
Ilustrace na měsíc červen: Kateřina Poživilová – pohled na Zvičinu
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MĚSTSKÉ  UDÁLOSTI

Začala velká akce ve městě – rekonstrukce Benešo-
va nábřeží a Štefánikovy ulice

Dlouho očekávaná rekonstrukce komunikace III/30012 v úseku Bene-
šovo nábřeží – Štefánikova ulice začala 13. června a trvala do konce září.

Investorem této významné akce, která na několik měsíců ovlivnila život občanů i návštěvníků
Dvora Králové nad Labem a především královédvorské zoo, byl Královéhradecký kraj, zho-
tovitelem stavby společnost Eurovia CS, a. s.  Rekonstrukce byla součástí  krajského plánu
oprav silnice Dvůr Králové nad Labem – Bílá Třemešná.

Plán stavebních prací byl rozdělen do tří částí, a to kvůli zachování dopravní obslužnosti
města.  Na  řidiče  tak  čekala  dopravní  omezení.  Od  13.  června  museli  počítat  s  úplnou
uzavírkou úseku od zoo po křižovatku s ulicí Eduarda Zbroje (487 metrů) a úseku od kři-
žovatky s ulicí Pod Slévárnou po křižovatku s ulicí Milady Horákové (330 metrů). Od 20.
června pak bylo pro dopravu zcela uzavřeno Benešovo nábřeží v úseku od křižovatky s ulicí
Poděbradova po křižovatku s ulicí Alešova (430 metrů). Na ostatních místech stavební práce
probíhaly za částečného omezení provozu.

1. etapa 
• úplná uzavírka úseku 1a, 1b ul. Štefánikova: 13. června – 31. července
• úplná uzavírka úseku 1c Benešovo nábřeží: 20. června – 31. července
• omezení v rámci operativních pracovních míst na úsecích 2a, 2b a 3.

Stavbaři nejprve celou část komunikace v délce 2 123 metrů, která byla určena k rekon-
strukci, vyfrézovali. Proto bylo třeba, aby řidiči dbali zvýšené opatrnosti, protože z vozovky
vyčnívaly kanálové poklopy. „Poté vytěží původní konstrukční vrstvy a dojde k sanaci podloží
podle jeho stavu. Dále stavbaři vymění silniční obruby a vymění nebo doplní dešťové vpusti.
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Dojde také ke zvýšení nástupních hran autobusových zastávek a v místě stávajících zastávek
vzniknou čtyři nové autobusové zálivy,“ uvedl Jan Sedláček, vedoucí odboru dopravy a si-
lničního hospodářství Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, a pokračoval: „Silnice zů-
stane po rekonstrukci ve stávajícím šířkovém uspořádání, žádné změny přednosti či změny
tvaru křižovatek se kromě drobných korekcí neuskuteční.“

Objízdné trasy
Součástí uzavírky silnice III/30012 bylo vedení objízdných tras: 

1. pro tranzit ve směru Nová Paka: z centra města po silnici II/300 směr Hořice v Podkrko-
noší přes Lipnici u Dvora Králové nad Labem až ke křižovatce se silnicí II/325, zde do-
prava po silnici II/325 do Bílé Třemešné, dále doleva;

2. pro tranzit od Hostinného směr Trutnov a Hradec Králové: příjezd do ulice Jiráskova
na Karlově doleva a dále po ulicích Fügnerova, Sladkovského až po křižovatku s ulicí
Legionářská, zde doleva po ulici Tyršova směr Kocbeře;

3. pro návštěvníky ZOO Dvůr Králové, a. s.: řidiči budou naváděni ze všech příjezdů smě-
rovými šipkami na objízdnou trasu shodnou s tranzitem směr Nová Paka, z centra města
po silnici II/300 směr Hořice v Podkrkonoší přes Lipnici u Dvora Králové nad Labem až
ke křižovatce se silnicí II/325, zde doprava po silnici II/325 do Bílé Třemešné, zde do-
prava a dále po silnici III/30012 přes Nové Lesy k parkovišti zoo;

4. pro tranzit směr Vrchlabí a Hostinné: řidiči odbočí na křižovatce s ulicí Krkonošská –
Nová Tyršova a dále do ulice Nedbalova, na křižovatce Nedbalova – Vrchlického odbočí
doleva do ulice Nerudova a při křížení ulice Spojených národů odbočí doprava a dále směr
Hostinné;

5. pro obyvatele lokality Strž  bude umožněn průjezd po místních komunikacích, a to po
mostě Jana Palacha na nábřeží Beneše a dále ulicemi Milady Horákové, Pod Slévárnou,
Eduarda Zbroje. V dalších etapách pak po ulicích Poděbradova, Rokycanova, Mánesova.
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Městská hromadná doprava

Uzavírka jedné z páteřních komunikací Dvora Králové nad Labem se dotkla i městské hro-
madné dopravy. Po dobu rekonstrukce byla zrušena zastávka v ulici Elišky Krásnohorské, za-
stávka zoo, dále zoo parkoviště a Štefánikova, které nahradila dočasná zastávka MHD v ulici
Pod Slévárnou.

Náhradní výstupní a nástupní zastávky byly přechodně zřízeny v ulici Pod Slévárnou (i pro
návštěvníky zoo) a dále na Benešově nábřeží naproti zastávce Obecní domy a na Denisově
náměstí. Výlukové jízdní řády byly na webových stránkách města.

Autobusová linková doprava
V uzavřeném úseku se nacházely autobusové zastávky Dvůr Králové nad Labem, zoo;

Dvůr Králové nad Labem, zoo parkoviště; Dvůr Králové nad Labem, Štefánikova; Dvůr Krá-
lové nad Labem, Elišky Krásnohorské, které zůstaly bez obsluhy. To platilo pro následující
linkové spoje:

• Dvůr Králové nad Labem – Mostek – Pecka – Nová Paka – Stará Paka; 
• Vrchlabí – Horka u Staré Paky – Mostek – Dvůr Králové nad Labem; 
• Dvůr Králové nad Labem – Třebihošť – Bílá Třemešná – Dvůr Králové nad Labem;
• Dvůr Králové nad Labem – Bílá Třemešná – Mostek – Borovnice; 
• MHD linka č. 2 Dvůr Králové nad Labem Strž – Žireč – aut. st. – nemocnice – aut.
st. – Žireč – Strž; 
• Rokytnice nad Jizerou – Jilemnice – Dvůr Králové nad Labem – Hradec Králové. 

Dopravci ve spolupráci s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje informovali cestující
a v případě dotazů poskytli informaci řidiči přímo ve vozidlech, aktuální spoje bylo možno
nalézt na portálu www.idos.cz.

www.mudk.cz, 21. června

Opravy budov v majetku města
V polovině června začaly stavební práce na dokončení obnovy střešního pláště budovy

Hankova domu. Stávající střešní plášť byl kompletně demontován. Po lokální opravě krovu
bylo temeno střechy pokryto falcovaným měděným plechem a boční části břidlicovými šablo-
nami. Kromě toho stavbaři zateplili stěny střešního pavilonu a štítovou zeď s komíny osadili
nově zhotovenými komínovými hlavicemi. Dále byla obnovena dvojice tažených korunních
říms a restaurována stávající balustráda. Tu navíc doplnily repliky původních váz. Stavbaři te-
meno střechy osadili zdobnou kovovou nástřešní mříží, která je replikou té původní. Obnove-
na byla také tažená korunní římsa, došlo k výměně okapních žlabů a svodů a byl instalován
nový hromosvod. Na stavební práce, které provedla liberecká firma Pentagon 1, bylo vyčleně-
no z rozpočtu města 4,2 mil. Kč a trvaly do poloviny září 2016.

www.mudk.cz, červen 2016 (upraveno kronikářem)

Město věnovalo 400 tisíc Hasičskému záchrannému sboru
Také v letošním roce se zastupitelé Dvora Králové nad Labem rozhodli, že finančním pří-

spěvkem podpoří Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje. Město na provoz profe-
sionálních hasičů uvolnilo 400 tisíc korun. Investiční prostředky, téměř 189 tisíc Kč, byly ur-
čeny zejména na výměnu vrat na objektu B požární stanice. Neinvestiční příspěvky, zhruba
211 tisíc korun, byly na pořízení čerpací nádrže na naftu s výdejní pistolí, shrnovací radlici na
úklid sněhu, materiál na lezeckou stěnu, opravu vodovodní přípojky a výměnu neúsporného
venkovního osvětlení stanice ve Dvoře Králové nad Labem.

Krkonošský deník, 15. června 2016, Jaroslav Pich (upraveno kronikářem)
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Žilková a Harapes sázeli ve Valové uličce vinnou révu

Výročí Karla IV., které jsme si letos připomínali, se stalo v pátek 10. června příležitostí
k vysazení osmi sazenic vinné révy ve Valové uličce.

Kromě senátora Jiřího Hlavatého a starosty Jana Jarolíma se tohoto úkolu zhostily také dvě
slavné osobnosti – Vlastimil Harapes a Veronika Žilková. Oba jsou hlavními tvářemi právě
probíhajícího dvorského studentského festivalu divadla, hudby a tance nazvaného Cool fest.

Doba  Karla  IV.  se  vyznačovala  zakládáním  vinohradů  ve  všech  královských  věnných
městech. Projektem sázení obnovujeme nyní tuto slavnou tradici největšího Čecha. Tuto tradi-
ci připomněl předseda představenstva Cechu českých vinařů a zároveň zakladatel vinohradu
v Kuksu Stanislav Rudolfský, který je též majitelem známého vinohradu v Kutné Hoře. Právě
v jeho režii se slavnostní okamžik odehrával.

Odrůda, která zdobí Valovou uličku, je stolní, konzumní. Vinař Stanislav Rudolfský při-
chystal  pro sázející  také  slavnostní  přípitek tímto vínem.  „Připijme si  na život.  Na lepší
život,“ usmívala se Veronika Žilková a hosty pozvala na jazzový podvečer, který se uskutečnil
před Hankovým domem.

Krkonošský deník, 12. června, Jana Mudrová (upraveno kronikářem)

Známe laureáty ceny města za rok 2015
Zastupitelé na svém červnovém zasedání 8. června schválili návrh na udělení Ceny města

Dvůr Králové nad Labem.

Za celoživotní dílo v oblasti hudby 
Tomáš Mervart – dlouhá léta působí v pěveckém sboru Záboji (zpěv a klavírní doprovod),

na  klavír  doprovází  dětský  sbor  Jitky  Pojarové,  na  varhany  hraje  v  katolickém  kostele.
V prosinci roku 2015 oslavil 80. narozeniny.
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Milan Iglo – je autorem velkého množství nejrůznějších hudebních skladeb, od četných in-
struktivních a výukových kompozic přes hudbu scénickou, koncertní, komorní, vokální až po
hudbu symfonickou.  Většinu  drobnějších  skladeb  věnoval  ZUŠ R.  A.  Dvorského  a  jejím
žákům, jeho skladby hrají žáci klavírního oddělení po celé republice.

Jan Neruda (in memoriam) – kapelník orchestru Big Band Dvorský, hráč na klávesové
nástroje, aranžér a skladatel mnoha skladeb. Stál u zrodu několika hudebních souborů (Panda,
Tabu, Big Band Dvorský), ve kterých mnohé z hudebníků umělecky vedl a vychovával. Hrál
na tanečních kurzech, plesech, svatbách, oslavách, a mnohým i na jejich poslední cestě. Jan
Neruda zemřel 7. srpna 2015 ve věku 73 let.

Za celoživotní dílo – udržování a rozvoj tradičního lidového řemesla vzorkorytectví

Milan Bartoš – řemeslo převzal po svém dědečkovi Josefu Vlkovi,  který mu zanechal
kompletně zařízenou dílnu na výrobu modrotiskových forem. Své zrestaurované formy v roce
2012 vystavoval v galerii ZUŠ, kde představil textilní tradice města, část modrotiskových fo-
rem věnoval i městskému muzeu. V roce 2015 se podílel na vybudování Rentzova muzea ba-
rokního tisku v Kuksu Stanislava Bohadla. V roce 2015 obdržel cenu Rady Královéhradecké-
ho kraje Zlatý kolovrat za výsledky v oboru vzorkorytectví (výroba a restaurování modrotis-
kových forem).

Za celoživotní dílo – rozvoj včelařství na Královédvorsku

Josef Holub – od roku 1987 místopředseda a od roku 1998 předseda spolku včelařského
spolku ve Dvoře Králové nad Labem. Za svoji činnost by vyznamenán oceněními Vzorný
včelař a Vzorný včelařský pracovník.

Za celoživotní dílo v oblasti výtvarného umění

Lubomír Dvořák – královédvorský rodák je známý pod malířským pseudonymem Luboš
Zvičina.  Svou  práci  představil  na  třiceti  úspěšných  samostatných  výstavách  a  projekcích
v České republice i v zahraničí. Vystavené práce ho zdařile představují nejen jako zkušeného
kreslíře a medailéra, ale i jako svérázného krajináře. Dnes svá díla zpracovává i digitálně,
v tvorbě 3D a 4D grafiky a animovaných filmů. V letošním roce oslaví 80. narozeniny.

Za reprezentaci města Dvůr Králové nad Labem v oblasti školství a vzdělávání

Jan Flídr – pedagog ZŠ 5. května získal 18. března 2016 titul Zlatý Ámos v anketě o nej-
oblíbenějšího učitele  České republiky.  Přestože není  ze Dvora Králové nad Labem, svým
úspěchem  zviditelnil  královédvorskou  ZŠ  5.  května  a  zároveň  město  Dvůr  Králové  nad
Labem.

Za celoživotní dílo – trenérskou činnost

Alan Výborný a Veronika Výborná – společně se řadu let věnují trenérské činnosti soft-
balu a propagaci této hry mezi mládeží od 6 let. Dlouhodobě jejich svěřenkyně dosahují úspě-
chů i na mezinárodní úrovni.

Petr Karban – je instruktorem sebeobrany. Ve svém volném čase se věnuje nejen kurzům
sebeobrany, ale i mládežnickému klubu s názvem Self Defence Team Škorpioni, se svými
svěřenci účastní se i soutěžních klání.

Tomáš Lagutin – lední hokej začal hrát již v roce 1969 pod vedením královédvorského
trenéra Josefa Němce. Svoji aktivní kariéru hráče musel ukončit pro zranění kolene v roce
1987. Od té doby se věnoval tomuto sportu nejprve jako asistent trenéra Klejšmída, později
jako trenér ledního hokeje mládeže a tuto funkci zastával 27 let. Zároveň několik let působil
jako sportovní manažer mládeže a podílel se na vytvoření oddílu HC Dvůr Králové-Náchod,
který slavil mnoho úspěchů v celorepublikové soutěži žákovské ligy. Aktivně se podílel na
Olympiádě dětí a mládeže Královéhradeckého kraje. Jako trenér rychlobruslení byl vyzna-
menán v roce 2014 Českým olympijským výborem cenou Fair play za příkladný čin v soutěži.
Jeho krédo práce s mládeží bylo pomocí sportu vychovat z malých kluků slušné lidi.
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Za celoživotní dílo v oblasti sportu

Jiří Krys (in memoriam) – v mládí závodil v gymnastice, atletice, lyžování a plavání.
Později  se aktivně zapojoval i  při  budování tenisových kurtů nebo zimního stadionu.  Ne-
chyběl na žádné sokolské akci, závodil v běhu na lyžích, nacvičoval Českou a Moravskou be-
sedu, nacvičoval a vystupoval na sletových vystoupeních. Jiří Krys zemřel 26. března 2015 ve
věku 86 let. 

Za úspěšnou reprezentaci v roce 2015

Družstvo Team Gym TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem  (Jana Holubcová, Kateřina
Holubcová, Sára Erbenová, Tereza Hulíková, Nela Drápalíková, Monika Fišerová, Eva Špa-
tenková, Jana Špatenková a Sára Sicilská) – děvčatům se v roce 2015 podařilo získat pod ve-
dením trenérů Jany Šedivé a Libora Drábka na mistrovství ČR v Team Gym v kategorii Junior
II. bronzové medaile. Umístění je o to cennější, že gymnastky nemají k dispozici zdaleka tak
kvalitní nářadí jako jejich soupeřky. Všechny členky družstva reprezentují TJ Sokol a město
Dvůr Králové nad Labem zároveň ve sportovní gymnastice, atletice, sportovní všestrannosti
i  soutěži  Odznak všestrannosti  olympijských vítězů.  Také v těchto soutěžích dosahují  vý-
borných výsledků i na úrovni republiky. 

Za podporu rozvoje sportu

Georgios Karadzos – vede a propaguje fotbalový oddíl,  podílí se na jeho financování,
čímž podporuje rozvoj tohoto sportovního odvětví. Nyní je také předsedou TJ Dvůr Králové
nad Labem.

www.mudk.cz, červen 2016, Miroslava Kameníková

Město Dvůr Králové nad Labem má opět křišťálovou popelnici
Město Dvůr Králové nad Labem již potřetí postoupilo mezi čtrnáct finalistů prestižní celo-

státní soutěže obcí v třídění odpadů „O křišťálovou popelnici“ a za rok 2015 obdrželo malou
„křišťálovou“ popelnici a diplom. 

Co se v soutěži hodnotí? Obce jsou hodnoceny podle dosažených výsledků v nakládání
s komunálním odpadem. Posuzuje se i informování občanů o způsobech nakládání s odpady.
Do soutěže jsou automaticky zapojeny všechny obce, které jsou členy systému EKO-KOM.

V soutěži bylo hodnoceno více než 6 000 měst a obcí z celé republiky, zvítězilo město Ždí-
rec nad Doubravou.

www.mudk.cz, červen 2016, Ing. Eva Šírková, vedoucí odboru životního prostředí

Mírová pochodeň také ve Dvoře Králové nad Labem
Nejdelší štafetový běh na světě Peace Run na své cestě přes celou Evropu proběhl v červnu

i Českou republikou a běžci zavítali v neděli 19. června také do Dvora Králové nad Labem.
Akce se konala během Královédvorského okruhu 2016, závodů historických závodních moto-
cyklů a sidecarů.

Názory občanů města
Poznámky zastupitele

Dne 8. června 2016 se konalo 9. zasedání ZM Dvůr Králové nad Labem. Opoziční zastupi-
tel pan Kiriakovský při rozpravě k realizaci stavby Valovy uličky obhajoval provedení stavby
bez stavebního povolení. Stavba se povedla, je hezká, tak proč stavební povolení. Bude vy-
dáno po dokončení stavby. A že se stavba realizovala na cizích pozemcích bez písemného sou-
hlasu vlastníků. Tak městu ty pozemky vlastníci bezúplatně darují. Jen mě osobně zaráží, že
někdo bezúplatně daruje městu pozemek ve středu města o ploše cca 200 m2. Z úst zastupitele
města, člověka, který říká, že pracuje ve stavebnictví, dělá stavební dozory investorům, znějí
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tato slova zvláštně. Možná se v budoucnu ještě dozvíme, jak to s tou naší uličkou vlastně celé
bylo.

Jedno je jisté, panu Žižkovi se stavba povedla (gratuluji) a určitě bylo jeho přáním, aby
i prostor Valovy uličky tomu odpovídal. Jen to město bylo o několik kroků pozadu. Potěšilo
mě, že se pan starosta Jarolím a pan místostarosta Helbich k tomuto problému postavili čelem,
omluvili se a slíbili, že se další stavby nebudou bez stavebního povolení realizovat. Budeme
to hlídat. 

Asi hlavním bodem jednání bylo představení investičního záměru firmy Karsit. Podrobný
rozhovor je na stránkách Královédvorska. Na konci jednání jsem pana starostu požádal o spo-
lečné jednání zástupců politických stran ještě před tím, než bude schválena smlouva o smlou-
vě budoucí kupní, a před jednáním zastupitelstva, které bude o této smlouvě jednat a schva-
lovat ji. Uvidíme. 

Já sám jsem zastáncem postupu zájemci pozemek prodat za nižší cenu s tím, že veškeré ná-
klady k přípravě územního řízení, přeložek sítí a vybudování přívodu vody, kanalizace a elek-
třiny k pozemku včetně geologických a biologických průzkumů a terénních úprav by měl rea-
lizovat a nést investor a nikoliv město. 

Noviny královédvorské radnice 6, 7/2016, MUDr. Petr Hroneš, zastupitel (ODS)

Společenská rubrika
Noví občánci města

V červnu se narodilo v našem městě 11 občánků – 3 chlapci a 8 děvčat.

Vítání občánků
Na Staré radnici ve Dvoře Králové nad Labem bylo v květnu a červnu slavnostně přivítáno

25 novorozených občánků našeho města.

Úmrtí
V červnu zemřelo ve správním obvodu města Dvůr Králové nad Labem 20 lidí, z toho bylo

9 královédvorských občanů, 5 mužů a 4 ženy.

Sňatky
Ve Dvoře Králové nad Labem uzavřeli v červnu manželství:
Petr Kumpoch a Slavěna Benešová – 11. června, Petr Nechanický a Markéta Gažovičová –

11. června, Stanislav Brdička a Monika Semerádová – 16. června, Luděk Mráček a Ludmila
Zirnsáková – 24. června, Karel Diviš a Iveta Marková – 25. června, Martin Kysela a Lenka
Nieveltová – 25. června, Antonín Zůbek a Zuzana Vlčková – 25. června.

V obci Kuks uzavřeli v červnu manželství:
Lukáš Kment a Andrea Štěpánková – 3. června, Jiří Kolíbal a Aneta Misíková – 4. června,

Ondřej Franc a Lucie Karlovská – 6. června, Lukáš Schůrek a Lenka Fikrová – 6. června,
Marcel Dopita a Lucie Kuncová – 18. června, Radek Drbala a Lucie Zdráhalová – 17. června,
Tomáš Smola a Martina Pilátová – 25. června, Vladimír Brzek a Eliška Nejerálová – 25. červ-
na

Údaje jsou poskytnuty na základě souhlasu snoubenců.
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Hankův dům, městské kulturní zařízení
Dvořákův festival 2016

Ve čtvrtek 2. června se v rámci 435. koncertu Kruhu přátel
hudby uskutečnil koncert Smetanova tria v rámci Dvořákova festivalu 2016. Na programu
byly skladby Roberta Schumana, Johanese Brahmse a Antonína Dvořáka. Smetanovo trio hrá-
lo ve složení Jiří  Vodička – housle,  Jan Páleníček – violoncello a Jitka Čechová – klavír.
Jednotné vstupné 120 Kč.

 Divadelní představení – Vím, že víš, že vím…
V pátek 3. června uvedlo divadlo ABC z Prahy hořko-sladkou komedii Roberta Giordana

a Rodolfa Sonega Vím, že víš, že vím. Hra pojednávala o tom, jak si udržet živé manželství.
V hlavních rolích hráli Simona Stašová a Michal Dlouhý. Vstupné 400 Kč, 380 Kč, 390 Kč
a 190 Kč k stání.

Cool fest
Ve dnech 9.–11. června probíhal v Hankově domě, v gymnáziu, na náměstí Václava Hanky

a v aule SŠIS studentský festival divadla, hudby a tance Cool fest, který pořádala Meziná-
rodní konzervatoř Praha (MKP) pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana. Hlavní or-
ganizátorkou byla Veronika Žilková, spolupořadatelem Hankův dům. Moderátorem a průvod-
cem byl Martin Severa.

Třídenní program za-
čal ve čtvrtek 9. června
průvodem  účinkujících
a  dětí  ze  základních
a středních škol od Šin-
delářské věže na náměs-
tí  T.  G.  Masaryka.
V čele průvodu jel kočár
tažený  černými  koňmi.
Z  balkónu  radnice  po-
zdravil  účastníky  sta-
rosta města Jan Jarolím,
přivítala je Veronika Žil-
ková  a  Vlastimil  Ha-
rapes  předal  řediteli
gymnázia  Petru  Miná-

řovi klíč k festivalu. Pak se účinkující a diváci rozešli na jednotlivá místa, kde festival probí-
hal. 

Ve čtvrtek 9. června se konal v Hankově domě pohádkový muzikál Modroočko, literární
pořad a beseda s Jiřím Žáčkem, workshop elektrická kytara, muzikál Zoro. Na náměstí Vá-
clava Hanky hrála kapela Čunta band, konal se workshop tanec pro všechny přítomné poslu-
chače a večer koncert Eriky Fečové a kapely Kombo. V aule gymnázia se konal vážně ne-
vážný koncert, který moderoval Vlastimil Harapes, vynikající přestavení monodrama Frída,
na zahradě gymnázia předváděli mladí herci komedii o Libuši a dívčí válce a v tělocvičně
workshop s tematikou tanec. V aule SŠIS se konal workshop na téma Media, který vedl Mar-
tin Severa.
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V pátek 10.  června pokračoval  festival  na zahradě gymnázia komedií  Figarova svatba,
v  Hankově  domě  muzikálem  Modroočko,  literárním  pořadem  z  díla  Jaroslava  Seiferta,
workshopem dechové nástroje v malém salonku a muzikálem Hello Dolly. Na náměstí Vác-
lava Hanky se konal workshop tanec, koncert jazzové kapely se zpěváky a večer Josef Fečo
a Gipsy Band. V aule SŠIS byl workshop líčení a hrála se tu komedie o Libuši a dívčí válce.

Festival pokračoval v sobotu 11. června v aule gymnázia workshopem pěvecká technika,
představením Mozartova Praha operního oddělení MKP, pořadem rockový Karel Čapek a opět
monodramatem Frída. V Hankově domě byla dopoledne Talk show Vlastimila Harapes a be-
seda s Marcelou Březinovou, Janou Šulcovou a Zdeňkem Žákem, k večeru taneční show na
hudbu Michaela Jacksona nazvaná M5J show. Pořad Cool festu se přenesl také do zoo, kde
byl uveden pohádkový muzikál Modroočko. Zakončení bylo večer na náměstí Václava Hanky
rockoperou Noc na Karlštejně, kterou uvedla kapela Rockband Richarda Scheuflera.

Divadelní hra v předplatném – Česká kuchařka
Ve středu 15.  června  uvedlo Městské divadlo z  Kladna divadelní  hru Česká  kuchařka.

Divadelní  hra o osudech autorky největšího českého bestselleru všech dob – Domácí  ku-
chařky Magdaleny Dobromily Rettigové. Víme, co se odehrávalo na jejím kuchyňském i psa-
cím stole, co se ale dělo v její duši? V hlavní roli M. D. Retigové vystoupil známý kuchař
Ivan Vodochodský. Vstupné 310 Kč, 290 Kč, 270 Kč, k stání 150 Kč.

Výstava papírových a plastových modelů
V pátek 17. a v sobotu 18. června pořádal pan Michal Rozínek výstavu papírových a plas-

tových modelů lodí, železnic, domů, hradů. Vstupné děti 10 Kč, dospělí 30 Kč.

Zahájení Královédvorského hudebního léta – Hudba bez hranic
Ve čtvrtek 23. června odpoledne bylo zahájeno Královédvorské hudební léto na náměstí

T.  G.  Masaryka.  Koncert  zahájil  dětský  houslový  soubor  Perpetum.  Dále  vystoupil  mlá-
dežnický folklorní soubor Chceme z polské Kamenné Hory a na závěr žáci a učitelé základní
umělecké školy R. A Dvorského.

Můj sen – mezinárodní výtvarná soutěž 2016
Dne 4. června se konala v Příboru slavnostní vernisáž s předáváním cen a diplomů vítězům

20. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže Můj sen, která měla za cíl propagovat osobnost
a dílo příborského rodáka Sigmunda Freuda – zakladatele psychoanalýzy. Letos děti výtvarné-
ho kroužku Vandy Kotíkové z Hankova domu obsadily hned první tři místa.

1. místo: Adam Ševců, 2. místo: Ketrin Tauchmanová a 3. místo: Kateřina Schreiberová.

Městské muzeum
Vyšlo nové číslo časopisu Vlastivědné čtení

Dne 24. června vyšla V. řada – č. 6, Vlastivědného čtení,
které  sestavil  redaktor Jan Schwarz a  vydavatelem bylo město Dvůr Králové nad Labem.
Vlastivědné číslo bylo v prodeji v informačním centru na náměstí T. G. Masaryka (u Staré
radnice), U Veselých na pěší zóně a v pokladně městského muzea.

Z obsahu: Model Braunova Betlému od Leoše Pryšingera na výstavě v USA, Popis lázní
v Kuksu a jejich léčivých účinků, Sv. Onufrius a jeho socha v Novém lese u Kuksu, Pan farář
P. Franz Wihan, rodák z Huntířova, umučen gestapem, První písemná zmínka o Dvoře, z ně-
hož povstalo město Dvůr Králové nad Labem,  Zajímavá výročí,  končící  na „6“,  Kronika
války 1866.
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Kavárna, cukrárna aneb sladké léto v muzeu
Od 10. června do 19. září mohli návštěvníci muzea spatřit svět kaváren a cukráren. Měst-

ské muzeum ve spolupráci s Krkonošským muzeem v Jilemnici a Severočeským muzeem
v Liberci pozvalo milovníky kávy, čokolády a cukrovinek na výstavu Kavárna, cukrárna aneb
sladké léto v muzeu, která je přenesla především do doby prvorepublikových kaváren a cukrá-
ren. Zároveň výstava nabízela ukázky regionálních výrobků, seznámila návštěvníky s historií
výroby čokolády,  marcipánů,  dortů,  perníků a  dalších cukrářských výrobků.  K vidění  byl
i plný prodejní pult cukrárny, který lákal v 1. polovině 20. století k nákupu sladkostí. Ne-
chyběla ani možnost zakoupit si čokoládu a jiné sladkosti jako připomínku této příjemné vý-
stavy. Výstava byla otevřena vernisáží dne 9. června ve Špýcharu, kde probíhala ochutnávka
čokoládovny Chocolaterie Willy & Pauli  s možností nákupu nabízených čokolád.  Vstupné
dospělí 40 Kč, děti, studenti, důchodci 20 Kč.

Město představilo regionální turistickou hru Královédvorsko
V sále Špýcharu Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem se v pondělí 13. června

odpoledne uskutečnila prezentace regionální turistické hry Královédvorsko a prezentace me-
diální kampaně na podporu hry, která Královédvorsko představuje jako kraj romantických ší-
lenců.

Hosté, mezi nimiž nechyběl senátor Jiří Hlavatý, poslankyně Martina Berdychová, zástupci
ZOO Dvůr Králové, a. s., Revitalizace Kuks a dalších partnerů hry, se seznámili s příběhy této
kampaně,  které  se  vážou  k  městskému muzeu,  kostelu  sv.  Jana  Křtitele,  zoo,  baroknímu
Hospitalu  Kuks  a  přehradě  Les  Království.  Účastníci  prezentace  dále  obdrželi  brožuru
s pravidly, herním plánem, se známkou městského muzea a měli možnost si prohlédnout stá-
lou muzejní expozici výroby vánočních ozdob.

Turistická hra Královédvorsko je lákadlem této a příští turistické sezony v regionu, kterou
připravilo město Dvůr Králové nad Labem ve spolupráci se ZOO Dvůr Králové a Revitalizací
Kuks. Má pomoci rozvoji cestovního ruchu na Královédvorsku a podpořit místní podnikatele.
Trvat bude do 17. září 2017.

www.dvurkralove.cz, Miroslava Kameníková

Kraj romantických šílenců
Královédvorsko netvoří jen údolí řeky Labe, lesy plné hub a borůvek nebo barokní ka-

menné perly. Královédvorsko žije své příběhy a ty nejznámější jsou postavené na skutečných,
byť šílených a zároveň romantických základech. Posuďte sami:

• Nepotřebuje zimu, aby mělo Vánoce (Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem) 

• Josef Vágner – přenesl Afriku do srdce Evropy (ZOO Dvůr Králové, a. s.)

• František  Antonín  Špork  –  nepotřeboval  léčivý  pramen,  aby  vybudoval  světové  lázně
(Hospital Kuks)

• Jaroslav Valečka – nepotřeboval kopec, aby postavil hrad (přehrada Les Království)

• Václav Hanka – nepotřeboval pravdu, aby pozvedl národ (Rukopis královédvorský)

Královédvorsko bylo proto pojmenováno Krajem romantických šílenců. Příběhy těchto ší-
lenců město představilo prostřednictvím kampaně, která zve nejen k návštěvě regionu, ale zej-
ména láká k účasti v nové turistické hře Královédvorsko.

Začátky královédvorské zoo v sousedství Vlastivědného muzea
Královédvorská  zoo měla původně podobu zookoutku u sídla  tehdejšího Vlastivědného

muzea – vily bývalého továrníka Neumanna ve Dvoře Králové nad Labem, obklopené krás-
nou zahradou. Aby se zvýšila atraktivnost muzea pro návštěvníky, zřídil se v zahradě u vily
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zookoutek, který se stal základem dnešní  zoo. Právě rok 1946, kdy se v tomto zookoutku
v podomácku vyrobených klecích  zabydlela  zatím evropská  zvířata,  je  považován za  rok
vzniku královédvorské zoo. Letos je to právě 70 let a už jen porovnání tehdy 6,5 ha zoo-
koutku s dnešní zoo je důvodem k oslavám tohoto výročí. 

Proč Dvůr Králové nad Labem – město s textilní tradicí – nemá textilní muzeum
S Neumannovou vilou v dnešní zoo souvisí i příběh o tom, proč Dvůr Králové nad Labem,

město s tradicí výroby a tisku textilu, nemá textilní muzeum. Město v 60. letech 20. století ne-
chtělo vydržovat celou Neumannovu vilu jen pro Vlastivědné muzeum, a proto nabídlo teh-
dejšímu národnímu podniku Tiba, aby zde instaloval část sbírek textilního muzea, které vznik-
ly roku 1936 při příležitosti Tekstilní a krajinské výstavy. Obě muzea pak byla otevřena v jed-
né budově roku 1965. O 4 roky později zástupci městského národního výboru rozhodli, že
Neumannovu vilu budou rekonstruovat, protože již nevyhovuje požadavkům doby. Plán byl
po rekonstrukci vrátit do přízemí textilní muzeum a do 1. patra umístit ředitelství zoologické
zahrady. Vlastivědné muzeum se mělo přestěhovat po rekonstrukci do dnešního městského
muzea   v Kohoutově dvoře. Sbírky obou muzeí se tak stěhovaly dočasně do beden. Jako pře-
chodný depozitář pro sbírky (cca 5 000 ks) Vlastivědného muzea byl určen Hospital Kuks.
Sbírka textilního muzea našla své, tenkrát dočasné místo v České Skalici. Do Dvora Králové
nad Labem se již  nevrátila.  Nedávno se však v Městském muzeu ve Dvoře Králové  nad
Labem otevřela stálá expozice věnovaná další místní tradici: skleněným vánočním ozdobám.

Městské muzeum nepotřebuje zimu, aby mělo Vánoce
Tradice  výroby  vánočních

foukaných ozdob začala na Krá-
lovédvorsku v roce 1931 a pře-
žila  dodnes.  Přesto  již  má  své
stálé místo v Městském muzeu
ve Dvoře  Králové  nad  Labem.
Vánoční  ozdoby ve  tvaru  exo-
tického ovoce, konvičky, ptáčka
či muchomůrky visí o Vánocích
asi v každé královédvorské ro-
dině, ale jinde jsou považovány

za unikáty. A pokud si každoročně užíváte zdobení vánočního stromečku, potom si stálou ex-
pozici vánočních ozdob vychutnáte. Ozdoby různých tvarů, velikostí a typů jsou zde uložené
v důmyslných šuplících a skříňkách. Jejich postupné otevírání a objevování barevných unikát-
ních vánočních ozdob se stává nejen hrou pro děti.

Ze zookoutku vzniklo nejen africké safari, ale také unikátní galerie
Neumannova vila se po vystěhování vlastivědného i textilního muzea změnila částečně na

ředitelství zoo, ale kulturní funkce jí zůstala až dodnes. Místo původně zamýšleného textilní-
ho muzea, které se sem v roce 1972 mělo vrátit, vznikla unikátní galerie. Ing. Josef Vágner,
ředitel královédvorské zoo v letech 1965–1983, se totiž tenkrát rozhodl, že v prostorách vily
vybuduje galerii obrazů znázorňujících vývoj života na Zemi. A pro tento záměr získal malíře
Zdeňka Buriana, který stačil nakonec nakreslit 20 z plánovaných 34 velkých pláten dávno vy-
hynulých zvířat. Naštěstí se po malířově smrti podařilo zakoupit celou řadu jeho starších děl,
takže expozice slavnostně  otevřená 17. června 1983 obsahovala 59 olejomaleb. ZOO Dvůr
Králové, a. s., dnes vlastní sbírku 147 Burianových obrazů, která byla v roce 1998 prohlášena
za kulturní památku. 
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Ing. Josef Vágner přenesl Afriku do srdce Evropy

Ing.  Josef  Vágner,  ředitel
královédvorské  zoo  v  letech
1965–1983,  začal  v  druhé
polovině  20.  století  převážet
africká  zvířata  do  středu  Ev-
ropy,  do  tehdejší  zahrady
bývalého  továrníka  Neumanna
ve Dvoře  Králové  nad Labem,
ačkoliv zde zdaleka nebyly pod-
mínky jako v Africe. Ing. Josef
Vágner  si  přesto  v  králové-
dvorském  „údolíčku”  vytvořil
středoevropské  safari  a  zvířata
si  sám  v  Africe  odchytával
(2 000 kusů na 9 výpravách). Dosáhl svého snu: dnes se můžete autem projet po Africkém
safari Josefa Vágnera v ZOO Dvůr Králové, a. s.,  stejně jako v Africe. Budete obklopeni
buvoly, stády antilop, vodušek či zeber. I lvi vám budou v jedinečném lvím safari přecházet
přes cestu nebo ležet u auta. Máme Afriku v centru Evropy.

Jaroslav Valečka – nepotřeboval kopec, aby postavil hrad (přehrada Les Království)

Romanticky  vyhlížející  vě-
žičky  přehrady  Les  Království
mohou  zdálky  připomínat
hradní  věže.  Právě  neobvyklé
stavební provedení vodního díla
včetně  kamenické  práce  činí
tuto přehradu na řece Labi vy-
hledávaným zastavením při ná-
vštěvě  Královédvorska.  Pohád-
kově  vypadá  i  dům  hrázného
spolu se šoupátkovými věžemi,
které slouží pro regulaci odtoku
vody  z  nádrže.  Málokdo  však
zná jméno pražského architekta
Jaroslava Valečky, který je auto-
rem těchto esteticky vyladěných
kamenických úprav. Jeho díla můžeme vidět například i v Turnově, kde navrhl na začátku 20.
století obecnou měšťanskou školu chlapeckou a odbornou školu zlatnickou. 

S  přehradou  jsou spíše  vázána  jména  Ing.  Jaroslava  V.  Velflíka,  který  jako  oprávněný
stavební inženýr a geometr stavbu vedl, a Ing. Josefa Plicky, pod jehož vedením byla přehrada
nad Dvorem Králové nad Labem vyprojektována. 

Až se budete procházet či projíždět po úzké koruně hráze přehrady Les Království, před-
stavte si 100 kvalifikovaných kameníků, kteří královédvorský pískovec přesně opracovávali
a stavěli dle návrhu pana Valečky. Právě Jaroslav Valečka, který ačkoliv nebývá u stavby uvá-
děn, z ní udělal romantickými prvky u technické stavby jednu z nejkrásnějších přehrad vůbec.
Knihu o historii přehrady s dobovými fotkami napsal královédvorský badatel Karel Martinek
a jmenuje se Tešnovská přehrada – historie vodního díla na horním toku Labe.
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František Antonín Špork – nepotřeboval léčivý pramen, aby vybudoval světové lázně
(Hospital Kuks)

V roce 1692 začal F. A. Špork
budovat  barokní  komplex  lé-
čebných  zařízení  v  malebném
labském údolí, které bylo příliš za-
mokřené a pro zemědělské využití
nevhodné.  Špork  naopak  přítom-
nosti  spodních  vod  využil:  na
levém břehu Labe postavil  lázeň-
skou budovu a v údolí Labe zřídil
upravené  stezky  kolem  zachy-
cených  „léčivých  pramenů”.  Po
uvedení do provozu v roce 1695 se
lázním  dařilo.  Na  pravém  břehu
Labe byl postaven naproti lázeňské

budově klášter Milosrdných bratří se špitálem a před ním kostel Nejsvětější Trojice s rozsáh-
lou kryptou pro zemřelé. V Kuksu přibylo i divadlo a v dalších letech byly lázeňské cesty vy-
zdobené plastikami sochaře Matyáše Bernarda Brauna prodlouženy a doplněny o sochařský
komplex Betléma. Zachycené „léčivé prameny“ v údolí Labe byly však ve skutečnosti jenom
vývěry mělkých podzemních vod, a zřídelní základna lázní tak od počátku nefungovala dle
plánu. Hrabě Špork se bez úspěchu pokoušel nalézt pro své lázně skutečnou minerální vodu,
bez které Kuks nemohl dále konkurovat západočeským lázním. Úpadek lázní v Kuksu jen
stvrdila velká povodeň, která v roce 1740 zničila zachycené prameny v údolí Labe. Lázně už
nebyly nikdy obnoveny.

V roce 2013 začala rekonstrukce barokního areálu včetně Hospitalu Kuks s barokní lé-
kárnou. V roce  2015  barokní  areál  navštívilo  139  000  turistů  a  stal  se  šestou  nejnavště-
vovanější památkou v rámci Národního památkového ústavu určitě i díky nové cyklostezce
Hradec Králové – Kuks.

Budovy městského muzea spojuje barokní portál z Kuksu
Kousek  z  barokního  areálu

Kuks máme i v Městském mu-
zeu ve Dvoře Králové nad La-
bem. Tehdejší správce Šporkova
panství  F.  A.  Berger  si  přivezl
v  době,  kdy  byl  již  lázeňský
areál v Kuksu na úbytě (1736–
1738),  z  Kuksu  honosný  ba-
rokní portál, který měl být zřej-
mě hlavní  branou do barokního
areálu.  F.  A. Berger jej  umístil
mezi  budovu  fungujícího  špý-
charu v Kohoutově dvoře a no-
vou  kamennou  jednopodlažní
stavbu  –  dnes  hlavní  budovu
muzea. Autorem portálu není sám Matyáš Bernard Braun, ten již tehdy vzhledem ke svému
zdravotnímu stavu nevykonával těžkou sochařskou práci, ale portál pochází z jeho dílny a au-
tory byli pravděpodobně chrudimský sochař Jan Procházka, nebo bratři Pacákovi ze Žirče.

Barokní portál dnes tvoří vstupní bránu do městského muzea a sluší mu to tady!
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Královédvorská Křížova cesta – utrpení a poroba nejen namalovaná

Zmíněného pana Bergera, správce Šporkova panství, si nepleťte s Janem Václavem Ber-
glem, dvorním malířem Marie Terezie a královédvorským rodákem. Vytvořil veliké množství
obrazů ve Vídni, v Pešti a v různých místech Dolních a Horních Rakousích, zdobil freskami
zdi  a  stropy klášterů,  zámků,  chrámů a jiných význačných budov včetně tzv.  Berglových
pokojů ve vídeňském  Schönbrunnu. Obrazů na plátně a zarámovaných nemaloval mnoho.
Proto je série jeho největších pláten – královédvorská „Křížová cesta“,  která má nyní své
místo v nejvyšším patře Špýcharu Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem, oprav-
dovým unikátem. 

Bohužel z původních 14 obrazů bylo dochováno jen 10. Ze zbývajících 4 jsou další dva
zmenšeny, z jednoho jsou dva nepatrné zbytky, jeden byl zcela zničen. Původně zdobilo všech
14 obrazů stěny děkanského kostela sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem. Děkan
Josef Beran  nepřál v době regotizace v 2. polovině 19. století baroknímu umění a nahradil
plátna plastickou „Křížovou cestu“ ze sádry. Při nešetrném snímání obrazů došlo k prvnímu
poškození – jeden byl téměř roztrhán. Tehdejší soudní rada Antonín Schulz z něho zachránil
již zmiňované dva nepatrné zbytky. Další obraz byl zcela zničen neopatrně odhozenou zá-
palkou. Ostatní obrazy zachránil Antonín Sucharda z Nové Paky, který 10 z nich, dle někte-
rých zdrojů, prodal dále do Solnohradu. Až občané města se postavili za navrácení Berglova
díla do Dvora Králové nad Labem. Na zpětný odkup byla nakonec poskytnuta státní podpora,
a obrazy se tak vrátily  zpět, ovšem v  zuboženém stavu. Dnes můžete toto unikátní  rekon-
struované dílo obdivovat v podkroví Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem.

Rukopis královédvorský – falzum nebo originál?

Ve věžní kobce děkanského kostela sv. Jana Křtitele objevil v roce 1817 Václav Hanka
s místním kaplanem Pankrácem Borčem Rukopis královédvorský. Ať už jako falzum, nebo
opravdový rukopis z dob středověku, splnil rukopis roli vzpruhy pro český národ v době ná-
rodního obrození. Příští rok se chystají oslavy 200 let od jeho objevení, ale vidět jeho věrnou
kopii můžete již nyní v Městském muzeu ve Dvoře Králové  nad Labem  nebo při návštěvě
kobky v kostele sv. Jana Křtitele. Tato kobka je zejména v letních měsících veřejnosti pří-
stupná přes věž kostela, ze které je jedinečný výhled nejen na město. 

Královédvorsko.cz, červen 2016
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ZOO Dvůr Králové, a. s.
Dětské představení Kocourek Modroočko v zoo

V sobotu 11. června dopoledne se v rámci třídenního festivalu Cool
fest pořádaného Mezinárodní konzervatoří Praha uskutečnilo v zoo mu-

zikálové představení kocourka Modroočka.  Příběh vyprávěl o dobrodružství ze života roš-
ťáckých koček na cestě za poznáním zajímavostí a krásami všedního světa. Modroočka do-
provázeli jeho kamarádi krásná kočka Zelenoočka, moudrý Bělovous Zrzunda a další. Děti se
tak seznámily kromě kočičích kamarádů ještě se spoustou dalších postaviček ze světa zvířátek
jako s krtkem, zajícem, křečkem, ale i s nebezpečnou zmijí. 

Divadelní přestavení se hrálo před restaurantem Lemur a poskytlo malým návštěvníkům
zpestření sobotního dopoledne v zoo.

Akce pro klienty generálního partnera zoo, 3. den s ČSOB
Na 60 klientů ČSOB z oblasti Západní Čechy dopoledne 4. června absolvovalo krmení ži-

raf a prohlídku zákulisí Darwinovy stanice a dalších pavilonů. V odpoledních hodinách s od-
borným průvodcem prošli pěší Safari až k Pavilonu lvů a následně projeli Africké safari. Na
závěr proběhla u lanového maxi hřiště soutěž pro děti a následovala individuální prohlídka
zoo. 

Výroční zpráva ZOO Dvůr Králové, a. s., červen 2016, str. 26

ZOO Dvůr Králové součástí celosvětové kampaně na záchranu nosorožců
Vietnamská populární zpěvačka Thu Minh představila v neděli 5. června v ZOO Dvůr Krá-

lové, a. s., kampaň OSN zaměřenou na záchranu nosorožců, jíž je dvorská zoo partnerem.
Současně převzala patronát nad přesunem královédvorské nosorožčí samičky Elišky do Af-
riky. Thu Minh přijela podpořit i česká Miss Earth 2013 Monika Leová, jež je vietnamského
původu.

Výroční zpráva ZOO Dvůr Králové, a. s., červen 2016, str. 26

První letošní mládě nosorožce dvourohého na světě
Ve čtvrtek 9. června se v zoo narodilo 42. mládě nosorožce dvourohého. Další dvě samice

tohoto kriticky ohroženého druhu porodily během roku 2016. Dvorská zoo chová nosorožce
dvourohé jako jediná v České republice.

Výroční zpráva ZOO Dvůr Králové, a. s., červen 2016, str. 26

Safari Cheer Cup 2016
Třetí ročník celonárodní soutěže roztleskávaček s mezinárodní účastí cca 600 lidí se usku-

tečnila v zoo 11. června. Vítězné týmy obdržely jako ceny adopci surikaty a návštěvy zákulisí
u žiraf a na Darwinově stanici. Soutěžící v průběhu závodů poznávali zoo s pracovními listy
Detektivem v říši zvířat a po skončení i na večerním safari.

Výroční zpráva ZOO Dvůr Králové, a. s., červen 2016, str. 29

Mezinárodní den žiraf
Na lávce u výběhu žiraf proběhlo 18. června komentované krmení, ukázky kostí, vyprávění

příběhu o žirafě Zarafě, povídání o stavu populace žiraf v přírodě a tipovací soutěž. Jejich vý-
hrou se stalo krmení žiraf z VIP vyhlídky. V průběhu akce se rozdávaly malé dárky a pamětní
„placky“ dětem.

Výroční zpráva ZOO Dvůr Králové, a. s., červen 2016, str. 29
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Třídíme s Nikitou
V pondělí 20. června se konalo v zoo vyhodnocení IX. ročníku soutěže pořádané pro zá-

kladní školy Královéhradeckého kraje v rámci celostátní kampaně „Čistá obec, čisté město,
čistý kraj“, zajišťované společností EKOKOM, a. s., a ve spolupráci s dalšími partnery: Kraj-
ský úřad Královéhradeckého kraje, společnosti ASEKOL, a. s., ELEKTROWIN, a. s. a Cen-
trum investic, rozvoje a inovací. Pro vítěznou třídu byla uspořádána projížďka po safari, pro
některé žáky pak zákulisí a krmení žiraf.

Výroční zpráva ZOO Dvůr Králové, a. s., červen 2016, str. 29

Ukázky zimbabwského sochařského umění
Sochařka Maudy Muhoni z umělecké komunity Tengenenge ze Zimbabwe tvořila po celé

léto africké sochy a vedla víkendové sochařské workshopy pro zájemce přímo v zoo poblíž
restaurace U Lemura a přírodního divadla.

Výroční zpráva ZOO Dvůr Králové, a. s., červen 2016, str. 29

Zoo poslala dalšího nosorožce dvourohého ze svého chovu do Tanzanie
Zoo poslala dalšího nosorožce do chovu v Tanzanii, kde podpoří jednu z pouhých tří po-

pulací  tohoto kriticky ohroženého druhu v celé  zemi.  Samice Eliška se vrátila do oblasti,
odkud před desítkami let bývalý ředitel ZOO Dvůr Králové, a. s., Ing. Josef Vágner přivezl je-
jí předky. 

Výroční zpráva ZOO Dvůr Králové, a. s., červen 2016, str. 30

ŠKOLY

Základní škola Schulzovy sady
Beseda s žáky o šikaně a kyberšikaně

V pondělí 13. června se na ZŠ Schulzovy sady uskutečnila přednáška
nprap. Šárky Pižlové z oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství
Královéhradeckého  kraje  Policie  ČR  na  téma  šikana  a  kyberšikana.
Přednáška se konala na přání vedení a vyučujících ZŠ Schulzovy sady,
manažera prevence kriminality královédvorského městského úřadu a Po-
licie ČR.

Základní škola 5. května
Den dětí

Letošní Den dětí oslavili žáci 2. a 4. třídy na letišti v Žirči. Prostorem
letiště je provedl pan Tomíček, který také poskytl odborný výklad. Odpo-
věděl jim na zajímavé otázky z aviatiky. Největší zájem vzbudil letoun
Čmelák, kterého žáci viděli vzlétnout. 

Základní škola Podhart´
Poslední setkání s Hasíkem

Dne 22. června navštívily třídy 6. a 7. A místní hasičskou zbrojnici, a tím zároveň ukončily
celoroční program Hasík, do něhož byly zapojeny

Zhlédli jsme celý areál, od posilovny, kuchyňky a ložnic, přes technické místnosti, tělo-
cvičnu, až po garáže. Kromě speciálních obleků proti chemikáliím a ledové vodě si žáci mohli
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prohlédnout veškerá vozidla. Hasičské vozy byly prozkoumány velmi důkladně, jak zvenku,
tak  zevnitř. Celoroční akce byla nejenom poučná, ale i zajímavá díky mnoha historkám, které
nám hasiči vypravovali. Přesto doufáme, že veškeré nově nabyté vědomosti nebudeme nikdy
muset uplatnit v praxi.

www.zspodhart.cz, červen 2016

Hrajeme si hlavou
V pátek 17. června se čtyři třídy – 5. A, 7. A, 8. A a 8. B zúčastnily 9. ročníku akce pří-

rodovědné fakulty Univerzity Hradec Králové Hrajeme si hlavou s letošním podtitulem „Sou-
boj živlů“.

Na Tylově nábřeží ve stáncích a v budově fakulty na katedře fyziky a chemie žáky čekala
fyzikální a chemická kouzla, experimentování, hry, zábava i poučení. Žáci viděli pohyblivé
modely z Lega a  roboty,  prováděli  měření  s  lidským tělem, objevovali  zákonitosti  optiky
a fungování zrcadel, pozorovali vlastnosti oxidu uhličitého, měřili pH, založili si chemikovu
zahrádku a provedli zkoušku odvahy na vlastní kůži chemikovou krví, vyrobili si netradiční
hudební nástroje, ověřili si práci středověkého vrhacího stroje, navštívili stánek Hvězdárny
a planetária Hradec Králové, měřili netradičně čas, pracovali s magnetismem, lámali si hlavu
hlavolamy a logickými úlohami, viděli zajímavé pokusy s dusíkem a s raketou na chemický
pohon, v laboratoři zapálili vysvědčení, které neshořelo, bouchali vodík, ověřovali povrchové
napětí vody, užili si laserové bludiště a vlastnosti zvuku, poznávali stavbu těla, rostliny a mi-
nerály. Za splněné úkoly si žáci nasbírali Hlavouny a mohli si ve stánku koupit odměnu.

učitelky Mgr. Marta Mokrá, Mgr. Iva Codrová, Mgr. Elena Lahučká a Mgr. Pavla Řezníčková

Základní umělecká škola R. A. Dvorského
Absolventské koncerty

Ve čtvrtek 2. června měly v sále školy absolventský koncert Eliška Durstlová na klavír,
Anežka Hornychová na zobcovou flétnu a jejich hosté.

V úterý 7. června se v sále Špýcharu městského muzea uskutečnil absolventský koncert ná-
sledujících  žáků  školy:  Matěj  Šturm  –  klarinet,  Lucie  Petráčková,  Aneta  Skutová,  Anna
Tauchmanová a Žaneta Svobodová – taneční obor. Absolventy doprovodil Crazy Band.

Ve čtvrtek 9. června v sále ZUŠ proběhl absolventský koncert žáků učitele Jana Prouzy.

Zahájení studentského festivalu Cool fest
Ve čtvrtek 9. června dopoledne zahráli žáci základní umělecké školy po vedením Vladimí-

ry Matuškové a Nikoly Holcové na slavnostním zahájení studenského festivalu Cool fest na
náměstí T. G. Masaryka.

Účast na vernisáži městského muzea
Ve čtvrtek 9. června vystoupil na vernisáži výstavy Kavárna, cukrárna aneb sladké léto

v muzeu Ondřej Palán na klarinet za klavírního doprovodu Milady Petrášové a Jan Šturm se
svým vyučujícím Zdeňkem Jirouskem.

Noc kostelů
V pátek 10.  června vystoupili  žáci  kytarové třídy Michala Koudelky a  žesťový soubor

Plech Band Nikoly Holcové na Noci kostelů v Kohoutově.

Dětský den v Dolní Brusnici
V sobotu 11.  června vystoupil  soubor loveckých nástrojů pod vedením Vladimíry Ma-

tuškové a Mažoretky Anabel s vedoucí Jaroslavou Bekovou na Dětském dni v Dolní Brusnici.
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Zpráva na Facebooku
Dne 16. června došla na facebook školy zpráva, která jistě školu potěšila. Uvádím její plné

znění: Dobrý den, posílám Vám foto z předávání výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí, pořá-
dané Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského v Praze. Andrea Ha-
ková získala 1. místo v kategorii komiks. Tímto děkuji učiteli Mgr. Jiřímu Holanovi za jeho
trpělivost a podporu v rozvoji výtvarného nadání, které jí věnoval od pěti let. Soutěže se zú-
častnily děti nejen z České Republiky, ale i z Anglie, Belgie, Brazílie, Chorvatska, Irska, Itá-
lie, Slovenska, Ukrajiny, USA a dalších zahraničních škol. Soutěže se sice zúčastnila jako stu-
dentka Gymnázia a SOŠPg v Nové Pace, ale doufám, že Vám tato zpráva udělá radost, však
velký „DÍK“ patří Vám. S pozdravem Hana Haková.

Koncert v Choustníkově Hradišti
V sobotu 18. června se uskutečnil koncert v kostele v Choustníkově Hradišti u příležitosti

700 let zmínky o obci Hradiště, na kterém vystoupili žáci základní umělecké školy.

Závěrečný koncert
V pondělí 20. června uspořádala ZUŠ v sále školy závěrečný koncert „hudební přípravky“.

Vernisáž výstavy Barvy života
V úterý 21. června proběhla vernisáž výstavy žáků výtvarného oboru s názvem Barvy živo-

ta. U příležitosti této vernisáže proběhlo slavnostní předání absolventských listů žákům vý-
tvarného oboru I. a II. stupně ZUŠ. Na vernisáži zahráli žáci Tomáše Valtery.

Královédvorské hudební léto
V rámci festivalu Královédvorské hudební léto vystoupili ve čtvrtek 26. června na náměstí

T. G. Masaryka i žáci a učitelé základní umělecké školy.

Koncert na závěr školního roku
V úterý 28. června se na závěr školního roku uskutečnil v sále ZUŠ koncert žáků Vladimí-

ry Matuškové.
Zdroj: Facebook.com/Zus/RADvorskehoDvurKraloveNadLabem

Vydařené Královédvorské sportovní hry
V pátek 24. června se v rámci projektu Města vzdělávání uskutečnily první Královédvorské

sportovní hry. Akce určené pro žáky 6. až 9. tříd základních škol se zúčastnilo celkem 66 tý-
mů ze ZŠ Schulzovy sady, ZŠ Strž, ZŠ 5. května, ZŠ Podharť, Základní školy a Praktické ško-
ly Přemyslova a gymnázia. Smíšená čtyřčlenná družstva se ve dvou kategoriích utkala v ná-
sledujících sportovních disciplínách: gymnastika, přehazovaná, ringo, kin-ball,  opičí dráha,
horolezectví, ping-pong, šplh na tyči a přetahovaná lanem. 

Slavnostní vyhodnocení se uskutečnilo na náměstí  T.  G. Masaryka,  kde zástupci města
a škol předali  medaile,  diplomy a pamětní  listy,  které připravili  žáci královédvorské ZUŠ
R. A. Dvorského. Slavnostní ceremoniál doprovodil i kulturní program, zahrály místní kapela
Elbereth a skupina Unicorn z Jaroměře. 

Noviny královédvorské radnice 6, 7/2016, Miroslava Kameníková
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SPORT

Fotbalový klub TJ Dvůr Králové nad Labem
TJ Sparta Kutná Hora – TJ Dvůr Králové nad Labem 2:0 (1:0)
Získat minimálně dva body a slavit třetí místo. Takový byl cíl našich

fotbalistů před závěrečným duelem dvanácté sezony v divizní skupině C.
S přihlédnutím na fakt, že domácím stačil k jistotě záchrany bod, zdál se

tento úkol být dosažitelným. Jenže vše bylo jinak.

I v oslabení byli svěřenci kouče Matějky tvořivějším týmem, v nastavení první půle ale při-
šel rohový kop a po něm se v šestnáctce hlavou prosadil Skokan. Ve druhé půli poslal šéf naší
lavičky do hry až pět náhradníků včetně gólmana Jakuba Vaníčka, jenž si den před tím připsal
šest  (!)  branek za béčko.  Tentokrát  si  vyzkoušel  pro sebe oblíbenou roli  útočníka poprvé
i v divizi. Místo vyrovnání ale přišla pojistka ze strany Kutné Hory, když se po dalším rohu
prosadil Schwarz.

Hned po rozehrání mohli naši borci snížit. Martin Hruška běžel zcela sám na branku, po
ukázkové kose ale nejen, že nenásledovalo vyloučení domácího beka, dokonce se ani nepís-
kalo!! Zvýšenou nervozitu na hřišti vyšponovala odplata Mandutze proti junioru Vitebskému,
za kterou domácí „zorro“ zamířil pod sprchy. Více už ale k vidění nebylo a poslední zápas pro
Dvůr skončil porážkou.

FK Turnov – TJ Dvůr Králové nad Labem 3:0 (2:0)
Dvoráci do Českého ráje dorazili na vítězné vlně, domů se ale vraceli s porážkou. Ač se

v neděli v Turnově podával oboustranně slušný fotbal, góly stříleli pouze domácí. Ty poslal
do vedení už po necelé minutě Moravec, když využil hrubky v hostující rozehrávce. V 17. mi-
nutě nechali Dvorští odcentrovat z pravé strany Havla a v šestnáctce byl nejdůraznější střelec
druhé branky Šimek – 2:0. Turnovští vyhráli zcela po zásluze, především proto, že byli hla-
dovější v koncovce. Pro naše borce naopak série výher skončila a tým se vysněnému třetímu
místu nepřiblížil.

TJ Dvůr Králové nad Labem – SK Semily 8:0 (5:0)
Semilský klub sice před sezonou plánoval usadit se v divizi natrvalo, přesto po podzimu

patřil k jasným kandidátům na sestup. S takovým Semilští dorazili i pod Hankův dům a če-
kalo se, jak se hlavně domácí borci vyrovnají s možným podceněním soka. 

Zatímco v neděli v Trutnově jsme na úvodní gól čekali 48 vteřin, tentokrát platil bezbran-
kový stav jen o rovnou minutu déle. Pak přenesl Martin Hruška hru skvělým pasem až za
obranu soupeře, tam si ideálně zpracoval míč Michal Voldán a pohotovou střelou otevřel skó-
re – 1:0. Kotel dvorských fanoušků si už v neděli vyzkoušel pokřik „deset, deset“, tentokrát
jej ale pozměnil na „dvacet, dvacet“.

Leckdo mohl čekat, že druhá půle se již bude jen dohrávat. Jenže už v její první minutě za-
hodili tutové šance Kruliš s Vitebským. Ke slovu se pak dostali i hráči Semil a po spolupráci
těch zkušenějších členů sestavy nastřelil Pavel Bína tyč. Domácí chtěli uhrát zápas s další
nulou pro Kubu Vaníčka, a tak si varování vzali k srdci. 

MFK Trutnov – TJ Dvůr Králové nad Labem 0:6 (0:4)
Zatímco dvorská parta vyrazila do boje v kompletním složení, domácím ze základu scházel

pilíř  zadních  řad  Petr  Makovský.  Ke  všemu  hosté  nastoupili  s výraznou  posilou,  jíž  byl
fantastický kotel fanoušků. Nestor mezi našimi příznivci Honza Florián dal dohromady po-
četný zástup FANS hokejového Rodosu a jejich chorály byly v Trutnově slyšet dlouho před
utkáním. Skvěle zaplněný dvorský sektor obě mužstva přivítal už při nástupu, a to ještě nikdo
nečekal, jaké představení publiku předvedou hráči v červených dresech.
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Dvůr hrál důsledně v obraně a využíval každičké chyby v soupeřově rozehrávce. Po jedné
také šli naši hráči do dalšího přečíslení, po nezištné přihrávce Fejka zívala úplně prázdná
branka na Davida Vitebského, ten ji však trestuhodně minul. Litovat jsme mohli o chvíli poz-
ději.  Snad jediné hrubky dvorské defenzívy v zápase využil Jakub Matějka, upaloval zcela
sám na jmenovce Vaníčka, ten ale situaci ustál a největší trutnovskou šanci utkání zmařil.

Zkrácená tabulka po sehrání všech zápasů:
Poř. Oddíl Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body +/-

1. FC Olympia Hradec Králové 28 22 5 1 72:15 72 30

6. FC Dvůr Králové nad Labem 28 12 6 10 61:41 46 -11

Hokejbalový turnaj na zimním stadionu
Každým rokem se koná turnaj krajských výběrů hráčů do 15 let  v hokejbale.  Letos se

utkání o Hejtmanský pohár 2016 hrála 24.–26. června na zimním stadionu ve Dvoře Králové
nad Labem. Mimo krajských žákovských družstev se turnaje zúčastnila i hokejbalová repre-
zentace žen v rámci své přípravy na MS 2017. Vítězem se stal Ústecký kraj, reprezentace žen
skončila osmá.

Upraveno z oficiálních stránek Českomoravského svazu hokejbalu www.hokejbal.cz.

ZÁJMOVÁ  ČINNOST

Dům dětí a mládeže Jednička
Dětský den na Tyršově koupališti

1. červen je již tradičně synonymem oslav Dne dětí a nejinak tomu
bylo i letos ve Dvoře Králové nad Labem. Nádherný areál Tyršova kou-
paliště se od brzkého rána doslova hemžil pobíhajícími organizátory, kte-
ří se ze všech sil snažili připravit dětem k jejich svátku co nejlepší a nej-

pestřejší zábavu. Dětský den pořádal DDM Jednička ve spolupráci s městem Dvůr Králové
nad Labem a letos také nově ve spolupráci s Europe Direct při Střední škole informatiky
a služeb,  který svým projektem pod názvem Find Your Way (Najdi  svůj  způsob)  rozšířil
program Dětského dne i pro starší děti a mládež.

Na své si přišel každý malý návštěvník, který první červnový den přišel na koupaliště. Pro
děti z mateřských a základních škol, ale také pro veřejnost a děti ze speciálních škol byl při-
pravený opravdu bohatý program. Lanové aktivity, žonglování, skákací hrad, jízda na šlapa-
cích minikárách, ukázka práce se psy městské policie, mototrenažer, bublinárium, Airbrush,
střelnice,  malování  na  obličej,  dílničky  a  herní  prvky,  soutěže  o  ceny  –  to  je  jen  malá
ochutnávka z toho, co letošní Dětský den nabídl.

Na Tyršovo koupaliště se bez problému vešel i rekordní počet návštěvníků, který se letos
přehoupl přes 1 300 registrovaných. Díky technickým službám města tak mohly děti slavit
svůj svátek ve velkém stylu. Jen stěží bychom hledali vhodnější místo, kde by bylo možné
umístit tolik atrakcí a zabavit takové množství dětí. 

Pro organizaci Dětského dne byla také nepostradatelná pomoc Střední školy informatiky
a služeb, jejíž studenti pomáhali zajišťovat jednotlivá zábavní stanoviště Jedničky. Nabídku
aktivit také SŠIS obohatila o „kosmetický salón“, kde studentky dětem na požádání vytvářely
originální účesy či malovaly různé motivy na obličej.

Celým programem provázela skvělá moderátorka Hitrádia Magic Markéta Volfová a děti se
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tak bavily nejenom na zábavních stanovištích, ale i před mikrofonem, kde soutěžily o ceny,
zpívaly a tancovaly. Přestože první část dopoledne byla obloha zatažená, počasí nakonec vy-
drželo bez deště a Dětský den se tak nesl v duchu pohody a zábavy.

Text: Sylvie Černotová, DiS.

Přátelské setkání včelařských kroužků 
V sobotu 4.  června se do DDM Jednička sjelo 9 včelaříků ze tří  včelařských kroužků

v okolí. Byli zde zástupci domácího dvorského kroužku Včeličky z Jedničky, poté členové
hajnického kroužku Hajnické Medonosky a jedna mladá včelařka z dubeneckého kroužku. Se-
šli se zde na 1. ročníku Přátelského setkání včelařských kroužků. Toto setkání je hlavně o na-
vázání přátelství a spolupráce mezi jednotlivými včelařskými kroužky v našem regionu. Nešlo
tu o žádnou soutěž, která by prověřovala znalosti a dovednosti dětí, ale celé odpoledne se nes-
lo v přátelském duchu her a zábavy. Děti si vyluštily speciální včelařskou osmisměrku, na-
směrovaly včelky k nejlepším zdrojům pastvy a prošly si i přírodovědnou stezku. Na závěr si
všichni opekli vuřta a poseděli u táboráků.

Text: Bc. Veronika Málková

Pohádkové putování
K tradičním akcím už dlouhá léta patří Pohádkové putování. V sobotu 4. června se konal

již 15. ročník této akce. Pro všechny malé i dospělé zájemce byla připravena nová, o něco
zkrácená trasa se sedmi zastaveními. Na nich čekaly pohádkové postavy s drobnými úkoly.
Mohli jste tu potkat prince s princeznou, Pata a Mata,  Karkulku, čarodějnice… Novinkou
bylo letošní zpestření o poslední stanoviště s šermíři, které mělo velký úspěch. Proto nesl le-
tošní pochod v podtextu název Z pohádky do středověku. Nejprve se „pochodníci“ setkali
s rytířem, který měl pro ně otázku o českých hradech. Vzápětí se na ně vyřítili dva zbrojnoši
s meči a předvedli drobnou šarvátku.

V cíli čekal na všechny účastníky barevný diplom s čarodějnicí a rytířem, mohli si tu také
opéci donesené buřty. Účastníci pochodu nabídku tentokrát v hojné míře využili, a tak bylo
u ohně docela plno. Pochod se vydařil i díky počasí. Teplota byla tak akorát příjemná na turis-
tiku. Větší horko bylo až na samém konci pochodu. Zúčastnilo se 108 lidí, což je o něco více
než v loňském roce. Kladný ohlas byl na „postavičky“ i na zkrácenou trasu.

Text: Bc. Vladimír Jiřička

Poznávání přírodnin 
Ve spolupráci se ZŠ Schulzovy sady a Gymnáziem Dvůr Králové nad Labem zorganizova-

la Jednička 6. června okresní kolo poznávání přírodnin pro žáky 6.–9. tříd ZŠ, včetně odpoví-
dajících ročníků víceletých gymnázií, a pro studenty 1.–3. ročníků středních škol. Úkolem
každého soutěžícího bylo určit správný název 50 rostlin a 50 živočichů. Nejlepšími řešiteli
pro rok 2016 se tak stali:

Kategorie A: Zuzana Soukupová (Gymnázium Vrchlabí), Pavlína Kadrmasová (Gymnázi-
um Dvůr Králové nad Labem), Hana Bezděková (Gymnázium Trutnov).

Kategorie B: Kateřina Pavelková (Gymnázium  Dvůr Králové nad Labem), Kateřina Ma-
toušová (Gymnázium Vrchlabí), Jana Kunčarová (Gymnázium Trutnov).

Kategorie C: Klára Hejnová (Rtyně v Podkrkonoší), Martin Kubíček (ZŠ 5. května Dvůr
Králové nad Labem), Jaromíra Zálišová (ZŠ Malé Svatoňovice).

Kategorie D: Barbora Mišoňová (Gymnázium Trutnov), Tereza Janská (ZŠ 5. května Dvůr
Králové nad Labem), Jana Fléglová (ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové nad Labem).

Text: Sylvie Černotová, DiS.
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Vyhodnocení soutěže Zlatá tužka
V pátek 17. června se uskutečnilo v DDM Jednička slavnostní vyhodnocení XXI. ročníku

celostátní literární soutěže Zlatá tužka. Pozváno na něj bylo všech 29 oceněných autorů. Mno-
zí se,  bohužel,  z různých důvodů omluvili,  pro některé byla cesta  do Dvora Králové nad
Labem příliš dlouhá. Není divu, mezi oceněnými byl velký počet autorů z Rakovníka, Písku,
jedna úspěšná pisatelka dokonce až z Jalubí na Uherskohradišťsku. Konečný počet zúčastně-
ných byl 13 lidí. Začátek setkání s autory, jejich blízkými a pedagogy byl věnován předsta-
vení Jedničky, hlavního organizátora soutěže, i soutěže samotné. Nechybělo pár statistických
údajů, zkušenosti se Zlatou tužkou v posledních letech a samozřejmě postřehy porotců a způ-
sob hodnocení.

Následovalo předání cen. Zúčastnění autoři  si odnesli trofeje,  diplomy, vánoční ozdoby
a propagační materiály věnované městem a pracovníky KRNAPu, dále pak malé pohoštění,
během kterého si všichni zúčastnění mohli na panelech přečíst všechny oceněné práce letošní
soutěže. Rozpoutala se i drobná diskuse s některými autory.

Další část programu se měla odehrát v zoo. Bohužel ji znepříjemnil hustý déšť, který od
rána panoval ve městě. Vzhledem ke špatnému počasí se sice neuskutečnilo slibované krmení
žiraf, ale nikdo z účastníků toho nakonec nelitoval. Návštěva Darwinovy stanice se naopak
všem moc líbila. Mohli si vzít do ruky korálovku a užovku, agamu límcovou, ježka, zblízka si
prohlédnout želvu uhlířskou. Zajímavou exkurzi korunovalo krmení lemurů. Ocenění autoři
dostali kelímek s potravou, na kterou už dychtivě čekaly zajímavé opice. Rodiče a pedagogo-
vé to vše sledovali přes sklo Restaurace U Lemura.

Následovala dlouhá projížďka po safari. Naštěstí před naším startem téměř přestalo pršet.
Vlhké počasí kupodivu zvířatům ve výbězích nevadilo, mohli jsme tak sledovat velká stáda
různých antilop a zeber. Projeli jsme i loni otevřeným Lvím safari. Téměř hodinová projížďka
se všem líbila. Po jejím ukončení jsme si ještě krátce prohlédli pavilon Jedovatá Afrika.

Text: Bc. Vladimír Jiřička

Cyklotoulky
Na programu červnových cyklotoulek byla jízda v terénu i po silnicích. Cyklisté od 10 let,

převážné účastníci letního cyklistického soustředění, pro které byl výlet určen, projeli v neděli
19. června Vítěznou, Kocléřovem, Prkenným Dolem, Dubovým dvorem. V altánu Na Sprave-
dlnosti poobědovali opékané buřty a na zpáteční cestě se zastavili i v hostinci v Záboří. Tam
doplnili energii v podobě sladkostí a tekutin. Výlet se vydařil, a i když výletníky po celou ces-
tu provázely zlověstné mraky a hřmění, nezmokli a bez úhony dorazili zpět do Dvora Králové
nad Labem.

Text: Dana Kudrnovská 

Kuličkiáda – 9. ročník 
V úterý 21. června se u altánku v parku Schulzovy sady sešlo přes 70 závodníků, kteří si

přišli  zacvrnkat  kuličky.  Počasí  sportovcům  přálo,  a  tak  mohli  žáci  od  1.  do  9.  tříd  ze
ZŠ Schulzovy sady, ZŠ Strž a Základní a praktické školy ve Dvoře Králové nad Labem zkusit
tak trochu opomíjený spor. Neodolali ani pořadatelé a doprovody žáků. Úkolem závodníků
bylo dopravit do důlku 10 kuliček. Nejprve hodem a zbytek docvrnkat. Rozhodující pro vý-
sledné pořadí v boji o Zlatou putovní kuličku byl počet cvrnků, které soutěžící potřebovali
k tomu, aby hliněnky dostali do důlku. V letošním ročníku dosáhla nejlepšího výsledku žačka
3. A ZŠ Schulzovy sady Anna Šírová. K tomu, aby dostala do důlku všechny kuličky, potře-
bovala pouhých 11 cvrnků. Stala se tak na rok držitelkou Zlaté putovní kuličky.

Text: Dana Kudrnovská 
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Sportovní dopoledne 
Bc.Vladimír  Jiřička,  vedoucí  oddělení  přírodovědy a turistiky,  byl  paní  učitelkou Mgr.

Lenkou Chaloupkovou ze ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové nad Labem požádán, zda by ne-
zajistil v DDM nějaký program na ukončení školního roku pro třídy 5. A a B. Po dohodě s ko-
legy bylo připraveno Sportovní dopoledne s opékáním buřtů na středu 22. června.

Pro žáky byly nachystány 4 sportovní disciplíny. Měli zdolat Opičí dráhu, projet na kole
Jízdu zručnosti, vyzkoušet si střelbu ze vzduchovky do panákové střelnice a z luku na slamě-
ný terč. Z obou tříd byla vytvořena čtyři družstva. Obsadila jednotlivé disciplíny a pak se po-
stupně na stanovištích prostřídala. Vše probíhalo hladce bez problémů a úrazů. Došlo i na zá-
věrečné opékání buřtů. Akce se i díky pěknému slunečnému počasí vydařila. Všech 46 žáků
odcházelo spokojeno z příjemně prožitého dopoledne.

Text: Bc. Vladimír Jiřička

Koloběžkiáda
Na dopravním hřišti dne 23. června závodilo celkem 48 prvňáčků ze ZŠ Schulzovy sady.

Na trase je čekaly 4 překážky, které většina z nich s přehledem zdolala. Jako první měli za
úkol přenést míček, dále podjet pásku, projet mezi prkny a před cílem prokličkovat mezi ku-
žely. Hodnotila se rychlost závodníka a přesnost při projetí překážkami. Až na nějaké to od-
řené koleno dorazili do cíle všichni v pořádku. Nejzdatnějším koloběžkářem se stal Martin
Palan z 1. A.

Text: Dana Kudrnovská 

„Bejby“ olympiáda
Dne 28. června proběhla v Jedničce pro děti z mateřských škol „Bejby“ olympiáda. Přihlá-

sily se 4 mateřské školy (Juta, Slunečná, Roháčova a Dolní Brusnice). Zahájení bylo olympij-
skou hymnou a zapálením ohně. Následně družstva soutěžila v disciplínách: hod na koš, skok
z místa, běh na 20 m, překážková dráha, kroket a hod do dálky.

Text: Bc. Lucie Pospíšilová

Další zájmová činnost
Pochod Život Srdcem

V sobotu 11. června se konal již 2. ročník charitativní akce Život Srdcem na podporu onko-
logicky nemocných dětí. Start pochodu byl od Relax klubu v ulici Spojených národů a pokra-
čoval kolem Labe do Filířovic, dále pak do Bílé Třemešné a odtud do Lázní pod Zvičinou.
Tam byl pro účastníky připraven jak kulturní, tak i zábavný program pro děti. Pochodu jsem
se zúčastnil osobně.

Během 2. ročníku charitativního pochodu se vybralo 100.196 Kč! Na pomoc onkologicky
nemocným dětem přispělo více než 500 lidí ze Dvora Králové nad Labem a okolí, kteří se
akce zúčastnili. Šek určený pro Nadační fond Kapka naděje převzala z rukou organizátora Mi-
chala Karadzose prezidentka Kapky naděje Vendula Pizingerová (Svobodová). Peníze byly
věnovány dětskému onkologickému centru Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Noviny královédvorské radnice 6, 7/2016 (upraveno kronikářem)

Kapela Green Day revival uspěla v polské Kamenné Hoře
V sobotu 4. června se královédvorská kapela Green Day revival vydala reprezentovat své

město na festival do Kamenné Hory v Polsku. Po příjezdu je přivítali organizátoři, kteří se
jich ihned ujali, ubytovali je a pozvali na občerstvení. Všichni byli velmi srdeční a pohostinní.
I mezi kapelami panovala přátelská atmosféra, díky které se královédvorští hudebníci spřáteli-
li například s kapelou Sofakante z Německa. 
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Koncert se velmi vydařil, atmosféra byla skvělá, ale přesto na Green Day revival největší
překvapení čekalo až po koncertě. Organizátoři, v čele se starostou Kamenné Hory, je vyhlási-
li jako nejlepší skupinu a předali jim cenu pro vítěze. Překvapení bylo o to větší, že ani oni,
ani žádná jiná kapela nevěděla, že v rámci festivalu nějaká soutěž probíhá. 

Noviny královédvorské radnice 6, 7/2016, Jan Langfelner

Skautské středisko
Světlušky opět pomohly řádovým sestrám z Kongregace sester Matky

Božího milosrdenství při organizování pochodu pohádkovým lesem ur-
čeného pro nejmenší děti konaného 4. června u nemocnice. Děvčata ob-
starala jedno stanoviště a start tohoto pochodu. 

Třetí oddíl uspořádal k 700. výročí narození Karla IV. dvoudenní výlet
do Prahy, kde navštívil  výstavu Žezlo a koruna a prohlédl si památky

spojené s Karlem IV. Velkým zážitkem byla návštěva svatovítské katedrály, kterou si jako je-
diní mohli skauti celou hodinu prohlížet, a dostali se i ke kapli svatého Václava, kde jsou
uloženy české korunovační klenoty. 

Vlčata třetího oddílu podnikla 18. června výpravu na Kalich u Malé Skály, kde si prošla
skalní bludiště, shlédla z několika vyhlídek panorama Suchých skal a Ještědu a cestu si zpest-
řila hraním her.

Noviny královédvorské radnice 6, 7/2016, Ing. Martin Stránský

ZAJÍMAVOSTI

Pečovatelská služba byla oceněna za kvalitu
Dne 20.  června  2016 prošla  Pečovatelská  služba  Města  Dvůr  Králové  nad  Labem ná-

ročným procesem certifikace, kterou uděluje zastřešující organizace sociálních služeb Asocia-
ce poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS ČR). Hodnotitelé posuzují dvě kritéria: 

1. péči, individuální přístup a partnerství; 2. stravování.

Za  první  kritérium obdržela
pečovatelská  služba  maximální
počet hvězdiček, tedy 5.

 Stravování bylo ohodnoceno
výslednými třemi hvězdičkami,
a to z toho důvodu, že v zimním
období  není  služba  schopna
všem  klientům  zajistit  oběd
v  odpovídající  teplotě  (což  při
terénních  podmínkách  není
splnitelné).  Je však zásadní,  že
samotná péče,  individuální pří-
stup a partnerství byly oceněny
počtem nejvyšším. 

Celkově obdržela organizace
4 hvězdičky, čímž opět potvrdila vysoké kvality poskytovaných služeb.

Výroční zpráva Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem 2016, str. 11
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FIVA World Motorcycle Rally 2016
Ve dnech 22.–26. června se uskutečnila ve Dvoře Králové nad Labem FIVA World Motor-

cycle Rally, které se účastnilo 133 účastníků z 16 zemí s 91 motocykly. Hlavním pořadatelem
rally byl Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem ve spolupráci s Klubem historických vo-
zidel Metuje a celé zázemí akce bylo v ZOO Dvůr Králové, a. s., se Safari kempem, kde byl
postaven velký stan pro parkování motocyklů, servisní stan, parkoviště pro doprovodná vozi-
dla apod. 

Slavnostní zahájení proběhlo v podvečer 22. června v amfiteátru zoo, kde po slavnostním
zahájení a netradičním kulturním programu byl pro všechny účastníky a hosty připraven ban-
ket  a  následné  večerní  safari.  Slavnostního  zahájení  se  zúčastnil  prezident  FIVA Patrick
Rollet,  který svou přítomností  poctil  organizátory, účastníky i hosty.  Dalšími významnými
hosty, které rally navštívili, nebo se jí dokonce účastnili, byli: Palmino Poli (předseda motocy-
klové komise FIVA), Damiano Zamana (předseda turistické a volnočasové komise FIM), Joan
Espelt (FIVA Steward) a Jan Täubel (prezident Federace klubů historických vozidel – Czech
ANF).

Následující den v 9 hodin startovali účastníci rozdělení do menších skupin s doprovodnými
maršály do první etapy, která byla dlouhá téměř 180 km. Během první zastávky v Polici nad
Metují navštívili muzeum Merkuru. Následně se přesunuli do Adršpachu, kde zhlédli část nej-
většího skalního města ve střední Evropě. Další zastávka s kávou a občerstvením byla v Peci
pod Sněžkou. Za velmi příznivého počasí účastníci vyjeli lanovkou na nejvyšší horu České
republiky – Sněžku (1 603 m). Během zpáteční cesty do centra rally účastníci ještě zastavili
na chvíli na přehradě Les Království, která je jednou z nejhezčích zděných přehrad v Evropě
a ve své době byla největší přehradou ve střední Evropě.

Během druhé etapy najeli účastníci přes 130 km a navštívili Jiráskovu chatu s vyhlídkou,
pěchotní srub Březinka, který je součástí předválečné linie Československého pohraničního
opevnění, historické centrum Nového Města nad Metují a barokní hospital Kuks.
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Poslední  etapa,  dlouhá  přes
150 km, zavedla všechny účast-
níky za asistence městské poli-
cie nejprve na historické náměs-
tí ve Dvoře Králové nad Labem,
kde  za  doprovodu  živé  hudby
byla připravena výstava předvá-
lečných československých auto-
mobilů.  Z  náměstí  pak  byli
jezdci  vypouštěni  opět  po  ma-
lých skupinách do samotné eta-
py, během které projeli a navští-
vili  pevnost Josefov z přelomu
18. a 19. století včetně podzemí.

Celá  rally  byla  oficiálně
slavnostně zakončena v sobotu 25. června večer s předáním cen v novorenesanční budově
Hankova domu ve Dvoře Králové nad Labem. Motocyklová komise se usnesla na udělení
těchto cen:

* Tommorrow’s rider on yesterday’s motorcycle – putovní cena pro nejmladšího účastníka
na nejstarším motocyklu – cena jako tato prezentuje pravého „ducha“ FIVA a poprvé byla
udělena v roce 2015 v Andoře. Cenu daroval FIVA motocyklový jezdec a entusianista Peter
Gadan z Kanady. Získal ji Robert M. Ramba.

* For Meritorious Performance – putovní cena pro účastníka, který se na rally dopraví na
motocyklu vlastní silou. Jedná se o druhou cenu prezentující pravého ducha FIVA. Cenu navr-
hl Raimonds Kleinbergs, vytvořil Helmuts Akis a je darem Jurise Ramby (všichni z Lotyš-
ska). Cena byla rovněž poprvé udělena v roce 2015 v Andoře. Získal ji řecký team.

* Cena za nejzajímavější motocykl: cenu získal Richard Blackburn s motocyklem Scott TT
works.

* Cena za nejstarší motocykl: získali Johannes Götze a Gabriela Götze s motocyklem BSA
G21 with Sidecar z roku 1921.

* Cena pro unlucky rider – pro účastníka, který první po startu do 1. etapy skončí ve svo-
zovém vozu: získal René Juchli.

* Cena pro nejvzdálenějšího účastníka: cenu získal team z Kanady.
* Cena pro lady rider – cena pro ženy za řídítky motocyklu: získaly Mona Rohrer, Claudia

Naef a Sybille Clesle.

Rally  byla  uspořádána  pod  patronací  UNESCO,  záštitou  hejtmana  Královéhradeckého
kraje Lubomíra France a starosty města Dvůr Králové nad Labem Jana Jarolíma, s podporou
partnerů Carla (generální partner), Veteran Car Club ČR, MotorJournal, Hradec Králové regi-
on, Stránský a Petržík, Johnny Servis, Strojtex, Juta, ČSOB, Nikon, Hudák, Asociace klubů
historických vozidel, Merkur Toys, Rodos, Požární prevence a podporou partnerských měst
a obcí Dvůr Králové nad Labem, Pec pod Sněžkou, Adršpach, Jaroměř, Police nad Metují,
Velké Petrovice nad Metují a Žďár nad Metují.

www.fkhv.cz, 12. července 2016
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Královédvorský  okruh  letos  pod  názvem Oldtimer Grand Prix
2016

Víkend 18. a 19. června patřil  jubilejnímu 20. ročníku Královédvorského okruhu Ceny
Františka Šťastného. Tyto mezinárodní závody historických závodních motocyklů a sidecarů
se uskutečnily letos pod novým názvem Oldtimer Grand Prix 2016. Letošní novinkou pro
diváky bylo, že se na okruhu nevybíralo vstupné! Bylo to takové poděkování všem, kteří nás
celých dvacet  let  podporovali.  Samozřejmě vstup  do depa,  kde byly  vystaveny historické
stroje, v pátek i sobotu hrála hudba a bylo připraveno dobré občerstvení, byl zpoplatněn.

Depo závodních strojů bylo na svém stabilním místě na dopravním hřišti v Nerudově ulici,
kde návštěvníci mohli potkat naše bývalé vynikající motocyklové závodníky: Stašu, Bartůňka,
Chalupníka,  Lukšíka,  Havrdu,  Kudrnáče,  Libecajta,  Davida,  Fendricha,  Mrkvičku  a  další
a získat od nich autogram. 

Závodů se účastnilo kolem 240 závodníků v kategoriích motocyklů a sidecarů. Kromě zá-
vodních strojů představil Veteran Car Club i svá naleštěná vozidla v nedělní polední přestáv-
ce, kdy vezli naše bývalé slavné závodníky, a tím je představili divákům. Pořadatelé divákům
připomněli, že letošní 20. ročník měl i druhé výročí: celkově 30. ročník Královédvorského
okruhu. Deset ročníků tohoto tenkrát velmi populárního závodu uspořádal letech 1952–1964
Královédvorský autoklub.

Noviny královédvorské radnice, KdeCO, červen 2016, Oldřich Prokop, Old Racing Club Dvůr Králové nad
Labem 

Apolena Výborná v ženské softbalové reprezentaci ČR
Studentka Gymnázia Dvůr Králové nad Labem, členka Softball Clubu Dvůr Králové nad

Labem Apolena Výborná byla dne 1. června 2016 nominována ve svých pouhých 18 letech do
ženské reprezentace ČR v softballu!
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Prodejna pánského prádla Marin v Palackého ulici ukončila svoji činnost.

Music Club Rockáč v Palackého ulici.
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Stavba přívodu elektřiny k rekonstrukci stavby bývalého hotelu Kopp.

Přípojka k rekonstruované budově procházela velkou částí Revoluční ulice.



159

Rekonstrukce vodovodní přípojky v Puchmajerově ulici.

V červnu začalo odfrézování vrchní vrstvy komunikace na Benešově nábřeží. Následovala kompletní
rekonstrukce tělesa vozovky.
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