
Ilustrace na měsíc březen: Alena Čiháková – za Lipnicí
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MĚSTSKÉ  UDÁLOSTI

Město Dvůr Králové nad Labem získalo Zlatý erb
Město Dvůr Králové nad Labem uspělo v soutěži o Zlatý erb, která

hodnotí nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí. S ma-
povým portálem GIS vyhrálo krajské kolo a postoupilo do celostátního
kola.

Cenu za první místo převzali z ru-
kou krajského radního Josefa Lukáška
královédvorský  starosta  Jan  Jarolím,
tisková  mluvčí  Miroslava  Kamení-
ková a šéfredaktor webových stránek
města  Jan  Skalický.  Do  soutěže  se
město  přihlásilo,  protože  v  loňském
roce  spustilo  nové  webové  stránky
města a turistický portál. Nakonec ale
uspělo s elektronickou službou, která
ve Dvoře Králové nad Labem funguje
řadu let. Jedná se tedy o ocenění dlou-
hodobé  práce,  kterou  odvádějí  pra-

covníci odboru informatiky. Starosta města uvedl, že služba, kterou využívají nejen občané
města, ale i obyvatelé celého ORP a turisté, zaujala. 

Služba Mapový portál GIS je součástí geografického informačního systému města a v pro-
vozu je 7 let. Na jejím základu pracoval především bývalý místostarosta Emil Kudrnovský,
tehdy ještě jako správce GIS. Od září 2009 mapový portál využívají také registrovaní uživate-
lé obecních úřadů správního obvodu ORP.

Prostřednictvím mapového portálu si mohou občané prohlédnout např. turistickou interak-
tivní mapu se zakreslenými památkami a zajímavými místy, mapové aplikace pro vyhledávání
adres, čísla parcel, letecké snímky, volební okrsky a místnosti, dále mapy týkající se životního
prostředí (záplavová území, významné krajinné prvky, ochranná pásma vodních zdrojů, honit-
by, …), dopravní mapy (přehled mostů, podjezdů nebo hlavních silničních tras v ORP, hustota
dopravy aj.). Pracovníci městského úřadu a technických služeb zase využívají pasport komu-
nikací, zeleně, veřejného osvětlení nebo památek.

www.mudk.cz, 4. března

Nemocnice královéhradeckého holdingu mají ombudsmana
Zdravotnický  holding  Královéhradeckého  kraje

zřídil pozici veřejného ochránce práv pacientů. Tato
bezplatná služba byla nově poskytnuta od března kli-
entům všech nemocnic holdingu – v Náchodě, Jičíně,
Trutnově a  ve Dvoře Králové nad Labem.  Ombud-
smanem se  stal  MUDr.  Libor  Seneta,  zdravotnický
náměstek ředitele ZZS Královéhradeckého kraje a zá-
roveň královédvorský radní. 

Ombudsman provádí vlastní nestranná šetření a na-
pomáhá zlepšení komunikace a vztahů mezi pacienty
a  poskytovatelem  zdravotní  péče  v  rámci  zdravot-
nického  holdingu.  Klienti  krajských  zdravotnických
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zařízení u něho získají  informace o svých právech zakotvených v platné české legislativě
a v Etickém kodexu „Práva pacientů“. V roli holdingového ombudsmana bude působit MUDr.
Libor Seneta, zkušený lékař s dvacetiletou praxí. 

www.mndk.cz, březen 2016

Na městském úřadě byla vyvěšena tibetská vlajka
Město  Dvůr  Králové  nad  Labem  si  také  v letošním  roce  prostřednictvím  mezinárodní

kampaně Vlajka pro Tibet připomnělo 57. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Ti-
betu. Ve čtvrtek 10. března byla na budově městského úřadu na náměstí T. G. Masaryka vyvě-
šena tibetská vlajka.

Společenská rubrika
Noví občánci města

V březnu se narodilo v našem městě 14 občánků – 6 chlapců a 8 děvčat.

Úmrtí
V měsíci březnu zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 25 lidí, z toho bylo 15 dvorských

občanů, 8 mužů a 7 žen.

Sňatky
V březnu uzavřeli v obci Kuks manželství tito snoubenci: Jiří Fenz a Vendula Štěpánková –

19. března.
Údaje byly poskytnuty na základě souhlasu snoubenců.

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubileích v březnu 33 ob-

čanů s  gratulací  a  kytičkou.  V tomto období  oslavily  4 manželské  páry stříbrnou svatbu,
2 manželské páry zlatou svatbu a 1 pár svatbu diamantovou.

KULTURA

Hankův dům – městské kulturní zařízení
Čert tě vem!

Ve středu 2. března Tomáš Jarkovský a Jakub Vašíček z divadla Alfa Plzeň uvedli divadelní
inscenaci Sedm slabostí, sedm hříchů, sedm smluv podepsaných vlastní krví, sedm příběhů
k poučení i pro zasmání. Pro druhý stupeň ZŠ.

Manon Lescaut
Ve čtvrtek 10.  března dopoledne byla předvedena inscenace hry od Vítězslava Nezvala

Manon Lescaut. Představení je součástí projektu „Klasická literatura do středních škol a gym-
názií“. Hru zahrálo divadlo Anfas z Prahy. Vstupné 60 Kč.

Ladislav Zibura – 40 dní pěšky do Jeruzaléma
Ve čtvrtek  10.  března večer  měl  přednášku známý cestovatel  Ladislav  Zibura.  Student

z Brna, cestovatel a spisovatel a novinář, vyprávěl o své pouti do Jeruzaléma. 
Vstupné 130 Kč.
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Ples základní školy 5. květen
V pátek 11. března byl jeden z posledních plesů v Hankově domě. Pořádala ho ZŠ 5. květ-

na, hrála hudba JK Band Ohnišov.

Dny R. A. Dvorského – XXII. ročník
V neděli 13. března byl v rámci XXII. ročníku Dnů R. A. Dvorského uspořádán swingový

a jazzový festival, na kterém vystoupila dixielandová kapela z polské Wroclavi Dixie Tyger´s,
druhou kapelou byl swingový orchestr gymnázia Jana Keplera z Prahy Harmcore Jazz Band
Praha. Jednotné vstupné 280 Kč.

Divadelní představení v předplatném – Novecento
V úterý 15. března byla uvedena inscenace hry Alessandra Baricco – Novecento. Strhující

příběh legendárního klavíristy, který celý svůj život strávil na lodi. Účinkovali: Radim Madeja
z Městského divadla Mladá Boleslav a jazzový a swingový klavírista Jakub Šafr. 

Vstupné 1. zóna 240 Kč, 2. zóna 220 Kč, 3. zóna 200, k stání 110 Kč.

Když jde kůzle otevřít
Ve čtvrtek 17. března zahrálo Hravé divadlo z Brna známou českou pohádku o chytrých

kůzlatech a vlkovi. Představení bylo pro MŠ a první ročník ZŠ. Jednotné vstupné 50 Kč.

Eddie Martin Trio
V  neděli  20.  března

pokračoval v Krčmě Starý
pivovar XXII. ročník Dnů
R. A.  Dvorského koncer-
tem  bluesmana  Eddie
Martina  z  Velké  Británie
spolu s bubeníkem Tomá-
šem  Bobkem  Bobrov-
nickým  a  baskytaristou
Peterem  Oberländrem  ze
Slovenska. 

Vstupné 180 Kč.

Gershwin – muž, který
nikdy neodešel

V  úterý  22.  března
v  rámci  432.  koncertu
KPH  vystoupila  mezzo-
sopránová zpěvačka Edita
Adlerová  a  akordeonista
Petr Vacek s celovečerním
programem  sestaveným
z díla světoznámého auto-
ra George Gershwina a je-

ho nezapomenutelných skladeb. Koncert byl v rámci Dnů R. A. Dvorského. 

Vstupné 160 Kč.
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Městská knihovna Slavoj
Internet pro začátečníky

Do pátku 26. února bylo možno podávat přihlášky na kurz o Internetu
pro začátečníky. Účastníci se dozvěděli např. o využití internetu a mo-

derních komunikačních technologií (e-mail, skype). V březnu proběhlo celkem 8 dvouhodi-
nových lekcí, vždy v úterý a ve středu. Kurzovné činilo 200 Kč.

Lovci perel
Třetí ročník soutěžní hry na podporu čtenářské gramotnosti pro jednotlivce i školní kolek-

tivy začal 1. března a vyhlášení nejlepších lovců se uskutečnilo v sobotu 26. listopadu při akci
Den pro dětskou knihu. 

Prodej vyřazených knih
Vyřazené knihy z fondu knihovny bylo možno od 1. března zakoupit za velmi nízké ceny

v oddělení pro dospělé. Tentokrát nebyl zájemcům umožněn volný výběr. Knihy bylo možno
vybírat  pouze  prostřednictvím seznamu vyřazených knih,  který  byl  umístěn  na  webových
stránkách knihovny a v tištěné podobě přímo v oddělení pro dospělé. Seznamy, které byly ve-
dené podle tématu, byly aktualizovány každé pondělí. Vybrané tituly bylo možno objednat
e-mailem nebo osobně v oddělení pro dospělé.

Zemědělská krajina – domov a obživa nejen pro lidi
Od 1. do 31. března se v knihovně konala výstava výtvarných prací a prezentací dětí zapo-

jených v projektu neziskové organizace Sázíme stromy, z. ú. V rámci tohoto projektu byl za
podpory firmy Patagonia založen a osázen mokřad na Velichovkách. Projektu se zúčastnily
následující školy: ZŠ Dubenec, ZŠ Nemojov, ZŠ Velichovky, ZŠ 5. května Dvůr Králové nad
Labem, ZŠ Na Ostrově Jaroměř a Gymnázium Dvůr Králové nad Labem.

Ájurvéda
Cesta ke zdraví není dlouhá ani obtížná, jen musíte vědět, kudy jít. Ájurvéda je léčebný

systém a  nauka  o  zákonitostech  života.  Světovou  zdravotnickou  organizací  je  uznána  za
účinný medicínský systém, který pro zjištění stavu organismu a pro doporučení ke zdraví
nebo vyléčení využívá poznatků o řídící inteligenci vnitřních regulátorů člověka. Vystihuje in-
dividualitu a výjimečnost každého jednotlivce s jeho vlastnostmi i potřebami a dává indivi-
duální a přesné recepty. Přednášku s besedou o základních principech ájurvédského náhledu
na život, životosprávu a mediálně šířená doporučení toho, co je zdravá výživa, měl Tomáš
Hamák 9. března v sálku knihovny. Vstupné 50 Kč.

Barvy a emoce
Setkání plné barev, relaxace a poznání sebe sama z jiného úhlu pohledu se uskutečnilo

v sálku knihovny 11. března s Danielou Roudnou a Martinou Semrádovou. Barvy jsou ne-
dílnou součástí našeho života. Vzbuzují v nás různé emoce. Víte, proč některé barvy milujete
a jiné ne? Víte, že barvy léčí? Těmito otázkami se přednáška zabývala. Vstupné dobrovolné.

Proč krkavec nekrká
Napadlo vás někdy, odkud pocházejí jména nejběžnějších opeřenců, se kterými se setkává-

te každý den? Na tematické přednášce 16. března toto tajemství poodhalila Kateřina Kopiš-
ťová (28 ptáků, spousta domněnek a jeden pravý význam). Perličkou pak bylo zamyšlení nad
užitím ptačích jmen v českých přirovnáních. Vstupné dobrovolné. 

Pohádkoterapie
A je tu konečně jaro. První květinky se klubou ze země a zahrádky volají po pilných za-
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hradnících. Jarní atmosféru v knihovně „provonily“ 22. března pohádky „Honza a kobylí vej-
ce“ nebo „Jak ježek na zajíci sázku vyhrál“. Odpolední program v knihovně byl určen pro děti
od 7 let. Vstup zdarma.

Beseda o českém filmu s Ondřejem Slaninou
Přednáška Ondřeje Slaniny 23. března,  s projekcí fotografií  a krátkými videoukázkami,

které zobrazují období české kinematografie od prvních filmových průkopníků až po součas-
nost,  byla  určena zájemcům příběhů od Theodora Pištěka,  Ivana Trojana,  Věry Chytilové
a dalších filmových profesionálů. C. K. Polní maršálek, Marketa Lazarová, Všichni dobří ro-
dáci a mnoho dalších zásadních českých filmů, které mají rádi celé generace diváků. 

Vstupné 30 Kč.

Loutkové divadlo Klíček
V sobotu 26. března uvedlo divadlo Klíček maňáskovou pohádku pro děti Jak se ježek

Bodlinka ztratil. Vstupné dospělí 20 Kč, děti 10 Kč. 

Život s vášní a čokoládou
Pro velký zájem knihovna opakovala 29. března přednášku Marcely Krčálové o čokoládě.

Zájemci se dozvěděli něco o historii, výrobě a především o blahodárných účincích pravé po-
ctivé čokolády, starodávného a téměř posvátného nápoje Mayů a Aztéků. Na přednášce bylo
možno  čokoládu  ochutnat,  v  případě  zájmu i  nakoupit,  kvalitní  české  čokolády.  Vstupné
80 Kč zahrnovalo i ochutnávku deseti druhů čokolád. Na přednášce jsem byl osobně a dozvě-
děl jsem se mnoho zajímavého o čokoládě.

Městské muzeum
Příroda Podkrkonoší 

Od 18. března do 23. května se uskutečnila ve výstavním
sále v budově Špýcharu výstava, která účastníkům přiblížila

přírodu v Podkrkonoší. Návštěvníci si vyzkoušeli, jak dobře znají rostliny, zvířata a vůbec pří-
rodu v našem okolí. Zábavnou formou si tak mohli rozšířit znalosti o fauně i flóře, která nás
obklopuje. Vstupné dospělí 40 Kč, děti, studenti, důchodci 20 Kč.

Výroční zpráva městského muzea 2016, str. 10

Divadelní představení
Loutková scéna  Zvoneček  zahrála  v  neděli  6.  března  pohádku O potrestané  princezně

a v neděli 20. března pohádku Kašpárkovo pometlo zametlo.
Výroční zpráva městského muzea 2016, str. 14

Přednáška o prusko-rakouské válce 1866 
Ve čtvrtek 10. března se konala v přednáškovém sále v budově Špýcharu první přednáška

z cyklu věnovaného letošnímu 150. výročí prusko-rakouské války 1866. Mgr. Petr Lazurko
přednáší o prusko-rakouské válce již od roku 2006. Je místopředsedou Komitétu pro udr-
žování památek z války roku 1866, členem tradiční historické jednotky 73. Pěšího pluku z Že-
leznice, pracovníkem Muzea přírody Český ráj, kde působí kadetní setnina jičínského pěšího
pluku číslo 74. První přednáška sledovala prusko-rakouskou válku 1866 od jejího vzniku, přes
průběh bojů v Čechách, Německu a Itálii až po její důsledky. Nechyběly ani ukázky zbraní
a uniforem.

Výroční zpráva městského muzea 2016, str. 16
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Přednáška a projekce Pavla Suchého – Jawa kolem světa
Ve středu 23. února připravilo muzeum přednášku Jawa kolem světa. Jeden muž, jeden

stroj a jedna planeta jedním tahem. Osm měsíců a téměř 50 000 kilometrů čtyřmi kontinenty
v sedle motorky, na které by většina z vás nejela ani na koupaliště. Tak vypadá ve stručnosti
dobrodružná odysea prvního Čecha, který v sedle motorky objel svět. Bez asistence a sám,
bez  GPS,  za  to  s  pětatřicetiletou  třistapadesátkou  z  autoškoly  a  se  stejně  starou  buzolou
z NDR. Jak se s takovou výbavou překonávají pouště Gobi a Atacama, zdolávají pětitisícové
průsmyky And, jak se nocuje v pampě či v džungli, jak se stopují plachetnice na cestu přes
moře, nebo jak přežít tisíce kilometrů bez asfaltu? To všechno obsahovalo poutavé vyprávění
Pavla Suchého, toho prvního motorkáře, který to dal.

Výroční zpráva městského muzea 2016, str. 16

ZOO Dvůr Králové, a. s.
Světový den divoké přírody

Světový den divoké přírody oslavila ZOO Dvůr Králové, a. s., 3. břez-
na se sedmnácti pracovníky Celní správy v čele s plukovníkem Lubo-

mírem Doskočilem při celodenním programu v zoo. Prohlédli si tropické pavilony včetně zá-
kulisí pavilonu Vodní světy a Darwinovy stanice. V galerii obrazů obdivovali malby Zdeňka
Buriana  a  v  expozici  Velké  expedice  Josefa  Vágnera  se  seznámili  s  africkými  transporty
divokých zvířat do ZOO Dvůr Králové a naopak s jejich vývozy ze zoo do Afriky. Prohlédli si
dotykové stoly, na kterých studenti mimo jiné také předvádějí návštěvníkům pochybné su-
venýry.  Seznámili  se  s  osvětovou  činností  zoo  na  CITES  výstavce  v  předsálí  galerie
Tengenenge. Tam byl World Wildlife Day zakončen přednáškou Pavly Říhové, která pracuje
jako vedoucí  oddělení  České  inspekce  životního prostředí,  která  se  zabývá potíráním ne-
legálního obchodu s živočichy na území ČR.

Výroční zpráva ZOO Dvůr Králové, a. s., str. 14

Boj o rohy aneb soumrak nosorožců
Třetí klubová přednáška v galerii Tengenenge se konala ve středu 3. března. Pavla Říhová

povídala o obchodu s nosorožčími rohy, o tom, proč je situace nosorožců dnes tak kritická,
o těžkém boji s pytláky, překupníky a asijskými mafiemi, který se kupodivu nevyhýbá ani
nám.  Přednášku navštívilo 40 účastníků.

Výroční zpráva ZOO Dvůr Králové, a. s., str. 14

Vydání speciální edice známek u příležitosti 70. výročí svého založení zoo
ZOO Dvůr Králové, a. s., vydala v součinnosti s Českou poštou unikátní kolekci vlastních

známek, která připomněla 70. výročí vzniku zoologické zahrady. Známky detailně zachycují
25 druhů zvířat, jež dvorská zoo chová. Ke koupi byly k dispozici pro zájemce jako celý tis-
kový list. Autorkou výtvarného návrhu byla Jitka Mašínová. První známky, které se týkaly
dvorské zoo, vydala tehdejší Československá pošta přesně před 40 lety. Kolekce šesti známek
se jmenovala Československé safari. Seznam zvířat na známkách na tiskovém listě: lev, buvol
kaferský, gepard, slon, levhart, hroch, chameleon pardálí, nosorožec tuponosý, zmije gabun-
ská, hadilov, bongo, pes hyenový, okapi, zebra, hrabáč kapský, čáp sedlatý, hyena skvrnitá,
toko rudozobý, gorila, osinák africký, šimpanz, žirafa, perutýn, jeřáb a drill. Slavnostní od-
halení kolekce známek bylo 16. března.

Výroční zpráva ZOO Dvůr Králové, a. s., str. 14 a 17
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Hodina Země
ZOO Dvůr Králové, a. s., se společností GASTRO ZOO symbolicky podpořila meziná-

rodní událost Hodina Země, která proběhla 19. března od 20:30 do 21:30 hodin. Hodina Země
patřila  mezi  nejrozsáhlejší  dobrovolné  akce na  světě  připomínající  nutnost  chránit  životní
prostředí. Principem akce je vypnutí osvětlení budov, památek anebo pouhé zhasnutí světel
v  domácnostech  na  šedesát  minut,  kterým  účastníci  dávají  najevo,  že  chtějí  žít  šetrněji
a s menšími dopady na životní prostředí. 

Výroční zpráva ZOO Dvůr Králové, a. s., str. 17

Velikonoce v zoo
 V pátek 25. a v sobotu 26. března mohli návštěvníci v rámci velikonoční dílny plést po-

mlázky. Před Restaurantem Lemur byly pro všechny návštěvníky připraveny proutky, ozdoby
a také naši pomocníci, kteří nezapomněli ani na děti, se kterými si vyráběli velikonoční zajíč-
ky a zdobili vajíčka. 

Výroční zpráva ZOO Dvůr Králové, a. s., str. 17

Ženy si malují pro radost, vystavují v Glorii
Skupina Art Didacta se poprvé představila veřejnosti v nově upravených prostorách cukrár-

ny a art kavárny Gloria. Skupina vznikla náhodou na jednom vánočním večírku v roce 2008,
kde akademický malíř František Kalenský vyprávěl o své práci a zkušenostech s art terapií.
Scházejí se většinou jednou týdně. Nikdy nevědí dopředu, jakým tématem je František zasko-
čí. Malují zpaměti, bez předchozí přípravy. Záběr mají opravdu široký, od figurálních studií,
portrétů až po imaginární témata. Výtvarnou skupinu totiž tvoří pět žen. 

Alena Čiháková ráda fotografuje krajinu. A ta je předlohou pro její tvorbu.  „Byla to ode
mne spíš drzost než odvaha, když jsem se ke skupině přidala. Štětec jsem držela v ruce napo-
sledy na základní škole. Nevycházím z údivu, co dokáží obyčejné vodovky. Někdy to vyjde, jin-
dy ne, ale vždycky to je pro mě úžasné odreagování,“  vysvětlila Iva Lanková. Marie Podu-
becká malovala na základní škole pod vedením malíře Oty Papeže, nyní se k tvorbě vrátila.
Maluje pro zábavu a relaxaci. 
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Marcela Bělinová absolvovala během studia gymnázia malířské kurzy pod vedením akade-
mického malíře V. Zahradníka, několik let ji odborně vedl František Kalenský. 

Kateřina Poživilová, která, stejně jako její kolegyně, učí, komentuje společná setkávání.
„Malování je pro mě velmi osvěžující, často přijíždím unavená a po dvou hodinách práce se
cítím svěží a plná energie. Malujeme téměř výhradně z paměti, z představy, což bych se bez
Františka předtím nikdy neodvážila. Ale dnes si myslím, že je osvobozující nebýt závislý na
vnější skutečnosti.“ 

Známý královédvorský malíř František Kalenský, který „bdí“ nad tvorbou Art Didacty, ab-
solvoval UMPRUM, ilustroval knihy pro nakladatelství Albatros a Lidovou demokracii. Po
návratu z Prahy do Dvora Králové nad Labem se zabýval hlavně malbou a užitou grafikou.
Doplnil si studia u význačného sochaře Jindřicha Vielguse,  se kterým spolupracoval i vý-
tvarně.  Toto údobí  jej  ovlivnilo natolik,  že paralelně s  ostatní  tvorbou vytvářel  polychro-
mované figurální reliéfy a plastiky. Vystavoval v řadě českých měst. V roce 1985 emigroval
s rodinou do Rakouska a USA. V době svého pobytu v cizině vystavoval v Dánsku, Rakous-
ku, Belgii a pochopitelně ve městech USA především v Seattlu, ve státě Washington, kde se
usadil. Je zastoupen v několika zahraničních sbírkách. Po roce 1989 se vrátil zpět do Dvora
Králové nad Labem. V posledních letech se věnoval právě art terapii. Na výstavě v Glorii byl
zastoupen také dvěma pracemi. 

Na vernisáži se sešlo velké množství lidí, kteří ocenili rozmanitost tvorby autorek. Hned
první den se několik obrazů prodalo. Výstava trvala tři měsíce. Na vernisáži jsem byl osobně
a je vidět, že když je amatérské malování, v tomto případě akvarel, pod odborným vedením,
podaří se zajímavé obrazy.

Krkonošský deník, 17. března, Bedřich Machek

ŠKOLY

Gymnázium Dvůr Králové nad Labem
Expo Science Amavet

Ve dnech 10.–11. března se zúčastnili Karolina Bergelová a Filip Ná-
covský ze 4. C soutěže Expo Science Amavet, probíhající pod záštitou
předsedy Akademie věd České republiky prof. Jiřího Drahoše, jejíž regio-

nální kolo se konalo v Pardubicích. 

První den je čekalo sestavení posteru, který reprezentoval náš projekt Demonstrační pří-
stroj pro hodiny fyziky a chemie. Poté následovalo hodnocení od poroty, která byla složena
z mnoha významných osobností od učitelů na základních školách až po děkany jednotlivých
vysokých škol jak z Pardubic, tak z Prahy. Po několikahodinovém hodnocení se dozvěděli
mnoho užitečných informací, které jim pomohli v další obhajobě.

Druhý den dopoledne studenti představovali svůj projekt veřejnosti a odpoledne už přišlo
očekávané vyhodnocení. Bohužel naši studenti nepostoupili, ale zkušeností si odváželi mno-
ho.

Noviny královédvorské radnice 3/2016 (upraveno kronikářem)

Střední škola informatiky a služeb
SŠIS vyučuje zaměření Výroba a zpracování polyme-
rů

Střední  škola  informatiky  a  služeb  zareagovala  již  před
4 lety na potřeby trhu koncepcí nového zaměření oboru Apli-

59



kovaná chemie, zaměřením – Výroba a zpracování polymerů. Na přípravě studijního zaměření
a výukových materiálů se podílel tým prof. Ing. Jana Rody, CSc., a následně prof. Ing. Jiřího
Brožka, CSc. Žáci se stejně jako v předchozích letech v únoru účastnili odborné stáže v Ústa-
vu polymerů VŠCHT Praha.

Odborný tým připravil pro žáky zajímavý program, včetně předání informací o studijních
programech bakalářského, magisterského i doktorandského studia. Následně žáky čekala pro-
hlídka laboratoří ústavu, kde zhlédli laboratorní přípravu polyamidu 6, metodu kapalinové
chromatografie,  kterou zde využívají  pro identifikaci polymerních materiálů.  Po teoretické
části  se žáci  účastnili  ukázkových výrob a mechanických zkoušek pryže v poloprovozech
ústavu.

Žáci zaměřující se na polymerní materiály mají již třetí rok přístup k certifikátu s názvem
Plastic Production and Processing, žáci farmaceutického oboru pak plnili certifikát Pharma-
ceutical Production. Od roku 2015 získalo certifikát již 23 žáků oboru Aplikovaná chemie.

www.ssis.cz, Ing. Monika Štodtová

ZŠ 5. květen
Jan Flídr je novým Zlatým Ámosem

V pátek 18. břez-
na získal titul v an-
ketě o nejoblíbeněj-
šího  učitele  České
republiky  Zlatý

Ámos  učitel  přírodopisu  a  chemie
Mgr. Jan Flídr. Jeho sedmáci ho před ne-
dávnem velmi překvapili, když mu ozná-
mili,  že ho nominovali do této soutěže.
Ve  finále  Honza  zaujal  porotce  už  při
netradičním představování  školy a  sebe
samého,  jeho  rapování  nemělo  konku-
renci.  Ve  volné  disciplíně  nacvičil  se
svými žáky scénku, při které došel k ne-
beské bráně, u které předstoupil k hod-
nocení  udělovanému  vstupní  komisí.
V čele seděla Marie Terezie a Jan Ámos
Komenský. Bývalá panovnice se přiznala k faktu, že školní docházku zavedla proto, aby měla
alespoň na chvíli klid od svých 16 dětí. Se slovy: „Kam já se ještě kvůli nim nedostanu?“ se
učitel probouzí ze sna v kabinetě.

Noviny královédvorské radnice 3/2016 (upraveno kronikářem)

ZŠ Strž
Okresní kolo konverzace v anglickém jazyce

Této soutěže se zúčastnili dva žáci – Jakub Háze ze 7. A a Adéla Šlei-
sová z 9. A. Každým rokem roste úroveň znalostí všech účastníků, proto

je velmi těžké vybojovat dobré umístění. Ale jde mimo jiné i o to, porovnat si znalosti s vrs-
tevníky,  poznat  nové  kamarády.  O  to  více  nás  těší,  že  Jakub  Háze  se  sice  neumístil  na
předních místech, ale uvědomil si, co ještě může zlepšovat v anglickém jazyce. Adéla Šlei-
sová naopak zúročila svůj přístup k angličtině, získala cenné 1. místo a postoupila do krajské-
ho kola.      Noviny královédvorské radnice 3/2016, Ing. Alena Čiháková
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ZŠ Schulzovy sady
Karneval na ledě

Když kalendář ukazuje první březnový týden, pro žáky z naší školy to
znamená, že bude karneval na ledě. Je vždy vyvrcholením bruslařské se-
zony.  S  kolegyněmi  se  snažíme  zapojit  do  výcviku  základů  bruslení
všechny žáky. Na karnevalu se potom ukáže,  kdo dostatečně trénoval.
Letos opět nezůstali pozadu ani prvňáčci.

www.zsschsady.cz, březen 2016, Mgr. Helena Seitlová

Chemická olympiáda
To, že výborné výsledky v chemické olympiádě se staly na naší škole tradicí, se v letošním

roce opět potvrdilo. Čtyři žákyně devátého ročníku, které nejlépe absolvovaly náročné školní
kolo, se 8. března zúčastnily okresního kola této soutěže v Trutnově, kde nedaly svým soupe-
řům z víceletých gymnázií a základních škol z okresu moc šancí. Po sečtení výsledků testu
a praktické části se všechny umístily v první polovině výsledkové listiny. Z celkového vítěz-
ství se radovala Kateřina Seitlová, Tereza Dederová obsadila čtvrté místo, Alžběta Darvašová
šesté a Adéla Fejková sedmé místo. Káťa s Terezou si navíc svými výsledky vybojovaly účast
v krajském kole chemické olympiády.

www.zsschsady.cz, březen 2016, Mgr. Helena Zlámalová

Postup do krajského kola recitační soutěže
Také  letos  se  žáci  ZŠ Schulzovy  sady zúčastnili  recitační  soutěže  Dětská  scéna  2016.

Školního kola se zúčastnilo 45 dětí 1.–5. ročníku a 30 dětí 6.–9. ročníku. Děti přišli v jejich
recitačním umění podpořit učitelé, rodiče i kamarádi. Nezávislá porota vybrala a ohodnotila
vždy tři nejlepší výkony v každé kategorii. Do okresního kola, které se konalo 14. a 15. břez-
na v Trutnově, poslala za 1. kategorii Adélu Hoňkovou a Annu Bělohoubkovou, 2. kategorii
reprezentoval Tomáš Mertlík a Natálie Paříková, 3. kategorii zastupovala Veronika Brdlíková,
Michaela Hrnčířová a Andrea Sommerová, za 4. kategorii soutěžila Timea Tremerová, Anna
Tauchmanová a Veronika Kamenická. Příjemné dopoledne strávené společně s ostatními dět-
mi a organizátory soutěže ještě umocnil postup tří našich žáků (Adély Hoňkové, Natálie Paří-
kové, Anny Tauchmanové) do krajského kola této soutěže.

www.zsschsady.cz, březen 2016, Mgr. Iva Pelíšková, Mgr. Jitka Baudischová

Základní umělecká škola R. A. Dvorského
Autorský koncert učitelů ZUŠ

Ve  čtvrtek
3.  března  se

v  sále  ZUŠ  uskutečnil  Autorský
koncert  učitelů  a  dne  22.  března
pro velký ohlas měl koncert reprí-
zu  jako  Koncert  pro  učitele  ZŠ
Schulzovy sady v rámci Dne učite-
lů.  Učitelé  a  zaměstnanci  ZŠ
Schulzovy sady zaplnili sál do po-
sledního  místečka  a  vyslechli
skladby  pedagogů  ZUŠ:  Markéty
Mikulkové, Marka Igla, Jana Prou-
zy  a  Lukáše  Pelce.  Celý  koncert
komentoval průvodním slovem La-
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dislav Peřina,  učitel  literárně-dramatického oboru.  V rámci  programu přednesl  vlastní  au-
torskou povídku. Dále vystoupil pedagog a violoncellista Stanislav Bihari a z řad žáků Adéla
Štěpánková.

Mažoretky Anabel
V sobotu 5. března vystoupily mažoretky Anabel pod vedením Jaroslavy Bekové nejprve

odpoledne na dětském karnevalu v Bílé Třemešné a večer na plese sportovců v Kocléřově.

Přehlídka akordeonistů okresu
V pondělí 7. března se v ZUŠ Hostinné konala okresní přehlídka akordeonistů, které se zú-

častnili žáci učitelky Markéty Mikulkové a Jana Prouzy.

Březnový koncert
Ve čtvrtek 17. března se konal pravidelný koncert, na kterém vystoupili žáci hudebního

oboru a slovem doprovodili žáci oboru literárně-dramatického.

Výstava keramičky Lenky Stodůlkové
Do 18. března probíhala ve školní galerii Otto Gutfreunda výstava Lenky Stodůlkové na-

zvaná Jiné světy.

Výstava Barvy života
V pondělí 21. března se uskutečnila vernisáž výstavy žáků výtvarného oboru pod vedením

Ivany Černé a Jiřího Holana ve školní galerii Otto Gutfreunda s názvem Barvy života. Na za-
hájení zahráli žáci violoncellové třídy učitele Stanislava Bihariho.

Třídní koncert
V pondělí 23. března se v sále ZUŠ uskutečnil třídní koncert žáků houslové třídy učitelky

Jany Kovářové.

Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ
Žesťové kvarteto  (Vojta  Hynek  a  Jiří  Záplata  –  trubky,  Kamila  Odrášková a  Dominik

Pražák – lesní rohy) pod vedením Vladimíry Matuškové získalo 2. místo v krajském kole Ná-
rodní soutěže Základních uměleckých škol, které se konalo 23. března v ZUŠ Trutnov.

Klarinetové trio (Michael Petráček, Tereza Dederová, Daniel Hojný) pod vedením Tomáše
Valtery získalo 3. místo v krajském kole Národní soutěže Základních uměleckých škol, které
se konalo 22. března v ZUŠ Police nad Metují.

Aneta Odrášková, žákyně Vladimíry Matuškové, získala 2. místo v krajském kole Národní
soutěže Základních uměleckých škol, které se konalo 16. března v ZUŠ Střezina v Hradci
Králové, ve hře na elektronické klávesové nástroje.

Soubor zobcových fléten Flauti Dolci Vlasty Siřišťové získal 3. místo v krajském kole Ná-
rodní  soutěže  Základních  uměleckých  škol  souborů  zobcových  fléten,  které  se  konalo
15. března v Hospitalu Kuks. 

Studentští zastupitelé na návštěvě krajského úřadu
Dne 3.  března  se studentské zastupitelstvo  vydalo  na Krajský úřad  Královéhradeckého

kraje. Tam členové zastupitelstva zjistili, že místo plánované schůzky s hejtmanem se v zase-
dací místnosti setkají s krajskou radní pro zdravotnictví Janou Třešňákovou. Zprvu zklamáni,
ale dozvěděli se něco zajímavého o královédvorské nemocnici a o problémech v celém kraji.
Potom je provedli po úřadě. Byli v místnosti, kde probíhají významné schůzky, jako je jednání
s představiteli naší vlády nebo setkání se zahraničními vyslanci. Nakonec se podívali do kan-
celáře hejtmana Lubomíra France. Prohlídku si velice užili, a i když se nesetkali s hejtmanem,
tak se jim to líbilo.                 Noviny královédvorské radnice 3/2016, Petra Šotolová
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SPORT

Premiéra přímého přenosu sportovního utkání na Královédvor-
sku.cz

Ve středu 16. března jste možná i  vy byli svědci prvního přímého přenosu hokejového
utkání, kde proti sobě stáli na náchodském ledě v rámci play-off krajské ligy HC Rodos Dvůr
Králové nad Labem a HC Náchod. A i když třeba nefandíte hokeji, tak asi tušíte, že to byl mi-
lník pro královédvorský hokej i diváky. Přenos komentoval moderátor rádia Impuls Pavel
Schrofel a mohl jej sledovat nejen kdokoliv s počítačem či tabletem a internetovým připo-
jením, ale také návštěvníci některých restaurací na velkoplošné obrazovce. I když jsme ladili
zvuk a nevyhnuli se dalším „dětským” nemocem, můžeme přenos prohlásit za úspěch. Sle-
dovalo jej v jednu chvíli i 570 diváků, tedy jen o něco méně než přímo v aréně. Děkujeme
všem, kdo věřili, že to zvládneme, a pomohli nám nejen finančně, ale také sdílením této infor-
mace. Osobní účast na stadionu přímo v kotli žádný přenos nikdy nenahradí, ale ta možnost –
to je obrovský posun. Příště se tak podobný přenos může týkat právě vašeho koníčku, sportu,
vaší práce. Pokusíme se získané zkušenosti nasměrovat i do zdánlivě méně atraktivních akcí
a pomoci jim se zviditelnit. Celý záznam, ale i přestávkové rozhovory s prezidentem klubu
Vasilisem  Teodoridisem,  trenéry  a  hráči  najdete  na  internetu  na  YouTube  kanále  Krá-
lovédvorsko.cz. Přímý přenos by se rozhodně neobešel bez sponzorů! Jsou jimi HC Náchod,
firma Rodos, Restaurace Hangár, Pivovar Tambor, Rudolf-net a Láďa Válek a jeho Volis.cz,
který celý přenos zabezpečil technicky.

Noviny královédvorské radnice 4/2016, Ing. arch. Jan Holan, Ing. Kateřina Sekyrková, Královédvorsko.cz

Hokejový klub HC Rodos
Finálovou sérii zahájil HC Rodos doma vítězně

Velký taktický souboj  se šťastným koncem pro HC Rodos přineslo
první finálové utkání 2. března. Náchod před zaplněnou arénou porazil
4:2 (2:2, 0:0, 2:0), vítěznou branku vstřelil v přesilovce  Adam Szakal.
Zahajovací  finálový  duel  sledovala  rekordní  návštěva  letošní  sezony,

v ochozech se mačkalo 1 340 diváků.
Ve finále krajské ligy se znovu začíná od nuly. Loňský mistr  dokázal využít  domácího

prostředí a 6. března vyhrál druhý zápas 5:3 (0:1, 4:1, 1:1).

Mistrovský pohár byl na dosah. Ve finále 9. března HC Rodos  rozdrtil Náchod 8:3 (2:2,
0:0, 6:1). Parádní vstup do kvalifikace o druhou ligu.

Neuvěřitelně dramatickou podívanou se šťastným koncem pro Náchod přineslo páté finále
krajské ligy. HC Rodos – Náchod 2:3 po sn. (1:2, 1:0, 0:0, 0:0). Titul vyhrál Náchod.

Kvalifikace o druhou ligu
Lepší  vstup  do kvalifikace  o druhou ligu  si  královédvorští  hráči  nemohli  přát.  Z  ledu

spolufavorita skupiny B Mělníka přivezli 12. března výhru 4:2 (1:1, 1:1, 2:0). 

Vítězné tažení kvalifikací o druhou ligu pokračovalo. Z Lomnice nad Popelkou přivezl HC
Rodos další tři body za vydřenou výhru 5:2 (2:1, 2:0, 1:1). 

Vítězná jízda kvalifikací o druhou ligu pokračovala. V pátek 18. března po trochu utrá-
peném výkonu vybojovali hráči vítězství 7:5 (1:3, 3:0, 3:2) nad zkušeným Chebem.

Generálka na finále krajského poháru s Náchodem příliš nevyšla. Po třech výhrách v řadě
HC Rodos o neporazitelnost v kvalifikaci o druhou ligu připravil Mělník. O triumfu 3:1 (0:0,
1:0, 2:1) hosté rozhodli v poslední třetině.
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Postup do druhé ligy se Dvoru Králové nad Labem vzdaluje. V předposledním kole 20.
března nestačili hráči na Lomnici nad Popelkou. Mistr Libereckého kraje zvítězil na dvorském
ledě 6:4 (2:3, 2:1, 2:0). 

S kvalifikací jsme se rozloučili vítězně v neděli 27. března. Z Chebu přivezli hráči po velké
přestřelce ve třetí třetině vítězství 8:7 (1:1, 2:1, 5:5). Ve druhém zápase vyhrál Mělník v Lo-
mnici 4:1 a měl stejně jako Dvůr Králové nad Labem 12 bodů. Díky lepšímu skóre se Středo-
češi stali vítězem skupiny B.

Konečná tabulka skupiny B

1. HC Junior Mělník 23:11 12 bodů

2. HC Rodos 29:25 12 bodů

3. HC Lomnice 31:28 11 bodů

4. HC Stadion Cheb 23:42   1 bod

www.hcrodos.cz, březen 2016

HC Rodos po ukončení sezony 

Horní  řada  zleva:  Daniel  Komárek,  Martin  Lelka  ml.,  Jan  Ježek,  Jaroslav  Faltýnek,
Štěpán Sedláček, Jakub Vitebský, Michal Krejcar.

Prostřední  řada zleva:  Tomáš  Veselý,  Karel  Laš,  David Vacek,  David Mišinec,  Lukáš
Pavelka, Petr Zmítko, Jakub Luštinec, Ivo Polan (sekretář).

Spodní řada zleva: Zdeněk Pištora (kustod), Pavel Škop, Miloš Hlavsa (vedoucí mužstva),
Patrik Fořt, Vasilis Teodoridis (prezident klubu), Ondřej Hamerský, Tomáš Topol (trenér),
Ota Husár, Martin Lelka st. (viceprezident klubu).
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ZÁJMOVÁ  ČINNOST

Dům dětí a mládeže Jednička
TS Crush v Jedničce 

Na začátku měsíce ve dnech 4.–5. března proběhlo v DDM Jednička
taneční soustředění TS Crush, které působí pod Jedničkou v Nemojově.
Děti se sešly v pátek večer, ubytovaly se, navečeřely a šly trénovat svoje
taneční sestavy. Při tom si užily spoustu zábavy a utužily kolektiv. Sou-

částí soustředění bylo i dobrovolné přespání v Jedničce, kterého spousta děvčat využila. Ráno
všichni pokračovali v tréninku, skupinových hrách a odpoledne se všichni rozešli do svých
domovů s pocitem dobře odvedené práce a příjemně stráveného času.

Text: Bc. Veronika Málková

Předprojekce Juniorfilmu 
Tak jako každý rok byla i letos nabídnuta základním a středním školám možnost zhlédnout

několik vybraných snímků zaslaných do nadcházejícího XXII. ročníku Juniorfilmu – Memori-
álu Jiřího Beneše. Letošní předprojekci Juniorfilmu tvořilo celkem 12 snímků o celkové délce
1 hodiny. Vybrána byla pestrá směs hraných a animovaných filmů, kterými se v soutěži pre-
zentovali autoři několika věkových kategorií. Projekce probíhala 7. a 8. března v Kině Svět.
Každému filmovému představení předcházelo krátké seznámení s vlastní soutěží a jejími spe-
cifiky i malá vzpomínka na filmaře Jiřího Beneše. Samozřejmě nechyběla ani pozvánka na
vlastní soutěž.

Přesto,  že byly obeslány všechny základní školy i  školy střední ze Dvora Králové nad
Labem a další větší školy z okolí, panovala do poslední chvíle obava, zda se vůbec někdo při-
hlásí. Bohužel, tentokrát předprojekci Juniorfilmu navštívili pouze žáci ZŠ Schulzovy sady
a ZŠ a PrŠ, celkem 127 dětí. Je to škoda. Pro děti je možnost setkat se s amatérským filmem
zcela ojedinělá. O tom, že se promítané snímky líbily, svědčí velmi kladný ohlas, a dokonce
potlesk žáků na konci projekce.

Text: Bc. Vladimír Jiřička

Zlaté slunce královédvorské a Juniorfilm – Memoriál Jiřího Beneše
Filmový svátek proběhl opět na „Jedničku“ – druhý březnový víkend 11. a 12. března patřil

Zlatému slunci i Juniorfilmu. Stalo se již tradicí, že s nástupem jara přichází do Dvora Krá-
lové  nad  Labem také  řada  mladých  i  dospělých  amatérských  filmařů,  aby se  zde  setkali
a „utkali“ ve dvoudenním filmovém klání. Juniorfilm – Memoriál Jiřího Beneše – organizoval
DDM Jednička již po dvaadvacáté, Zlaté slunce královédvorské proběhlo v Kině Svět letos
popáté. Zlaté slunce je postupová soutěž amatérských filmů, kde se autoři dělí do dvou vě-
kových kategorií: do 15 a od 15 do 18 let. Jednotlivé filmy se hodnotí v podkategoriích: ani-
mované, hrané, reportáž a dokument. Možná, že i vaše děti byly v pátek dopoledne na pásmu
animovaných filmů nebo na projekci 31 soutěžních snímků. Kino bylo každopádně opět plné
malých diváků, které přivítal starosta Ing. Jan Jarolím i tajemný kouzelník, který spolu s dět-
mi Zlaté slunce přičaroval. Ještě v pátek odpoledne vybrala porota celkem 17 snímků, které
odměnila cenou či čestným uznáním a umožnila jim postup do celorepublikového kola, ko-
naného 9.–10. června v Blansku. 

Filmový pátek však nekončil vyhlášením vítězů soutěže Zlaté slunce. Organizátoři z DDM
se znovu nadechli a spustili další soutěž: Juniorfilm. Do této soutěže se letos přihlásilo re-
kordních 61 snímků. A přijel také rekordní počet autorů. Samotný Juniorfilm je rozdělen do
5 věkových kategorií a soutěží se ve všech žánrech. Autory bývají jednotlivci, ale i celé skupi-
ny.
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Odměnou všem přítomným autorům byly nejen krásné ceny, ale také osobní konzultace
jejich snímků s členy poroty. Ačkoli se jedná o soutěže amatérských filmů, porota je profesio-
nální.  A poznáte to  nejen podle známých jmen (Bedřich Ludvík,  Lenka Poláková,  Tomáš
Magnusek aj.), ale také podle jejich chování – k rozhodování o vítězích přistupovali velmi
svědomitě, rozhodně to pro ně nebyl oddychový víkend. 

Po oba dny mohli diváci zhlédnout amatérské filmy zdarma. Herci se sice neprocházeli po
červeném koberci,  ale na autogramiádu došlo.  To známý youtuber DenisTV z nedalekého
Trutnova byl v pátek odpoledne přítomen zahájení Juniorfilmu a jeho vystoupení ocenili jak
teenageři, tak i mnozí dospělí, jež současné trendy sledují. Ochuzeni nebyli ani přítomní auto-
ři soutěžních snímků – měli jako každým rokem možnost zúčastnit se některého z nabízených
workshopů.

„Malý velký“ svátek amatérského filmu by ve Dvoře Králové nad Labem ani letos nemohl
proběhnout bez finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Královéhradeckého kraje. V kaž-
dé ze soutěží byla předána navíc cena, která nesla název místních partnerů: města Dvůr Krá-
lové nad Labem – Cena starosty a ZOO Dvůr Králové, a. s. – Cena hlavního partnera. Tra-
diční putovní trofej – Cenu Jiřího Beneše za nejhumornější snímek si pro tento rok odvezla
Helena Smetanová z Ústí nad Labem.

Text: Ing. Kateřina Sekyrková a kolektiv DDM Jednička

Jarní bazar použitého ošacení a sportovních potřeb 
DDM Jednička pořádala, jako každoročně, bazar pro veřejnost, který navštěvují především

maminky. Letos proběhl ve dnech 16.–18. března. Na jarním bazaru je možnost zakoupit jarní
a letní použité ošacení, obuv, hračky sportovní potřeby. Někdy jsou k prodeji i kola a hry.
Každým rokem však návštěvnost na této akci klesá. Letošní bazar byl opravdu slabý, proto se
DDM Jednička rozhodl tuto akci zrušit. Zřejmě dnes lidé dávají přednost nakupování po in-
ternetu.

Text: Dana Kudrnovská 

Když se zima potká s jarem
Jak sám název napovídá, byl to výukový program určeným dětem z mateřských škol a prv-

ních tříd základních škol zaměřený na přelom zimy a jara, a to zejména na změny v přírodě,
počasí a svátky jara. Děti si nejprve vyslechly krátkou pohádku o tom, jak paní „Zima“ ne-
chce opustit své království a uvolnit trůn princezně „Jarněnce“. V jednotlivých místnostech
Jedničky pak děti plnily nejrůznější úkoly, a tím postupně pomáhaly „Jarněnce“ zvítězit nad
„Zimou“. Interaktivní formou se tak učily poznávat zpěv ptáků, vůni jarních květin nebo chuť
jarní zeleniny a nechybělo ani povídání o mláďátkách, jarní přírodě, hnízdění ptáčků a veliko-
nočních svátcích.

Text: Sylvie Černotová, DiS.

St. Patrick´s Day 
Z  pátku  18.  na  sobotu  19.  března  proběhl  druhý  ročník  irské  přespávačky  v  podobě

St. Patrick´s Day. Děti vyrobily čelenky pro víly či klobouky pro skřítky, dostaly základní
informace o tomto svátku, povečeřely zelené špagety a zatančily si na irskou hudbu. Letos jim
skřítek Leprechaun nechával vzkazy, podle kterých ho děti hledaly. 

Text: Bc. Lucie Pospíšilová

Karneval na Zálabí
Dětský karneval, který DDM Jednička pořádá každoročně v sále Zábavního centra Zálabí,

se již přes deset let těší veliké oblibě veřejnosti. Ani letošní rok nebyl výjimkou. Taneční sál
a parket se hemžil spoustou nádherných kostýmů. Princezny, vodníci, broučci, piráti, kostliv-
ci,  rytíři,  indiáni  a  mnoho dalších masek nejen tančilo,  ale  také soutěžilo  o drobné ceny.
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Chybět samozřejmě nemohlo ani oblíbené slosování. V duchu zábavy, tance a soutěží uběhly
téměř tři hodinky nedělního odpoledne jako voda. Pevně věříme, že všichni, kdo přišli,  si
karnevalovou zábavu užili stejně jako my.

Text: Sylvie Černotová, DiS.

Humanitární sbírka
Humanitární sbírka proběhla ve dnech 21.–23. března. Jednička pořádá pro veřejnost již

několik let jarní humanitární sbírku ošacení, lůžkovin, přikrývek, látek, záclon, hraček a ji-
ných potřebných funkčních věcí, které již občané doma nepotřebují a druhým mohou poslou-
žit. Sbírka putuje do Diakonie v Broumově. Počet dárců, kteří dovezou věci do DDM, stále
klesá, protože se zvyšuje počet sběrných kontejnerů pro Diakonii. Proto byla tato sbírka po-
slední.

Text: Dana Kudrnovská 

Velikonoční bowling
Velikonoční prázdninový turnaj se uskutečnil 24. března v herně bowlingu v Safari hotelu

v zoo. Jako vždy byl dopředu obsazen a ve frontě čekala celá řada náhradníků. Těsně před
turnajem začalo hromadné odhlašování z důvodu nemocí, a tak se radovali náhradníci. V den
turnaje již náhradníci došli. Nakonec nastoupilo do boje o Putovní velikonoční pohár 24 hrá-
čů. Turnaj probíhal bez problémů, mezi hráči vládla dobrá nálada a zdravá soutěživost. Ode-
hrály se celé 2 hry, někteří stihli i více. Výsledky se počítaly z 2 her. Přestože nejlepšího vý-
sledku dosáhl opět Michal Jíra, majitelem Putovního poháru se stal Ondřej Kade. Michal již
totiž patří mezi dospěláky! Všichni ocenění získali kromě diplomu a ceny od DDM také cenu
od Safari hotelu v zoo. A protože to byl velikonoční turnaj, všichni si odnášeli i čokoládového
velikonočního zajíce.

Text: Dana Kudrnovská

Jarní vejšlápek
Ve čtvrtek 24. března uspořádalo oddělení přírodovědy a turistiky již 15. ročník Jarního

vejšlápku. Tradiční turistický pochod pro rodiče s dětmi i další zájemce směřoval také ten-
tokrát do Podharti a lesa kolem nemocnice. Jak bývá zvykem, trasu jsme opět pozměnili.

Na účastníky čekaly tři razítkové kontroly a občerstvení. Mohli také odpovídat na turis-
tické otázky, tentokrát zaměřené na naše památky a jednu z rozhleden. V cíli všichni dostali
hezké diplomy a mohli si opéci donesené buřty na připraveném ohni.

Počasí tentokrát docela přálo, proto byla asi padesátka účastníků docela zklamáním. Dost
možná to bylo způsobeno vyhlášením Velkého pátku státním svátkem a mnozí rodiče s dětmi
zřejmě využili dalšího volného dnu k výletu nebo cestě za příbuznými. Přesto byla akce vy-
dařená. Trasa se zúčastněným „pochodníkům“, mezi kterými byly i maminky s malými dětmi,
líbila.

Text: Bc. Vladimír Jiřička

Barevné Velikonoce
Dne 24.  března  proběhla  akce  Barevné Velikonoce.  Akci  zahájili  účastníci  jarním vej-

šlápkem. Když se vrátili, dali se v DDM do barvení vajíček různými technikami, do výroby
jarního věnečku a velikonočního zajíčka. Bohužel tato akce přilákala jen 10 dětí, z toho jedno
ještě onemocnělo.

Text: Bc. Lucie Pospíšilová

Jarní kros
Oblíbenou jarní sportovní akcí se stal Jarní kros pro žáky základních škol. Přestože foukal

studený vítr, na start se 29. března postavilo celkem 89 závodníků. Tentokrát to byli žáci ze
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ZŠ Schulzovy sady, ZŠ Podharť a ZŠ a PrŠ Dvůr Králové nad Labem. Trasu cca 1 km dlou-
hou proběhli bez problémů všichni. Nejrychlejší závodnicí Jarního krosu s časem 4:39 min. se
stala Vanda Vovsová z 3. A ZŠ Schulzovy sady.

Text: Dana Kudrnovská 

Neživá příroda
Další z přednášek s projekcí „Neživá příroda – vznik krajiny“ byla uspořádána na žádost

učitelky Mgr. Pavlíny Špatenkové a Mgr. Kateřiny Novotné ze ZŠ Schulzovy sady 31. března.
Téma se právě hodilo jako doplnění probíraného učiva.

Žáci  díky promítaným obrázkům putovali  třemi typy krajiny – pískovcovou,  sopečnou
a krasovou.  Dozvěděli  se  o pochodech,  které  krajinu modelovaly,  i  o  horninách patřících
k jednotlivým typům,  včetně  jejich  použití.  Pozornost  byla  věnována i  přírodním krásám
a ochraně krajiny. Žáci dobře reagovali a ptali se. Obě přednášky se vydařily a zhlédlo je
19 dětí z 3. A a 23 dětí z 3. B.

Text: Bc. Vladimír Jiřička

Další zájmová činnost
Skautské středisko

Dne 19. března proběhly tradiční závody v uzlování. Po slavnostním
zahájení byli soutěžící rozděleni do dvou kategorií podle svého věku. Pro
mladší světlušky a vlčata bylo úkolem navázat v co nejrychlejším čase
pět  uzlů:  lodní  smyčku,  ambulanční  uzel,  škotový uzel,  dračí  smyčku
a na závěr zkracovačku. Pro skauty a skautky bylo úkolem navázat o je-
den více, a to o rybářskou spojku. Do výsledného hodnocení se počítal

lepší čas ze dvou kol. V mladší kategorii byla na prvním místě Anička Bělohoubková, na
druhém místě Jaroslav Klička a třetí skončila Anička Puhlovská. Kategorii starších vyhrála
Aneta Skutová, na druhém místě byl Vojtěch Karek a třetí Alžběta Langfelnerová.

Noviny královédvorské radnice 3/2016, Ing. Martin Stránský

ZAJÍMAVOSTI

Ve Šlapanicích budou mít lavičky podle návrhu studenta Šimona
Kiriakovského
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Jak budou vypadat lavičky, koše, zastávky a další veřejný mobiliář ve Šlapanicích, rozhod-
la komise, jejíž členové vybírali z návrhů sedmi studentů ateliéru produktového designu vý-
tvarné fakulty Vysokého učení technického v Brně. Autorem vítězného projektu je Šimon Ki-
riakovský ze Dvora Králové nad Labem. „Návrh nás zaujal uceleností. Projekt byl designer-
sky  velmi  dobrý  a  vyzrálý,“ popsal  důvody volby mluvčí  Šlapanic  Jakub Mikšovský.  Se
spoluprací trvající celý semestr byly podle něj spokojené obě strany, jak město, tak studenti
a jejich vyučující. „Příští semestr se chceme s vítězem sejít a dodělat návrh do detailů,“ dodal
Mikšovský. Kdy přesně se obyvatelé na nové lavičky posadí, zatím není známé. Vybavení
totiž město vymění postupně. Šlapanice se rozhodly pro obnovu městského mobiliáře kvůli
jeho zastaralosti.  „Místy se až rozpadá,“ zdůvodnil Jakub Miškovský. Tamnímu vedení také
nevyhovovalo, že ve městě mají hned několik typů košů, laviček, stojanů na kola a dalšího
vybavení.  „Městský  architekt  Petr  Buryška přišel  s  nápadem, že  bychom mohli  s  návrhy
oslovit vysoké učení. Oproti spolupráci s komerční firmou to pro nás znamenalo také úsporu
v řádech desetitisíců korun,“ sdělil mluvčí. Pro město to byla první spolupráce se studenty
výtvarné fakulty Vysokého učení technického v Brně. 

Královédvorsko.cz, 30. března (upraveno kronikářem)

Stavební práce omezily provoz v nemocnici
V úterý 8. března začaly do areálu královédvorské městské nemocnice přijíždět automobi-

ly, které sem přivážely stavební buňky. Rozjely se tu práce na stavbě nové budovy, po jejímž
dokončení budou mít lékaři k dispozici laboratorní přístavbu pro provoz oddělení klinické bi-
ochemie a hematologie. Za investici ve výši 35 milionů korun, o jejíž plnění se podělí Krá-
lovéhradecký kraj a místní firma Juta, má nový objekt v areálu nahradit ten nevyhovující. 

Začátek výstavby byl pro pacienty spojen také se startem některých omezení. Lidé museli
počítat především s praktickým vymýcením dopravy. „Od pondělí nemocnice vyhlašuje ome-
zení vjezdu do areálu pro veřejnost a absolutní zákaz parkování uvnitř areálu. Výjimku mají
vozy zdravotní služby, zásobování a vozidla označená vjezdovou povolenkou či přepravující
imobilní osoby s označením ZTP. Provoz ostatních automobilů v areálu bude opravdu velmi
výjimečný,“ sdělila  Veronika  Svobodová  ze  Zdravotnického  holdingu  Královéhradeckého
kraje. 

Nový pavilon laboratoří bude částečně zapuštěn do svahu a konstrukčně bude řešen jako
železobetonová monolitická stavba. Budou v ní umístěné laboratoře, zázemí personálu a tech-
nické prostory. Část budovy by mohla také v budoucnu sloužit i dalším účelům. 

Krkonošský deník, 11. března, Jaroslav Pich

Zemřela sokolka sestra Věra Trohořová
S  tichým  zármutkem  oznamujeme  všem,  že

v březnu sokolské řady opustila ve věku nedoži-
tých  94  let  nejstarší  členka  Tělocvičné  jednoty
Sokol Dvůr Králové nad Labem, sestra Věra Tro-
hořová. Sestra Věra byla členkou Sokola od mlá-
dí a ráda na léta, která zde prožila, vzpomínala.
Věrnou sokolkou zůstala až do konce svých dní.
Přestože žila v posledních letech na Moravě, zají-
mala  se  o život  jednoty  a  ke  své  sokolské  pří-
slušnosti  se vždy hrdě hlásila.  Svou dobrou fy-
zickou kondici do vysokého věku přičítala právě
své sokolské minulosti.

Text: Mgr. Pavlína Špatenková
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Nové evik´s  studio v Havlíčkově ulici nabízející kadeřnické práce, manikúru a nehtové modelace.

Lékárna v Revoluční ulici (nazývaná „stará lékárna“).
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Trhy na náměstí T. G. Masaryka.

Zajímavý poutač na prodejně Antik v Tylově ulici.
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