompletní kádr?

Tým Letohradu je poměrně mladý, hráči hrají spolu již delší dobu, kádr se mění minimálně
a mají ambiciózního trenéra. Očekává nás houževnatý a důrazný soupeř, který produkuje bě-
havý fotbal. Proti takovému není jednoduché hrát. Oba týmy se dobře znají, a proto budou
rozhodovat detaily a aktuální forma.

Divizní skupinu C obohatí hned sedm nových kolektivů. Bude podle vás soutěž kva-
litnější oproti předchozím ročníkům nebo naopak?

Velké množství nových týmů určitě přinese oživení, nový náboj a myslím, že divize bude
kvalitnější.  Obecně platí,  že nováčci si  přinášejí  vyšší  elán,  enormní bojovnost a zejména
v podzimní části jsou nepříjemní.

Krkonošský deník, 8. srpna (upraveno kronikářem)

Trenér Košátko odstoupil
V prekérní situaci se před třetím kolem aktuálního ročníku divize C ocitli fotbalisté z města

na Labi.  Hrozí jim totiž, že do souboje na hřišti pražské Admiry půjdou bez trenéra. Do-
savadní kouč Josef Košátko, jenž na dvorské lavičce působil  teprve od července,  totiž po
druhé podzimní porážce na vlastní žádost u mužstva skončil. 

„K dnešnímu dni jsem se rozhodl odstoupit z funkce trenéra. Důvodem tohoto nelehkého
rozhodnutí je slabá tréninková účast hráčů, což neodpovídá požadavkům na divizní soutěž.
Dvorskému fotbalu přeji vše dobré.“ 

Takovou zprávu si od Košátka přečetlo vedení klubu po utkání s Ústím nad Orlicí 16. srp-
na, které Dvoráci v neděli prohráli po výsledku 1:2, když o nulovém bodovém zisku rozhodla
individuální chyba krátce před koncem zápasu. 

Trenérovi však lze důvody svého rozhodnutí věřit. Rozhodně nešlo jen o frustraci z ne-
dělního výsledku. Ač letos hráčská listina „nabízí“ pro dva týmy dospělých až 34 jmen, o ví-
kendu se kádr potkal s absencí jedenácti hráčů. A to je hodně! Doplatil na to rezervní celek,
který k mistrovskému utkání do Opočna odjel v devíti (!) lidech. Pro divizní áčko zase opadla
síla lavičky, která byla v závěru duelu s Ústím tolik potřeba.   

Krkonošský deník, 22. srpna, Tomáš Otradovský

Utkání v srpnu
Dvůr Králové nad Labem – Ústí n. O. 1:2 (0:0)

Ve Dvoře se 16. srpna hrál fotbal plný brankových příležitostí, jichž si více vytvořili hosté.
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Ti dlouho naráželi na nepřekonatelnou zeď jménem Jakub Vaníček. Hned třikrát za poločas
domácí gólman lapil tutovku Součkovi! Na druhé straně byl nejblíže gólu Vitebský. 

Góly začaly padat až po přestávce. Skóre otevřel hbitý Řežábek, pak ale vyrovnal hlavou
Souček a čtrnáct minut před koncem využil obrovské hrubky domácí obrany ústecký kapitán
Vaňous. 

Fakta branky: 58. Řežábek – 70. Souček, 76. Vaňous. Rozhodčí: Pekař (Liberec). ŽK: 3:1.
Diváci: 380. Poločas: 0:0. TJ Dvůr Králové nad Labem: J. Vaníček – Picha, Kruliš (78. Rup-
rich), Podolník, Pavlásek – Vitebský (68. Tomeš), O. Vaníček, Fejk, Vágner (86. M. Otra-
dovský) – Řežábek, Hruška. 

Krkonošský deník, 17. srpna, Tomáš Otradovský

Suchdol – Dvůr Králové nad Labem 2:1
Na suchdolském hřišti, které svou kvalitou divizi spíše neodpovídá, jsme nezačali dobře.

Kombinace vázla a soupeřovu jsme nestíhali eliminovat. Po přeskupení v našich řadách se hra
vyrovnala, ale o výhře domácích nakonec rozhodly naše chyby, nepřesnost v zakončení a ka-
nonýr Kacafírek.

Královédvorský tenisový klub uzavřel partnerství 
se zahraničním oddílem

Ve dnech 16.–17. srpna navštívil královédvorský tenisový klub před-
seda německého tenisového oddílu TG Rheinau, Bernd Kortüm. V rámci
své návštěvy si prohlédl město a jeho okolí a samozřejmě zavítal také do
tenisového areálu Hrubá luka. Obdivoval krásné prostředí klubu a disku-
toval  se členy výboru o různých problémech, se kterými se při  řízení
spolku setkali. Hlavním bodem jeho návštěvy bylo slavnostní podepsání
smlouvy o partnerství mezi kluby TC Dvůr Králové a TG Rheinau, které

stvrdili předsedové obou spolků Michal Vágner a Bernd Kortüm svým podpisem. Pro Krá-
lovédvoráky to znamená logické vyústění přátelství a dalšího přibližování obou klubů, pro-
tože Michal Vágner za TG Rheinau nastupuje v soutěži dospělých již 22 let.

Noviny královédvorské radnice 8/2015, Mgr. Michal Vágner, TC Dvůr Králové, z. s.

Novinky v areálu Tramvaj
Všichni Dvoráci jistě znají sportovní areál Tramvaj. Nachází se zde tenisový kurt, volej-

balový kurt,  kurt  na plážový volejbal  a asfaltová plocha  na nohejbal.  O sportoviště  se  již
dlouhodobě stará rodina Kňourkových, zároveň tam provozují občerstvení.

Novinkou je, že areál byl v dubnu začleněn pod tenisový klub. To znamená, že tenisový
klub vloží finanční prostředky do údržby a zkrášlení areálu a stanoví pravidla pro používání
sportovišť. Jednoznačným cílem je sportovní areál Tramvaj nejen zachovat, ale i do boudouc-
na  dále  rozšiřovat.  V žádném  případě  není  v našem  zájmu  na  areálu  vydělávat.  Zbylé
prostředky, po uhrazení všech nákladů, budou vráceny zpět do areálu v podobě dalších in-
vestic. Hlavním hendikepem pro kvalitu antukových kurtů je nedostatek vody. Proto uvažuje-
me o vybudování studny. Správa areálu zůstává v rukou pana Kňourka.

Poplatek za pronájem kurtu byl pro každé sportoviště stanoven na 100 korun za hodinu.
Nabízíme možnost zakoupení permanentky, kde je sazba samozřejmě mnohem výhodnější.
Členové tenisového klubu se zaplacenými hracími poplatky mohou tenisový kurt  využívat
zdarma a volejbalové kurty s 50% slevou (platí při obsazení kurtu alespoň polovinou členů se
zaplacenými hracími poplatky, tzn. 2 členové pro plážový volejbal, 6 členů pro klasický volej-
bal).

Text: Mgr. Michal Vágner, 27. srpna
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ZAJÍMAVOSTI 
V Nedbalově ulici vítr zlomil lípu

Ve středu 12. srp-
na  se  přes  naše
město přehnala krát-
ká průtrž mračen se
silnými poryvy vět-
ru.  Bohužel  v  Ne-
dbalově  ulici  jednu
z lip vítr zlomil. Ko-
runa  stromu  spadla
do silnice a pobořila
plot na druhé straně
silnice.  Naštěstí  se
nic  nestalo  a  strom
byl  okamžitě  od-
straněn hasiči.

Královédvorsko.cz, foto: Jan Holan (upraveno kronikářem)

Chirurgické oddělení je oficiálním výukovým pracovištěm 
Univerzity Karlovy v Praze

Studenti  z  vyšších  ročníků  lékařské  fakulty  mohou  na  chirurgickém oddělení  Městské
nemocnice, a. s., Dvůr Králové nad Labem vykonávat své povinné praxe a pod vedením zku-
šeného lékaře se osobně zapojit do náročné a zodpovědné péče o chirurgicky nemocného pa-
cienta.

www.mudk.cz, 19. srpna

Počasí v srpnu
V pondělí 17. srpna začaly ve Dvoře Králové nad Labem konečně v nočních hodinách

první dešťové srážky a ranní teploty se pohybovaly kolem 17 °C. V úterý 18. srpna odpoledne
začalo vytrvale pršet a zatím prší již minimálně 8 hodin (psáno ve 21 hodin).

Výjimečná možnost ochutnat speciální pivo pivovaru Tambor
Královédvorský  pivovar

Tambor  uvařil  pivo,  které
nese  název  Zlej  Blesk  Am
Lager.  Uvařit  si  ho nechala
společnost  Bad  Flash  Beer,
s. r. o., z Prahy. Autorem re-
ceptu je Jakub Veselý (Léta-
jící  pivovar  Falkon),  hlav-
ním  sládkem  byl  Martin
Vrba, jako podsládek a tech-
nolog  působil  Jan  Pavlík
a jako laborantka a vařička
piva Eva Pavlíková, všichni
z  pivovaru  Tambor,  kde  se
pivo vařilo a leželo.
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Ve dnech 28.–30. srpna bylo možno toto pivo ochutnat v restauraci Penzionu Za Vodou.
Byla to výjimečná akce a trvala do vypití zásob.

Označení Amber se používá především pro americká piva typu Ale, kde je kladen důraz na
barvu. Kvašení probíhá za tepla. Mají ovocnou a květinovou chuť, mohou být nasládlá a hoř-
ká.

Zlej Blesk Amber Lager 13. Pivní styl: American Amber Lager – legislativně: polotmavý
ležák spodně kvašený nefiltrovaný. Extrakt původní mladiny: 13 %. Objem alkoholu: 5,7 %.
Hořkost: 30 IBU. Složení: voda, ječné slady (plzeňský, mnichovský, caramunich, carapils),
chmel (Simcoe, Citra, Mosaic). Spodně kvašeno W95.

www.pivo-tambor.cz, srpen 2015

Kronika obrazem
Most v Nedbalově ulici
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Most má vybetonované pilíře a provedenou armaturu.

Most má kompletní betonovou desku.

http://www.pivo-tambor.cz/
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Je dokonáno.                                                                                                                                              Foto: Jan Holan



Rekonstrukce ve městě
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Značným tempem pokračuje rekonstrukce bývalého hotelu Labe, pohled
z Valové uličky.

V srpnu probíhala rekonstrukce střechy Hankova domu a Kina Svět.

V městské části Žireč probíhala rekonstrukce bývalého pivovaru na
prostory pro Domov sv. Josefa.
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V zahradnictví v Eklově ulici bylo na komíně čapí hnízdo, budova i s ko-
mínem se bude bourat, a tak pro čápy bylo zhotoveno nové hnízdiště.

Panoramatický snímek královédvorských střech s dominantou kostela

V létě se objevilo u Pušova splavu malé občerstvení, kde se točilo pivo
Tambor, nealko nápoje a prodávalo se něco malého k zakousnutí.
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