
Ilustrace na měsíc únor: Marcela Bělinová – kostel sv. Jana Křtitele
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MĚSTSKÉ  UDÁLOSTI

Partnerství Dvora Králové nad Labem a polské Ka-
menné Hory stvrzeno podpisem

Starosta města Dvůr Králové nad Labem Jan Jarolím a starosta polské-
ho města Kamenná Hora Krzysztof Świątek ve čtvrtek 18. února pode-

psali smlouvu o vzájemné spolupráci obou měst. Ta se bude odvíjet především v oblasti kultu-
ry, cestovního ruchu, sportu či zaměstnanosti. 

Slavnostní  ceremoniál  se  uskutečnil  na  královédvorském  městském  úřadu  za  účasti
vrcholných představitelů obou partnerských měst.  „Jsem přesvědčen, že jsou si naše města
velice podobná. Spolupráce bude určitě výhodná jak pro naše občany, tak pro organizace
a instituce a přinese nám spoustu radosti,“ řekl mimo jiné při té příležitosti kamenohorský
starosta Krzysztof Świątek.  „Doufám, že tímto dnem začala spolupráce nejen mezi našimi
městy a jejich obyvateli, ale i nové přátelství,“ dodal při slavnostním přípitku starosta Dvora
Králové nad Labem Jan Jarolím. 

www.mudk.cz, 22. února

Městské kamery sleduje operátor, o přestupcích informuje stráž-
níky

Nového pomocníka bdícího nad pořádkem ve městě má Městská policie Dvůr Králové nad
Labem. Městský kamerový dohlížecí systém (dále jen MKDS) od ledna letošního roku nově
obsluhuje operátor.  Operátor denně zaznamená v průměru deset událostí,  které strážníkům
předává.  „Následně buď hlídka dorazí přímo na místo,  kde řeší  přestupek,  nebo strážníci
zpracují  důkazní materiál a předají  přestupek ke správnímu řízení,  např.  na oddělení do-
pravních přestupků. Takže pokud si hříšník myslí, že má vyhráno, když nedostal od strážníků
výzvu nebo ho hlídka nechytla na místě při činu, ať není překvapen, když mu dorazí obsílka
z městského úřadu,“ vysvětluje Jan Štípek, zastupitel pověřený řízením královédvorské měst-
ské policie a zároveň manažer prevence kriminality na Městském úřadě Dvůr Králové nad
Labem.

Od února Městská policie Dvůr Králové nad Labem testovala nově zakoupené dva mobilní
telefony a dva tablety, které umožnily sledovat kamerový systém přímo z terénu. Tato zařízení
nebyla pořízena pouze pro vzdálený přístup MKDS, ale nově umožní strážníkům přímo na
místě řešit přestupky, ověřit totožnost osob, nahlížet do evidence psů a provádět další úkony,
kvůli kterým se museli dříve vracet na služebnu k počítači.

MKDS se skládá z několika menších nezávislých systémů, které tvoří celek o 27 kame-
rách. Ty jsou rozmístěny na řadě míst Dvora Králové nad Labem. Do systému patří i dvě ka-
mery úsekového měření rychlosti v Tyršově ulici a v městské části Lipnice a dvě kamery tzv.
mobilního kamerového systému, který se využívá na přechodnou dobu v místech, kde nejsou
zřízeny pevné kamerové body. 

www.mudk.cz, 26. února

Jak by se nám lépe žilo, kdyby tady bylo či nebylo…
Odbor životního prostředí připravil v únoru novou soutěž s tematikou životního prostředí,

v rámci které by měli mít občané příležitost zlepšit životní prostředí v našem městě.

V oblasti „KDYBY TADY BYLO...“ mohli občané například navrhnout, kde by uvítali na-
učnou stezku, nové stanoviště kontejnerů na tříděný odpad, jaké komodity odpadů by chtěli
nově třídit, kam by se nechal vysadit strom, keř či květinový záhon.
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Autoři nejlepších námětů byli odměněni. Hodnotila se originalita, přínos pro město, rea-
lizovatelnost i ztvárnění. Soutěž probíhala celý rok, výherci byli vyhlašováni za každé kalen-
dářní čtvrtletí. Cenou za 1. čtvrtletí byla rodinná vstupenka do zoo (poskytla ZOO Dvůr Krá-
lové, a. s.).

V kronice města jsem tuto soutěž sledoval, abych zjistil, jaký zájem mají občané na zlep-
šení životního prostředí ve městě. Dalším krokem byla realizace těchto návrhů.

www.mudk.cz, 1. února

Společenská rubrika
Noví občánci města

V únoru se narodilo v našem městě 11 občánků – 8 chlapců a 3 děvčata.

Úmrtí
V únoru zemřelo ve správním obvodu města Dvůr Králové nad Labem 18 lidí, z toho bylo

11 královédvorských občanů, 6 mužů a 5 žen.

Sňatky
V únoru uzavřeli ve Dvoře Králové nad Labem manželství tito snoubenci:
Aleš Petera a Kateřina Dufková – 20. února, 

V obci Kuks uzavřeli manželství tito snoubenci:
Martin Janíček a Kateřina Kuncová – 6. února
Údaje jsou poskytnuty na základě souhlasu snoubenců.

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubileích v únoru 19 ob-

čanů s  gratulací  a  kytičkou.  V tomto období  oslavily  3 manželské  páry stříbrnou svatbu,
2 manželské páry zlatou svatbu a 1 pár svatbu diamantovou.

KULTURA

Hankův dům – městské kulturní zařízení
Plesová sezona

V sobotu 6. února měla ples základní škola Schulzovy sady, na kterém hrál Ergo Retro Mu-
sic z Hořic.

V pátek 12. února pořádala střední škola informatiky a služeb svůj jubilejní X. Repre-
zentační ples. Hudba – Blue Band z Hradce Králové, hostem večera byl zpěvák Marek Ztra-
cený.

V sobotu 13. února se uskutečnil XII. ples Jutařů, hrál Blue Band z Hradce Králové.

V pátek 19. února byl maturitní ples střední školy informatiky a služeb. Hudba – Juno
z Náchoda.

V sobotu 20. února ples absolventů gymnázia. Byl to již XX. ples, hudba – Jari Kuri Band.

A do třetice všeho
Ve čtvrtek 4. února uvedlo divadlo Drak z Hradce Králové inscenaci z klasických pohádek

Karla Jaromíra Erbena a  Boženy Němcové.  Představení bylo určeno pro nejmenší diváky
z mateřských škol.
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Divadlo  – Vražda sexem
Ve středu 10. února zahrálo trutnovské amatérské Ďyvadlo Neklid hru Vražda sexem. Ordi-

nace je bez střechy. Asistent chvílemi bez sebe a krátkozraká teta Dot bez brýlí. To je jen krát-
ký výčet problémů, se kterými se denně potýká Nicol. Doktorka s mírně praštěnou soukromou
praxí, která se urputně snaží zachovat zdravý rozum a alespoň zdání jakéhosi řádu. 

Albert se bojí
Ve čtvrtek 18. února dopoledne připravil Vojta

Švejda komediální příběh o zápase malého chlap-
ce se svým vlastním strachem a bylo převyprávě-
no  stylem  clownské  pantomimy.  Představení
v sobě mísilo prvky westernu, komiksu, dramatu
všedního  dne.  Pořad  byl  pro  první  stupeň  zá-
kladních škol.

Divadlo v předplatném – Listopad
Ve  čtvrtek  18.  února  večer  zahrálo  divadlo

ABC z Prahy hru Davida Mameta Listopad. Byla
to politická fraška, která vtipně a břitce komen-
tuje stav současné vysoké politiky i mnohé spole-
čenské nešvary, s nimiž se dnes a denně setkává-
me. Hráli: Michal Dlouhý, Jiří Hána, Lenka Zbra-
niková, Jaroslav Vlach a další.

Michal Horáček – Na cestě
V úterý 23. února se v Hankově domě uskutečnil projekt textaře, básníka a producenta Mi-

chala Horáčka, mapující jeho tvorbu a především pak písně, které během třicetileté spolupráce
vytvořili se skladatelem Petrem Hapkou a i s jinými partnery. Ke spolupráci si pozval in-
terprety starší generace – Františka Segradu, střední – Lenku Novou a mladé – Ruth Horáč-
kovou.

Divadelní čtyřlístek – Rákosníček a hvězdy
V neděli 28. února uvedlo divadlo Anfas z Pra-

hy pohádku  Rákosníček  a  hvězdy.  Tentokrát  se
neposedný  skřítek  Rákosníček  vydal  ze  svého
rybníka Brčálníku na své nebeské dobrodružství.
K divadelnímu představení  nakreslili  malíři  vý-
tvarného kroužku Vandy Kotíkové ilustrace, které
tvořily výzdobu sálu Hankova domu při předsta-
vení.

Koncert Kruhu přátel hudby (KPH)
Ve čtvrtek 25. února se uskutečnil 431. koncert

KPH, na kterém vystoupilo Dvořákovo klavírní kvarteto ve složení: Slávka Vernerová-Pěcho-
čová – klavír, Jana Vonášková – housle, Petr Verner – viola a Jakub Žďánský – violoncello.
Na programu byl klavírní kvartet Es dur opus 16 Ludwiga van Beethovena, klavírní kvartet
A moll Gustava Mahlera a klavírní kvartet č. 1. D dur, op. 23 Antonína Dvořáka.
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Městská knihovna Slavoj
Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny

Od 1. do 12. února probíhala v knihovně tradiční akce, při které obdr-
želi malí čtenáři svůj první čtenářský průkaz. Slavnostní ceremoniál se

konal za účasti  krále Abecedníka I.  a jeho pohádkových pomocníků. Zájem o čtenáře má
knihovna již u prvňáčků, kteří se začínají učit číst, a snaží se je podchytit a zábavným způso-
bem je získat jako čtenáře.

Život s vášní a čokoládou
V úterý 9. února paní Marcela Krčálová předváděla v literární čajovně čokoládu jako potě-

šení, jako lék, jako přítele. Co o ní vlastně víme? Posluchači se dozvěděli něco o historii, vý-
robě a především o blahodárných účincích pravé poctivé čokolády, starodávného a téměř po-
svátného nápoje Mayů a Aztéků. Přednáška byla spojená s ochutnávkou několika druhů čoko-
lády. Vstupné bylo 80 Kč a zahrnovalo i ochutnávku čokolád.

Život je zábavné drama
Ve středu 10. února se

uskutečnilo scénické čte-
ní  autorky  Anny  Matěj-
kové za doprovodu hud-
by Davida Andrše. Zvu-
ky  bubnů  sugestivně
podbarvovaly čtené úva-
hy  o  životě  a  vizuální
stránku  doplnily  malo-
vané kostýmy výtvarnice
Veroniky Vodičkové.

Vstupné 30 Kč.

Loutkové divadlo Klíček
V sobotu 13. února uvedla loutková scéna Klíček maňáskovou pohádku pro děti Červená

karkulka. Vstupné dospělí 20 Kč, děti 10 Kč.

Pohádkoterapie
Ve čtvrtek 16. února pokračoval cyklus pohádkoterapie Baobaba a jiné příběhy. Baobaba,

Nebezpečné bacily, Uzdravený hejkal… Ti všichni na posluchače čekali v knížce Zuzany Po-
spíšilové plné krátkých pohádek a příběhů na ukrácení dlouhé chvíle. Vstup zdarma.
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Městské muzeum
V muzeu je nově otevřena další stálá expozice

Od února 2016 je v muzeu otevřena nová stálá expozice.
Nabízí návštěvníkům pohled do bohaté historie Dvora Králové nad Labem. Území města bylo
osídleno již ve 12. století, jak dokazuje archeologický nález pozůstatků románské apsidy. Prů-
řez historií v expozici ale začíná daleko staršími archeologickými nálezy a mapou řeckého ze-
měpisce Claudia Ptolemaia z 2. století našeho letopočtu, která dokládá znalost zemí okolo
řeky Labe. Ze středověkých nálezů jsou zde vystaveny mimo jiné železné předměty ze 14.
a 15. století a neméně zajímavé jsou vystavené husitské zbraně a deník Petra Žateckého, který
dokládá účast královédvorského rychtáře Řehoře na koncilu v Basileji v roce 1432. Ani Dvoru
Králové nad Labem se nevyhnuly války. Zejména válka třicetiletá (1618–1648) a válka ra-
kousko-pruská (1866) ovlivnily život ve městě, a proto i těmto historickým událostem je v ex-
pozici věnovaný prostor. Návštěvníci se rovněž seznámí s rozvojem řemeslné výroby a vzni-
kem cechů, které byly důležité pro budoucí rozvoj textilního průmyslu v „českém Mancheste-
ru“,  jak  se  městu  v době  největšího  rozmachu  textilnictví  říkalo.  Za  zmínku  stojí  také
plastický model středověkého města, dva poklady pocházející z první poloviny 17. století, re-
staurovaný originál městského praporu z druhé poloviny 18. století  a také kopie Rukopisu
královédvorského ve skutečné velikosti, který ještě dnes vyvolává diskuze jeho obhájců i od-
půrců.

Textilní průmysl hrál v historii našeho města velmi podstatnou roli, proto se mu ve stálé
expozici věnuje hned několik místností. Od začátku textilní výroby v čele s modrotiskem se
návštěvník přesune k Josefu Sochorovi,  který výrazně podpořil  nejen rozvoj  průmyslu ve
městě, ale stal se významným mecenášem v oblasti kultury, umění, vzdělání a společenského
života. Své místo v expozici má i dříve velmi známý a rozsáhlý textilní podnik Tiba. Exponá-
ty věnující se firmě Juta, a. s., jsou jasnou připomínkou, že i v současné době existuje v našem
městě prosperující textilní závod. V poslední části expozice, která je pojmenovaná „Tak šel
čas…“, si návštěvníci mohou prohlédnout ukázky vývoje platidel, hraček, skleněných výrob-
ků a fotoaparátu. Jsou zde i filmové ukázky z historie města Dvora Králové nad Labem a ce-
lou atmosféru doplňují na stěnách zvěčněné důležité historické mezníky naší země, které se
pochopitelně dotkly i Dvora Králové nad Labem. 

www.muzeumdk.cz, 29. února

Projekce a přednáška – Souvislost obrazu a hudby
Ve čtvrtek 25. února představil královédvorský malíř a výtvarník Luboš Dvořák – Zvičina

své 3D a 4D grafiky ve filmech s hudbou. Představeny byly jak grafiky, tak i filmy, ve kterých
byly grafiky použity. Hudbu k těmto filmům skládá i hraje vnučka Luboše Zvičiny Monika
Dvorak, která žije v Anglii (na snímku vpravo dole).
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ZOO Dvůr Králové, a. s.
Detektivem v říši zvířat a zajímavosti ze zákulisí zahrady bě-
hem jarních prázdnin

Zajímavosti ze zákulisí zoo se návštěvníci dozvídali ve středu a pátek
od našich průvodců zdarma. Pro všechny, kteří se na chvíli chtěli stát „detektivy v říši zvířat“,
probíhal po celé období jarních prázdnin, tedy od 1. února do 13. března, napínavý pátrací zá-
vod po zoo. Pátrání bylo připraveno i v jazyce anglickém. Pro správné řešitele byly připrave-
ny drobné odměny v galerii Pravěk očima Zdeňka Buriana.

Výroční zpráva zoo 2016, str. 13

Afrikou za Velkou pětkou
Druhá klubová přednáška v galerii Tengenenge z cyklu organizovaného již desátým rokem.

Saša  Ryvolová  přednášela  25.  února  o  slonech,  nosorožcích,  buvolech,  lvech,  levhartech
a dalších afrických zvířatech žijících v národních parcích Namibie, Botswany a Jihoafrické
republiky. Galerie Tengenenge v ZOO Dvůr Králové, a. s., 45 účastníků.

Výroční zpráva zoo 2016, str. 14

ŠKOLY

Zápis školáků do prvních tříd
Ve dnech 10. a 11. února se uskutečnily zápisy do 1. ročníků všech základních škol zří-

zených městem Dvůr Králové nad Labem pro školní rok 2016/2017. K zápisům přišlo celkem
237 dětí, pro 29 z nich žádali rodiče o odklad povinné školní docházky. 

Do ZŠ 5. května přišlo k zápisu 42 dětí, o odklad školní docházky požádali rodiče 8 dětí.
Otevřeny byly dvě první třídy.

Zápis do ZŠ Podharť absolvovalo 44 dětí, podány byly pouze 2 žádosti o odklad školní do-
cházky. Otevřeny dvě první třídy.

Do ZŠ Schulzovy sady přišlo k zápisu 107 dětí, pro 13 z nich se žádal odklad školní do-
cházky a 2 nešestileté děti čekaly na výsledek doporučení psychologicko-pedagogické porad-
ny. Škola otevřela čtyři první třídy.

K zápisu do ZŠ Strž se dostavilo 44 dětí (38 dětí do ZŠ Strž a 6 dětí do odloučeného pra-
coviště v Žirči). O odklad školní docházky požádali rodiče 5 dětí v ZŠ Strž a jednoho dítěte
v Žirči. Pro nadcházející školní rok škola otevřela dvě první třídy.

Pro zajímavost jsou uvedeny ještě výsledky účasti na zápisech z let 2013 až 2015. V roce
2015 přišlo k zápisu 239 dětí, v roce 2014 – 223 dětí a v roce 2013 – 220 dětí.

www.mudk.cz, 18. února

Projekt Edison na ZŠ 5. května
Začátek února zahájili na ZŠ 5. května netradiční jazykovou výukou.

Škola se v období od 1.–5. února zúčastnila projektu EDISON, který or-
ganizuje mezinárodní studentská organizace AIESEC. Pět zahraničních
univerzitních studentů původem z Gruzie, Íránu, Indonésie, Číny a Tai-
wanu zahájilo svou stáž právě u nás. Ubytování přijali v hostitelských ro-
dinách našich žáků. Rona, Amir, Double, Sisi a Gina vedli celý týden vý-
uku v 5.–9. třídě. Jediným komunikačním jazykem byla angličtina. Žáci

tak měli jedinečnou příležitost otestovat svoje jazykové schopnosti. Ve výukových blocích se
seznámili se základními informacemi o dané zemi, hráli hry, tancovali tradiční tance a disku-
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tovali.  Výjimečným dnem byla  středa,  kdy se v tělocvičně  naší  školy  konala  tzv.  Global
Village  – akce,  při  které  mohli  žáci  navštívit  jednotlivá  stanoviště  stážistů  a  dozvědět  se
o jejich zemi, životě a kultuře ještě více. Tuto akci navštívili i mladší žáci, kteří nebyli do pro-
jektu zapojeni, a podle reakcí si dopoledne náležitě užili. Zapojené třídy si na oplátku pro naše
hosty připravily četná vystoupení a drobné dárky na památku. Nezapomínali jsme však ani na
odpolední program, jehož cílem bylo ukázat cizincům město a jeho okolí.  Navštívili jsme
s nimi zoo, věž kostela či zdejší bowlingovou dráhu. K odpoledním aktivitám se rády při-
dávaly i hostitelské rodiny. Týden to byl velmi náročný, ale pro děti velmi přínosný.

Noviny královédvorské radnice 2/2016, Mgr. Markéta Čáslavská, koordinátorka projektu

Gymnázium Dvůr Králové nad Labem
Meteostanice na gymnáziu

Na podzim loňského roku byla na gymnáziu zprovozněna meteorolo-
gická stanice ME13, pořízená z prostředků dotačního programu Králové-
hradeckého  kraje.  Provoz  meteostanice  je  zcela  automatický:  veškeré
naměřené hodnoty ukládá do vnitřního datového úložiště,  je připojena

k internetu a údaje z ní jsou v přehledné podobě prezentovány nejen na webových stránkách
naší školy (www.gym-dk.cz), ale například též na stránkách Městského úřadu Dvůr Králové
nad Labem (www.mudk.cz) nebo na turistickém informačním portálu www.dvurkralove.cz. 

Po rozkliknutí odkazu lze zobrazit podrobnější režim, který podává informace o všech sle-
dovaných meteorologických jevech nejen v aktuálním čase, ale i v libovolném vybraném ča-
sovém  úseku  v  zaznamenané  minulosti.  V  administrátorském  režimu  pak  navíc  stanice
umožňuje stažení veškerých uložených údajů do databázového souboru a jeho následné zpra-
cování např. pro účely porovnání průběhu počasí v jednotlivých letech. Stanice je vybavena
senzory pro měření teploty vzduchu, relativní vlhkosti, atmosférického tlaku, rychlosti a smě-
ru větru, množství dešťových srážek a intenzity dopadajícího přímého nebo rozptýleného slu-
nečního záření. Pro instalaci bylo zvoleno umístění na ploché části střechy hned vedle kopule
školní astronomické pozorovatelny, které sice není z meteorologického hlediska zcela korekt-
ní (většina klimatických jevů, zejména teplota a tlak vzduchu, by měla být měřena ve stan-
dardní výšce 2 metry nad zemským povrchem), ale bylo nejlépe vyhovující z dispozičního
hlediska a údaje měřené stanicí tím nejsou nijak „znehodnoceny“. Meteostanice je nejen uži-
tečným informativním nástrojem pro zjištění aktuálního stavu počasí v našem městě, ale stala
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se i vhodnou učební pomůckou pro výukové aktivity napříč různými předměty vyučovanými
na naší škole. 

Noviny královédvorské radnice 2/2016, Mgr. Jiří Erlebach, učitel fyziky a ICT

Střední škola informatiky a služeb
Olympiáda v programování

Ve středu 10.  února se  na  budově I  konalo  školní  kolo
olympiády  v  programování.  Akce  se  zúčastnili  žáci  všech
ročníků, které zajímá programování. Soutěžící si mohli zvolit

programování pro konzoli nebo winforms a jazyk C# nebo JAVA. Tři nejlepší programátoři
byli oceněni mikropočítačem Raspberry Pi2 Model B (Broadcom BCM2836 900MHz ARM
Cortex-A7 quad-core procesor s VideoCore IV dual-core GPU, GPU poskytuje Open GL ES
2.0, hardwarově akcelerované OpenVG, a 1080p30 H.264 high-profil dekódování, 1GB LPD-
DR2 SDRAM, podpora Windows 10).

Zvítězil Jaroslav Guzan ze 2. I, na druhém místě se umístil Matěj Pavelka ze 3. I a třetí
místo patřilo Tomáši Hankovi ze 2. I. 

Setkání královédvorských a nizozemských studentů
První únorové úterý bylo na střední škole informatiky a služeb živo! Setkalo se zde 50 stu-

dentů nizozemské školy Landstede Zwolle, studijního oboru rekreace a hotelnictví, se studen-
ty 1. ročníků  královédvorské střední školy informatiky a služeb, oborů cestovní ruch a ho-
telnictví.

Studenti cestovního ruchu připravili pro své hosty bohatý program. Ráno se všichni spo-
lečně potkali v aule školy a domluvili se, že budou celý den mluvit jen anglicky. Pro některé
to byl těžký úkol, a tak si pomáhali rukama nohama.

Rozdělili se do skupin, v každé skupince byly zastoupeny obě školy. Hotelníci odešli do
cvičné kuchyně, kde společně se svými učiteli – Lubošem Martinkou, Veronikou Kyselovou
a Stefanem Breuerem připravili menu o čtyřech chodech, na které všech 110 studentů netrpě-
livě čekalo.

Ostatní, společně s Ing. Nancy Engelen a učitelkou Paolou Schot, navštívili naše krásné
město. Byli  se podívat na stálou výstavu vánočních ozdob v městském muzeu a vyšplhali
také na kostelní věž. Průvodci výletu po městě, žáci cestovního ruchu, své spolužáky a hosty
seznámili  jako profesionální  průvodci  se  vším,  co  naše  město  a  okolí  může turistům na-
bídnout. 

Nastal  čas  ukázat  se  i  ve sportu.  Škola připravila  mezinárodní  fotbalový turnaj  v tělo-
cvičně, každá škola měla 4 týmy. Hlavním cílem bylo zúčastnit se a užít si legraci, ale vyhrát
chtěli všichni. Konečným výsledkem bylo 2. a 3. místo pro Nizozemí, zvítězili domácí.

Pak se všichni sešli v jídelně, kde už hotelníci připravili nádherně prostřené stoly s jídlem.
Studenti  mohli  ochutnat typický holandský předkrm – meloun s parmskou šunkou, českou
polévku – krkonošskou cibulačku, hlavní chod byl zase z Nizozemí, a to „Boerenkool“, to je
kapusta se šťouchanými brambory, a nakonec dezert, ten byl český – žemlovka. Všechno to
bylo výborné! Po večeři  na studenty čekala společná zábava – stezka odvahy v městském
parku, kde nejdříve Češi strašili Holanďany a pak obráceně. Moc si to všichni užili!

Celý den byl moc fajn a zajímavý pro všechny zúčastněné. Nejlepší bylo, že všichni oprav-
du vydrželi celý den mluvit anglicky, studenti i učitelé si vyměnili kontakty a slíbili si, že obě
školy se budou snažit příští rok vydařenou akci opakovat.

www.ssis.cz, Ing. Nancy Engelen a žáci 1. C (upraveno kronikářem)
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Základní umělecká škola R. A. Dvorského
Výstava malíře Aleše Malého

Do 12. února probíhala v galerii Otto Gutfreunda výstava obrazů ma-
líře Aleše Malého nazvaná Návrat.

Třídní koncert
V pondělí 1. února se uskutečnil v sále ZUŠ třídní koncert houslové třídy Jany Kovářové.

Mažoretky Anabel
Ve středu 6. února vystoupily v Hankově domě mažoretky Anabel na plesu ZŠ Schulzovy

sady.

V sobotu 13. února předvedly své vystoupení mažoretky Anabel při zahájení plesu Jutařů.

Crazy Band
V úterý 9. února uspořádal koncert Crazy Band Vladimíry Matuškové. Na programu byly

známé populární skladby.

Výstava Lenky Stodůlkové v galerii Otto Gutfreunda
V úterý 16. února se uskutečnila v základní umělecké škole R. A. Dvorského vernisáž vý-

stavy keramičky Lenky Stodůlkové nazvané Jiné světy. V rámci výstavy také vedla vyučovací
lekce pro žáky ZUŠ a pod jejím vedením se seznámili s technikami stavěné keramiky, např.
s vytvářením misky na indiánský způsob.

Lenka Stodůlková přišla před 16 lety do Dvora z Prahy se svým manželem, který získal
práci v místní zoo. Jak sama přiznává, ve Dvoře Králové nad Labem se jí líbí a vnímá spíše
výhody malého města, jakým Dvůr je. V Praze učila v mateřské škole, už tam ji lákala kera-
mika a zde také absolvovala svůj první keramický kurz. Nevzpomíná na něj v dobrém – roz-
hodně nesplnil její očekávání. Naštěstí další kurz keramiky v Kohoutově u paní Tyrnerové ji
nadchl a rozhodně nebyla z kurzu sama. Tvůrčí duch tam dýchl na všechny přítomné a většina
z nich u keramiky zůstala.  Ačkoliv se tenkrát  učila v Kohoutově točenou keramiku, dnes
pracuje raději s keramikou stavěnou. 

Královédvorsko.cz, únor 2016 (upraveno kronikářem)
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SPORT

Hokejový klub HC Rodos
HC Rodos vyhrál v Nové Pace

Už jen jediné vítězství dělí HC Rodos od postupu do finále play-off
krajské ligy. Novou Paku hokejisté porazili i ve druhém semifinálovém
utkání, tentokrát na jejím ledě 6:4 (2:1, 1:4, 1:1). Vítězství dirigovali nej-
zkušenější hráči Patrik Fořt a Ondra Hamerský. Nejproduktivnější hráč

základní části zaznamenal hattrick, dvorský kapitán asistoval u tří branek. Základ k vítězství
byl položen v prostřední části, v níž Královédvoráci vstřelili čtyři branky.

HC Rodos ve finále play-off
Dvorský hokej je v neuvěřitelném laufu! V neděli 21. února si Novopačtí takřka ani nevy-

střelili. Rodos porazil Novou Paku 6:1 po třetinách 1:0, 2:1, 3:0. Hala byla zcela zaplněna
celkem 940 diváky! A pokud se povede v druhém semifinále vyhrát Náchodu, který nyní vede
2:1 na zápasy, tak se ta tisícovka zcela jistě překoná, protože Náchodští doprovázejí svůj tým
častěji než soupeř z Nového Bydžova.

Královédvorsko.cz, únor 2016 

1. Házenkářský klub Dvůr Králové nad Labem
Dvůr remizoval se Strakonicemi 

Premiérový zápas letošního roku skončil remízou! V sobotu 20. února
vstoupili dvorští házenkáři do jarní části 1. ligy. Soupeřem jim byl druhý
tým tabulky, ČZ HBC Strakonice 1921. V hektickém závěru vyrovnal
sedm vteřin před koncem Lukáš Picha. Královédvorští házenkáři tak re-

mizovali 21:21 (13:10). Z bitvy se Strakonicemi bere Dvůr bod.
www.1hkdk.cz, únor 2016

Volejbalový klub Dvůr Králové nad Labem
Volejbalisté VK Tambor porazili doma Českou Třebovou

Volejbalový  klub  Tambor  Dvůr  Králové  nad  Labem  hrál  v  sobotu  13.  února  doma
s TJ Sokol Česká Třebová II 3:1 a 3:1. Tak dopadlo sobotní dvojutkání 2. ligy volejbalu.
Domácí vstoupili již do dopoledního boje o 8. nesestupové místo s odhodláním a po prvního
setu se zdálo, že zápas budou mít ve své režii. Bohužel se ale v druhé sadě dostavila řada ne-
přesností. Nejistota na příjmu a často zkažený servis na straně domácích měly za následek vy-
rovnání. V dalším průběhu se však hráčům podařilo vrátit ke hře v prvním setu a první zápas
dokázali dovést do vítězného konce 3:1. Stejným výsledkem skončilo i druhé utkání.

Volejbalisté VK Tambor přivezli dva body z Hronova
V sobotu 6. února dvorští volejbalisté VK Tambor Dvůr Králové nad Labem zavítali k dal-

šímu důležitému duelu do Hronova. Jeden ze 2 zápasů se podařilo vyhrát. VK Hronov – VK
Tambor  Dvůr  Králové  nad  Labem 2:3  (-23,  -22,  23,  15,  -12).  V prvních  dvou setech  se
dvorským hráčům dařila  obrana a  taktická varianta,  tzv.  dvojstřídání.  Díky tomu dokázali
úvodní sady ve vyrovnaných koncovkách vyhrát. Ve druhém zápasu se bohužel hráčům nepo-
dařilo navázat na úspěch z prvního utkání. Soupeř si pomohl tvrdým servisem, zpřesnil útoky
a našel více štěstí v dlouhých výměnách. Dvoráci se sice ve třetí sadě dokázali znovu nadech-
nout, ale domácí si už vítězství vzít nenechali.

www.volejbaldvurkralove.cz, únor 2016, Mgr. Radan Černý
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ZÁJMOVÁ ČINNOST

Dům dětí a mládeže Jednička
Karel IV.

Ve dnech 9.–12. února a 15. února uspořádalo oddělení přírodovědy
a turistiky  ve  spolupráci  s  Městským muzeem ve  Dvoře  Králové  nad
Labem výstavu Karel IV. – diplomat, zakladatel, válečník. Šlo o nejvý-
znamnější a na přípravu nejnáročnější akci oddělení v tomto roce.

Výstava, která byla uspořádána jako první ze tří akcí Jedničky k 700. výročí narození Karla
IV., měla zejména rozšířit znalosti žáků základních a středních škol o skutečnosti méně zná-
mé. Právě žáci základních škol tvořili naprostou většinu účastníků. Vzhledem ke krátké době
trvání akce byla účast přes 600 lidí výborná. Dočkala se i velkého ohlasu učitelů. Dokonce na
základě návštěvy jedné třídy a jejích informací přišly i třídy další, původně nenahlášené. Vý-
stava prezentovala mládí a důležité etapy života významného panovníka a jeho cestu ke koru-
novaci  římským císařem.  Další  část  textů  s  obrazovým doprovodem tvořila  zakladatelská
činnost Karlova a detaily některých jeho počinů, politiky a vlády. Nechyběl ani poměrně po-
drobný obraz celého 14. století a zajímavé události, které proměnily či usnadnily život lidí.
Textovou a obrazovou část expozice doplnily i různé předměty, související s dobou Karlovou.
Pozornost budily zejména repliky zbraní – halapartny, bojová sekera, samostříl s natahovacím
heverem i ukázky zbroje a ošacení. K vidění byly také ukázky střepů nádob z několika hradů,
zajímavé mince a plakety týkající se Karla IV., ukázka kopie tzv. francouzského zlomku Dali-
milovy kroniky… Svou vývěsku, prezentující obnovu památky, tu mělo i Sdružení pro zá-
chranu hradu Kumburku. Nedílnou součástí výstavy byl komentář, který představil i některé
méně známé stránky Karlovy činnosti.

Text: Bc. Vladimír Jiřička

Zlatá tužka
V pátek 12. února 2016 byl uzavřen již 21. ročník celostátní literární soutěže Zlatá tužka.

Tento rok nejdéle trvající a jedné z nejvýznamnějších soutěží Jedničky byl o něco hojnější než
předešlý, pokud jde o množství zaslaných prací. Porota vybírala ze 156 prací 148 autorů. Šest
příspěvků bylo vyřazeno. Letos byla zařazena dvě nová témata – Jak jsem viděl hory a Příběh
z doby Karlovy. Pokud jde o téma „horské“, nezaznamenalo příliš velký úspěch. Prací přišlo
málo a ještě byla jejich kvalita velmi slabá. O něco lépe dopadlo „Karlovské“ téma, které při-
pomnělo letošní kulaté výročí panovníka evropského významu. Tady už bylo co hodnotit. Mi-
nimálně jedna z prací snesla velmi vysoká kritéria. Největší účast zaznamenala prostřední vě-
ková kategorie (autoři 13–15 let), kde bylo posuzováno 92 prací a také oceněno nejvíce pisa-
telů. Některé práce svým pesimismem, řešením otázky života a smrti, či dokonce příběh spo-
jený s brutálním činem nás vedou k zamyšlení, čím a proč se ve svých myšlenkách zaobírají
dnešní mladí lidé a jak na ně působí média. Jejich vliv je zřejmý. Pozitivní ale je, že se stále
najde dost mladých autorek a autorů, kteří chtějí a dovedou psát, a tak udržují soutěž při živo-
tě. Někteří mají neotřelý smysl pro humor i zajímavé nápady, fantazii a představivost, která
možná někdy porotě ne úplně dochází, ale je zajímavá. To je dobrá zpráva pro soutěž i pro nás
pro všechny.

Text: Bc. Vladimír Jiřička

Valentýnská párty 
Dne 12. února proběhla v DDM Valentýnská párty. Přišlo dohromady 33 děvčat a chlapců,

kteří si vyrobili srdíčkový svícínek nebo valentýnku, zatančili si v nazdobené tělocvičně plné
světýlek a srdíček. Čekal je zamilovaný kvíz a pár srdíčkových her. Stejně jako loni si během
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párty pochutnávali na donesených valentýnských dobrůtkách.
Text: Bc. Lucie Pospíšilová

Výstava – Sněhulák stokrát jinak 
Začátkem ledna byla vyhlášena výtvarně rukodělná soutěž Sněhulák stokrát jinak. Přestože

letošní zima je na sníh skoupá, do soutěže dorazilo celkem 202 prací, na kterých se podílelo
325 autorů. Tentokráte se zúčastnily MŠ Slunečná II., MŠ Roháčova, MŠ Drtinova, MŠ Dvo-
řákova, MŠ E. Krásnohorské, MŠ Žireč, MŠ Dubenec, kroužek Kutílek DDM Jednička, ZŠ
Schulzovy sady, ZŠ Podharť, ZŠ Strž, ZŠ a MŠ Bílá Třemešná a děti z Léčebny zrakových
vad ve Dvoře Králové nad Labem. Ve dnech 16.–18. února byly všechny práce vystaveny
v DDM Jednička. 

Text: Dana Kudrnovská

Středověk 
Na žádost Mgr. Šebkové byla jako součást projektu věnovaného tématu historie připravena

pro žáky ZŠ Dubenec akce s pracovním názvem Středověk. Uskutečnila se 17. února v tělo-
cvičně základní školy Dubenec. Zúčastnilo se jí více než 40 dětí z I. stupně.

Nastíněna byla epocha středověku a představena činnost obou šermířských kroužků Jednič-
ky. Josef Langfelner pak dětem vysvětlil historii meče a jeho použití a také zbroj rytíře a její
vývoj od raných dob po pozdní středověk. Nechyběly samozřejmě ukázky zbraní i  zbroje
a zacházení s nimi. Jednotlivé kryty, výpady i různé „finty“ předvedl Josef Langfelner i čle-
nové kroužku Per Aspera Ruda Horák a Kuba Čermák.

V závěrečné části došlo také na zbraně střelné a palné. Potom si děti mohly vyzkoušet drá-
těnou kuklu a přilbu i železné rukavice, potěžkat meče i palné zbraně a také, pod dozorem
členů šermířského kroužku, trochu zašermovat. 

Text: Bc. Vladimír Jiřička

Výlet do Aquaparku 
O jarních prázdninách 22. února uspořádalo DDM pro děti zájezd do Pardubic do Aqua-

parku na trojskluzavku, divokou řeku, tobogán a bazén s horolezeckou stěnou. Cestou z bazé-
nu si děti prošly Pardubice a naobědvaly se v McDonald´s.

Text: Bc. Lucie Pospíšilová

Výlet do televize a rádia 
O jarních prázdninách DDM Jednička připravila pro všechny zájemce o média výlet do rá-

dií a televize. Ve středu 24. února se děti ráno sešly na vlakovém nádraží a s očekáváním vyje-
ly do Hradce Králové, kde jsme měli domluvené celkem 3 exkurze.

Nejdříve se vydaly do regionální televize V1. Děti měly možnost seznámit se s činností te-
levize, dozvědět se něco o její historii, prohlídly si techniku, natáčecí studio a dokonce měly
možnost vyzkoušet si práci opravdového televizního moderátora. Zkoušely moderovat ze čte-
cího zařízení a vyzkoušely si rozhovor na kameru. Po návratu z výletu se mohly děti vidět
i v krátké reportáži, kterou V1 zařadila do svých televizních zpráv. Další zastávka byla v bu-
dově Českého rozhlasu, kde si prohlédly společně prostory, měly možnost vyzpovídat rozhla-
sové moderátory a byly přímo u živého vysílání. Celý den zakončily exkurzí v Hitrádiu Ma-
gic, kde děti měly opět možnost nakouknout do zákulisí vysílání a povídání s moderátory.

Text: Bc. Veronika Málková

Jarní bowling 
Čtvrtek o jarních prázdninách patřil již tradičně turnaji v bowlingu. A opět bylo plno. Pro

nemoc nedorazili někteří soutěžící, a to byla příležitost pro náhradníky. Hrálo se na všech drá-
hách a do konečného výsledku se započítaly 2 celé hry. I přes některé technické problémy, se
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kterými se organizátoři během turnaje potýkali, vládla mezi hráči dobrá nálada a jejich spor-
tovní  výkony to  neovlivnilo.  Všichni  byli  za  svoji  snahu odměněni  lízátkem a ti  nejlepší
diplomem a cenou. Nejlepším hráčem turnaje se stal opět Michal Jíra se 303 body.

Text: Dana Kudrnovská

Další zájmová činost

Skautské středisko
V sobotu 13. února skautské středisko Zvičina uspořádalo tradiční zá-

vody pro skauty, skautky, vlčata, světlušky i nejmenší benjamínky v Ki-
mově hře, Setonově hře, šifrování a morseovce. Po slavnostním zahájení
byli soutěžící rozděleni do kategorií podle svého věku. Pro mladší světlu-
šky a vlčata byla připravena Kimova hra, Setonova hra, pro starší světluš-
ky a vlčata přibylo ještě šifrování. Úkolem soutěžících v Setonově hře je

rozmístit co nejpřesněji 10 terčíků do čtvercové sítě 5 krát 5 podle předem připraveného vzo-
ru, který je odhalen soutěžícím po několik sekund. Vítězem je soutěžící, který umístí přesně
do sítě nejvíce terčíků. V Kimově hře je soutěžícím v časovém limitu ukázáno 24 předmětů.
Vítězem byl ten, kdo si zapamatoval nejvíce předmětů.

Druhou částí  závodů je  šifrování,  kdy soutěžící  daný text  zašifrují  a  rozšifrují  pomocí
jednoduchých šifrovacích metod. Pro skautky a skauty byla připravena navíc morseovka. A to
příjem znaků, jak písmen, tak číslic, a přepis textu do morseovky. Vítězem je ten, kdo přijme
a přepíše správně nejvíce znaků za nejkratší čas. A zde jsou nejlepší: v kategorii mladších
světlušek a vlčat byl na 1. místě Tomáš Hora a Matěj Hora, na 2. místě Tereza Novotná a Ště-
pán Peteráč a na 3. místě Lia Mostecká. V kategorii světlušek a vlčat v Kimovce a Setonovce
byli na 1. až 2. místě Martina Stránská a Max Mühlstein,  druhá byla Marie Neumannová
a třetí Iva Krejcarová. V šifrování vyhrála Anna Puhlovská, druhá byla Anna Bělohoubková
a třetí  Martina Stránská.  Kategorii  skautek a  skautů v Kimovce a  Setonovce vyhrál  Filip
Mostecký, druhý skončil Antonín Mostecký. V morseovce zvítězila Alžběta Langfelnerová
a druhý byl Vojtěch Karel.

Noviny královédvorské radnice 2/2016, Ing. Martin Stránský
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ZAJÍMAVOSTI

Slavnostní otevření fresh baru a kavárny FreshIvy
V  sobotu  13.  února  byl  slav-

nostně  otevřen  podnik,  který  ve
Dvoře Králové nad Labem dlouho
scházel – totiž „frešírna“ s názvem
FreshIvy. Jak je z názvu patrné, jde
hlavně o čerstvé ovocné a zeleni-
nové šťávy, ale v nabídce je i kva-
litní káva, víno a další. Samozřej-
mostí  zdravého  podniku  je  neku-
řácký  prostor  a  milá  obsluha.
Podnik se nacházel v patře v ma-
lém, ale krásném prostoru pod ná-
městím Odboje. Součástí byla i pe-
kárna v přízemí. Akce začala křtem

prostoru podniku, kterého se ujala evangelická farářka Daniela Brodská. Následovala vernisáž
obrazů Markéty Kočkové a zakončena byla několika písničkami Filipa Pýchy.

Královédvorsko.cz, Lucie Tomášková (upraveno kronikářem)

Předání daru charitativním organizacím ve městě
Motto: „Máme štěstí, že můžeme být na straně dárců.“ V tomto duchu byla pod záštitou

statutárního ředitele Jiřího Hlavatého uspořádána ve dvorských závodech JUTA, a. s., finanční
sbírka ve prospěch charitativních organizací ve Dvoře Králové nad Labem. Tento finanční dar
ve výši 10.000 Kč předal Jiří Hlavatý 11. února ředitelkám Farní Charity Dvůr Králové nad
Labem,  společnosti  Misericordia,  předsedkyni  Královédvorské  Arniky  a  řediteli  Diakonie
Dvůr Králové nad Labem. Při této příležitosti se všichni setkali i s návštěvníky denního staci-
onáře. Poděkování patřilo všem dárcům i těm, kteří se této náročné práci věnují.

Restaurace hotelu Central končí
Koncem února ukončila svoji činnost restaurace hotelu Central na náměstí T. G. Masaryka.

Je to velmi smutná zpráva. Restaurace měla dobrou strategickou polohu, ale nebylo to nic
platné, nezaujala totiž dostatek návštěvníku, aby se uživila. Je to škoda a snad se podaří získat
nového nájemce, který provoz znovu oživí. Nemělo by to však trvat příliš dlouho, protože čím
déle to bude trvat, tím spíš se provoz bude hůře obnovovat. 

Na náměstí je v současné době značná konkurence hospod a restaurací, a to ještě v le-
tošním roce se otevře restaurace v nově zrekonstruovaném objektu bývalého hotelu Kopp.
Udělejme  si  přehled,  kdo  na  náměstí  T.  G.  Masaryka  provozuje  pohostinství.  Začněme
s Country Saloonem, který již dlouhou dobu zabezpečuje jak jídlo, tak i večery s hudbou,
a má tak své stálé klienty (je ve vlastních prostorech). Dále je to restaurace ve Staré radnici,
další je La Rochelle. Když k tomu přidáme ještě nedaleko náměstí restauraci U Slunce, dá se
říci, že je to dost silná konkurence.

Zemřel Zdeněk Pištora
Ve středu 24. února ve věku 74 let navždy opustil řady automobilových veteránů Zdeněk

Pištora,  dlouholetý  člen  výboru  a  předseda  Autoklubu  z  let  2005–2009.  Zdeněk  byl  také
jedním  ze  zakládajících  členů  Mercedes  klubu  Praha,  neúnavný  propagátor  této  značky
a dlouholetý aktivní člen Autoklubu.
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Kronika obrazem

Obchod v Štefánikově ulici – Komplex 3 autolaky.

Obchod v Štefánikově ulici – ORLIK prodej kompresorů.
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Obchod v Štefánikově ulici – ložiska a náhradní díly pro automobily.

Obchod v Štefánikově ulici – Trafika Zdena Michalová.
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Obchod v Štefánikově ulici – Pekařství U Kubíčka.

Obchod v Štefánikově ulici – Kadeřnictví.
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Obchod v Štefánikově ulici – Sunrise-energy, relaxační studio.

Obchod v Štefánikově ulici – Color studio.
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Obchod v Štefánikově ulici – Vinotéka. Obchod v Štefánikově ulici – dámská móda M-fashion.

Obchod v Štefánikově ulici – Kosmetické studio.
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Obchod v Štefánikově ulici – Kadeřnický salon Naďa.

V pátek 26. února ukončil prodej Delikatesy Zizo ve Švehlově ulici, prodejna tu byla 1,5 roku.
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Firma ATELIER TECHNIK, s. r. o., v Jaroměřské ulici.

Firma ATELIER TECHNIK, s. r. o., v Jaroměřské ulici.
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Vyšší hladina vody v Labi po vydatných deštích. V noci na 23. února byl vyhlášen II. stupeň povodňové aktivity.
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