
Ilustrace na měsíc květen: František Kalenský – přehrada Les Království
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MĚSTSKÉ UDÁLOSTI

Mela o pozemky, další adept ve hře
Dlouhá  léta  nejevil  o  královédvorské  pozemky v  průmyslové  zóně

Zboží nikdo zájem. Jen několik dnů po zveřejnění uvažované investice
od  jaroměřské  firmy  Karsit  ale  s  nabídkou  přispěchal  další  subjekt.
O koupi parcel totiž začal usilovat i podnikatel Robert Bartoš ze Dvora

Králové nad Labem. 
Zóna u přidružené obce Zboží má takřka 12 hektarů. Město Dvůr Králové nad Labem ji

neúspěšně nabízelo už více než deset let. Na popud Karsitu ale radnice během dubna rozhodla
o prodeji  celé průmyslové zóny, nyní se ovšem bude zabývat hned dvěma nabídkami.  Po
jejich studii budou připraveny smlouvy na odprodej pozemků, které musí schválit zastupitel-
stvo města. To by se mohlo k celé záležitosti vyjádřit na svém červnovém zasedání. 

Podle vyjádření starosty Jana Jarolíma pro ČTK bude město jednat s oběma zájemci. Sta-
rosta připustil i možnost, že by mohly být uspokojeny žádosti obou investorů.

Rozvoj průmyslové zóny ve Dvoře Králové nad Labem dosud brzdila také neexistence
inženýrských sítí. Náklady na jejich vybudování jsou odhadnuty na zhruba 20 milionů korun,
ve hře navíc zůstává také případný poplatek za vyjmutí ze zemědělského půdního fondu. Cena
za  prodej  pozemků v  průmyslové  zóně  bude  záviset  na  znaleckém posudku,  město  však
předběžně počítá s přibližnou cenou na hranici 150 korun za metr čtvereční.

Krkonošský deník, 14. května, Jaroslav Pich

Rozhodnuto, průmyslová zóna bude patřit Karsitu
Průmyslová zóna Zboží se už pomalu může těšit na nového majitele. Nevyužívané louky

v okolí stejnojmenné místní části by totiž měla v budoucnu obsadit jaroměřská společnost
Karsit Automotive. Shodla se na tom rada města, která hodnotila záměry také dalších dvou fi-
rem ze Dvora Králové nad Labem. 

Karsit chce ve Zboží postavit novou továrnu na lisování autodílů. Firma jako první město
oslovila s konkrétním záměrem. Radnice okamžitě reagovala výzvou, v níž oznámila záměr
odprodat pozemky o velikosti zhruba 12 hektarů. O kopcovitý terén v předchozích deseti le-
tech přitom nikdo neprojevil zájem. 

Karsit nakonec městu zřejmě také nabídl nejvýhodnější podmínky. Konkurencí mu byla
místní firma Inzat, působící v oblasti prodeje automobilů, železářského a elektro zboží, a také
Juta, největší tuzemská textilka, jejíž zástupci ovšem doručili nabídku po konci stanovené lhů-
ty, do kdy se zájemci mohli hlásit. 

„Nabídka Karsitu, na rozdíl od dalších dvou zájemců, obsahovala podrobný rozbor podni-
katelského záměru s přínosy pro město a řešila všechny aspekty,“ uvedl starosta města Jan Ja-
rolím. Ten také sdělil, že město bude jednat i s oběma zbylými investory, pro něž bude hledat
alternativní plochy, kde by případně mohli realizovat své podnikatelské záměry.  „Nechceme
přijít o žádného investora,“ řekl starosta. 

Stanovisko radních ovšem musí posvětit ještě zastupitelé města. Ti se na veřejném zase-
dání setkají v červnu. Do té doby bude radnice pracovat na přípravě smluv pro obchod se
společností Karsit. 

Podle dřívějšího vyjádření města by v zóně, kolem níž aktuálně probíhá kompletní rekon-
strukce vozovky, mohla vzniknout továrna pro tři stovky pracovníků. Investice společnosti se
má pohybovat až na hranici tří miliard korun. Firma, jejímž majitelem je průmyslník František
Řípa, v rámci rozšiřování výroby přitom rozšířila závody už vloni, kdy v Jaroměři otevřela li-
sovnu pro 135 zaměstnanců. Karsit spolupracuje s německým koncernem Volkswagen. Do-
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dává komponenty například pro Škodu Auto, pro níž vyrábí díly karoserií, jako jsou dveře,
blatníky či kapoty. Podle výhledu firmy by se během nadcházejících pěti let měly díky další-
mu rozšiřování výroby tržby takřka zdvojnásobit na pět miliard korun.

Krkonošský deník, 27. května, Jaroslav Pich

Zboží bylo odříznuto světa
Nejrychlejší cesta z Jaroměře do Dvora Králové nad Labem dostala nový povrch. Jestliže

dosud museli občané Dvora Králové nad Labem skousnout lehké dopravní nepříjemnosti pře-
devším při cestě do zoo, od 23. května si museli přiznat, že to byl jen slabý odvar. Opravdové
dopravní uzavírky ve městě začaly až po tomto datu.

Od pondělí 23. května započal Královéhradecký kraj opravovat silnici ze Dvora Králové
nad Labem do Choustníkova Hradiště. Kvůli stavebním pracím tak byla komunikace zcela ne-
průjezdná až do konce července. 

„V úseku od křižovatky s ulicí K Rybníkům ve Dvoře Králové nad Labem až do Choustní-
kova  Hradiště  došlo  k  celoplošné  opravě  asfaltobetonového  povrchu  vozovky.  Stavbaři
provedli sanaci konstrukčních vrstev, opravili propustky, vyčistili příkopy, zpevnili krajnice,
vyměnili svodidla a položili nový asfaltový koberec,“ uvedl Jan Sedláček z královédvorského
městského úřadu.  „Dále pracovníci vybudovali zpomalovací prvek na vjezdu do Zboží smě-
rem od Choustníkova Hradiště, nechybělo ani nové dopravní značení,“ doplnil Sedláček. 

Náhradní zastávka pro autobusy byla zřízena na křižovatce u bývalé ovocné školy u odboč-
ky na Kocbeře. Dále autobus pokračoval přes Zboží nebo Žireč podle aktuálního průběhu
stavby. Práce měly trvat do poloviny letních prázdnin. Na opravu povrchu vozovky navíc
navázala rekonstrukce chodníků, kterou realizovalo město Dvůr Králové nad Labem. V roz-
počtu města pro letošní rok byly na tyto práce vyčleněny 2 miliony Kč. V rámci rekonstrukce
povrchu vozovky stavbaři také položili nové silniční obruby tak, aby město už nemuselo do
opraveného povrchu komunikace znovu zasahovat.  Již na přelomu dubna a května přitom
provedli pracovníci městských vodovodů a kanalizací ve Zboží výměnu části vodovodu.

Upraveno z Krkonošského deníku, 21. května 

Vlaky by mohly stavět u zoo a v centru, v plánu je i dopravní ter-
minál

Zavedení železniční dopravy do centra města a především vybudování nového společného
dopravního terminálu v prostoru ulice 28. října naproti teplárně.  Takový záměr představili
v pondělí  23.  května 2016 zástupci  města  Dvůr Králové nad Labem na prezentační  jízdě
osobním vlakem z centra města do Jaroměře. Jejím cílem bylo podpořit myšlenku elektrifika-
ce železniční tratě v úseku Jaroměř – Dvůr Králové nad Labem a také začlenění a zprovoznění
stávající železniční vlečky společnosti ČEZ jako plnohodnotné tratě SŽDC právě za účelem
osobní železniční dopravy do centra města.

„Cílem tohoto nadregionálního dopravního záměru je dopravit cestující bez přestupu za
51 minut vlakem z Pardubic přes Hradec Králové až do centra Dvora Králové nad Labem
a nabídnout  jim příjemnou a  pohodlnou formu osobní  železniční  dopravy  za turistickými
atraktivitami jako Kuks či zoo, a to ze všech koutů České republiky,“ sdělil starosta města Jan
Jarolím. 

Pro podporu projektu se během prezentační jízdy vyslovili dopravní odborníci nejen ze
SŽDC, OREDO a OSNADO či zástupci Královéhradeckého kraje a společnosti ČEZ, ale také
pozvaní  politici  v  čele  se  senátorem  Petrem  Bratským  nebo  poslankyní  Martinou  Ber-
dychovou.

„Nyní je třeba, aby město nechalo zpracovat studii proveditelnosti na výstavbu terminálu
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a od společnosti ČEZ získalo pozemky, na nichž bude terminál stát. SŽDC zase nechá zpra-
covat studii proveditelnosti nadregionálního dopravního záměru, k němuž zavedení dopravy
do centra Dvora Králové nad Labem po vlečce o délce zhruba 3,5 kilometru patří,“  podotkl
Nasik Kiriakovský, zastupitel města pověřený tímto projektem, a pokračoval:  „Královéhra-
decký kraj v současné době zpracovává územně plánovací studii, která má za úkol posoudit
otázky spojené s dopravní infrastrukturou i s ohledem na záměry na provedení změn v území
v oblasti cestovního ruchu a zvýšení atraktivity území. V této studii je zprovoznění elektrá-
renské vlečky zaneseno.“

Speciální vlak, který poskytla společnost AŽD Praha, vyrazil na prezentační jízdu z prosto-
ru budoucí železniční stanice Dvůr Králové nad Labem/město a nového terminálu pro autobu-
sovou, železniční a osobní dopravu včetně cyklodopravy. Po železniční vlečce pokračoval ve
směru budoucích zastávek Dvůr Králové nad Labem/ZOO a Dvůr Králové nad Labem/Lipni-
ce,  poté se napojil  na stávající  železniční trať a dojel  až do Jaroměře.  „I díky novým za-
stávkám v blízkosti zoo, potažmo Tyršova koupaliště, a v Lipnici by vlak mohl částečně nahra-
dit autobusové spoje MHD na linkách k nádraží a do Lipnice. To by zase výrazně snížilo ná-
klady města vynaložené na městskou hromadnou dopravu,“ vysvětlil Nasik Kiriakovský, kte-
rý věří tomu, že do centra Dvora Králové nad Labem by vlaky mohly začít jezdit již na konci
roku 2020.

Projekt zavedení železniční dopravy do centra Dvora Králové nad Labem není v historii
města ojedinělý, podobné pokusy proběhly již na začátku 20. století, před druhou světovou
válkou a také na konci 40. let. Nikdy však k jejich realizaci nedošlo.  „Již v roce 1930 exis-
toval projekt, podle něhož měly vlaky jezdit na trase Dvůr Králové nad Labem – Hořice – Ná-
chod. K výstavbě trati však nedošlo, projekty ale využili stavitelé teplárny právě při výstavbě
vlečky,“ dodal Nasik Kiriakovský.

Noviny královédvorské radnice 6,7/2016, Miroslava Kameníková

Obnova vodovodu a vodovodních přípojek v Puchmajerově ulici
V pondělí 30. května začala rekonstrukce vodovodního řadu v ulici Puchmajerova ve Dvo-

ře Králové nad Labem včetně vodovodních přípojek, resp. navrtávacích pasů a uzavíracích
ventilů.  Odběratelé,  kteří  byli  doposud  připojeni  k  vodovodnímu  řadu  olověnými,  pozin-
kovanými,  nebo měděnými  přípojkami,  byli  v  průběhu provádění  prací  osloveni  zástupci
Městských vodovodů a kanalizací Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., a byla s nimi dojednána
jejich výměna.

www.mudk.cz, květen 2016

Město nabídlo občanům nové služby SMS InfoKanálu
Město Dvůr Králové nad Labem využívá pro informovanost občanů v krizových situacích,

např. během povodní, SMS InfoKanál, který umožňuje zasílání důležitých informací na za-
registrovaná čísla mobilních telefonů v krátkých textových zprávách (SMS). V květnu byla ve
spolupráci se společností Konzulta Brno, a. s., která je poskytovatelem služby, prováděna ak-
tualizace systému, připravovalo se rozšíření služeb, přeregistrace stávajících uživatelů a regis-
trace nových zájemců o odebírání SMS zpráv.

SMS InfoKanál mohou využívat občané poté, co do systému zaregistrují své telefonní čís-
lo.  Při  registraci  není  nutné  uvádět  jméno,  důležitá  je  adresa  s  číslem  popisným  nebo
evidenčním.  Služba  není  určena  pouze  pro obyvatele  Dvora Králové  nad Labem, ale  pro
všechny, kteří ve městě vlastní nemovitost (dům, chatu či garáž), nebo mají na ochraně těchto
nemovitostí zájem (patří např. jejich starším příbuzným). Pod jedním telefonním číslem může
být navíc zaregistrováno i více nemovitostí.

V květnu 2016 bylo v systému evidováno zhruba 1 500 telefonních čísel, která byla auto-
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maticky  převedena  z  původního  informačního  systému.  Nově  jsou  prostřednictvím  SMS
InfoKanálu zasílány také informace týkající se např. mimořádných změn v provozní době úřa-
du města nebo informace o plánovaných odstávkách vody, plánovaných přerušení dodávek
elektrické energie, uzavírek ulic a místních komunikací, a to na základě adresy uvedené při
registraci. 

www.mudk.cz, 27. května, Ing. Pavel Lev, manažer krizového řízení

Město hledalo redaktora Vlastivědného čtení
Město  Dvůr  Králové  nad  Labem  vypsalo  výběrové  řízení  na  nového  redaktora  pro

Vlastivědné čtení o našem městě i jeho okolí. Jeho úkolem je vyhledávání témat, komunikace
s přispěvateli, psaní příspěvků, jednání s tiskárnou a předtisková příprava. Dlouholetý redak-
tor Vlastivědného čtení Jan Schwarz musel svoji činnost ze zdravotních důvodů ukončit.

www.mudk.cz, 30. května

Společenská rubrika
Noví občánci města

V květnu se narodilo v našem městě 8 občánků – 5 chlapců a 3 děvčata.

Úmrtí
V měsíci květnu zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 21 lidí, z toho bylo 9 králové-

dvorských občanů, 3 muži a 6 žen.

Sňatky
Ve Dvoře Králové nad Labem uzavřeli v květnu manželství tito snoubenci:
Jakub Hájek a Kristýna Bartáková – 6. května, Stanislav Trejbal a Veronika Pourová –

7.  května,  Jiří  Soumar  a  Jana  Fikarová –  19.  května,  Petr  Drahota  a  Dagmar  Voltrová  –
20. května, Jan Kotík a Michaela Horáková – 20. května, Matyáš Kuhn a Kateřina Frimlová –
28. května.

Údaje jsou poskytnuty na základě souhlasu snoubenců.

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubileích v květnu a červ-

nu 51 občanů s gratulací a kytičkou. V tomto období oslavilo 7 manželských párů stříbrnou
svatbu, 8 párů zlatou svatbu a 2 páry svatbu diamantovou.

KULTURA

Hankův dům, městské kulturní zařízení
Bezbariérový přístup do Hankova domu

V úterý 17. května jsem šel do Hankova domu udělat fo-
todokumentaci koncertu slovenské vokální skupiny Fragile a upoutala mě nezvyklá věc. Do
Hankova domu byly umístěny dvě lyžiny pro bezbariérový přístup pro vozíčkáře. Zařízení je
to sice mobilní, ale svoji funkci bude plnit, a myslím, že to ani nestálo mnoho peněz. Je dobře,
že se tento letitý problém bezbariérového přístupu do Hankova domu takto jednoduše vyřešil.

Královédvorský majáles
V neděli 1. května pokračoval dopoledním programem Královédvorský majáles. Vystoupi-

la  na něm městská hudba z  Úpice.  Odpolední  program zahájila  Sarah a  The Adams pop
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jazzová pohodička zpěvačky pianistky a hráčky na ukulele Šárky Adámkové s vynikající do-
provodnou  kapelou.  Dalším  lákadlem a  hitem odpoledního  programu  byl  zpěvák  Michal
Hrůza a kapela hrůzy.

Veselá trojka
Ve čtvrtek 5. května vystoupila v Hankově domě známá trojice harmonikářů Veselá trojka

Pavla Kršky. Tito muzikanti jsou známí z populárního pořadu dechovky Šlágru.

Divadlo v předplatném – Garderobiér
Ve středu 11. května uvedlo Divadlo bez zábradlí z Prahy hru Ronalda Harwooda Gardero-

biér. Tragikomedie o lesku a bídě divadla a o zvláštním a nerozlučném vztahu dvou lidí, které
spojuje láska k divadlu. Hráli: v hlavní roli Karel Heřmánek, dále Josef Carda, Barbora Kode-
tová, Dana Syslová a další.

Fragile
V úterý 17.  května vystoupila  slovenská vokální  hudební  skupina Fragile,  kterou tvoří

osobnosti známé z televizních obrazovek a divadel. Věnuje se interpretaci známých hitů, bez
hudebního doprovodu (tedy „a capella“) a patří nejen ke slovenské, ale bez nadsázky i k ev-
ropské špičce.

Kouzelné dobrodružství se sluchátkem
Ve čtvrtek 19. května ovládli Hankův dům žáci základní školy z Bílé Třemešné a ve třech

představeních předvedli velmi zajímavě nastudovanou akademii věnovanou kouzelnému slu-
chátku a žákům 3. B.

Jarní koncert pěveckého sboru Záboj
V úterý 24. května se konal v rámci 434. koncertu Kruhu přátel hudby jarní koncert pě-

veckého sboru Záboj. Zazněly na něm skladby Orlanda di Lassa, Josefa Bohuslava Foerstera,
Karla Horkého, Zdeňka Lukáše, Antonína Dvořáka, Karla Bendla, Josefa Židka a dalších au-
torů. Koncert byl rozdělen na dvě části. Nejprve zazpíval pouze ženský sbor a po přestávce
i celý smíšený sbor. Koncert byl také věnován 10. výročí úmrtí dlouholetého dirigenta pě-
veckého sboru Záboj Josefu Židkovi.

Skupina Attitude – Identity
V pátek 27. května vystoupila v Hankově domě street dance taneční skupina Attitude se

svým programem nazvaným Identity.

Výtvarný kroužek Hankova domu
Podzvičinsko očima dětí, tak byl nazván 2. ročník výtvarné soutěže, kterou vyhlásilo Pod-

zvičinsko, z. s., ve spolupráci se ZŠ Bílá Třemešná, městy Dvůr Králové nad Labem, Hořice
a Královéhradeckým krajem.

V sobotu 7. května otevřelo Podzvičinsko, z. s., společně s dalšími partnery letní turis-
tickou sezonu. Akce se konala na vrcholu Zvičiny. Kromě tradičních soutěží pro děti, živé
hudby  z  Hořic,  stánků  s  propagačními  letáky,  s  občerstvením  i  s  regionálními  výrobky
Podkrkonoší,  mohli  návštěvníci  zhlédnout  i  výstavu výtvarné soutěže Podzvičinsko očima
dětí, která byla umístěna v kostele sv. Jana Nepomuckého na Zvičině. Ivan Doležal, předseda
spolku a místostarosta Hořic, vyhlásil výsledky 2. ročníku této soutěže a předal ceny soutěží-
cím. Soutěže se letos zúčastnilo 200 žáků z 15 základních a mateřských škol v Podkrkonoší.

Děti  z  výtvarného kroužku Hankova domu získaly hned několik umístění:  1.  kategorie
(mateřské školy) 1. místo Tina Vovsová, 2.–3. místo Aneta Lárová, čestné uznání Martina
Nedvědová a  Matěj  Holan,  2.  kategorie  (1.–3.  třída)  1.  místo  Michal  Lukáš,  2.–3.  místo
Doubravka Cicáková, čestné uznání Marie Bukovská.
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Miroslav Hrdlička – klávesy, Pavel Krška – heligonka a Jaromír Kozelka – akordeon
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Daniel Suchý – zpěv a foukací harmonika, Luboš Víšek – saxofon,
František Nedvěd – klávesy a basová linka a Aladar Siládi – bicí.
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The Daniel´s
Ve středu 25. května se konal zajímavý koncert v Krčmě Starý pivovar, na kterém vystou-

pila skupina The Daniel´s. Je to skupina ze západu Čech s výborným vokalistou a hráčem na
foukací harmoniku Danielem Suchým. Dále hráli Luboš Víšek – saxofon, František Nedvěd –
klávesy a basová linka a Aladar Siládi – bicí.

Městská knihovna Slavoj
POKRuj

Od 1. května do 30. června pořádala knihovna soutěž pro všechny vě-
kové kategorie na téma POvěsti KRálovédvorska (POKRuj). Účastníci si

zvolili libovolnou pověst z našeho regionu a ztvárnili ji kresbou, malbou, fotografií, básní,
písní,  klipem, videem, scénářem k divadelní hře,  3D obrazem apod. Fantazii  se meze ne-
kladly. Nejzdařilejší práce byly součástí nové knihy Pověsti Královédvorska II. Výstava prací
a vyhodnocení soutěže proběhla v rámci křtu knihy.

Pohádkoterapie
V úterý 3. května probíhala další pohádkoterapie, tentokrát věnovaná maminkám k jejich

svátku matek. Pohádka byla o jedné takové mamince, která vylezla na strom nebo se dotkla
královské koruny. Knížku Jak maminka vylezla na strom napsala Michaela Vetešková, repor-
térka Českého rozhlasu Radiožurnál. Vstup zdarma.

Úvod do kvantových technik a jejich uplatnění v životě
V pátek 6. května se uskutečnila přednáška Cesta transformace vlastního bytí a pohledu na

Vesmír, který nás obklopuje. Tedy jednoduše řečeno – technika, pomocí které si můžeme hrát
tak, že si zařídíme život takový, jaký ho chceme mít. To nejdůležitější, co technika přináší, je
pochopení na vědomé i nevědomé úrovni, že jsme tvůrci vlastního života. Vstupné dobro-
volné.

Jsem bos
V pátek 20. května měl přednášku Jiří Učík o tom, jaké to je, být bos. Vědecké výzkumy

lidstva nás posouvají divoce kamsi dopředu, ale ta největší tajemství a moudra jsou prostá
a obyčejná. Můžou být na dosah ruky, respektive na dosah nohou. Bosá chůze poskytuje zcela
nové či staronové hmatové podněty, prožitky a poznávání. Přínosem je i to, že člověk vnímá,
kam a po čem šlape. Vstupné dobrovolné.

Městské muzeum
Příroda Podkrkonoší

Do 22. května pokračovala výstava,  která návštěv-
níkům  přibližovala  přírodu  v  Podkrkonoší.  Vstupné

plné 40 Kč, snížené 20 Kč, školy s programem 30 Kč.

Velká muzejní noc
V sobotu 21. května probíhala další muzejní noc, tentokrát nazvaná Po stopách velké mu-

zejní loupeže. Ztratil se totiž Rukopis královédvorský, který byl vystaven ve sklepních prosto-
rech. Návštěvníci muzea dostali formulář, kde byly vyznačeny podezřelé osoby, a jejich úko-
lem bylo vypátrat, která z nich Rukopis odcizila.
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Loutkové divadlo
V neděli 8. května zahrálo pohádku Koza Líza a v neděli 22. května pohádku Baba Jaga.

Prusko-rakouská válka 1866
V úterý 3. května v rámci připomenutí 150. výročí bitvy u Hradce Králové připravilo mu-

zeum přednášku. Přednáška byla svým zpracováním vhodná pro děti ZŠ. Kromě toho, že po-
pisovala průběh bitvy a tehdejší zbraně, zaměřila se především na příčiny a následky prusko-
rakouského konfliktu. Součástí bylo i vysvětlení vzniku moderního Německa, situaci Čechů
při rakousko-uherském vyrovnání nebo založení Červeného kříže. Zmínka byla také o souvi-
sející bitvě o Dvůr Králové nad Labem.

Včelí produkty a jejich účinky na lidské zdraví
Pro včelaře i nevčelařskou veřejnost přednášel 21. května RNDr. Václav Švamberk zasvě-

cené informace o účincích medu, pylu, propolisu, mateří kašičky, ale i včelího jedu na zdraví
člověka. Prostor byl i na dotazy a ke zhlédnutí výstavky k tématu, včetně včelstva v zaskle-
ném úlu.  Zájemci si mohli  rovněž koupit  knihy RNDr. Švamberka Včelí pastva,  Prostředí
a včely i fenologický kalendář. 

ZOO Dvůr Králové, a. s.
Zoo vítá návštěvníky již 70 let

U příležitosti  výročí  otevření  zahrady byla  pojmenována první  dvě
mláďata kriticky ohrožených drilů černolících, která se ve Dvoře Králové

nad Labem podařilo odchovat. 
Už sedmdesát let funguje ve Dvoře Králové nad Labem zoologická zahrada a v posledních

desetiletích právě takové heslo její pracovníci razí. V rámci víkendového programu výročních
oslav byl slavnostně uveden do provozu přebudovaný hlavní vstup do areálu, nová restaurace
a pojmenování se dočkala také mláďata drilů, afrických primátů. 

„Hlavní brána se slavnostně otvírá asi počtvrté. Pokaždé to bylo při  nějaké slavnostní
chvíli. Tentokrát jsme se rozhodli zmodernizovat hlavní vchod tak, aby působil jako vjezd do
afrického národního parku,“ řekl ředitel královédvorské zoo Přemysl Rabas. 

Oslavit  70.  narozeniny
přijela  řada  význačných
osobností  a  pracovníků,
kteří  se  v  minulosti  za-
sloužili  o věhlas zahrady.
„Je  důležité  si  uvědomit,
že zahrada není jen otáz-
kou  turistiky  a  dětského
vyžití.  Plní ale i význam-
nou  roli  v  zachovávání
druhů  zvířat,  která  se
často  nachází  na  pokraji
vyhynutí.  Těm,  kteří  se
podíleli  na  vzniku,  ale
i  zušlechťování  této  zoo
proto patří obrovský dík,“

řekl třeba Pavel Bělobrádek, místopředseda vlády České republiky. Sám vystudovaný veteri-
nář, který též přijel výročí oslavit (na snímku vedle ředitele zoo). 
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U příležitosti oslav byla pojmenována první dvě mláďata kriticky ohrožených drilů černolí-
cích, která se zoo podařilo odchovat. Jejími kmotry se stali zástupci nigerijské ambasády a da-
li jim jména Mambilla a Obudu. „V Africe se traduje, že pokud dáte někomu jméno, přispějete
mu něčím do života. Tato nádherná stvoření pocházejí z mé země, patří do oblasti, která leží
na hranicích s Kamerunem. Proto bych mladým drilům rád věnoval jména podle pohoří, kde
ve volné přírodě stále ještě tato zvířata žijí,“ řekl v této slavnostní chvíli Garba Abubakar
z nigerijského velvyslanectví, kterého doprovázela Patricia Obiajulu. Mambille a Obudu vě-
novali nigerijští diplomaté také finanční dar. 

Upraveno z Krkonošského deníku, 8. května, Jaroslav Pich

Vodušky ze zoo vyrazily na výlet
Varování před silnými dešti se v regionu vyplnilo jen napůl. Dvůr Králové nad Labem za-

sypala sprcha krup. Problémy museli řešit pracovníci zoologické zahrady, protože některé an-
tilopy, vodušky červené, se 25. května dostaly mimo výběh. Rychle tekoucí voda s sebou na
polích brala bláto a nápor nevydržely dva betonové bloky oplocení. „Z padesátičlenného stá-
da jich necelá desítka odešla vzniklým otvorem v plotě mimo areál. Ostatní zvířata zůstala
uvnitř. Uniklé vodušky se držely pohromadě a v blízkosti zoo,“ sdělil zoolog Luděk Čulík. 

Krkonošský deník, 26. května

Do zoo se po 14 letech vrátili hroši
V královédvorské zoo byly do letního výběhu s vodní nádrží vypuštěny dvě nové hroší sa-

mice. Čtyřletá Hula přijela z belgické Zoo Pairi Daiza, o necelý rok mladší Mona dorazila ze
zoo v Kodani. Hroši se tak do Dvora Králové nad Labem vrátili po 14 letech. Zoo chovala
hrochy od roku 1966, v roce 1972 se jí podařilo odchovat první mládě. Celkem zoo odchovala
osm mláďat, z toho šest samic a dva samce. Posledním hrochem v královédvorské zoo byl sa-
mec Heini, kterého zahrada v červenci 2002 darovala do zahraničí kvůli rekonstrukci pavilonu
slonů, kde do té doby byli i hroši a tapíři. 

Krkonošský deník, 31. května
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Zprava velvyslanec Garba Abubakar a Patricia Obiajulu
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Nová regionální turistická hra o pobyty v regionu
Lákadlem této a příští turistické sezony v regionu byla kromě zajímavostí a památek také

nová regionální turistická hra, kterou připravilo město Dvůr Králové nad Labem ve spolupráci
se ZOO Dvůr Králové, a. s., a Revitalizací Kuks. Hra měla pomoci rozvoji cestovního ruchu
na Královédvorsku a podpořit tím místní podnikatele. Regionální turistická hra odstartovala
na konci května a potrvá do 17. září 2017.

Základem je brožura s herním plánem, kterou návštěvníci získali po zaplacení vstupného
buď v Městském muzeu ve Dvoře Králové nad Labem a v ZOO Dvůr Králové, a. s., nebo ji
dostali v Informačním centru v Kuksu po nákupu produktů v hodnotě alespoň 100 Kč. Turisté
během pobytu v regionu získávali na vybraných místech (ubytovací zařízení, restaurace, ob-
chody a další) známky, které nalepili do herního plánu, a buď získali některou z drobnějších
cen (za 5 nalepených známek) nebo byli zařazeni do slosování o hlavní ceny.

Kompletní seznam známkových míst našli hráči v herním plánu. Kromě toho v něm byla
uvedena i takzvaná bezobslužná místa – přírodní atraktivity jako přehrada Les Království,
Čertovy hrady nebo Zvičina. Na tato místa byly nainstalovány informační cedule odkazující
na  turistickou  hru  s  obrysovým piktogramem,  na  který  hráči  přiložili  herní  plán  a  obrys
obkreslili. 

Kromě herního plánu byla v brožuře také podrobná pravidla, mapa s vyznačenými znám-
kovými místy a turistickými cíli nebo informace o zapojených subjektech. „Ráda bych podě-
kovala všem partnerům, do turistické hry se nakonec zapojilo 32 podnikatelských subjektů,“
uvedla Alexandra Jiřičková a pokračovala:  „Snažili jsme se návštěvníkům regionu přiblížit
oblast ORP Dvůr Králové nad Labem, nechybí ale ani Lázně Velichovky a Tadeášovy domky,
které jsou mimo tuto oblast, ovšem patří ke známkovým místům.“

K tomu, aby byl hráč zařazen do slosování o hlavní cenu, je třeba, aby nasbíral 20 známek.
Losování se uskuteční až po skončení hry, tedy na podzim roku 2017. „Máme připraveny za-
jímavé ceny, například víkendový pobyt s překvapením v ZOO Dvůr Králové, a. s., romantický
víkend v Kuksu, adrenalinový pobyt v  hotelu Lázně pod Zvičinou, wellness pobyt v Tade-
ášových domcích a luxusní ložní prádlo v hodnotě 8 tisíc korun,“ podotkla místostarostka
Alexandra Jiřičková.

www.mudk.cz, květen 2016
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Josef Židek zanechal stopu v královédvorské kultuře
„Logika poezie nijak nemůže utrpět řečí. Může od ní vše očekávat. Je zpěvem myšlenky.

A hudba jí klečí u nohou.“ MAUROIS
Bylo prosluněné podzimní odpoledne, seděla jsem uprostřed haly a zpívala s kytarou li-

dové písničky, právě se konala oslava narozenin usměvavé dívenky... Aniž bych ovšem tušila,
že se nalézám v domě, kde žil velký učitel hudby, pan profesor Josef Židek. 

Ony národní písně, ke kterým mám vřelý vztah, jsem poznávala především prostřednictvím
pana učitele. K povinným houslovým etudám a přednesu jsem měla totiž pokaždé zahrát i ně-
kterou z písní. Pokud u nich byla i slova, donutilo mne to naučit se je také zpívat. Tímto v nás,
žácích, myslím záměrně, probouzel zájem o lidovou poetiku. Vzpomínám si na menší učebnu,
kde na mne čekal výhled na park a „obecenstvo“, a to velmi slavné, neboť busty Dvořáka,
Foerstera, Smetany a Fibicha byly jeho tichými kolegy a společníky.

Josef Židek se narodil 2. února 1920 v Hrochově Týnci do hudební rodiny, jeho otec zde
byl varhaníkem a kapelníkem. Vystudoval pražskou konzervatoř u profesora B. A. Wieder-
manna. Jeho hudební záběr, nebo chcete-li akční rádius, byl nezvykle široký. Vedle toho, že se
stal dvorským varhaníkem, soukromě vyučoval hudbě, od roku 1940 působil jako ředitel kúru
a v kostele sv. Jana Křtitele vedl chrámový sbor. Roku 1942 byl přizván jako druhý dirigent
do pěveckého sboru Záboj, který patří k nejstarším spolkům svého druhu v České republice.
Sbor se pod jeho vedením prezentoval i v cizině (Německu, Itálii, Francii). V roce 1987 byl
Záboj oceněn jako jeden z nejlepších sborů na mezinárodní přehlídce sborového zpěvu v Pra-
ze, kde profesor Židek dostal také cenu za dirigování. Současně svou taktovkou řídil i dvorský
symfonický orchestr Dvořák, který uváděl na koncertech náročný repertoár a vytvářel tak Zá-
boji harmonický protipól hudbou instrumentální (v tomto symfonickém orchestru jsem měl tu
čest hrát na violu – pozn. kronikáře).

Jako violoncellista působil ve smyčcovém kvartetu spolu s dalšími pedagogy z umělecké
školy. Dokonce se traduje historka, že měl tak obsáhlý notový archiv, že když do města zaví-
talo na turné pražské kvarteto, pan Židek neváhal ani minutu a běžel hudebníkům obstarat
party,  které  slavní  hudebníci  v  chvatu  zapomněli  doma.  Byl  člověkem,  který  dlouhodobě
ovlivnil pozitivně kulturní dění v kraji, domnívám se, že vychoval řadu hudebníků a rozjel
vlnu, která jede dodnes. Za svůj život se musel potýkat s různými okolnostmi a vlivy, které
kulturu omezovaly či utlumovaly. Jeho charakter však nezlomily, statečně a s grácií šel osobi-
tou cestou a předával své zkušenosti a znalosti nejen z hudby, ale i poetiky a estetiky. Když
v roce 2006 zemřel, rozloučit se s ním tenkrát přišla široká veřejnost,  Záboj také nemohl
chybět. Proto jsem velmi ráda, že právě po panu profesorovi byla v našem městě pojmenová-
na jedna z ulic. 

V letošním květnu uplynulo desáté výročí od jeho úmrtí. Na tradičním jarním koncertu Zá-
boj vzpomenul na svého dlouholetého sbormistra. Vedle této připomínky připravila římskoka-
tolická farnost a Záboj i vzpomínkový večer,  který se konal v pátek 27. května v kostele
sv. Jana Křtitele. Během večera bylo slouženo requiem za prof. Židka s doprovodem „jeho“
Záboje, zazněly vzpomínky pamětníků, doplněné expozicí fotografií a instalací pamětní des-
ky.

Noviny královédvorské radnice 5/2016, Dita Jarošová, DiS.
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ŠKOLY

Gymnázium
Extra třída je projekt velkého potenciálu

O tom, jak může být užitečný a efektivní projekt, všechny přesvědčila
2. C Gymnázia Dvůr Králové nad Labem. V neděli 15. května slavnostně
odhalila informační tabuli na starém židovském hřbitově.

Studenti měli možnost (a ve složité zkoušce ji využili), aby pomohli
městu, ve kterém žijí. Někteří připravili rozpočet, jiní se nebáli oslovit sponzory, další zor-
ganizovali se svými rodiči pomoc při přípravě tabule, která byla umístěna na židovském hřbi-
tově, hodně studentů pomohlo při přípravách na slavnost a mnoho jich přiložilo ruku k dílu
při jejím průběhu. 

Poznali nejen, že svět správného investování času a úsilí přináší ovoce, ale taky to, že v je-
jich okolí je mnoho lidí, na které se mohou obrátit s prosbou o pomoc. Mezi ty patří pan dok-
tor Hojný, který vůbec upozornil na problematiku zapomenutého střípku historie Dvora – ži-
dovského obyvatelstva – a později pomáhal při kontaktování židovské obce. Také pan archi-
tekt Černý ukázal na významné obyvatele židovského původu a dodal tak další inspiraci pro
studenty. V neposlední řadě pan profesor Rejchrt, který se projevil jako poradce při plánování
projektu, ale i jako člověk, který studenty občas umírnil a dodával tak spolupracující třídě řád.
Také administrativní síla v podobě pana ředitele Mináře nezůstala pozadu a nesmí se zapo-
menout na paní profesorku Syrovátkovou, která v rámci hodin mediální výchovy jako první
obeznámila třídu s židovskou obcí, která ve městě kdysi byla. Rozhodující roli sehráli trpěliví
a obětaví rodiče žáků 2. C, zvláště pan magistr Holan a pan Veselý.

Ale úspěch celé třídy nezáležel jen na schopnostech něco sepsat nebo se něco naučit, ale
taky na skvělé umělecké části, kterou při odhalení zajistila místní základní umělecká škola.
Tyto aspekty se v úsilí všech zúčastněných sečetly a nyní se každý může snadno dozvědět
něco nového, třeba jen tím, že si při procházce nasměruje kroky ke starému židovskému hřbi-
tovu. Doufejme, že tabule nám vydrží dlouho a že se křivda podobná té, kterou připomíná, už
nikdy nezopakuje. Celou akci doplnili žáci ze základní umělecké školy R. A. Dvorského kon-
certem žesťového kvartetu V. Matuškové, T. Dederová (žákyně učitele T. Valtery), a rocková
formace Silmaril učitele J. Prouzy.

www.gym-dk.cz, Ondřej Vaněk, 2. C

Základní škola Schulzovy sady
„Masterchefky“ vyhrály celostátní kulinářskou soutěž 

Do Prahy se v sobotu 28. května sjely na finálové klání Coolinaření
s Albertem týmy z celé České republiky a na Holešovickém tržišti to brzy
začínalo houstnout. „Masterchefky“ ze Dvora Králové nad Labem tvořily
jeden z 12 soutěžních týmů ve své kategorii a nervozita soutěžících byla
cítit ve vzduchu.

Dvanáct tříčlenných týmů mělo za úkol připravit před zraky odborné
poroty pohoštění z předem daných druhů ovoce a zeleniny a odpovědět na kvízovou otázku
z oblasti zdravé výživy. V porotě zasedli šéfkuchaři Školy vaření Chefparade Vladimír Palič-
ka a Jan Hajný, novinářka Darina Křivánková, odborník na výživu RNDr. Pavel Suchánek,
manažerka komunikace značky Albert Barbora Vanko a zástupce Zdravé 5 Blanka Lišková.
Porotci hodnotili nápad, kreativní ztvárnění, složení i výslednou prezentaci pokrmu. Bedlivě
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sledovali každý krok, který soutěžící podnikali. 
„Masterchefky“ vsadily na originalitu, a vytvořily tak výjimečnou svačinu – korunovační

klenoty. Nejen, že si po celé ČR připomínáme významné výročí narození Otce vlasti – Karla
IV., ale především ctily to, odkud pocházejí – z věnného města, města královny. Skvělou at-
mosféru podpořili i naši fanoušci – spolužáci ze třídy a někteří rodiče, kterým patří velké po-
děkování za pomoc. Myslím, že nikdo z tamních nečekal, že přijede podpořit ,,Dvoračky“
celý autobus… Po krátké poradě poroty přišly očekávané výsledky. Atmosféra by se dala krá-
jet, k čemuž přispěly i vysoké teploty uvnitř haly. Když se ozvalo z úst moderátora vyhlášení
1. místa z celé ČR a zazněly ,,Masterchefky“ Dvůr Králové nad Labem, ovládla nás silná
vlna emocí, že někteří uronily i slzy štěstí. Toto nikdo z nás nečekal. Obrovské překvapení
a zároveň neuvěření, že je to pravda. Chvíli všem trvalo, než si uvědomili, co dokázali, o to
větší byla posléze oslava. Za samotnou účast ve finále ale vděčíme především všem lidem,
kteří  nám poslali  hlasy.  Bez jejich ,,kliknutí“ bychom se tam samozřejmě nedostali.  Ještě
jednou velký dík. A co na vítězky čeká? Děvčata vyhrála zážitkový víkend na farmě v lůně
překrásné přírody v Orlově u Příbrami. 

Královédvorsko.cz, Mgr. Markéta Johnová 

Základní umělecká škola R. A. Dvorského
Úspěch Anny Václavíkové

V sobotu 7. května se žákyně učitelky Milady Petrášové, Anna Václavíková, zúčastnila
mezinárodní soutěže Broumovská klávesa a mezi účastníky z České republiky, Polska, Ukraji-
ny a Slovenska získala v nejmladší kategorii 10. místo.

Koncert žáků ZUŠ
Ve středu 11. května se uskutečnil v kostele Nejsvětější trojice v Kuksu koncert žáků zá-

kladních uměleckých škol okresu Trutnov, kde královédvorskou ZUŠ reprezentoval soubor
Glass Pinnacle a žesťové kvarteto. Dalšími účastníky byli žáci ZUŠ Hostinné, Rtyně v Pod-
krkonoší, Trutnov, Úpice, Vrchlabí a Žacléř.

Divadelní představení
Ve středu 11. května uvedla 1. a 2. skupina žáků literárně-dramatického oboru Ladislava

Peřiny divadelní představení.

Koncert Hraje celá rodina
Ve čtvrtek 12. května probíhal v sále ZUŠ koncert Hraje celá rodina, na kterém vystoupili

žáci školy se svými rodiči.

118



Vystoupení žáků ZUŠ
Ve čtvrtek 15. května vystoupilo žesťové kvarteto Vladimíry Matuškové, Tereza Dederová

– žákyně Tomáše Valtery a rocková formace Silamril Jiřího Prouzy u příležitosti slavnostního
odhalení informační tabule na židovském hřbitově.  Informační tabule vyla projektem 2. C
Gymnázia Dvůr Králové nad Labem.

Koncert žáků ZUŠ
Ve středu 18. května se uskutečnil ve Špýcharu městského muzea koncert žáků klavírního

oddělení ze tříd Milady Petrášové, Marka Igla a Libuše Flečkové. Koncert byl sestaven ze
skladeb Milana Igla.

Výstava Symbol
V pondělí 23. května se uskutečnila vernisáž výstavy výběru prací studentů keramické díl-

ny Jindry Vikové ze studia Jarmily Tyrnerové v Kohoutově pod názvem Symboly. Slovem
provedl Ladislav Peřina v hudebním programu vystoupili učitelé ZUŠ.

Koncert školních rockových kapel
V úterý 31. května se v sále základní umělecké školy představily no koncertu školní ro-

ckové kapely Silmaril a Elbereth.

SPORT

Fotbalový klub TJ Dvůr Králové nad Labem
Dvůr Králové nad Labem – Jablonec nad Jizerou 2:1 (1:0)

Divizním šlágrem 25. kola v neděli 15. května byl z regionálního po-
hledu rozhodně duel ve městě na Labi. Souboj tabulkových sousedů zde

ovládli domácí hráči, když toho soupeři z Jablonce nad Jizerou příliš nedovolili. Už v dalším
dějství dojde k podkrkonošskému derby mezi Trutnovem a Dvorem Králové nad Labem. 

Souboj tabulkových sousedů dopadl stejně jako na podzim lépe pro svěřence kouče Pavla
Matějky. Dvoráci šli v utkání s tradičním soupeřem důrazněji za vítězstvím a po zásluze si jej
i připsali. V 18. minutě vybojoval rohový kop Vitebský a na Podolníkův centr si naběhl všu-
dybyl Kruliš 1:0. 

Brzy po přestávce pronikl do šestnáctky útočník Dvora Janouch a po jeho nezištné přihráv-
ce vymetl pavučiny v brance Farského Voldán. Zbytek utkání výrazně poznamenal silný déšť
a hosté se dočkali  korekce v nastaveném čase,  kdy Halama z trestného kopu propálil  vše
včetně brankáře Vaníčka.

Krkonošský deník, 17. května, Tomáš Otradovský

Trutnov – Dvůr Králové nad Labem 0:6 (0:4)
Zatímco v sezoně minulé Dvoráci na trutnovském pažitu schytali výprask 5:0, 22. květen

jakoby zvolili za den odplaty. A to doslova. Týmu trenéra Dvořáka totiž nasázeli ještě o jeden
gól více. Střelecký účet zápasu hosté rozepsali po necelé minutě hry. Voldán ještě v tutovce
proti  brankáři  Šťastnému neuspěl,  z dorážky však do opuštěné branky zamířil  Fejk.  Další
smolnou minutou se  pro  domácí  borce  ukázala  třináctá.  Při  náběhu do šestnáctky Marks
fauloval Rejla a z nařízené penalty zvýšil na 0:2 Podolník. 

Pokud chtěli domácí myslet na zvrat, pak pro ně byla klíčovým momentem obří šance Ma-
tějky. Ten se objevil zcela sám před Vaníčkem, měl spoustu času na jakékoliv zakončení, zvo-
lil však to nejhorší možné, když trefil jen strážce dvorské branky. A přišel trest. Ve 33. minutě
totiž snadno skóroval Vitebský a do pauzy stihli hosté další proměněný pokutový kop po zá-

119



kroku na Janoucha. Ranou do šibenice se prosadil Voldán. 

Poločasový stav kopíroval již zmiňovanou rok a půl starou záležitost, tentokrát ale stejným
skóre vedli dvorští hráči. Kdo čekal, že se hosté spokojí s jistotou tří bodů, brzy po pauze zjis-
til, jak se spletl. Hned po dvou minutách druhé půle totiž do „české uličky“ vlétl Fejk a samo-
statný únik na Šťastného zakončil hokejovým blafákem. Za další dvě minuty pláchl obraně
znovu Fejk a dorostenci Vitebskému stačilo být v šestnáctce důraznější než poslední obránce
0:6! 

Krkonošský deník, 24. května, Tomáš Otradovský

Dvůr Králové nad Labem – Nový Bor 2:0 (2:0)
Fotbalisté Dvora na jaře válí a krom soubojů s hradeckou Olympií a Živanicemi dokázali

bodovat ve všech zbývajících duelech. Nezměnil na tom nic ani nedělní zápas 29. května s tý-
mem Nového Boru, který se pod Hankovým domem představil ve velmi dobrém světle. Hosté
si během devadesáti minut dokázali vypracovat spoustu šancí, domácí gólman Jakub Vaníček
ale potvrdil, že řada jeho čistých kont není dílem náhody. 

Start do zápasu ale měli o mnoho lepší Dvoráci. V 11. minutě se nijak nerozpakoval Vol-
dán, po zisku míče odcentroval a v šestnáctce hlavou prodloužil balón do sítě Kruliš. Ne-
utekly ani tři minuty a na tabuli svítil stav 2:0. To rozehrával trestný kop Ondra Vaníček a na
jeho centr si naběhl tentokrát Fejk. 

Dvoubrankové vedení na chvíli Matějkovi svěřenci ukolébalo a ještě do přestávky mohl
přijít trest. Lob Stromeckého ale lízl břevno a na stejném místě skončila i dělovka Broschin-
ského. Pak dvakrát úřadoval gólman Vaníček, na němž si před pauzou vylámali zuby Stro-
mecký s Kubešem. 

Ani ve druhé půli si hosté ve dvou tutovkách na strážce dvorské branky nepřišli, a jelikož
s obrovskými šancemi na druhé straně nenaložili správně ani Voldán s Vágnerem, skončil za-
jímavý duel vítězstvím Dvora 2:0. 

Krkonošský deník, 31. května, Tomáš Otradovský 

1. Házenkářský klub Dvůr Králové nad Labem
O první ligu jsme přišli hlavně doma

Královédvorští házenkáři si na závěr sezony vyzkoušeli hru bez gól-
mana Babčaníka. Mezi tyčemi jej zastoupil Zelinka a inkasoval 42 bra-
nek. Je konec. Královédvorští házenkáři v sobotu 14. května odehráli zá-
věrečný duel sezony a minimálně na rok i poslední zápas v I. lize. Už
před utkáním v Přerově totiž bylo jasné, že ze sestupové jedenácté pozice

se Dvoráci pohnout nemohou. 

K derniéře Východočeši odjížděli  jen ze základním počtem hráčů. Navíc bez brankáře.
Chybět ale nemohl Pavel Etrich,  jenž v sezoně odehrál všech 20 zápasů a s Krkonošským
deníkem se podělil o dojmy z posledního duelu i celé sezony. 
Skončila vám sezona, která z pohledu klubu nebyla úspěšná. Kde se podle vás rozhodlo
o sestupu z první ligy? 

Dá se říct, že jsme o udržení bojovali téměř až do posledního kola, ale z mého pohledu
bylo nakonec rozhodující podzimní utkání s Olomoucí, které jsme doma ostudně nezvládli. 
Boj o záchranu byl  letos  dramatický a jistotu dlouho nemělo hned několik mužstev.
V čem hledat příčiny, že zbyl černý Petr právě na Dvůr? 

S týmy bojujícími o záchranu jsme měli horší vzájemné zápasy a nepohlídali jsme si domá-
cí utkání. V jarní části jsme jich několik prohráli až v naprostém závěru. Soupeři byli samo-
zřejmě kvalitní, ale když vedeme o pět branek, tak už bychom taková utkání ztrácet neměli.
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Asi se projevila nezkušenost. Velká porce zodpovědnosti v této sezoně byla na dorostencích
a skok ze druhé ligy dorostu do první ligy mužů je obrovský. Věřím ale, že tyto zkušenosti
kluci zúročí v dalších sezonách. 

Podepíše se sestup do druhé ligy na stavu kádru? Hlásí někdo konec kariéry? 
Jisté je, že příští rok už nebudeme moct počítat s Jirkou Grohem, který definitivně přestou-

pil do Jičína. Je těsně po konci sezony, takže musíme počkat, až hlavy vychladnou. Defini-
tivně nikdo nic  neříkal,  ale  je  otázkou,  zda starší  kluci  ještě  budou mít  chuť.  Musíme si
sednout s vedením a říct si, jak to bude dál. Minimálně by měl přijít nějaký gólman, to je post,
kde nemáme moc rezerv. 

Vás jistě těší, že se letos opět výrazně zadařilo mládeži. Starší dorostenci atakovali titul
ve druhé lize. Věříte, že právě s pomocí mladé generace dokážete I. ligu do Dvora brzy
vrátit? 

Klukům jsem to  přál  moc,  bohužel  se  na  konci  projevil  úzký kádr,  ale  i  tak  je  jejich
umístění  úspěchem  (Dvoráci  skončili  čtvrtí,  dva  body  za  vítězem  soutěže –  pozn.  aut.).
Dvorská házená ale není jen dorost a muži, taky žáci si vedou dobře, probojovali se do celo-
státní žákovské ligy. Takže věřím, že o házenou v našem městě se bát nemusíme. Záleží ale na
nich, zda u toho vydrží. Přechod do mužů je vždycky krizový – škola, práce. Pokud vydrží,
tak bychom o první ligu bojovat mohli, to jsme si dokázali před třemi lety. 

V posledním kole jste dopřáli jediné vítězství v ročníku Přerovu. Jaký to byl zápas? 
Do Přerova jsme jeli opravdu s jediným cílem, dohrát soutěž a nezranit se. Nakonec také

neplánovaně s úzkým kádrem. Kdyby se ještě o něco hrálo, tak by se k tomuto utkání samo-
zřejmě přistoupilo  jinak,  ale  dorostenci,  kteří  ve stejné  době hráli  v  Úvalech  (remizovali
24:24 – pozn. aut.), měli ještě šanci vylepšit si své umístění, takže se dala přednost jim. 

Už se vám někdy stalo, abyste k zápasu jeli bez brankáře? 
Nic takového nepamatuji, rozhodně ne v mužské kategorii. Nutno ale říct, že „Zelí“ podal

slušný výkon. 

Jak napovídáte, nakonec si mezi tři tyče stoupl Martin Zelinka. To jste si losovali nebo
se přihlásil sám? 

Při pohledu na naši sestavu cestou na zápas se domluvili Radim Kulhánek s Martinem Ze-
linkou. O poločase se měli prostřídat. Zbytek hráčů by v brance totiž moc prostoru nezabral.
(smích).  Nakonec  se  „Zelímu“ začalo  celkem dařit,  takže  střídání  ani  nebylo  nutné,  toho
prostoru zabral opravdu dost (smích). 

Vy sám jste v sezoně nevynechal jediný zápas. Považujete se víc za srdcaře nebo jen
šťastlivce, kterému se vyhýbají zranění? 

Zdraví je základ, takže jsem samozřejmě rád, že se mi vážnější zranění vyhýbají. Pokud
můžu, jdu vždy rád hrát, není nad čím přemýšlet. Letos to už ale občas chtělo trochu přemá-
hání. 

Krkonošský deník, 20. května, Tomáš Otradovský

Tělocvičná jednota Sokol Dvůr Králové nad Labem
Zlatý úspěch sokolů na republikovém finále

Úžasného výsledku dosáhla o víkendu 29. května dvě čtyřčlenná druž-
stva župy Podkrkonošské-Jiráskovy na republikovém finále soutěže v so-
kolské všestrannosti, v nichž závodili také čtyři závodníci Sokola Dvůr
Králové nad Labem: Adéla Rutrlová, Simon Rajsner, Pavel Rausa a Ma-

těj Kubíček. Královédvorští závodníci byli na přeboru České obce sokolské velmi úspěšní, Si-
mon Rajsner vybojoval zlaté medaile za plavání a atletiku, bronz za šplh, 6. místo v gymnasti-
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ce a celkové vítězství v kategorii mladší žáci II. Matěj Kubíček získal bronz za atletiku, Adéla
Rutrlová skončila o 4 body na 4. místě v atletickém čtyřboji mezi 42 závodnicemi a Pavel
Rausa na sedmém místě v gymnastice. Závodníci ze sokolských jednot Dvůr Králové nad
Labem, Náchod, Police nad Metují a Jaroměř společně vybojovali 19 individuálních medailí
a dvě zlaté medaile v soutěži družstev. Obě družstva získala od náčelnictva České obce sokol-
ské pobyt na sokolském táboře v rakouských Alpách. Obrovský úspěch dokazuje, že sokolská
všestrannost v našem regionu je na skvělé úrovni a patří v naší republice ke špičce.

Text: Mgr. Pavlína Špatenková

Dres Dominika Haška na turnaji o pohár starosty města vydražili
hokejisté HC Rodos

 V sobotu 28. května se na stadionu pod Hankovým domem konal turnaj v malé kopané.
Mezi 8 týmy, z nichž hned dva byly složeny z významných osobností kultury a sportu, zvítězil
tým královédvorské firmy Plachetka. Na druhém místě byly Berušky a třetí Borussia Dort-
špunt z pražské Hanspaulky.

Nejdůležitější na celém odpoledni však byla zábava a charitativní aspekt celé akce. Dres
Dominika Haška s podpisem a společnou fotografií totiž za 5.000 Kč vydražili společně hoke-
jisté HC Rodos. Část vybraných peněz bude rozdělena mezi oční školu a Královédvorskou
Arniku, jejíž dobrovolní členové se starají o staré a nemohoucí spoluobčany. 

Královédvorsko.cz, 30. května

Trutnovský půlmaraton pro Královédvoračku
Aneta Khýrová neměla na Trutnovském půlmaratonu v neděli 26. května konkurenci. Při-

jela, odběhla, zvítězila – takto krátce by se dal okomentovat nedělní výborný běžecký výkon
Anety Khýrové (Redpoint Eleven Team), 23leté rodačky ze Dvora Králové nad Labem, kdy
po uběhnutí nedělního 1. ročníku OlfinCar Trutnovského půlmaratonu vyhrála 1. místo v ka-
tegorii žen do 25 let ve vynikajícím čase 1:29 hod., a zvítězila tak i v celkovém umístění žen!
V celkovém pořadí byla 17. ze všech 174 účastníků běhu na 21 km! Skromná dívčina přijela
ze Dvora Králové nad Labem na kole, přezula boty, s lehkostí doběhla, přezula boty a v poho-
dě odjela na kole zpět domů do Dvora. Ančo, díky, byla jsi úžasná! Dobře jsi jim to nandala! 

Královédvorsko.cz, Jana Brátová

ZÁJMOVÁ ČINNOST

Dům dětí a mládeže Jednička
Jednička na Dni s Lesy ČR

Ani letos nechyběla Jednička se svými stanovišti na tradiční akci Den
s Lesy ČR, který se konal 5. května. Všechny děti si mohly vyzkoušet
střelbu ze vzduchovky na terč, ochutnat čaj z darů přírody, vyrobit si zá-

lesáckou záložku se stopami zvěře, dozvědět se něco zajímavého z mineralogie nebo si nechat
něco pěkného namalovat  na obličej.

Text: Sylvie Černotová, DiS.

Noc na hvězdárně
O Noc na Hvězdárně, která proběhla ve dnech 6.–7. května, byl opět velký zájem. Jelo

16 dětí, což je asi maximum účastníků vzhledem k prostoru na spaní. Ze strany Hvězdárny
v Úpici bylo opět vše perfektně připraveno, tentokráte se o nás postaral pan Radovan Mrllák.
Oficiální program začal od 20. hodiny. Do té doby si děti užívaly krásného počasí ve ven-

122



kovních prostorách hvězdárny. V programu bylo promítání a zajímavé povídání o hvězdách,
souhvězdích, planetách, celkově o astronomii, zajímavosti z kosmonautiky. Protože bylo nád-
herné  počasí,  bylo  možné  pozorování  hvězdné  noční  oblohy  pouhým  okem.  Na  střeše
hvězdárny a v kopuli planetária pak dalekohledem hvězdy, planety a hvězdokupy. Noční po-
zorování je vždy krásné, ale únavné. Po krátkém nočním odpočinku výletníci absolvovali pro-
hlídku venkovních pracovišť hvězdárny. Prohlédli si místo, kde je umístěn seismograf na mě-
ření zemětřesení, prostory, kde se předpovídá počasí, měří srážky, vítr, Sluneční domek, kde
jsou veškeré měřicí přístroje týkající se Slunce. Nechyběla ani prohlídka nejstaršího, ale stále
funkčního  dalekohledu  na  hvězdárně,  který  sestavil  pan  Bečvář,  pozorování  v  kopuli
planetária a promítání v přednáškové místnosti. Pobyt na Hvězdárně se opět vydařil, všichni
byli spokojeni.

Text: Dana Kudrnovská 

Jednička na Zvičině – Otvírání turistické sezony
V rámci Otevírání turistické sezony jsme opět vyrazili na vrch Zvičinu, abychom tu spolu

se sdružením Podzvičinsko pro malé i velké připravili soutěžní okruh, tentokrát na téma Zví-
řata a zvířátka. Každý, kdo se do soutěže zapojil a zdárně splnil všechny úkoly, které si zvířát-
ka nachystala, tak mohl získat drobný dárek. 

Text: Sylvie Černotová, Dis.

Výlet za Karlem IV.
Letošní kulaté výročí našeho nejvýznamnějšího panovníka se setkalo opravdu s velkým zá-

jmem veřejnosti, včetně základních škol. Proto nepřekvapila Bc. Vladimíra Jiřičku žádost vy-
učujících 3.–5. tříd ZŠ Schulzovy sady, zda by pro ně nepřipravil výlet do Prahy na téma Ka-
rel IV. První Výlet za Karlem IV. pro 5. třídy se uskutečnil 8. dubna, druhý s účastí 3. a 4. tří -
dy 9. května 2016. V obou případech se zájezdu zúčastnilo bezmála 50 žáků.

I když trasy obou výletů nebyly zcela totožné, ani na jedné nesměl chybět Pražský hrad.
Mile překvapilo nadšení z jeho areálu zejména mezi mladšími dětmi.  Prohlédly si Chrám
sv. Víta i Zlatou uličku s ochozovou chodbou plnou zbroje a zbraní, podívaly se na město
z rampy Hradu. Další putování vedlo na vyhlídku Svatováclavské vinice. Dětem byly předsta-
veny další významné stavby Prahy a dozvěděly se pár zajímavostí o vinařství a Karlovi IV.
Pro všechny pak bylo zajímavým zpestřením nahlédnutí do kuriózní nejužší pražské uličky
řízené semaforem. Průvodce nemohl opomenout ani Karlův most. Zastávka zde byla věnová-
na nejen jeho výstavbě, ale i několika pověstem. K odpočinku a občerstvení využily obě vý-
pravy zelenou oázu v centru města – Františkánskou zahradu. Se skupinou starších dětí na-
hlédli průvodci i do chrámu Panny Marie Sněžné, s mladšími se podívali do pozoruhodných
prostor hlavní pražské pošty v Jindřišské ulici. 

Text: Bc. Vladimír Jiřička

Prima hrátky v Jedničce aneb Zahradní slavnost pro děti
Již 6. ročník této zábavní akce, který přilákal přes dvě stovky návštěvníků, se konal druhou

květnovou sobotu (14. května) opět na rozlehlé zahradě DDM Jednička. Pro děti byl připra-
vený bohatý program, na své si přišli ale i dospělí účastníci.

Pestrá  ukázka volnočasových aktivit,  nejrůznější  workshopy,  dílničky,  soutěže,  zábavní
koutky i zajímavá vystoupení – to vše zahrnoval letošní program Prima hrátek.

Kromě oblíbených tradičních aktivit, jakými jsou skákací hrad, IQ koutek, jízda na šlapa-
cích minikárách a koloběžkách, bublinárium, lanové aktivity a podobně, nabídl tento ročník
i spoustu novinek.

123



Mezi největší atrakce patřila
ukázka dřevosochání pana Mar-
tina  Kučery,  který  pomocí
motorové pily vytvořil před zra-
ky diváků z pařezu pokáceného
stromu  nádhernou  lišku,  která
teď zdobí areál Jedničky.

Další  zajímavou  novinkou
byl workshop plný pokusů a ex-
perimentů,  které  představila
skupina „Věda nás baví“. Veliké
oblibě se těšilo i žonglování se
skupinou OOPS, patchworkový
workshop,  poutavé  představení
ZOO Dvůr Králové, a. s., nebo
ukázka z činnosti dvorské měst-
ské  policie.  Nechyběly  ani  ru-
kodělné  workshopy,  sportovní
a pohybová stanoviště a soutě-
že.  Pohodovou  atmosféru  celé

akce doplnila svým vystoupení také kapela Springhit.
Dalších aktivit byla velká spousta a zástupy dětí čekaly také u stolečku, kde se malovalo na

obličej, nebo u trampolíny či „drink baru“, kde bylo možné namíchat si svůj vlastní nápoj.
V drobných soutěžích mohly děti sbírat razítka a vyhrát pěkné ceny.

Celým odpolednem provázela nejen dobrá nálada a pěkné počasí, ale také mladá moderá-
torka Barbora Kopecká a profesionální zvuk od firmy Sound service.

Text: Sylvie Černotová, DiS.

Znalec rostlin
Již  tradiční  přírodovědná  soutěž,  která  byla  připravena  pro  žáky  a  studenty  z  Krá-

lovédvorska, se konala dne 17. května v DDM. Úkolem soutěžících bylo rozpoznat 60 druhů
živých rostlin běžně rostoucích v našem okolí. Soutěžili žáci ze ZŠ Schulzovy sady a ZŠ Strž,
studenti  z Gymnázia Dvůr Králové nad Labem. Na „Znalce“ dorazila  i  studentka z  ČLA
Trutnov. Mezi 79 soutěžícími byli i žáci z 2. třídy, kteří si chtěli vyzkoušet svoje znalosti. Ně-
kteří dosáhli lepších výsledků než žáci z vyšších ročníků. V letošním ročníku Znalci rostlin
dosáhla nejvyššího počtu bodů Markéta Pecnová z gymnázia a stala se tak Znalcem rostlin
pro rok 2016.

Text: Dana Kudrnovská 

Putování dobou Karlovou 
Závěrečným počinem oddělení přírodovědy a turistiky DDM, věnovaným 700. výročí na-

rození Karla IV., byl pořad Putování dobou Karlovou, který se konal ve středu 18. května
v  Jedničce.  Byl  nabídnut  všem  základním  školám  okrsku  Dvůr  Králové  nad  Labem
s II. stupněm a školám středním. Zúčastnila se ho, bohužel, jen ZŠ Podharť a SŠIS. Přesto
byli nakonec organizátoři s účastí 134 žáků spokojeni.

Na školy čekala 4 stanoviště, která přibližovala alespoň část informací o Karlově životě
a jeho budovatelské i  jiné činnosti.  V první místnosti  přiblížil  Václav Lokvenc a Kryštof
Polák,  tak  trochu  i  divadelní  formou,  zejména  nelehké  panovníkovo  mládí  a  jeho  pobyt
u francouzského dvora.  Část výkladu byla věnována i  oběma rodům, z kterých Karel po-
cházel. Ve společenské místnosti se žáci dozvěděli mnohé o stavební činnosti Karla IV. u nás
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i v Evropě (Chrám sv. Víta, Karlův most, Karlštejn a další hrady, Karlovy Vary, Monte Carlo,
Karlsfried) i  o jeho dalších zakladatelských a hospodářských zásluhách (univerzita,  dovoz
nových odrůd vína, založení Velkého rybníka, dovoz parem). Objasněny byly i předpoklady
panovníkových  úspěchů  a  jeho  schopnosti.  Další  stanoviště  se  věnovalo  Karlově  válečné
činnosti v Itálii i jinde. David Benák v historickém kroji i s mladými pomocníky předvedli
dobové zbraně, přiblížili bitvu u Kresčaku i mnohé jiné zajímavosti z válčení ve 14. století,
včetně ukázek zbraní a zacházení s nimi. V poslední místnosti si děti mohly vyzkoušet různé
testy věnované době Karlově a dozvěděly se i něco navíc o našich památkách. Všechna zasta-
vení byla doplněna nástěnkami s obrázky, plánky a přehledy.

Třídy se na stanovištích střídaly podle písemných časových rozpisů,  a tak nedocházelo
k žádným tlačenicím ani časovému skluzu a vše probíhalo plynule. Akce se vydařila k plné
spokojenosti účastníků i organizátorů.

Text: Bc. Vladimír Jiřička

Okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů
Na okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů se i letos 19. května sjeli žáci z celého

Trutnovska. Ti vytvořili celkem 10 soutěžních týmů ve 3 kategoriích. Do krajského kola po-
stoupili vítězové první a druhé kategorie, a to jmenovitě: ZŠ Malé Svatoňovice v kategorii
starší a ZŠ Úpice Lány v kategorii mladší. Akce proběhla v přátelské a pohodové atmosféře,
a to zejména díky spolupráci s Besipem, Centrem služeb pro silniční dopravu, Dopravním in-
spektorátem PČR Trutnov, Městskou policií Dvůr Králové nad Labem.

Text: Bc. Lucie Pospíšilová

Závěrečná akademie
Závěrečná akademie proběhla v pátek 27. května na zahradě DDM Jednička. Na akademii

předvedlo svoji činnost celkem 153 dětí z 20 kroužků, a to především z kroužků hudebních,
tanečních a jazykových. Své práce vystavily také některé výtvarné kroužky. Na akademii se
přišlo podívat zhruba 200 rodičů, prarodičů a kamarádů. Celou akci moderovaly děti z mode-
rátorského kroužku, které jednotlivé kroužky představovaly a uváděly. Celá akce byla vy-
dařená a dětem i rodičům se líbila.

Text: Bc. Veronika Málková

Cyklotoulky
Cílem cyklotoulek, které proběhly 28. května pro děti od 10 let, byla Jaroměř. Účastníci

navštívili Železniční muzeum a Muzeum magie. Ve výtopně Železničního muzea si děti pro-
hlédli parní lokomotivy starší více než 110 let a další exponáty tohoto soukromého muzea.
Prohlídka byla doplněna o zasvěcený výklad průvodce muzea. Měli štěstí, před výtopnou byl
ten den i sraz veteránů, které měly spanilou jízdu. Asi nejvíce všechny zaujalo staré dřevěné
hasičské auto, které si mohli prohlédnout za asistence pana majitele. Dalším cílem cyklistů
bylo Muzeum magie. Průvodcem byl pan kouzelník. Na programu bylo zajímavé povídání
o tom, jak vlastně kouzelníci vznikli, jak žili, prohlídka muzea a kouzlení. V areálu je i blu-
diště, které jsme samozřejmě nevynechali. Výlet se vydařil, cyklisté nezmokli a dorazili domů
bez úhony.

Text: Dana Kudrnovská 

Den dětí v Libotově
V sobotu 28. května pracovníci Jedničky podruhé pomohli zajistit stanoviště na dětském

dni v Libotově, který navštívilo 314 dětí. Pomohli na stanovištích: malování na obličej, jízda
zručnosti, skoky v pytlích, chůze v ploutvích a souboj na kladině.

Text: Bc. Lucie Pospíšilová 
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ZAJÍMAVOSTI

Průtrž mračen nad Dvorem Králové nad Labem
V úterý 24. května odpoledne kolem 15. hodiny se nad městem přehnala průtrž mračen se

silným a vydatným deštěm, a dokonce i s krupobitím. V některých částech města došlo i ke
splachu bahna z polí. 

Na Benešově nábřeží od křižovatky u Teska až po odbočku k bývalé Tibě Zálabí byla sou-
vislá vrstva vody do výše nejméně 40 až 50 cm. Silnice byla s opatrností sjízdná, přesto v jed-
nom místě neopatrný řidič vjel do díry po předchozí rekonstrukci kanalizace a zůstal ve vodě
uvězněn. Sám jsem místem projížděl s velkou opatrností. 

Velký podíl  na vzniklých souvislých vodních plochách měla kanalizace,  která nestačila
velké množství vody pojmout a odvést. Meteostanice v královédvorském gymnáziu zazna-
menala v tuto dobu srážky 28,2 mm.m-2.  Není divu, že kanalizace toto množství nepojala
a vznikaly tak v nižších místech na komunikacích velké vodní plochy. Dalším takovým mís-
tem byla komunikace před Kauflandem.

Tyršovo koupaliště zahájilo sezonu
V pátek 27. května odpoledne ve 14 hodin zahájilo Tyršovo koupaliště letošní plaveckou

rekreační sezonu. Teplota vody byla 19,1 °C a teplota vzduchu 22,4 °C. Krásné polojasné po-
časí. Na zahájení sezony ideální podmínky. Letošní novinkou na koupališti bylo zakoupení asi
40 nových laviček, takže na každé straně byl dostatek místa pro sezení a opalování.

Nové pivo Tambor Original Kopp lidem chutná
Značka Kopp se opět vrátila do povědomí občanů a návštěvníků města. Zatímco v minu-

losti to bylo díky hotelu Kopp (Labe) a restauraci na náměstí T. G. Masaryka, dnes si stovky
lidí spojují jméno s novým pivem z Královédvorského pivovaru Tambor.

O tom, že si vyvážená chuť jantarově zbarveného výčepního piva našla mnoho příznivců,
svědčí již čtvrtý tank, který bylo třeba během krátké doby z královédvorského pivovaru Tam-
bor vypravit.

Novinka nese jméno podle původního názvu hotelu, který se stal součástí zrekonstruované
Pasáže 80. Pivo je na čepu pouze v tankové podobě a bude výhradně v nabídce restaurace Ve
dvorečku, a to pod názvem Tambor Original Kopp. Pivo i jeho název vznikly na přání majite-
le objektu, Vladislava Žižky mladšího.

www.pivo-tambor.cz, 18. května

126

http://www.pivo-tambor.cz/


Kronika obrazem

Rekonstrukce plynovodu v Klicperově ulici.
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Zahájení prací na výstavbě nové laboratoře v Městské nemocnici, a. s., ve Dvoře Králové nad Labem.
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V Palackého ulici byla otevřena provozovna OK FOTO Paulová, nahradila bývalé ProFoto.

Jednoduše a ekonomicky vyřešený bezbariérový přístup do Hankova domu.
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