
Ilustrace na měsíc září – Šárka Wagenknechtová, základní škola Strž
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MĚSTSKÉ UDÁLOSTI
Zastupitelstvo města

Zastupitelstvo na svém zasedání 10. září zvolilo místostarostou města
Ing. Jana Helbicha, zastupujícího starostu města v době jeho nepřítom-
nosti nebo v době, kdy nevykonává svoji funkci za současné nepřítom-
nosti místostarostky města Mgr. Alexandry Jiřičkové. Dále zastupitelstvo

zvolilo členem rady města MUDr. Libora Senetu.

Zastupitelstvo v souladu s § 104 odst. 1 zákona o obcích okruh úkolů svěřených starostovi
města a místostarostovi upravilo takto: 

Starosta Ing. Jan Jarolím dohlíží na činnost těchto odborů: odbor kanceláře tajemníka úřa-
du, odbor ekonomiky a majetku města, odbor obecní živnostenský úřad, odbor dopravy a sil-
ničního hospodářství a odbor informatiky.

Místostarosta Ing. Jan Helbich dohlíží na činnost odboru rozvoje, investic a správy majetku
města.

Investiční akce v městských částech
Během srpna a září se v městských částech Verdek a Žireč realizují stavební práce hrazené

z rozpočtu města.
Až do konce září by měla trvat oprava kulturní památky, Sloupu se sochou Panny Marie,

která se nachází v Žirči a město přijde na tři čtvrtě milionu korun. Dosud byly všechny části
památky rozebrány, zhotovil se nový betonový základ a MgA. Petr Rejman z Litomyšle re-
stauroval vlastní sochu. Koncem srpna by se mělo začít se zpětným sestavováním všech částí
sloupu. 

Na přelomu srpna a září navíc stavbaři v Žirči zahájili opravu části chodníku od křižovatky
na Zboží směrem na Jaroměř. 

Živo je také ve Verdeku, kde se od června opravuje opěrná zeď za 800 tisíc korun. Již byly
rozebrány zbytky stávající zdi a postupně zde stavební firma dělá nový základ, železobeto-
novou opěrnou zeď a její  obložení,  k němuž se využijí  pískovcové bloky z přecházejících
akcí, například z rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka, z rekonstrukce ulice Smetanova apod.
V závislosti na čerpání finančních prostředků na opravu opěrné zdi se rozhodne, zda se opraví
místní komunikace vedoucí k horní dřevěné lávce.

Na drobné stavební úpravy došlo také v Lipnici, kde byly zpevněny plochy pro sezení s la-
vičkami a opravila se komunikace u č. p. 81.

www.mudk.cz, Miroslava Kameníková, tisková mluvčí

Městské organizace propojí metropolitní síť
Město v současné době realizuje projekt, který má za cíl datové propojení všech organizací

města a zájmových budov. Jedná se o vytvoření tzv. metropolitní  sítě. S přípravou tohoto
dlouhodobého projektu se začalo již okolo roku 2008 a první významnější etapa se začala rea-
lizovat v roce 2014.

„K výhodám datového připojení na metropolitní síť patří zrušení bezdrátových spojů mezi
pobočkami, což garantuje nižší poruchovost sítě (například vlivy počasí) a rychlejší datový
tok. Dále lze využít centrální telefonní ústřednu, takže městské organizace si budou moci mezi
sebou volat bezplatně, zálohování dat mimo napojené organizace, napojení a rozšíření měst-
ského kamerového dohlížecího systému a v neposlední řadě také možnost poskytování interne-
tové konektivy pro všechny příspěvkové organizace města a s tím související možnost šetření
finančních prostředků. Další služby a využití metropolitní sítě budou následovat,“ vysvětlil
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Ing. Ondřej Samek, vedoucí odboru informatiky na královédvorském městském úřadě.

Již v roce 2014 se k metropolitní síti připojily hlavní budova městského úřadu a pobočka
v Komenského ulici, kde se nachází technologické centrum. Dále ZŠ Schulzovy sady a ZŠ
Strž, MŠ Elišky Krásnohorské, Hankův dům, Kino Svět, městská knihovna Slavoj, pečovatel-
ská služba a MěVaK.

„V současné chvíli se realizuje druhá etapa projektu, která skončí v letošním roce. Práce
budou probíhat ještě v ulicích Fügnerova a Tylova a v ulici Štefánikova ve směru k zoo, která
bude také na síť napojena,“ uvedl informatik Karel Bříza.

Ve druhé etapě budou kromě zoo k síti připojeny registr vozidel, další základní a mateřské
školy  ve  městě,  městské  muzeum,  DDM  Jednička,  sportovní  stadion,  SŠIS,  gymnázium,
městská nemocnice, azylový dům a pobočka pečovatelské služby v Sadové ulici. A v roce
2016 by se mělo jednat o Lesy města Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., Technické služby
města Dvora Králové nad Labem, hasičskou zbrojnici a další organizace.

Stavební práce probíhají celoročně na různých místech ve městě. „Tam, kde máme územní
rozhodnutí, se realizaci metropolitní sítě snažíme zkoordinovat s dalšími investičními akcemi
města nebo např. s činností technických služeb, aby byly během jedněch výkopových prací
položeny také  optické  kabely metropolitní  sítě.  Cílem je  především snaha ušetřit  finanční
prostředky, protože cena výkopu tvoří významnou část ceny položení optické trasy,“ podotkl
Ing. Ondřej Samek.

Realizaci prací má na starosti firma, která vyhrála veřejnou zakázku. Její pracovníci by
měli  vždy před zahájením výkopových prací  kontaktovat  majitele  domů a obchodů v do-
tčených ulicích a během prací by měli zajistit přístup do objektů.

Noviny královédvorské radnice 10/2015, Miroslava Kameníková

Návštěva z partnerských měst v září 2015 se vydařila
Návrat do dětství. I takové bylo téma letošního setkání partnerských měst: Dvůr Králové

nad Labem, Verneuil-en-Halatte (Francie) a Piegaro (Itálie). Čtyřiačtyřicet hostů ze zahraničí
se sjelo od pátku 18. do pondělí 21. září do Dvora Králové nad Labem, kde pro ně organizáto-
ři „žumeláže“ v čele s předsedkyní Sdružení pro spolupráci se zahraničím Zuzanou Čermá-
kovou připravili bohatý program.

V sobotu se byli podívat mimo jiné v Polici nad Metují v muzeu Merkuru a v muzeu papí-
rových modelů. Hostům organizátoři ukázali také Polsko a navštívili s nimi Kudowu Zdrój.
V neděli měli dopolední program v Kuksu, nejprve to byla mše sloužená ve třech jazycích
a následovala prohlídka zrekonstruovaného barokního Hospitalu. Pochopitelně nemohli vyne-
chat návštěvu zoo.

Hosté byli během své návštěvy ve Dvoře Králové nad Labem ubytovaní v rodinách. Děje
se tak pravidelně a někteří se tak znají, že se navštěvují i během prázdnin nebo dovolených.
To je hlavní princip partnerství. Není to jen to, že se jednou za rok sejdou, ale je to o se-
tkávání se i mimo oficiální akce.

Celý program „žumeláže“ zakončilo v neděli  20.  září  večer setkání všech hostů v čele
s představiteli francouzských a italských měst s královédvorským starostou Ing. Janem Jarolí-
mem. Po oficiální části, v níž se řečnilo a vyměňovaly se dárky, se tančilo a zpívalo. A došlo
i na italskou, francouzskou a českou hymnu a hymnu Evropské unie. 

Partnerství trvá od roku 2000. Každý rok se účastníci schází v jednom z partnerských měst,
které připraví tematický program. Vystřídala se již témata sportovní – volejbal, tenis, fotbal,
nordick walking, do Verneuil-en-Halatte se podívaly pěvecké sbory, jak dětský, tak sbor Zá-
boj, i místní výtvarníci. Na další stránce jsou autogramy jednotlivých účastníků pobytu.

www.mudk.cz, Miroslava Kameníková, tisková mluvčí (upraveno kronikářem)
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Prezenční listina setkání partnerských měst: Dvůr Králové nad Labem, Verneuil-en-Halatte (Francie) a Piega-
ro (Itálie).
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Prezenční listina setkání partnerských měst: Dvůr Králové nad Labem, Verneuil-en-Halatte (Francie) a Piega-
ro (Itálie).
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Rozhovor s novým místostarostou Ing. Janem Helbichem
Jaká je vaše dosavadní zkušenost s prací v komunální

politice?

Z postu své profese znám komunální politiku, a nejen ji,
velmi dobře, takže vím, jaká je situace zvnějšku. Mnohé pro
mě není žádným překvapením.

Co pro vás pozice místostarosty znamená?
Především možnost pracovat pro město a jeho rozvoj. Je to

samozřejmě i osobní výzva. 
Na co se chcete především zaměřit? 
Doufám, že se mi jako místostarostovi podaří  realizovat

aktivity,  které  budou  pro  město  z  dlouhodobého  časového
hlediska perspektivní. Nejde samozřejmě jen o nové investice, ale i o údržbu a revitalizaci
majetku města. Je ale jasné, že období tří let je velmi krátké. Bude potřeba, abych se blíže se-
známil s prací odboru rozvoje, investic a správy majetku, který spadá do mé kompetence.
Dále se budu snažit koordinovat záměry města tak, aby byly efektivní a v účelné návaznosti
se záměry významných subjektů působících v regionu a ve Dvoře Králové nad Labem, na-
příklad MěVaK, technické služby, nemocnice a další.

Mohl byste okomentovat posílení ANO 2011 ve vedení města, o němž hovořila opozice
na zastupitelstvu?

Vnímám tuto skutečnost jako důkaz odpovědné koaliční spolupráce v rámci vedení města,
z čehož je zjevné, že jde nadále o udržení pracovitého kolektivu lidí směřujících kupředu,
nikoli o politikaření či škodolibost.

Jak byste zhodnotil fungování města rok po komunálních volbách?
Je třeba kolegům z vedení města a koaličním partnerům za jejich práci poděkovat. Stejně

tak bych chtěl poděkovat JUDr. Janě Špačkové za práci, kterou odvedla v radě města. Nové
vedení města aktivně a svědomitě pracuje na správném směru v nelehkém období a prostředí,
vypořádává se i s danajskými dary, které na radnici zůstaly z předchozích volebních let, stejně
tak s nově nastalými problémy. S hodnocením, na které se mě ptáte, bych si dovolil ještě vy-
čkat, protože jsem názoru, že na významná hodnocení je rok krátká doba.

Noviny královédvorské radnice 9/2015, Miroslava Kameníková

Společenská rubrika
Noví občánci města

V září se narodilo ve Dvoře Králové nad Labem 6 občánků – 4 chlapci a 2 děvčata.
Úmrtí

V měsíci  září  zemřelo  ve  správním obvodu  pověřeného  úřadu  ve  Dvoře  Králové  nad
Labem 18 lidí, z toho bylo 10 dvorských občanů, 5 mužů a 5 žen.

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubileích v září 26 občanů

s gratulací a kytičkou. V tomto období oslavilo 14 manželských párů stříbrnou svatbu, jeden
pár zlatou svatbu a jeden pár svatbu diamantovou.

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

Jan Dufek a Ilona Hurdálková – 5. 9., Milan Brdička a Miroslava Medunová – 5. 9., Jan
Březina a Jindřiška Kováčová – 5. 9., Jan Haisman a Šárka Sophie Brodská – 5. 9., Lukáš
Klouda a Blanka Rulfová – 5. 9., Otto Tasler a Miroslava Široká – 11. 9., Lukáš Ešner a Jana
Stránská – 12. 9.
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V obci Kuks uzavřeli manželství tito snoubenci:

Tomáš Kalous a Veronika Voškerušová – 4. 9., Tomáš Blažek a Veronika Prouzová – 24. 9.,
Ctirad Pokorný a Klára Hamplová – 25. 9., Martin Jakubský a Petra Derhajová – 26. 9., Vác-
lav Jindra a Zuzana Řezáčová – 26. 9., Petr Hašek a Iveta Hemelíková – 26. 9., Pavel Merbs
a Zuzana Kašpárková – 26. 9.

V obci Kohoutov uzavřeli manželství tito snoubenci:

Jakub Vlk a Barbora Bláhová – 11. 9.
Údaje byly zveřejněny na základě poskytnutého souhlasu snoubenců.

Zemřel Jan Hroch – člen orchestru Rudolfa Messe
Dne 29. září odešel do muzikantského nebe po těžké nemoci náš kamarád, altsaxofonista,

klarinetista a aranžér, výborný člověk, obětavý přítel, Královédvorák, pan Jan Hroch. Zemřel
ve svém současném bydlišti ve Švýcarsku ve věku 72 let.

Od  roku  1966  hrál  s  námi  v  or-
chestru Rudy Messe, prakticky až do
odchodu  do  zahraničí,  kde  působil
v různých swingových kapelách. Ex-
celoval  jako  aranžér  repertoáru  na
koncertu Rudolfa Messe po 30 letech,
který se konal 19. října 2001. Po smrti
Rudolfa Messe 29. června 2004 zor-
ganizoval  vzpomínkový  koncert
v  Hankově  domě  v  roce  2006.  Ne-
chyběl  ani  u  koncertu  u  příležitosti
100. výročí narození kapelníka Jindři-
cha Vávry 30. června 2008.

Honza  Hroch  patřil  k  hudebním
ikonám a my na něho nikdy nezapo-
meneme. Vzpomeňte si všichni, komu
jsme hráli v mládí.

Noviny královédvorské  radnice  10/2015,
František  Hobl  a  ostatní  členové  orchestru
Rudy Messe

Honza Hroch byl  i  můj  kamarád,
neboť kdykoliv byl ve Dvoře Králové
nad Labem a měl nějaký koncert nebo připravoval hudební akce, dělal jsem mu ve většině pří-
padech fotodokumentaci.  Během necelých dvou měsíců tak odešly dvě hudební  osobnosti
města Dvůr Králové nad Labem (začátkem srpna zemřel Ing. Jan Neruda).

KULTURA 
Hankův dům – městské kulturní zařízení
Kurzy společenského tance 2015

V neděli 6. září byly zahájeny letošní kurzy tance a spole-
čenského chování pod vedením tanečních mistrů Tomáše a Kateřiny Chmelových. Ve dvou
kurzech tančí na 70 párů. 
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Cvičení pro ženy – powerjoga a aerobic
V pondělí 7. září v podvečerních hodinách zahájila cvičení pro ženy – powejoga a aerobic.

Cvičení vede Dáša Hloušková.

Marilyn Oliver
Ve středu 9. září vystoupila v krčmě Starý pivovar skvělá bluesová a soulová černošská

zpěvačka Marilyn Oliver, praneteř legendárního kytaristy Woodyho Waterse. Zpěvačku do-
provodila skupina Jana Kořínka – hammondovy varhany s kytaristou Jiřím Maršíčkem a bu-
beníkem Tomášem Vokurkou.

Američanka Marilyn Oliver pochází z města Akron (stát Ohio) a právem získala přezdívku
„Akron‘s Queen of Blues“ (akronská královna blues). Blues začala hrát a zpívat v raném věku
s podporou svého otce Garyho. Marilyn má hudbu v krvi, hlavně možná proto, že je praneteří
legendárního bluesmana Muddyho Waterse.

Když jí bylo devět let, Marilynin otec si všiml, že má talent hrát na klavír podle sluchu,
a rozhodl se vytvořit rodinnou kapelu (vzpomeňme třeba The Jackson Five, později známé též
jako Jackson Brothers), kterou pojmenoval The Relatively Jammin Blues Band. V následují-
cích letech se Marilyn stala (a stále zůstává) hlavní zpěvačkou a klavíristkou této rodinné
kapely.

Zdroj: informiji.cz, září 2015

Sedláčkovo kvarteto
V úterý 15. září v rámci 426. koncertu Kruhu přátel hudby vystoupilo Sedláčkovo kvarteto

ve složení Michal Sedláček – housle, Jan Maceček – housle, Vít Kubík – viola a Karel Chudý
– violoncello. V programu zazněly skladby Karola Szymanowského, Leoše Janáčka a Wolf-
ganga Amadea Mozarta.

Den královny Žofie
V sobotu 19. září od dopoledních hodin

probíhaly ve městě  oslavy 745.  výročí  od
první písemné zmínky o městě a 615. výro-
čí  ustanovení  Dvora  Králové  nad  Labem
věnným městem.

Dopoledne  v  10  hodin  proběhlo  slav-
nostní zahájení programu královským rych-
tářem,  který  otevřel  trh  na  náměstí  T.  G.
Masaryka. Následovalo středověké muzicí-
rování, škola šermu, scénické dobové tance,
akrobatická vystoupení, kejklíři a divadelní
představení.

Odpoledne ve 14 hodin se vydala králov-
na  Žofie  v  průvodu  dvořanů  na  cestu  od
Hankova domu na náměstí T. G. Masaryka,
kde slavnostně se všemi ceremoniemi zahá-
jila odpolední program, který pokračoval v duchu historické doby. Občany přivítal také sta-
rosta  města  Jan  Jarolím.  Pokračoval  další  program  střeleckým  vystoupením,  historickou
módní přehlídkou a dalšími středověkými taškařicemi. Večer od 20 hodin vystoupila skupina
Braagas – world music a lidová historická hudba. Následovala akrobacie na volných lanech
a večerní program uzavřela ohňová show a závěrečná ceremonie a loučení s královnou Žofií.

Divadlo – Škaredá středa aneb teta z Halifaxu
V úterý 22. září uvedlo studio Ypsilon z Prahy trochu zběsilou komedii o absurdnostech

dnešního života. Účinkovali: Martin Dejdar, Jiří Lábus, Jana Synková, Oldřich Navrátil...

203



204



Do bláta a zpět
Ve středu 23. září se představil Činoherák z Ústí nad Labem s dětským příběhem o šikaně

s dobrým koncem. Představení bylo pro I. stupeň základních škol.

Amundsen kontra Scott
V pátek 25. září hrálo divadlo Drak z Hradce Králové příběh námořníka a polárníka Rober-

ta Scotta a jeho soka, polárního badatele Roalda Amundsena, kteří se vydali na cestu za svým
životním  snem,  dobytím  jižního  pólu.  Představení  bylo  pro  8.  a  9.  třídu  ZŠ  a  studenty
středních škol.

Divadelní hra v předplatném – Úča musí pryč
Ve středu 30. září hráli herci divadla Verze z Prahy hru Úča musí pryč. Jedná se o dyna-

mickou německou komedii – evropský hit posledních let – dotýkající se problému, který znají
všichni rodiče, totiž základní školy. Hráli: David Prachař, Jana Janěková ml., Kateřina Winte-
rová, Linda Rybová, Igor Chmela, Petra Špalková a další.

Městská knihovna Slavoj
V září světlušky září

Od 1. do 30. září probíhal projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu
Světluška založený na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodnou da-

rovat nevidomým trochu světla. Návštěvníci knihovny měli možnost zakoupit si alespoň jeden
ze sbírkových předmětu, které byly k dispozici v oddělení pro dospělé, a podpořit tak děti
a dospělé s těžkým zrakovým postižením. 

Kde končí svět – Jak je to s králem?
V roce 2016 uběhlo 700 let od narození „Otce vlasti“, krále českého a císaře Svaté říše

římské, Karla IV. K této tematice vyhlásila 1. září knihovna literární a výtvarnou soutěž na té-
ma „Jak je to s králem?“, která byla určena pro žáky základních a středních škol. 

Zájezd do Digitálního planetária v Hradci Králové
Exkurze dne 19. září byla určena prioritně pro studenty Virtuální univerzity třetího věku.

Bylo pouze několik volných míst. Cena 200 Kč zahrnovala dopravu i vstup do planetária. 

Slavnost Klíčování  
Od 14. září do 2. října pořádala knihovna zábavný program pro žáky 2. tříd královédvor-

ských základních škol. Na děti opět čekal zloduch Nečterád, kterého pomocí svých čtenář-
ských dovedností musely děti přemoci. 

Odboj v době Protektorátu Čechy a Morava – Paradesantní výsadek Silver A
Dne 22. září se uskutečnila beseda o odboji v době protektorátu. Za ukrytí štvance během

heydrichiády, parašutisty Jiřího Potůčka, telegrafisty skupiny Silver A, byla fašisty vyvraždě-
na celá jeho rodina. Přeživší Antonín Burdych ale i po letech říká: „Některým skutečnostem
dodnes nevěřím!“ Je s podivem, že se vesnice Bohdašín i Končiny poblíž Rtyně v Podkrko-
noší nestaly druhými Lidicemi nebo Ležáky. Jejich obyvatelé totiž napomáhali atentátníkům!
Vstupné 30 Kč.

Rusko-ukrajinské vztahy – mýty a skutečnost
Dne 23.  září  se  konala  přednáška  Dr.  Milana  Syručka,  který  pobýval  v  obou  zemích

celkem šedesát let a hovoří jak rusky, tak ukrajinsky. Osobně se setkal a poznal nejen s prezi-
denty, ale i například s kavkazskými pastevci či lovci v sibiřské tajze. Byl také na zakázaných
místech. Jako historik se zajímal o to, z jakých historických pramenů vyvěrá současná krize,
jaké mohou být její důsledky nejen pro obě země, ale také pro Evropu a zvláště pak pro nás.
Ve své knize Je třeba se bát Ruska? se přednášející zabývá touto problematikou velmi detail-
ně. Vstupné 30 Kč.
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Pohádkoterapie
V pravidelném pořadu v pátek 25. září se děti seznámily s Legendou o svatém Václavu.

Svatováclavská tradice je téměř stejně tak stará jako český stát – více než tisíc let, a tak si
účastníci povídali o životě a skutcích, které kníže Václav vykonal. Pořad byl určen pro děti od
7 let.

Pohled skrz objektiv
V listopadu 2014 byl vyhlášen u příležitosti 745. výročí první písemné zmínky o našem

městě 2. ročník fotosoutěže na téma město Dvůr Králové nad Labem. Do 15. srpna 2015, kdy
byla uzávěrka soutěže, bylo odevzdáno téměř 200 fotografií, které poukazovaly nejen na krá-
su našeho města napříč ročním obdobím, ale také na jeho bolavá místa.

Předání  cen  panem starostou  Ing.  Janem Jarolímem a  paní  místostarostkou  Mgr.  Ale-
xandrou Jiřičkovou proběhlo v rámci slavnosti Den královny Žofie v sobotu 19. září. Odborná
porota postavila na nejvyšší stupínek fotografie Radovana Kremličky, 2. místo obsadila Eva
Malovaná a dvě 3. místa patřila Janu Feikovi a Janu Frýzlovi. Čestná uznání byla udělena Pet-
ře Brožové, Josefu Sedláčkovi a Vratislavu Cejnarovi. 

Vybrané snímky byly do 30. listopadu vystaveny v prostorách městské knihovny Slavoj.
Širší výběr fotografií bylo možno zhlédnout na stránkách knihovny www.slavoj.cz v sekci fo-
togalerie – výstavy.

Mgr. Marta Staníková, ředitelka knihovny Slavoj

Městské muzeum
Výstava TIBA – vrchol a pád

Od 19. června do 27. září probíhala výstava, připomínající
padesátiletou tradici textilního podniku TIBA ve Dvoře Králové nad Labem.

Rekonstrukce depozitáře městského muzea
V polovině září 2015 byla dokončena rekonstrukce depozitáře, který se nachází v bývalé

konírně Kohoutova dvora. Během měsíce června vystěhovali pracovníci muzea za velké po-
moci  hasičů  a  studentů  královédvorského  gymnázia  všechny  exponáty  z  depozitáře  do
přednáškového sálu Špýcharu a do galerie, kde byly uloženy následující tři měsíce. V červen-
ci  proběhla  nejprve  oprava  elektrických  rozvodů  a  osvětlení,  na  to  navázala  oprava
topení a celou rekonstrukci zakončila nová výmalba celého depozitáře. 

Zpráva městského muzea, září 2015 
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Oceněné fotografie soutěže knihovny Slavoj – Pohled skrz objektiv

Radovan Kremlička

Eva Malovaná

Jan Feik
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ZOO Dvůr Králové, a. s.
Sedm výprav Ing. Josefa Vágnera – TV Noe

Námětem nového pořadu v září byly výpravy, lovy zvěře, transporty,
osobnost Ing. Josefa Vágnera, ZOO Dvůr Králové, a. s., plná kontrastů,
kde úspěch střídá tragédie a zklamání. Dramaturgie pořadu byla postave-

na jako 7 návštěv či sedm výprav televize Noe v ZOO Dvůr Králové, a. s. Moderátor bese-
doval s ředitelem zoo, MVDr. Přemyslem Rabasem, a ředitelkou Nadace Josefa a Zdenky
Vágnerových, Ing. Lenkou Vágnerovou, dcerou Ing. Josefa Vágnera.

Výroční zpráva ZOO Dvůr Králové, a. s., 2015, str. 36

Prvoodchov osináka afrického
 Vůbec poprvé v historii českých a slovenských zahrad se v ZOO Dvůr Králové, a. s., na

začátku září podařilo odchovat osináka afrického. Jde o středně velkého afrického hlodavce,
který zepředu připomíná krysu, vzadu ale spíše dikobraza. K tomu má ocas s dutými ostny,
kterým dokáže chřestit podobně jako chřestýš.

Výroční zpráva ZOO Dvůr Králové, a. s., 2015, str. 40

Světový den nosorožců – rozloučení s Eliškou
Světový den nosorožců proběhl na dřevěné lávce u výběhu nosorožců. Váženým hostem

byl herec Josef Dvořák, kmotr Elišky. Eliška, samička nosorožce dvourohého, bude v roce
2016 přesunuta do národního parku Mkomazi v Tanzanii. Tam na ni už čekají nosorožci Ja-
mie, Jabu a Deborah, které zoo do Mkomazi převezla v roce 2009, a také nosorožčí holky Hil-
la a Tunu, které se naší Deborah narodily pod africkým nebem v letech 2011 a 2014. 

Výroční zpráva ZOO Dvůr Králové, a. s., 2015, str. 39

Koncert s premiérou skladby Lukáše Hurníka
V neděli 20. září se konal v kostele sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem koncert,

jehož  vrcholem byla  světová  premiéra  skladby Litanie  ke  sv.  Janu Křtiteli.  Autorem této
skladby psané pro Královédvorský chrámový sbor je hudební skladatel, publicista a ředitel
Českého rozhlasu 3 Vltava Lukáš Hurník. Záštitu nad koncertem, na němž byl přítomen autor
premiérové skladby, převzal starosta města Dvora Králové nad Labem Ing. Jan Jarolím.

Již posedmé v řadě se ve Dvoře Králové nad Labem uskutečnil koncert s premiérou sklad-
by významného soudobého hudebního skladatele. Letošním autorem, který napsal a věnoval
kompozici  Královédvorskému  chrámovému  sboru,  byl  Lukáš  Hurník.  Text  jeho  skladby
Litanie  ke  sv.  Janu Křtiteli  se  přímo váže  k místu,  kde  poprvé  zazněla,  tedy ke  králové-
dvorskému kostelu sv. Jana Křtitele.

Lukáš Hurník (* 1967) je synem proslulého skladatele, klavíristy a hudebního popularizá-
tora Ilji Hurníka, který již Královédvorskému chrámovému sboru napsal v roce 2011 skladbu
Severská ukolébavka a při jejímž provedení ve Dvoře Králové nad Labem byl přítomen. Také
Lukáš Hurník byl přítomen provedení své skladby.

Zdroj: římskokatolická církev

ŠKOLY 
Střední škola informatiky a služeb

Žáci  střední  školy  informatiky  a  služeb  vydávají  zpravodaj
o svých aktivitách a činnosti školy. 

Uvádím některé články z tohoto zpravodaje.
Velichovské hýčkání – žákyně 4. ročníku kosmetiček prezentují v lázních na klientkách

lázní své dovednosti z kosmetiky. 
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Exkurze žáků Aplikované chemie na Laborexu 2015 – Chemici ze školy se zúčastnili
výstavy chemického nádobí a přístrojů v Praze. 

Doprovodný program módní přehlídky – na škole se uskutečnila módní přehlídka firmy
Pletap a při té příležitosti žáci oborů kosmetické služby a kadeřník předvedli na pódiu simula-
ci odborné soutěže v líčení a účesové tvorbě. 

Úspěch  na  kadeřnicko-kosmetické  soutěži –  úspěch  žákyně  Aleny  Vychové  na  ka-
deřnicko-kosmetické soutěži s názvem Koruna extravagance. 

Zlomili jsme rekord v počtu stáhnutých aplikací za minutu  – žáci oborů hotelnictví
a cestovního ruch se zúčastnili přednášky Nástrahy on-line nakupování, v rámci přednášky
zlomili evropský rekord v počtu stáhnutých aplikací za minutu. 

Paříž s výukou –  v rámci projektu Výzva 56 „Dejme jazykům zelenou“ navštívili žáci
4. C Paříž a v rodinách si procvičili francouzštinu a udělali si představu o chodu francouzské
domácnosti. 

Zájezd do Berlína – další výlet v projektu Výzva 56 byl do Berlína. 
Exkurze do cukrovaru – žáci školy navštívili cukrovar v Českém Meziříčí. 

Christmas Postcard Exchange 2015 – přes E-twining žáci vytvořili projekt s cílem po-
slání tradičních vánočních pohledů typických pro danou zemi a rozesílali je do zemí celé Ev-
ropy. Na závěr byl uveřejněn plakát na ples SŠIS.

Základní umělecká škola R. A. Dvorského
Vystoupení v Hankově domě

V pátek 4. odpoledne a v sobotu 5. září dopoledne vystoupili žáci lite-
rárně-dramatického  oboru  v  rámci  oslav  125.  výročí  gymnázia  spolu

s hudebním seskupením Crazy Band v komponovaném divadelním představení pod názvem
Setkání na Nebíčku, inspirovaném životem královédvorského rodáka R. A. Dvorského.

Mažoretky Anabel
V sobotu 5. září vystoupily dvě skupiny mažoretek Anabel I a Anabel II pod vedením Jaro-

slavy Bekové na výročí sboru dobrovolných hasičů v Hajnici.
V sobotu 19. září vystoupily mažoretky Anabel II na výročí dobrovolných hasičů ve Vlč-

kovicích v Podkrkonoší.

Vernisáž výstavy Stopy Vladimíra Preclíka

Ve  čtvrtek  10.  září  se  konala
vernisáž výstavy s názvem Stopy
Vladimíra  Preclíka.  Slovem  pro-
vedl Mgr. Ladislav Peřina a zahrá-
li  učitelé  ZUŠ. Výstava v galerii
Otto  Gutfreunda  probíhala  od
11. září do 9. října.
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ZÁJMOVÁ ČINNOST
Dům dětí a mládeže Jednička
Běh Naděje

Osmý ročník humanitární akce Běh naděje se letos konal nedlouho po
začátku školního roku. Ve čtvrtek 3. září jej opět pořádal Dům dětí a mlá-
deže Jednička ve spolupráci a za pomoci dalších organizací.

Krátce po 10. hodině odstartovali běh první účastníci a trasu jich bě-
hem pěti hodin absolvovalo celkem 1 766. Startem i cílem probíhaly děti z královédvorských
mateřských a základních škol, studenti střední školy a gymnázia, pedagogický doprovod i ve-
řejnost. 

Běh naděje je dobrovolnou humanitární akcí spojenou s veřejnou sbírkou. Jeho účelem je
absolvovat předepsanou trať a zároveň finančně přispět na výzkum rakoviny. Každoročně se
Dvůr Králové nad Labem nejen díky vysokému počtu absolventů běhu, ale také díky výši fi-
nančních příspěvků, umisťuje na předních příčkách statistik běhů. Letošní výše výtěžku činila
30.022 Kč a my jsme nesmírně rádi, že jsme příspěvek téměř o 10 tisíc vyšší než v minulých
letech mohli do poslední koruny předat hlavnímu organizátorovi veřejné sbírky – společnosti
Levity, která všechny prostředky přerozděluje do zdravotnických a výzkumných zařízení. 

Na každého,  kdo absolvoval  trať,  čekalo  v cíli  zasloužené občerstvení,  a  to  opět  díky
společnosti Ondrášovka, a. s., která účastníkům běhu věnovala nápoje různých chutí. Již tře-
tím rokem takto podporuje nejen pořádání Běhu naděje, ale také samotné běžce. Navzdory
předpovědi počasí byl totiž čtvrtek slunečný a parný, dodržování pitného režimu tedy bylo
více než žádoucí. 

Text: Sylvie Černotová, DiS.

Odpoledne se zbraněmi a rytíři
Ve středu 16. září se v Jedničce uskutečnila akce pod názvem Odpoledne se zbraněmi a ry-

tíři, která měla být zajímavou propagací obou šermířských kroužků. Podíleli se na ní vedoucí
kroužku Bella fama, tyčové a palné zbraně zapůjčila SHŠ Truvéři a Dan Enge, člen Verde-
ckých střelců.

Odpoledne bylo velmi pěkné, slunečné počasí, a tak se akce konala na zahradě Jedničky.
Zpočátku to vypadalo, že pořad vyslechnou jen dva účastníci. Vzápětí ale začali přicházet dal-
ší rodiče s dětmi a nakonec se sešlo 28 diváků.
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Jan Škvarka a Jan Langfelner názorně předvedli meče a zbroj, vysvětlili, kdy a jak se pou-
žívaly. Využili k tomu i dobrovolníky z diváků, a tak nebyla nouze ani o legraci. V další části
byly představeny šermířské kroužky Jedničky. Následovala ukázka tyčových a palných zbra-
ní – kopí, kůsy, halapartny, píšťaly, hákovnice a tarasničky. Na závěr měly děti pod naším do-
zorem možnost  vyzkoušet  si  šerm mečem,  potěžkat  zbraně,  obléci  si  helmu a  další  části
zbroje. O vše byl velký zájem, takže se akce ještě protáhla.

Text: Bc. Vladimír Jiřička

Procházky časem
Na žádost učitelky Kateřiny Novotné ze ZŠ Schulzovy byly na 29. září připraveny další

Procházky časem – exkurze věnovaná historii a pamětihodnostem našeho města – tentokrát
pro 24 žáků třídy 3. A.

Na obvyklém místě u Mariánského sousoší se děti dozvěděly spoustu zajímavostí z histo-
rie, třeba kdo to byl purkmistr, rychtář, biřicové, co jsou privilegia… Žáci si prohlédli názorné
obrázky. Všimli jsme si také památek v centru města. Čtyřčlenné skupiny pak soutěžily s pra-
covními listy. Jejich úkolem bylo spočítat úly na spořitelně, najít na starém obrázku mezi vě-
žemi hradeb Šindelářskou, poznat mezi čtyřmi znaky královédvorský. Děti se snažily. Soutěž
je zaujala. Test jsme společně vyhodnotili, nejlepší družstva získala odměnu, všichni účastníci
něco sladkého na zub. Z náměstí T. G. Masaryka jsme potom pokračovali do Valové uličky
a dál směrem ke kostelu. Cestou jsme si vysvětlili pojem domovního znamení, prohlédli si
zbytky hradeb, u kostela opevnění s cimbuřím,… Děti se dozvěděly, co je chronogram a jaká
tajemství může ukrývat kostelní makovice. Zastavili jsme se také u pranýře a řekli si, k čemu
sloužil a kde stával. Naše putování jsme zakončili před Šindelářskou věží. Vysvětlili jsme si,
k čemu sloužila, proč je šikmá, po čem zůstaly v její stěně otvory, …

Text: Bc. Vladimír Jiřička

Evropský den jazyků
Ve dnech 24.–25. září proběhla v Jedničce akce pořádána k Evropskému Dni jazyků. Pro

velký počet zájemců byla akce rozložena do dvou dnů a vystřídalo se na ní celkem 308 žáků
ze základních škol. Na jednotlivých interaktivních stanovištích čekaly děti kromě krátkého
odborného úvodu také různé úkoly, drobné soutěže, kvízy, hádanky a podobně. Cílem celé
akce bylo seznámit se s různými evropskými jazyky a zároveň také kulturami a národy, do-
zvědět  nejrůznější  zajímavosti  a  poslechnout  si,  případně vyzkoušet,  konverzaci  například
v angličtině, francouzštině, němčině nebo polštině. Nechyběla ale ani stanoviště češtiny a děti
se seznámily i s řečí handicapovaných – znakovou řečí a Braillovým písmem. Zpestřením
Dne jazyků v Jedničce byla také soutěž, která celou akcí prolínala. Žáci všech tříd sbírali na
jednotlivých stanovištích body za správné odpovědi a tři nejlepší třídy byly po sečtení výsled-
ků náležitě odměněny.

Text: Bc. Lucie Pospíšilová

Podzimní kros
Jednička připravila pro žáky základních škol z celého Královédvorska sportovní soutěž

v běhu členitým lesním terénem. Trasa byla připravena v lese nad Podhartí. Závodu se zú-
častnilo přes 100 dětí. Kromě žáků z Bílé Třemešné přišli žáci ze ZŠ Podharť a ZŠ a PrŠ ve
Dvoře Králové nad Labem. Závod probíhal plynule bez problémů, jen někteří prvňáčkové
bojovali s orientací v terénu. Počasí závodníkům i pořadatelům přálo, po chladnějším ránu za-
hřívalo sluníčko závodníky po celý den. V cíli na každého čekal teplý čaj a sladkost v podobě
lízátek. Nejrychlejším závodníkem Podzimního krosu s časem 4:05 min. se stal Ondřej Tepera
ze 4. třídy ZŠ a MŠ Bílá Třemešná.

Text: Dana Kudrnovská
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Další zájmové aktivity
Pochod Podzimním Královédvorskem

V sobotu 5. září uspořádal Klub českých turistů akci nejen pro místní turisty a cykloturisty
Podzimním Královédvorskem. Na výběr bylo hned několik tras a naprosto luxusní počasí!
Žádné horko, žádná zima. A kolik vyrazilo lidí? Přihlásilo se celkem 109 lidí hlavně na trase
7 km.

Závody šlapacích vozidel bavily děti i rodiče 
Na dopravním hřišti se v sobotu 5. září proháněla šlapací auta. Amatérské i profesionální

kousky se už popáté popasovaly v netradičních závodech ve třech dětských kategoriích a jed-
né rodičovské. 

Celé zábavné odpoledne do-
provodil  bohatý  program  pro
děti i dospělé plný her, které za-
jišťovala  DDM  Jednička,  do-
vednostních  hlavolamů  nebo
vystoupení Self Defence Teamu
či taneční skupiny Attitude. Ná-
vštěvníci dvorského areálu měli
možnost projet se také na živém
velbloudovi nebo na ponících. 

Byla tu i dvě šlapací vozidla,
která  odpovídají  evropským
předpisům a která měli  všichni
možnost si mimozávodně vyzkoušet. Se šlapacími auty se jezdí závody jak na evropské, tak
i domácí úrovni. Zajímavostí těchto klání je, že všechna auta musí být vždy originál, čímž se
to stává zajímavé. Protože ve Dvoře Králové nad Labem jsou vynikající organizátoři, možná
že příští rok se zde bude konat jeden ze závodů Českého poháru, řekl na uvítanou pro stovku
zúčastněných Evžen Vyčichlo, předseda České federace klubů vozítek s pedály. 

Projížďky ve vozech ve tvaru lva nebo hasičského auta patřily k nejvyhledávanějším atrak-
cím. Rodiče si zajímavé fotografie ratolestí odnesli i od portrétování s oblíbenými filmovými
Mimoni.

Krkonošský deník, 7. září 

Novinka na koupališti – nové nářadí na cvičení
Návštěvníci Tyršova koupaliště se mohou příští rok těšit na novou atrakci, která navíc není

pasivní  zábavou,  ale  atraktivním tělocvičným nářadím!  Jedná se  o  tak  zvané,  nyní  velmi
moderní, workoutové hřiště. Původně bylo v plánu postavit jej již na jaře. Bohužel se nepo-
dařilo vše potřebné před sezonou zařídit, což je škoda. Letošní návštěvnost koupaliště by mu
jistě dala řádně zabrat.

Navíc byl avizován skutečně jen jednoduchý rám, očekávání proto nebyla nijak zvlášť ve-
liká. Výsledek však předčil naše očekávání. Hřiště je svým rozsahem sice menší, než podobné
v Schulzových sadech. Základní dřevěný rám obsahuje pro cvičení vše potřebné – hrazdu
v různých úrovních, žebřík pro ručkování a dokonce i šplhací tyč, která v parku schází. 

A co je na tom nejlepší, tak toto náčiní nestálo naše město vůbec nic! Jedná se o dohodu
mezi firmami Kofola (Propagace vody Rajec) a Pavlem Janákem (Americana bar, s. r. o.), kte-
rý je nynějším provozovatelem restaurace a stánků s občerstvením právě na koupališti. Firma
workoutové hřiště na našem koupališti umístila proto, že Pavel Janák je jejím dlouholetým
spolehlivým odběratelem a prostor koupaliště je pro podobnou aktivitu naprosto ideální. 

Královédvorsko.cz, září 2015
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SPORT
Fotbalový klub TJ Dvůr Králové nad Labem

Dvůr Králové nad Labem – Jaroměř 2:2, na penalty 3:4

Pikantnímu derby v neděli 6. září uškodilo počasí, které odlákalo oče-
kávanou  vysokou  návštěvu.  Přesto  byla  k vidění  spousta  zajímavých
situací a hlavně góly. První vsítil hostující Svoboda, ve druhé půli skó-

roval za Jaroměř Škoda. Pokaždé ale domácí dokázali vyrovnat a vždy z penalty po faulech na
Řežábka. Prosadil se nejprve Vaníček, pět minut před koncem Podolník. Bonusový druhý bod
slušel více hostům. 

Tým po panu Košátkovi převzal zkušený Pavel Matějka. Pětapadesátiletý kouč v minulosti
hrál nejvyšší domácí soutěž za Hradec Králové a Spartu Praha, s níž v sezoně 1984/1985 zís-
kal  po  boku  Ivana  Haška,  Jozefa  Chovance,  Františka  Straky,  Stanislava  Grigy,  Zdeňka
Šťastného či Vítězslava Lavičky mistrovský titul! V několika klubech i trénoval (mimo jiné
Hradec Králové, Převýšov či Kolín)! 

Vysoké Mýto – Dvůr Králové nad Labem 3:3, na penalty 3:4
S pocitem křivdy, zároveň však se ziskem dvou bodů, opouštěli v neděli 13. září trávník fa-

vorizovaného Vysokého Mýta hráči Dvora Králové nad Labem. Ti pod vedením kouče Ma-
tějky podali nejspíš zatím nejhodnotnější výkon sezony. Kvalitní partii střelecky otevřel vlast-
ní gól domácích, ti ale na nepříznivý stav dokázali odpovědět dvěma góly, jimiž orámovali
poločasovou přestávku. Hosté vyrovnali v 65. minutě po dalším vlastním gólu soupeře a pět
minut před koncem šli  dokonce trefou Řežábka do vedení. To jim ale nevydrželo,  jelikož
v páté minutě nastavení domácí z pokutového kopu vyrovnali. Smutek hostujícího celku byl
zahnán v následném penaltovém rozstřelu, v němž byli Dvoráci stoprocentní.

Text: Tomáš Otradovský

Magnet kola: Dvůr Králové nad Labem – Olympia Hradec Králové 2:1 
V emotivním utkání domácí přehráli velkého favorita. Dvůr Králové nad Labem měl skvě-

lý nástup a ze tří šancí udeřil až krásnou ranou Fejka. Hosté podobně odpověděli dělovkou
Ptáčka, po pauze jim ale body uloupil štírek Řežábek. Přesto mohla Olympia vyrovnat, penal-
tu v nastaveném čase však Klapkovi vyrazil Vaníček. 

Krkonošský deník, 21. září 

Živanice – Dvůr Králové nad Labem 4:0 (2:0)
Pořádnou lekci dostali v osmém divizním kole v neděli 27. září fotbalisté Dvora Králové

nad Labem. Na hřišti favorizovaných Živanic jejich trenér Matějka ukončil stoupající výsled-
kovou křivku, když po zisku jednoho, dvou a následně třech bodů poprvé odešel poražen. Na
vině byl především výborný výkon domácího kolektivu, který potvrdil, že je letos na vlastním
hřišti hodně silný. Vyhrál zde všechny čtyři dosavadní duely při výsledném skóre 18:2. Stejně
jako porážka hosty mrzelo přísné vyloučení obránce Rejla ze závěru duelu.

Krkonošský deník, 29. září

1. házenkářský klub Dvůr Králové nad Labem
Začala sezona 2015/2016

V sobotu 19. září začalo 1. kolo 1. ligy mužů. 
ČZ HBC Strakonice 1921 – 1. HK Dvůr Králové nad Labem 35:20

(15:6). Domácí hráči se v úvodu dostali do vedení po rychlém protiútoku.
Naše postavená obrana však toho domácím moc nedovolovala, a tak jsme

se ve 4. minutě dostali do vedení 2:1 my. Bylo to však poprvé a naposledy v celém utkání.
Přesto jsme až do 13. minuty hráli s domácími vyrovnanou partii, to byl stav 4:4. Naším nej-
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větším problémem však byla hra v útoku, kde se nám nedařilo zakončovat, odevzdávali jsme
míče domácím, a ti nás trestali z rychlých protiútoků. Ve 22. minutě se nám navíc zranila po-
slední spojka, co zbývala, Lukáš Picha si zvrtnul kotník. Zbytek utkání jsme tak museli ode-
hrát bez střídání. Na levou spojku se postavil Pavel Bonaventura. Od stavu 4:4 jsme se poté
prosadili až ve 26. minutě. Vládcem utkání byl domácí tým, který odcházel do šaten za výraz-
ného vedení 15:6. My jsme se již „těšili“ na poločas druhý

V sobotu 26. září 2. kolo: 1. HK Dvůr Králové nad Labem – Sokol Ostrava 22:19 (11:10).
Premiéru v první lize si v tomto utkání odbyl dorostenec David Šeba. Nejlepším naším střel-
cem se stal se šesti brankami Jakub Kirschbaum.

www.1hkdk.cz, září 2015

ZAJÍMAVOSTI
Dvoračka Eliška Karešová získala první i druhé místo v anonymní
soutěži na nové logo Klicperova divadla v Hradci Králové

Rádi na Královédvorsku píšeme o lidech, kteří něco
dokázali, překročili hranice našeho malého města a vy-
kročili dál za jeho obzory. Jednou z nich je i Eliška Ka-
rešová – absolventka grafického designu Univerzity To-
máše  Bati  ve  Zlíně  a  studentka  posledního  ročníku
magisterského studia Grafického designu na Univerzitě
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Její díla
vídáte i ve Dvoře – jsou jimi například veselé pozvánky
na  akce  královédvorského Sokola  a  letos  i  plakát  na

Neckyádu. Vzhledem k novinkám a úspěchům v její profesní tvorbě vznikl tento rozhovor.
Eliško, co se vám to letos podařilo za úspěch? 

Moje  grafické  návrhy obsadily  první  i  druhé  místo  v  anonymní  soutěži  na  nové  logo
Klicperova divadla v Hradci Králové, které bude divadlo používat ve všech svých materiálech
již tuto sezonu. Vítězné logo odkazuje na klobouk patrona divadla Václava Klimenta Klicperu
a je zároveň divadelní scénou s částečně otevřenou oponou divadla. Snažila jsem se o moderní
a jednoduché sdělení. 

Jak jste se vlastně k této zakázce dostala?

V současné době pracuji na diplomové práci na téma Vizuální identity ve veřejnoprávních
zakázkách a veřejných soutěžích.

No to zní vědecky, co to vlastně znamená?

Jde o to, aby jakákoliv organizace – firma, město, divadlo, akce – působila jednotně díky
logu a dalším vizuálním materiálům (vizitky,  dopisní papíry,  formuláře, weby, polepy aut,
v případě města městský navigační systém, prostě cokoliv). Součástí koncepce jsou i jasná
pravidla, jak s prvky identity zacházet. Takže v případě města jde o takového historického ná-
stupce erbu. 

No zrovna naše město (stejně jako mnoho dalších) nemá ani logo, natož celkovou kon-
cepci vizuální identity, to budeme muset rozebrat více! Proč jste si vybrala zrovna na
diplomovou práci toto téma?

Řečeno zjednodušeně – mě zajímá, jak ve vypsané grafické soutěži dosáhnout nejlepšího
poměru kvality vůči nákladům. Snahy o vytvoření takové koncepce jsou u komerčních firem
úplně běžné, ale u měst je to fenomén posledních let a i přes jednoznačně pozitivní vliv na
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propagaci a reklamu města mnohdy nebývají podobné soutěže (a náklady na ně) pochopeny
a dobře přijímány. Běžná veřejnost v tomto směru nemá příliš informací a zkušeností, je tedy
třeba výsledky vhodně prezentovat. Navíc grafické zakázky měst zpravidla nedosahují hodno-
ty dvou milionů, nevztahují se na ně tedy zákonné požadavky a úroveň podobných soutěží se
tak strašně moc liší. 

Jak tedy konkrétně vypadá práce na takovém tématu diplomové práce?
V první řadě nyní velmi aktivně vyhledávám podobné soutěže a snažím se jich účastnit na-

příklad jako zástupce veřejnosti. Sleduji, jakým způsobem probíhají, tedy jak jsou soutěže vy-
pisované, jak komise pracují a přistupují k hodnocení a výběru návrhů. Pokud se mi nepodaří
získat přizvání ke sledování hodnocení,  tak se přihlašuji jako účastník a zašlu svůj návrh.
Jedněmi z neplánovaných výsledků jsou tak vítězství v Hradci Králové, druhé místo v návrhu
loga a vizuální koncepce pro město Příbram a vítězství v dalších soutěžích, ve kterých se čeká
na oficiální publikování výsledků. S veškerými informacemi a zkušenostmi chci dále pracovat
a přijít s náměty, jak veřejné soutěže zlepšit a zpřístupnit veřejnosti. Například uvažuji o se-
psání popularizační publikace, která by byla takovou „kuchařkou“ pro ty, kteří by měli zájem
o vyhlášení grafické soutěže.

Jak soutěže nyní nejčastěji fungují a jaké jsou nejčastější chyby?
Nejčastějším modelem takové soutěže je, že například město soutěž vyhlásí na svém webu

a čeká na zaslané návrhy. Z nich pak vybere návrh vítězný. Zpravidla se však ukáže, že to
není tak jednoduché a že je potřeba postupovat odlišně. První velkou chybou je špatně stano-
vená cena. Pokud má město velikosti Dvora Králové nad Labem zájem o kvalitní práci, tak je
potřeba si připravit na samotné logo alespoň 30.000 Kč, na návrh vizuální identity dalších cca
70.000 Kč. Logo samozřejmě může nakreslit jeden místní oslovený grafik i za 3.000 a děje se
tak, výsledek tomu ale nevyhnutelně odpovídá. Veřejná soutěž totiž poskytuje obrovskou vý-
hodu – tržní konkurenci.

Je dost těch, kteří nezískají nic, a proto musí být odměna lákavá. Účastník vyhraje třeba až
po několika soutěžích a je třeba, aby se mu účast v průměru vyplatila. Zároveň platí, že čím
nižší je stanovená odměna, tím méně je kvalitních účastníků a naopak – vyšší odměna zajistí
ty nejkvalitnější grafická studia s řadou již realizovaných prací. Například letos vyhlásila Ná-
rodní galerie soutěž na vizuální styl za 800.000 Kč. Ani to však není nijak přehnaná částka,
která by „automaticky“ zajistila kvalitu.

Alternativou výše popsané cesty může být i oslovení několika renomovaných studií a vy-
brání si z jejich návrhů. Ty tak mají větší šanci na výhru a větší motivaci se zúčastnit. Je zde
ale vyšší riziko, že nebude vyhovovat žádný návrh.

Další chybou je nedostatečné zveřejnění mezi grafiky. Pokud se soutěž zveřejní pouze na
městském webu, tak se zúčastní jen pár místních grafiků, kteří tento web navštěvují. Pokud se
soutěž zveřejní na odborných webech a tisku, bývá účast a často i výsledná kvalita soutěže řá-
dově lepší.

Velmi podstatnou chybou bývá  složení hodnoticí  komise. Obvyklé bohužel bývá,  že se
v komisi sejdou ředitelé místních příspěvkových organizací a přizvou jednoho místního gra-
fika. Ve výsledku tak často projdou ne úplně kvalitní návrhy. Optimální je, aby v komisi byli
například z poloviny renomovaní grafici – nezávislí  profesionálové,  například pedagogové
grafických škol  a  univerzit,  a z  druhé poloviny místní  respektovaní  „laici“,  třeba starosta
a další zástupci města, kteří dodají soutěži na důvěryhodnosti a transparentnosti v očích ob-
čanů města.

Další častou chybou je nedostatečné zapojení veřejnosti. O tom, že se soutěž bude konat, je
potřeba hlavně informovat! Říct lidem, jaké je zadání, jaké je složení komise, jak byl záměr
zveřejněn, popřípadě kdo byl osloven. Jen tak se obyvatelé se soutěží identifikují a výsledek
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přijmou za svůj. Už samotná soutěž je pro město obrovskou reklamou a je potřeba svou práci
„prodat“.

Poslední chybou, kterou bych ráda zmínila, je i špatné stanovení podmínek pro účastníky
soutěže. Zadání soutěže musí být stručné a hlavně jasné. Rozumný bývá požadavek na refe-
renci o realizaci podobné zakázky (v podobné hodnotě), nebo alespoň čestné prohlášení. Tím
lze  vyloučit  návrhy laiků,  kterým se třeba  může podařit  jeden obrázek loga,  nejsou však
schopni dotáhnout celou zakázku do nejmenších detailů, variant a řešení pro nejrůznější potře-
by města.

Dalším extrémem je stanovení pravidel a referenčních zakázek natolik přísně, že se nesejde
ani dostatečný počet návrhů, ani to není žádnou výjimkou... No, jak je vidět, není to jedno-
duché! (smích)

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

Nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem postaví nové laboratoře
za 35 milionů korun

 Stavba nové budovy, v níž budou laboratoře klinické biochemie a hematologie, se chystá
v královédvorské nemocnici. Budova a vybavení budou stát celkem 35 milionů korun bez
DPH, z toho deset milionů kraj získá formou peněžního daru od firmy JUTA, a.  s.  Podle
hejtmana Bc. Lubomíra France jde o mimořádný případ, protože dosud žádná firma takovou
částku nemocnicím v kraji nevěnovala. 

Původně kraj plánoval dát na přestavbu 25 milionů korun, podle projektu,  který si ne-
mocnice nechala vypracovat, by však nová budova mohla v budoucnu vedle laboratoří sloužit
i jiným účelům, a náklady se tak výrazně zvýšily. 

„V tu chvíli nám generální ředitel společnosti JUTA, a. s., Ing. Jiří Hlavatý nabídl, že roz-
díl ceny zafinancuje právě jeho podnik,“ sdělil novinářům hejtman Bc. Lubomír Franc. 

„Nemocnice včetně operačních sálů je z roku 1927, laboratoře vznikly v roce 1970 a stále
sídlí v původním okálu,“ řekl ředitel podniku a senátor za ANO 2011 Ing. Jiří Hlavatý. 

Stavba pavilonu začne na jaře. Podle senátora Ing. Jiřího Hlavatého bude v nemocnici do
dvou až tří let nutný vznik nových operačních sálů. „JUTA, a. s., je připravena se na tom po-
dílet,“ přislíbil.  Dodal,  že moderní nemocnice je důležitá také kvůli  získávání nových za-
městnanců z jiných regionů pro JUTU, a. s., protože pro lidi je stále důležitější zajištění kva-
litních školek, škol i zdravotní péče. 

Nový pavilon laboratoří by měl být konstrukčně řešen jako železobetonová monolitická
stavba, která bude částečně zapuštěna do svahu. V nové budově budou umístěny laboratoře,
zázemí personálu a technické zázemí. 

Záměr už schválila rada kraje, smlouvami se bude ještě zabývat krajské zastupitelstvo. Vý-
běrové řízení na dodavatele stavby by mělo být zahájeno v říjnu. 

„Samotná stavba začne v brzkých jarních měsících a práce budou ukončeny ještě téhož
roku,“ řekl krajský radní Josef Dvořák, který je odpovědný za oblast investic. Podle hejtmana
Bc. Lubomíra France by nový pavilon měl být dokončen do půl roku. 

„Jednání s JUTOU, a.  s.,  bylo rychlé.  Pokud bude vysoutěžená cena menší než pláno-
vaných 35 milionů, část příspěvku firmě vrátíme,“ uvedl včera radní Josef Dvořák. 

Krkonošský deník, 9. září, Ivana Vitovská
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Dvorská  nemocnice  zásobuje  svá  oddělení  medicinálními  plyny
díky unikátní technologii

Dne 29. září byla v Městské nemocnici ve Dvoře Králové nad Labem uvedena do provozu
ojedinělá stanice na výrobu medicinálních plynů. Tuto technologii používají královédvorští lé-
kaři jako první v republice. Nové zařízení výrazně zjednoduší a zlevní dosavadní způsob zá-
sobování nemocnice medicinálními plyny.

Městská nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem zahájila  provoz technologického za-
řízení na výrobu medicinálního stlačeného vzduchu a medicinálního vzduchu obohaceného
kyslíkem. Toto moderní a prozatím v České republice ojedinělé technologické zařízení výraz-
ně zjednoduší a zlevní dosavadní způsob zásobování nemocnice medicinálními plyny. Nákla-
dy na pořízení byly asi 3 miliony korun, které šly z krajského rozpočtu.

Prostřednictvím rozvodů budou vyrobeným stlačeným vzduchem a kyslíkem zásobovány
operační sály,  JIP a vybrané pokoje na interním a chirurgickém oddělení,  gastroskopickém
pracovišti a na oddělení následné péče.

www.mudk.cz, 29. září (upraveno kronikářem)

Silný vítr se přehnal přes naše město
Přes region se ve čtvrtek 17. září večer přehnala silná vichřice. Ve městě popadalo mnoho

větví, ale nedošlo k žádnému vážnému poškození nemovitostí nebo k vyvrácení stromů.

Nové logo pro Královédvorsko.cz

Portál Královédvorsko.cz v září 2015 změnil logo.

Šéf JUTY, a. s., rozpůjčoval lidem miliony bez úroku
Boj  majitele  společnosti  JUTA,  a.  s,

Ing. Jiřího Hlavatého proti spotřebitelským
půjčkám a  lichvářům začíná  být  úspěšný.
Svým  zaměstnancům  rozpůjčoval  bez-
úročně přes šest milionů korun, aby se ne-
museli zadlužovat jinde. Za poslední tři mě-
síce je nových exekucí minimum, takže to
zjevně  zabralo.  Zaměstnancům  se  majitel
firmy Hlavatý snaží vysvětlovat, aby si ne-
půjčovali  zejména  na  vysoké  úroky.  Do
mzdových  účtáren  zavedli  cedule  s  infor-
macemi o půjčkách a nezadlužování se. Za-
vedli  to proto, aby nemuseli  měsíčně řešit

desítky exekucí na mzdy právě z předražených půjček. 
Půjčky zaměstnancům jsou bez úroku a splatné do tří let. Schvaluje je sám majitel firmy,

ale má k tomu vyjádření od vedoucích a ředitelů závodů. Průměrná mzda pro více než 2 200
zaměstnanců dosáhla 23.500 Kč. Letos JUTA, a. s., přidala na platech tři procenta. 

Zdroj: iDNES.cz, 5. září
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Foto: Lukáš Urban, MF DNES
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Premiéra v královédvorském pivovaru Tambor – IPA
Poprvé v historii se v královédvorském pivovaru Tambor vařilo svrchně kvašené pivo. Do-

sud tu vznikaly pouze klasické ležáky spodního typu kvašení. Zásluhu na tom má spolupráce
pivovaru s firmou Bad Flash Beer, která si nechala ve Dvoře Králové nad Labem uvařit IPA.
Autorem receptu je Jakub Veselý (Létající pivovar Falkon), vaření IPA prováděli zaměstnanci
pivovaru Tambor, sládek Martin Vrba, podsládek Jan Pavlík, vedoucí laboratoře a vařička Eva
Pavlíková. Občané Dvora Králové nad Labem měli možnost tuto specialitu ochutnat.

Ochutnávka IPA s přídavkem žitného sladu se konala v Penzionu Za Vodou ve Dvoře Krá-
lové nad Labem ve dnech 25. až 27. září. Stejně jako v případě nedávné ochutnávky American
Amberu bylo množství limitované. Minule na mnohé také nezbylo.

Co je IPA (India Pale Ale)?
Pale  Ale  čili  světlý  ejl  je  tradiční  ang-

lické svrchně kvašené pivo s vysokým podí-
lem  pšenice  a  dalších  obilovin  (oves,  ži-
to,...).  Mívají  nižší  říz,  avšak vyšší  plnost
a hořkost a zlatavou, někdy až granátovou
barvu.  Zvláštností  tohoto  piva  je  dochme-
lování za studena, kdy se část chmele při-
dává  až  při  dokvašování.  Jde  o  nejrozší-
řenější pivní styl v Anglii.

IPA čili India Pale Ale je pak odvozený
styl  výše  popsaného  piva.  Jeho vznik  byl
vlastně úlitbou nutnosti dovézt pivo Britům
v koloniích, zejména do té největší – Indie.
Za  časů  Britského  impéria  si  tisíce  bri-
tských vojáků a úředníků britské koloniální
správy stěžovalo, že nemohou pít pivo jako
doma.  Doprava  piva  po  moři  bez  Suezu
v 18. století trvala 4–6 měsíců a loď dvakrát
kolem Afriky přeplula rovník. Pivo tak do-
razilo zatuchlé nebo rovnou zkyslé. Britská
Admiralita  i  Královská  učená  společnost
tento problém intenzivně řešila. Po mnoha
pokusech uspěl až George Hodgson, sládek
pivovaru Bow Brewery, který upravil recept výroby Pale Ale tak, že přidal jak obilí, tak chmel
a cukr.

„Vzniklo tak hluboko prokvašené, suché, silné a velmi hořké pivo se spoustou CO2. Vyšší
stupeň alkoholu a alkaloidy z chmele, stejně jako CO2, pivo výborně konzervovalo. Hodgso-
novo pivo India Pale Ale se velmi brzy stalo legendou nakonec nejen v tehdejší Indii, ale jeho
chuť si získala mnoho příznivců jak v samotné Británii, tak na starém i novém kontinentu,“
vysvětlil Rosťa Kloubek z Bad Flash.

Traduje se, že v Indii vojákům IPA ředili vodou, zatímco důstojníci si dávali do nosu origi-
nál. Bad Flash a Tambor nyní přináší ochutnávku IPA s přídavkem žitného sladu. Ředit ji ne-
musíte! Dobrou chuť!

www.pivo-tambor.cz, září 2015
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Pohled na most směrem k TMW

Nově opravená opěrná zeď

Pohled směrem od TMW, dům vlevo od mostu měl být zbourán, ale došlo
ke změně a zatím zůstal.



Obchody
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V Tylově ulici skončila provoz farmářská prodejna masa a dalších výrob-
ků, nebylo dost zákazníků.

V Palackého ulici otevřela pobočku iINSIA, společnost poskytující kvalit-
ní servis a zázemí pojišťovacím a hypotečním makléřům.

V Tylově ulici je provozovna FRYZL, poskytují internetové služby ve
městě a okolí.



Investiční akce ve městě
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Ve městě vzniká metropolitní digitální síť, která propojí důležité městské
organizace.

V ulici 28. října vznikala asfaltová cyklostezka.

Ve Valové uličce probíhala od 22. září do 25. října výměna kanalizace.
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