
Ilustrace na měsíc červenec: Kateřina Poživilová – Tešnovská silnice
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MĚSTSKÉ  UDÁLOSTI

Televizní reportáž o problémech pro prodej pozem-
ků průmyslové zóny

V červenci se v televizním pořadu Události v regionech objevila re-
portáž o možných problémech s prodejem pozemků průmyslové zóny ve

Zboží. Jednalo se o smlouvu, kterou uzavřelo předchozí vedení města s firmou Energo Group
TX, s. r.  o., z Hradce Králové. Z reportáže vyplývalo, že se jedná o problém, který může
komplikovat jednání s novým zájemcem o koupi tohoto pozemku.

Vedení města vydalo na svých webových stránkách následující vysvětlení dané problema-
tiky:

Koncem roku 2009 se město Dvůr Králové nad Labem rozhodlo nejít cestou vlastního bu-
dování fotovoltaické elektrárny a pronajalo pozemky o výměře 36 407 m2 v průmyslové zóně
Zboží v té době jedinému zájemci – společnosti Energo Group TX, s. r. o., Hradec Králové.
Nájemní smlouva uzavřená 31. prosince 2009 na dobu určitou 25 let vymezovala účel nájmu:
podnikání ve výrobě elektrické energie – zřízení fotovoltaické elektrárny. 

Podle smlouvy byly sjednány následující platby: 
1. pevné roční nájemné, které byla společnost Energo Group TX, s. r. o., Hradec Krá-
lové povinna platit městu čtvrtletně s účinností od 1. ledna 2011 ve výši 45 Kč/m2/rok,
2. pohyblivé nájemné, které měla společnost Energo Group TX, s. r. o., Hradec Krá-
lové platit jako podíl z objemu inkasa za prodanou elektrickou energii,
3. jednorázová částka ve výši  2.200.000 Kč, kterou společnost  Energo Group TX,
s. r. o., Hradec Králové byla povinna zaplatit přímo na účet ČEZ, a. s., jako úhradu po-
dílu na budoucích nákladech ČEZ, a. s., v případě realizace fotovoltaické elektrárny.

Vzhledem k tomu, že nebyl realizován účel nájmu, tedy zřízení fotovoltaické elektrárny,
město v roce 2011 využilo možnost sjednanou ve smlouvě a od nájemní smlouvy odstoupilo.
Společnost Energo Group TX, s. r. o., Hradec Králové však neuhradila nájem pozemků vy-
plývající ze smlouvy (viz bod 1) a celková výše dlužné částky včetně příslušenství se vyšplha-
la na 561.067 Kč. V současné době je vydán pravomocný exekuční příkaz na prodej movitých
věcí, dlužná částka byla předána k vymáhání 24. února 2015.

„Přestože odvysílané reportáže upozorňují na možné komplikace týkající se prodeje po-
zemků v průmyslové zóně Zboží, rád bych ujistil občany města, že ze zmíněné smlouvy, která
byla před pěti lety ukončena a je tedy již neplatná, nevyplývají žádné závazky týkající se po-
zemků v průmyslové zóně,“ řekl královédvorský starosta Jan Jarolím. 

„Město  řádně  uplatnilo  nároky  z ukončené  nájemní  smlouvy  a  je  pravda,  že  pozemky
v průmyslové zóně nejsou zatíženy žádnými právními ani věcnými vadami či závazky,“ doplni-
la vedoucí právního oddělení Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem  Alena Petirová.

Jednání se společností Karsit Automotive, s. r. o., Jaroměř i nadále probíhají, momentálně
finišují společné přípravy smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Kvůli jejímu schvalování bude
co nejdříve, pravděpodobně na přelomu července a srpna, svoláno zastupitelstvo města. 

„Žádný problém neexistuje,  spolupráce  pokračuje  podle  plánu,“ dodal  František Řípa,
jednatel společnosti Karsit Automotive, s. r. o., Jaroměř.

www.mudk.cz, 13. července
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Opravy budov v majetku města
Téměř do konce července trvala výměna oken na východní fasádě budovy ZŠ Schulzovy

sady.  Práce  provedla  pražská  společnost  Tredo,  s.  r.  o.,  a  stály  více  než  1 milion  korun.
„Stávající dřevěná okna jsou již dožilá a tepelně nevyhovující, proto budou vyměněna za okna
dřevěná z euro profilů s izolačním dvojsklem,“ řekl Tomáš Machek z odboru rozvoje, investic
a správy majetku na královédvorském městském úřadě, a pokračoval: „Všechna měněná okna
jsou v učebnách a pro možné zastínění budou opatřena horizontálními vnitřními žaluziemi na
jednotlivých křídlech.“

Všechna špaletová okna byla odbourána tak, aby se co nejvíce zachovala venkovní fasáda.
Stavbaři je postupně rozebrali a po demontáži stávající vnitřní okenní otvory po špaletových
oknech začistili štukovou omítkou, případně zarovnali extrudovaným polystyrénem. Během
prací odstranili stávající oplechování venkovních parapetů z pozinkovaného plechu a nahradi-
li ho oplechováním z červenohnědého lakovaného plechu. Nově pak stavbaři osadili vnitřní
parapety z lamina.

Od 1. července do poloviny srpna pracovníci společnosti K. T. O. Reality z Třebechovic
pod Orebem vyměnili okna na budově družiny ZŠ 5. května. Dodáno a namontováno bylo
57 nových plastových oken s mikroventilací a izolačním dvojsklem. Město ze svého rozpočtu
za akci zaplatilo více než 400 tisíc Kč. 

V Revoluční ulici fungují veřejné toalety
V pondělí 18. července byly zprovozněny rekonstruované veřejné toalety v Revoluční uli-

ci. Rekonstrukce trvala přes dva měsíce a stála 900 tis. Kč. Toalety mají bezbariérový přístup,
hygienické zázemí pro handicapované občany a maminky s dětmi přivítají přebalovací pult.
Objekt bude bez obsluhy s využitím mincovního automatu na vstupních dveřích. Tak ať slou-
ží.

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

Údržba Hartského potoka
Správce toku Povodí Labe, statní podnik, zahájí v letních měsících údržbu Hartského po-

toka v délce 2,25 km (od obchodu Penny po areál firmy TMW, a. s.). V rámci realizace bude
provedeno plošné odstranění nánosů z koryta toku na původní niveletu, tj. stabilizované dno.

V celé délce koryta budou odstraněny větve, které zasahují do průtočného profilu. Část
volných kamenů bude odvezena na deponii vodní nádrže Les Království, zbytek bude pone-
chán v korytě, kde plní ekologickou funkci. V neposlední řadě budou očištěny (otryskány) ka-
menné zdi. V oblasti podél Hartského potoka bude v době údržby zvýšený provoz techniky
a  nákladních  automobilů.  Vodoprávní  úřad  upozorňuje  vlastníky  pozemků  podél  vodního
toku, že před zahájením prací bude provádět kontroly břehů zaměřené na ukládání odpadků
a jiného odplavitelného materiálu na březích a v korytě toku. Za zjištěnou skládku vodoprávní
úřad uloží pokutu ve výši do 50 tisíc Kč.

Údržbové práce budou probíhat po dobu zhruba 4 měsíců. Těšíme se na čistý a upravený
tok, který je příjemnou, osvěžující součástí části Schulzových sadů i části města Dvůr Králové
nad Labem.

Noviny královédvorské radnice 6, 7/2016, Ing. Světlana Vitvarová

Dobrovolní  hasiči  ze  Žirče se stali  od července výjezdovou jed-
notkou

Sbor dobrovolných hasičů Žireč, který doposud působil jako spolková organizace, se od
1. července 2016 zařadil mezi výjezdové jednotky požární ochrany a hasiči budou zasahovat
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např. u požárů, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí. Zastupitelé totiž na svém
zasedání 8. června schválili zřizovací listinu.

Starosta města Jan Jarolím pak v pondělí  13.  června velitelem jednotky jmenoval Jana
Pohla.  „Určitě  budeme  platnou  jednotkou,  máme  provozuschopné  vozidlo  vybavené  po-
třebným materiálem,“ věří Jan Pohl.

Koordinaci  zřízení  výjezdové  jednotky  SDH Žireč  měl  na  starosti  manažer  krizového
řízení královédvorského městského úřadu Pavel Lev ve spolupráci s HZS Královéhradeckého
kraje. Žirečské hasiče tak čekají nové povinnosti. „Dosud především organizovali dětské sou-
těže nebo společenské akce. Nyní z nich bude výkonná jednotka kategorie JPO V s místní pů-
sobností, tedy určená především pro zásahy v katastru města Dvůr Králové nad Labem, a do-
bou výjezdu k zásahu do 10 minut,“ vysvětluje Zdeněk Šedivka, velitel požární stanice HZS
Královéhradeckého kraje ve Dvoře Králové nad Labem, a pokračuje:  „Žirečští budou u zá-
sahů spolupracovat s jednotkou HZS Královéhradeckého kraje, jejich povinnosti a úkoly určí
velitel zásahu. Je také na zvážení krajského operačního a informačního střediska, k jakému
zásahu dobrovolné hasiče povolá. Například po nedávných přívalových deštích bychom ta-
kovou pomoc určitě přivítali.“

Hasiči včetně velitele jednotky již absolvovali zdravotní prohlídky a předepsaná odborná
školení. „Nyní se nám hlásí mladí hasiči, které čekají třeba strojnické zkoušky. Některá ško-
lení absolvujeme na stanici u profesionálních hasičů a spolupracovat s nimi budeme určitě
i nadále. Důležité jsou také kondiční jízdy s hasičským autem,“ říká Jan Pohl, kterému jako
veliteli jednotky přibude ještě administrativní práce, např. zpracování zpráv po zásazích.

Podle  Zdeňka  Šedivky  je  jednotka  SDH Žireč  dostatečně  vybavena  požární  technikou
a věcnými prostředky pro zásahy. „Do budoucna bude ale třeba pořídit například motorovou
pilu,“ podotýká  Jan  Pohl.  Plánuje  se  také  dovybavení  jednotky  osobními  ochrannými
prostředky jako oblek, přilba, boty a rukavice.

Motivace ke vzniku výjezdové jednotky v Žirči vznikla před lety, kdy hrozilo úplné zrušení
místního SDH.  „To by ale byla škoda. Tehdy se Ivan Bartoš nabídl, že jako starosta sboru
chod SDH znovu nastartuje, což se mu povedlo, přestože nyní z pracovních důvodů odstoupil.
A protože  jsme chtěli,  abychom si  na  hasiče  jen  ´nehráli´,  ale  aby  z  nás  byla  výjezdová
jednotka, absolvovali jsme školení a začali trénovat. Zřídili jsme dětský oddíl, spolupracuje-
me se sokoly,“ říká Jan Pohl a dodává: „Nyní bychom chtěli vylepšit hasičskou zbrojnici, kte-
rá je v majetku města, kde je momentálně garáž na auto a příslušenství. Rádi bychom zde zří-
dili sociální zázemí s tekoucí vodou.“

Aktivitu žirečských hasičů vítá také královédvorský starosta Jan Jarolím.  „Zřízení výjez-
dové jednotky bude velkým přínosem nejen pro město, ale i pro profesionální hasiče. Je to
dobrá zpráva i proto, že se jedná o lidi s místní znalostí, kteří mohou občanům skutečně po-
moci,“ dodává.

Na území města Dvůr Králové nad Labem působí kromě výjezdové jednotky SDH Žireč,
která je nově zřízena jako organizační složka města, ještě sbor dobrovolných hasičů SDH Ver-
dek. 

Noviny královédvorské radnice 6, 7/2016, Miroslava Kameníková
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Společenská rubrika
Noví občánci

V červenci se narodilo v našem městě 11 občánků – 7 chlapců a 4 děvčata.

Úmrtí
V červenci zemřelo ve správním obvodu města Dvůr Králové nad Labem 22 lidí, z toho

7 královédvorských občanů, 4 muži a 3 ženy.

Sňatky
Ve Dvoře Králové nad Labem uzavřeli v červenci manželství:
Aleš Mráček a Michaela Jaegerová – 2. července, Michal Šmelhaus a Karolina Zelinková –

2. července, Jan Kubizňák a Sabina Pryšingerová – 4. července, Martin Tršo a Lucie Tůmová
– 8.  července,  Lukáš Kopitz  a Kateřina Anderlová – 15.  července,  Jiří  Knapek a Simona
Jáklová – 16. července, Luboš Hroneš a Simona Klustová – 16. července, Jiří Hrubý a Petra
Kolbe – 16. července, Michal Bednář a Zuzana Koláčná – 16. července, Dušan Bičík a Olga
Zajíčková – 29. července, Petr Láznický a Veronika Žižková – 30. července.

Údaje jsou poskytnuty na základě souhlasu snoubenců

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubileích v červenci 24 ob-

čanů s  gratulací  a  kytičkou.  V tomto období  oslavily  3 manželské  páry stříbrnou svatbu,
6 manželských párů zlatou svatbu a jeden pár svatbu diamantovou.

KULTURA

Hankův dům, městské kulturní zařízení
Královédvorské hudební léto

Program Královédvorského hu-
debního léta pokračoval ve středu
13.  července  koncertem  skupiny
NADORAZ  z  Hradce  Králové.
Královéhradecký  NADORAZ  byl
původně folkovou kapelou, ale po-
stupně  oblékl  dixielandový  kabát
a dnes po více než dvaceti letech,
s  ironií  sobě  vlastní,  hraje  nejen
swing, dixieland, country, ale i rap,
funky a rock v nenapodobitelném
provedení. Kapela hraje ve složení: Jirka Petera – zpěv, trumpeta, banjo; Pavel Urban – kyta-
ra, zpěv; Janis Vlachopulos – kontrabas, baskytara, suzafon, zpěv; Karel Sperat – tahací har-
monika, klávesy, zpěv; Jirka Kulička – klarinet, saxofony a Rostislav Stárek– bicí, „tlučhuba“.

Jako druzí vystoupili Michal Prokop & Luboš Andrš & Jan Hrubý Trio. Seskupení, k jehož
zvuku a stylu přispěli všichni členové stejným dílem. Písničkový základ Michala Prokopa byl
rozšířen Andrštovými zkušenostmi s blues a jazzem i osobitou hrou a klasickým hudebním
vzděláním Jana Hrubého na elektrifikované housle.

Byl jsem se podívat a koncert nezklamal.
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Zleva Luboš Andršt, Michal Prokop a Jan Hrubý.
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Městská knihovna Slavoj
Bazar knih

Celý měsíc červenec byl věnován bazaru vyřazené beletrie ve skladu
na dvorku knihovny. Cena jedné knihy byla 10 Kč. Seznam vyřazené na-

učné literatury byl k dipozici na webových stránkách knihovny.

Pohádkoterapie
Ve středu 13. července pokračovala Pohádkoterapie vyprávěním Ivony Březinové – Vítej

Karle! Příběh jednoho pátečního odpoledne, kdy kamarádi Míra a Dany hrají jako obvykle na
plácku fotbal. Vtom se jim míč zakutálí do rohu za kontejnery. A když se Míra pro balon roz-
běhne, objeví tam u zídky schouleného hubeného a špinavého chlapce. Kluci se ho hned za-
čnou vyptávat, ale domluva s ním není snadná. Hovoří zvláštní češtinou, a navíc je tak po-
divně oblečený! Kdo je ten záhadný kluk? 

Přihlášky do jazykových kurzů
Ve školním roce 2016/2017 připravila knihovna následující jazykové kurzy:
pro dospělé kurz němčiny, francouzštiny a italštiny pro pokročilé, pro začátečníky kurz

italštiny a nově kurz angličtiny pro seniory; 

pro děti od 4 let angličtina hrou jak pro začátečníky, tak pro pokročilé. 

Městské muzeum
Kavárna, cukrárna aneb sladké léto v muzeu

V červenci pokračovala výstava světa kaváren a cukráren,
která probíhala celé léto až do druhé poloviny září.  Návštěvníci měli letošní léto opravdu
sladké, neboť výstava byla doplněna o prodej Miletínských modlitbiček, Hořických trubiček,
Dubeneckých  perníků,  biočokolády  z  Chocolaterie  Willy  &  Pauli  a  čokolády  z krá-
lovédvorské čokoládovny Carla.

Loutkové pohádky pro nejmenší
Divadélko Zvoneček uvedlo v červenci dvě pohádky. Ve středu 6. července O šestinohém

strašidlu a 20. července O princezně Dobrovíle. Vstupné dobrovolné.

ZOO Dvůr Králové, a. s.
Tradiční výstava kaktusů v zoo

Letos ve dvorské zoo proběhl už 25. ročník oblíbené výstavy kaktusů,
kterou pořádá Občanské sdružení Klub kaktusářů. Výstava byla zahájena
v sobotu 2. července v dopoledních hodinách a trvala do neděle 10. čer-

vence. 

Další žirafa Rothschieldova narozena v zoo
Dvorská zoologická zahrada přivítala v pondělí  11.  července první letošní mládě žirafy

Rothschildovy (celkem již 170.) a byl to sameček pojmenovaný Logan. Matkou se stala dese-
tiletá samice Ella, otcem je zkušený samec Tommy, který už zplodil 36 potomků. Ella začala
rodit v pondělí pět minut před devátou hodinou ráno a přesně o dvě hodiny později byl same-
ček Logan na světě. Porod proběhl hladce bez jakéhokoli zásahu ošetřovatelů. 

www.zoodvurkralove.cz, 13. července
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Africký festival – Africa Live
Ve dnech 23.–31. července se v zoo konal tradiční festival plný africké hudby, tanců, umě-

ní, ale i jídla a zábavy pro děti. 

Hlavními hvězdami festivalu byla zimbabwská hudební a taneční skupina IYASA a trio
vokalistů Insingizi. Pestrý program však nabídl návštěvníkům i další africká vystoupení, např.
bubeníci z Konga a Angoly, zpěváci a tanečníci z Gambie a Senegalu nebo skupina Ngoma
Africa z Tanzanie. Cílem festivalu především bylo, aby se návštěvníci dobře bavili a blíže se
seznámili s rozmanitou africkou kulturou. Proto kromě hudby a tanců zažili návštěvníci i pra-
vé africké tržiště se spoustou ručně vyráběných dekorací a předmětů, kulinářské speciality
nebo  mohli  sledovat  při  práci  africkou  sochařku  Maudy  Muhoni  z  umělecké  komunity
Tengenenge v Zimbabwe. 

Vybrané večery patřily rytmickým koncertům skupiny IYASA, která letos zavítala do Ev-
ropy již po patnácté, nebo zimbabwské trojici a cappella zpěváků Insingizi. Nechybělo ani ob-
líbené  promítání  filmů  s  africkou  tematikou,  např.  animovaný  film pro  děti  Zambezia  či
slavné romantické drama Vzpomínky na Afriku. Večerní programy byly doplněny o oslnivou
ohnivou show nebo vystoupení skupiny Sahar. Afriku ještě více přiblížilo vyprávění spisova-
telky Zuzany Beranové, která v zoo dokonce uspořádala autogramiádu své nejnovější knihy
Poslední nosorožec, nebo bývalé české diplomatky v Keni a Zimbabwe Marie Imbrové. Bese-
dy probíhaly v kavárně Karen v Neumannově vile.

Vernisáží výstavy fotografií Josefa Vágnera provedla jeho dcera paní Lenka Vágnerová. Na
děti  každý  den  čekaly  dovednostní  úkoly  a  soutěže,  to  vše  bylo  doplněno  oblíbeným
malováním na obličej nebo zaplétáním typických afrických copánků. 

V pátek zahájila program taneční skupina Nigerian Cultural Dance, následovaly hudební
vystoupení afrických skupin Marimba Mama a IYASA. S Africkým festivalem se návštěvníci
rozloučili  hudebním představením skupin  Africa  Ngoma a  Insingizi,  ale  také  módní  pře-
hlídkou a přednáškou v kavárně Karen. Úplně poslední festivalová půlhodina patřila vystou-
pení skupiny IYASA.

www.zoodvurkralove.cz, 31. července

Ostatní aktuality z kultury
Dvě stříbrné medaile z Německa pro královédvorskou tanečnici Khattyu

Na přelomu června a července se konal v Berlíně festival Oriental Fantasy pořádaný pro-
slulými manželi Cifuentes, kteří patří mezi nejznámější lektory orientálního tance v Evropě.
V rámci festivalu se konala spousta seminářů, show a také soutěž, kde se místní tanečnici Ka-
teřině Khattye Krupkové zadařilo.

Soutěž sólistů se konala hned první festivalový den. Khattya se účastnila dvou kategorií.
V kategorii „Fantasy“ obsadila 2. místo s dramatickou choreografií laděnou do stylu tango
orient a podařilo se jí během jejího vstupu rozplakat většinu publika. Ohromnou radost přines-
lo taktéž 2. místo, avšak z kategorie „Professional“, kde tančila na klasickou orientální sklad-
bu. Mezi konkurentkami byly tanečnice nejen z Německa, Ruska, Finska, ale také Indonésie.
Naše tanečnice reprezentovala Českou republiku jako jediná. Tanečnice byly hodnoceny šesti-
člennou odbornou porotou složenou z organizátorů a také hlavních hostů, mezi kterými stojí
určitě za zmínku světoznámá tanečnice Didem (Turecko) a Sadie (USA). Během dalších dnů
probíhala spousta workshopů právě s členy poroty, díky kterým Khattya načerpala spoustu
nové inspirace. Také tančila na páteční show, kde předvedla své vítězné choreografie pro ve-
řejné publikum.

Královédvorsko.cz, 20. července, Ing. Kateřina Sekyrková
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Český překlad:

V zoo ve Dvoře Králové 
nad Labem panuje 
magické prostředí, které si 
zaslouží být podporováno.
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SPORT

Cyklistický oddíl Carla.kupkolo.cz
Úspěchy cyklistů v závodě Praha Karlštejn

Cyklisté oddílu Carla.kupkolo.cz Dvůr Králové nad
Labem se zúčastnili závodu Praha – Karlštejn, jednoho
z nejobsazenějších závodů seriálu Kolo pro život, a při-
vezli si jedno vítězství. Závod se jel na trati 50 a 37 km.

V závodě na 37 km v kategorii nad 50 let zvítězil zá-
vodník Dvora Králové nad Labem Luboš Toman, dále
Lukáš  Toman (syn Luboše Tomana)  obsadil  6.  místo
v kategorii muži 23–29 let a 16. místo v této kategorii
získal Jakub Hebelka.

V závodě na 50 km byla Lucie Blažková na 2. místě
v kategorii ženy nad 40 let, Tomáš Berger na 3. místě
v  kategorii  muži  23–29  let,  Karolína  Bergerová  na
5. místě v kategorii ženy 23–29 let a Jakub Hebelka na
39. místo v kategorii muži 23–29 let.

Královédvorsko.cz, 28. července, Karolína Bergerová

Gymnastky  Sokola  Dvůr Králové  nad  Labem na
EuroGymu 2016

V podělí  18.  července se vydala patnáctičlenná výprava gymnastek
Sokola Dvůr Králové nad Labem do Českých Budějovic na gymnastický
festival – EuroGym 2016.

EuroGym  je  největší  evropská  akce  určená  pro  mládež.  Letos  se
v Českých Budějovicích konal jubilejní desátý ročník, na který se sjelo přes 4 000 účastníků
z devatenácti zemí. Byli tu zástupci Belgie, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Velké Bri-
tánie, Řecka, Německa, Maďarska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Norska, Portugalska, Ruska,
Slovenska, Švédska, Švýcarska a České republiky. Nejpočetnější byla výprava Portugalců,
která měla přes 780 členů.  Účastníci  byli  ubytováni  ve vysokoškolských kolejích,  kde se
i stravovali.

V ulicích Českých Budějovic byla postavena čtyři pódia, na kterých se výpravy prezen-
tovaly svými vystoupeními. Vystoupení byla různorodá. Střídala se zde gymnastika s tancem,
aerobikem, baletem, rokenrolem. Vystupující měli rozmanité kostýmy a každé vystoupení do-
provázela hudba. Zkrátka, bylo stále na co koukat. Sokolská děvčata vystupovala na dvou pó-
diích. V centru města na náměstí Přemysla Otakara II a na Sokolském ostrově.

V rámci pobytu také absolvovala čtyři workshopy. První dva byly v krásném sportovním
areálu v Hluboké nad Vltavou. Zde výpravu čekal fotbal, kde se děvčata naučila pár triků
s míčem. A lanové aktivity, kde děvčata překonávala sedmnáct lanových překážek ve výšce
deseti  metrů.  Další  dva workshopy byly na Sokolském ostrově.  Zde je  čekala  trampolína
a protahování spojené s balancováním.

Součástí celé akce byla tři velká vystoupení v Budvar aréně. Celou akci otevíral zahajovací
ceremoniál, kde byly představeny všechny zúčastněné země a bylo k vidění mnoho krásných
vystoupení. Po ceremoniálu byla uvítací párty pro všechny účastníky. Druhou velkou a hlavní
akcí byl Gala večer. Zde se každá země prezentovala svým vystoupením. Čeští reprezentanti
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se představili vystoupením na velkých trampolínách na námět filmu Mrtvá nevěsta Tima Bur-
tona. Třetí velkou akcí v aréně byl závěrečný ceremoniál, který uzavíral EuroGym. Opět bylo
k vidění několik krásných vystoupení. Na konec ceremoniálu Česká republika předala vlajku
Belgii, která bude hostit příští EuroGym 2018. 

Po skončení ceremoniálu byla rozlučková party. Tančilo se, účastníci si vyměňovali repre-
zentační trika, každý fotil, natáčel – prostě to žilo. Bylo na čase se rozloučit. Každý, kdo tuto
akci prožil, si přál, aby ještě nekončila. Sokolská výprava si celý týden náramně užívala. Děv-
čata zpívala, tančila, cvičila, fandila a hlavně potkala mnoho báječných lidí, které baví to, co
je. Užila si plnými doušky skvělou a nezapomenutelnou atmosféru, kterou EuroGym nabízel. 
Velký dík patřil v první řadě Andree Šedivé – autorce sokolského vystoupení a také všem
děvčatům za vzornou reprezentaci České republiky.

Královédvorsko.cz, 26. července, Andrea Erbenová (upraveno kronikářem)

Pohár Safari 2016 – Aeroklub Dvůr Králové nad Labem
Od 3. do 15. července pořádal Aeroklub Dvůr Králové nad Labem na letišti v Žirči Pohár

Safari 2016 jako 3. neoficiální mistrovství České republiky dvousedadlovek.

Závodů se v Safari Poháru DUO Kombi zúčastnilo 15 letadel a vítězem se stala dvojice
Marek Kornec a Maciej Kusmierczik ze Dvora Králové nad Labem. Safari Poháru Volná třída
se zúčastnilo 36 letadel  a na třetím místě  se umístil  Lukáš Hynek ze Dvora Králové nad
Labem.

www.akdk.cz, červenec 2016

ZÁJMOVÁ  ČINNOST

Dům dětí a mládeže Jednička
Kamarádi z Madagaskaru v Itálii – Rezidence Collina – San 
Benedetto del Tronto

Každým rokem DDM Jednička  jede  na  zahraniční  pobyt.  Letos  se
s padesáti třemi účastníky vypravili do, jim již známého, letoviska San

Benedetto del Tronto, které navštívili v roce 2011. U azurového moře a krásné palmové pro-
menády děti a jejich rodiči strávili 10 dní začátkem července. Celý pobyt byl obohacený pří-
hodami Martyho, Melmena, Glorie a Alexe. Dále si vyrobili vzpomínkové předměty s motivy
kamarádů z Madagaskaru. Spousta účastníků také využila výlety do aquaparku Ondablu, do
Říma, ale i do výrobny olivového oleje. 

Text: Bc. Alena Hušková

Sportujeme na Jedničku
V týdnu od 11. do 15. července proběhl druhý ročník sportovního pobytového tábora na

Pecce – Sportujeme na Jedničku. Na 20 dětí čekaly různé sportovní hry, soutěže a zábava
s využitím místních hřišť, trampolíny, lanového parku a horolezecké stěny. Nechyběla ani
stezka odvahy, opékání buřtů, koupání, výlet na hrad a diskotéka.

Text: Bc. Lucie Pospíšilová

Křížem krážem
Cyklistického soustředění se zúčastnilo ve dnech 10. až 16. července celkem 14 cyklistů od

10 do 15 let. Cílem pobytu bylo především utužení fyzické kondice a zdraví účastníků, celo-
denní pobyt v přírodě a stmelení kolektivu. Dalším cílem bylo naučit cyklisty jízdu ve skupi-
ně, v terénu i v běžném silničním provozu. V letošním roce nás tak trochu vypeklo počasí, za-
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míchalo nám s programem, který musel být operativně měněn. Nepřetržitý déšť a extrémní
vedra nás donutily měnit trasy, jeden den jsme dokonce nemohli vyjet. I přes tyto problémy
panovala mezi účastníky dobrá nálada a pohoda. Za 8 dnů jsme stihli ujet kolem 300 km. Sou-
částí soustředění je i jízda na místo pobytu i zpět domů. Tentokráte jsme byli ubytovaní v Zá-
brodí, nedaleko Červeného Kostelce. Navštívili jsme pevnost Dobrošov, Náchod, Peklo u No-
vého  Města  nad  Metují,  Špinku,  Hronov,  Babiččino  údolí,  Českou  Skalici  a  v  Polsku
Kudowu Zdroj. Dobrá parta, domácí strava, ubytování v pěkném prostředí a překrásná místa,
kterými jsme projížděli, nám vše vynahradily. 

Text: Dana Kudrnovská 

Hudební tábor
První červencový týden (od 4. do 8.) začal v Jedničce pro všechny děti se zájmem o hudbu

a zpěv Hudební tábor. Pod vedením zkušené vedoucí nahlédli účastníci do světa hudební teo-
rie i praxe, mnohé si vyzkoušeli a zažili. Na konci tábora pak děti před rodiči odprezentovaly
v krátkém vystoupení vše, co se za týden naučily, co si vyzkoušely a co zažily. 

Text: Sylvie Černotová, DiS.

Dobrodružství každý den
V termínu 11. až 15. července probíhal příměstský tábor určený dětem od 6 do 12 let. Při-

hlásilo se celkem 25 dětí. Program neměl celotáborovou hru, ale na každý den byl připraven
odlišný program, při kterém měly být děti aktivní, tedy hýbat se, soutěžit, putovat, a to hlavně
venku, v přírodě. Nechyběla ani rukodělná činnost. Jednotlivé dny tak nesly název odpovída-
jící  jejich  náplni:  Sportovní  dobrodružství,  Lesní  dobrodružství,  Železniční  dobrodružství,
Středověké a Vodní dobrodružství. Na každý den bylo připraveno překvapení či „dobrodruž-
ství“. To se také z větší míry povedlo, i když díky počasí a některým dalším nepředvídaným
okolnostem museli organizátoři na poslední chvíli improvizovat. Přesto se podařilo přichystat
pro děti zajímavé zážitky, jakým určitě bylo svezení v elektrické lokomotivě, prohlídka běžně
nepřístupného podkroví kostela nebo setkání se šermíři a zkouška zbraní a zbroje. Překvapivý
úspěch měla i výroba rytířských štítů. Vydařené bylo také šermířské klání a turnaj s dřevci.
Tábor se velmi povedl. Po většinu týdne ho podpořilo i pěkné počasí. Děti si kromě štítů a cen
ze soutěží odnesly z tábora příjemné zážitky.

Text: Bc. Vladimír Jiřička

Jívka – invaze Mimoňů aneb Padouši v Jívce
V letním programu Jedničky nemohl ani tentokrát chybět oblíbený pobytový tábor v Jívce

u Radvanic, tentokrát pod názvem Invaze Mimoňů aneb Padouši v Jívce. Už z názvu je zřej-
mé, které populární postavičky byly těmi ústředními v celotáborové hře. Nouze nebyla o tro-
chu napětí ani o spoustu humoru, ale hlavně o zajímavé hry, soutěže, tvoření a další táborové
aktivity. Když k tomu přičteme krásné přírodní prostředí a pohostinný domácký penzion, není
divu, že kapacita tohoto tábora bývá naplněna dřív, než začne jeho propagace.

Text: Sylvie Černotová, DiS.

Týden plný energie
V týdnu od 18. do 22. července proběhl příměstský tábor Týden plný energie, kterého se

zúčastnilo 26 dětí. V tomto týdnu proběhly závody na kolech, plážová přehazovaná, pětiboj,
taneční workshop, horolezecká stěna, přespání s opékáním buřtů a diskotékou. Na výlet jsme
zajeli do Chlumce nad Cidlinou do zábavního parku Fajnpark, kde na nás čekali dinosauři,
různé druhy trampolín a jiné atrakce.

Text: Sylvie Černotová, DiS.
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Svatoannenské zahradní slavnosti zlomily návštěvnický rekord
Již po patnácté se otevřely v sobotu 23. července brány Domova sv. Josefa návštěvníkům

Svatoanenských slavností.  Prostory zámeckého parku, nádvoří i barokního kostela zaplnilo
nejvíce návštěvníků v historii této akce. V úvodu se pozornost obrátila na otevření části bylin-
kové zahrady tzv. „kuchyňské“ a na sázení vinné révy k příležitosti 700. výročí narození Kar-
la IV. vinařem z Kuksu Stanislavem Rudolfským. Po požehnání zahrádky se rozběhl pestrý
program v celém areálu. K milé atmosféře přispěla celá řada umělců a těžko by bylo možné
vybrat toho nejlepšího. Pestrý program zahrnoval vše od tradičního koncertu Václava Uhlíře
na unikátní zvonkohru, přes komediální divadlo v podání Víti Marčíka Jr., až po pořádnou
show finalisty X-Faktoru, Ondřeje Rumla. Zlatým hřebem bylo vystoupení Báry Hrzánové,
která se ve prospěch našeho Domova vzdala veškerého honoráře za tuto akci a sklidila sympa-
tie za svůj lidský přístup. Slavnosti bez bariér, kde se setkávají světy zdravých a hendikepo-
vaných, opět pomohly nemocným roztroušenou sklerózou. 

Z výtěžku, který přesáhl 150 tis. Kč, bylo pořízeno zdravotnické vybavení pro potřeby spe-
cializované rehabilitace v Domově sv. Josefa. Konkrétně se jednalo o mezi klienty oblíbené
léčebné pohybové přístroje, motomedy, jež budou umístěny na oddělení trvalého pobytu. Akci
finančně  podpořilo  město  Dvůr  Králové  nad  Labem,  Královéhradecký  kraj,  ostatní  dárci
a  projekt  Švýcarsko-české  spolupráce.  Záštitu  svou  přítomností  nad  slavnostmi  převzal
místopředseda vlády MVDr. Pavel Bělobrádek. Mediálním partnerem byl Katolický týdeník.

Královédvorsko.cz a Noviny královédvorské radnice 8/2016 (upraveno kronikářem)

ZAJÍMAVOSTI

Královédvoračka založila v Aucklandu českou školu, funguje jako
hnízdo české kultury

Na letní prázdniny se přijela za
svou  rodinou  do  Dvora  Králové
nad Labem podívat Lucka Kaufne-
rová (za svobodna Šnáblová), která
žije  pátým  rokem  na  Novém
Zélandě.  V  jedenapůlmilionovém
Aucklandu  spoluzaložila  českou
školu  a  vychovává  tam  své  dvě
děti.  Rozhovor  s  Lucií  Kaufne-
rovou pro Královédvorsko.cz udě-
lala Ing. Kateřina Sekyrková a za-
měřila se na vzdělávání dětí u pro-
tinožců.  Je  to  zajímavý  rozhovor
o způsobu vzdělávání a rozšiřování
českého jazyka do světa. 
Na  Nový  Zéland  jsi  letěla  za
svým přítelem, který tam již po-
býval. Jaké byly začátky?

Nejdůležitější pro mě bylo pra-
covní povolení, které jsem si mu-
sela  sama  oběhat.  Určitě  mi  po-
mohla  moje  znalost  angličtiny,
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i když i já mám občas problém tamní angličtině bez problémů porozumět. Bohužel mám těžko
uplatnitelné vzdělání na Novém Zélandu – vystudovala jsem češtinu a angličtinu na Filo-
zofické fakultě v Olomouci. Fakulta slovanských studií na tamní univerzitě ještě není. Pra-
covní povolení jsem však nakonec získala díky kamarádce v oboru, ve kterém jsem pracovala
již v Praze, v menším nakladatelství.

Tvůj titul z vysoké školy ti umožňuje učit v Čechách na 3. stupni, využila jsi toho u nás? 
Pracovala jsem jako redaktorka a editorka a pak jsem nějaký čas učila na základce ve

Strančicích. 

Co tě vedlo k otevření české školy? Tvoje děti, které se narodily na Novém Zélandě,
nejsou ještě ani v předškolním věku. 

Setkávala jsem se s lidmi z tamní české komunity a viděla, co řeší. Jejich děti, jakmile za-
čnou chodit na Novém Zélandu do školky a školy, tak začnou přirozeně češtinu vytěsňovat,
i když jsou třeba z plně české rodiny. Nejsou potom schopné navázat kvalitní komunikaci
v  češtině  se  svými  příbuznými  v  Čechách  –  třeba  s  prarodiči  přes  Skype.  Pokud  jezdí
pravidelně do Čech, tak se čeština v hlavě drží a na povel naskočí, ale jakmile sklouznou do
angličtiny i rodiče, tak je těžké si češtinu udržet.

Jaké je řešení?
Nejdříve jsem doučovala 5 dětí český jazyk u mě doma. Potom jsem zjistila, že existuje síť

Českých škol bez hranic, které působí na mnoha místech ve světě, a jejich aktivity mě inspi-
rovaly k tomu zkusit to i v Aucklandu. Společně s jednou kamarádkou, která studovala také
angličtinu v Olomouci, jsme zahájily provoz víkendové české školy – každých 14 dnů v nedě-
li odpoledne. Myšlenka a poptávka po výuce češtiny už v Aucklandu byla – jen nebyli lidi.

Co je to Česká škola bez hranic? 
Je to spolek sdružující školy s výukou českého jazyka a českých reálií za hranicemi ČR.

Jsou po celém světě. Nevýhodou je, že školy, které k jejich síti patří, musejí splnit spoustu
formálních podmínek. My fungujeme podobně jako tyto školy a v mnohém se od nich učíme,
ale nejsme součástí této sítě. Spolupracujeme ale s dalšími školami na Zélandě a v Austrálii
a zapojujeme se do společných akcí – v roce 2014 jsem byla na konferenci českých škol
v Melbourne, což bylo velmi inspirativní, zdroj spousty nápadů a informací. Letos v listopadu
se chystá konference v Sydney. Děláme i společné projekty – třeba putování s Birlibánem.
Tato dětská kniha od Eduarda Petišky putovala od jedné české školy ke druhé a spolu s ní
i desky s výsledky literární a výtvarné činnosti dětí na téma knihy. 

Jak vlastně takové založení školy na Novém Zélandu probíhá a z čeho žijete? 
Začínaly jsme pod českým klubem v Aucklandu, což je společnost, která organizuje akce

pro Čechy, třeba zimní bál v červenci, letní Gulášpárty v lednu nebo opékání čuníka u Slávka
na farmě (nejstarší Čech žijící v Aucklandu). Od roku 2014 funguje škola jako samostatná ne-
ziskovka. První dva roky jsme do toho dávaly vlastní čas i prostředky, když se něco začíná,
vždy se investuje. Nyní již žádáme o dotace Ministerstvo zahraničních věcí, tedy to české,
které schvaluje granty českým krajanským spolkům. Dostáváme tedy peníze na nájem, po-
můcky i platy učitelek. Je to malá částka, zejména po přepočtu na novozélandskou měnu, ale
snažíme se, abychom to netáhly ze svého. Kromě toho vybíráme i menší příspěvky od rodičů. 

Jak výuka ve vaší české škole probíhá?
Děti máme rozdělené na 2 skupiny – já mám školáky, kolegyně Zuzka předškoláky. Školá-

ci mají slabikář a učí se číst česky, s pomocí českých slabikářů, a probíráme tematické okruhy
z prvouky. K výuce využívám skvělé logopedické knížky od Ester Staré a potom spoustu ma-
teriálů, pracovních listů, které objevím na internetu. Předškoláci jedou říkanky, písničky, růz-
né hry. 
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Máte vlastní prostory nebo učíte doma? 

Nyní již máme 22 dětí, včetně slovenských, protože slovenský klub tam nefunguje. Po-
třebujeme tedy větší prostor. Nejdříve jsme měly pronajatou komunitní halu, které se tam na-
bízejí v rámci komunitních center. Začaly jsme s výběrem formou pokus – omyl. Vystřídaly
jsme  3  komunitní  haly  dle  dojezdové  vzdálenosti  pro  děti.  Nyní  už  rok  spolupracujeme
s aucklandskou univerzitou, s pedagogickou fakultou. A to díky profesorovi Marku Tesařovi,
který tam působí už 12 let v oblasti předškolního vzděláním. Máme tam k dispozici dvě učeb-
ny i s technickým zázemím. Můžeme tak děti rozdělit dle věku – docházejí k nám děti od 2,5
do 12 let. Dokonce jsme dostaly i grant od univerzity na „hnízdo české kultury”.

To zní moc hezky. Co je cílem? 
Udržujeme  české  tradice  –

náš  Mikuláš  a  Velikonoce  jsou
zde i mezi „kiwáky” (obyvatelé
Nového  Zélandu)  velmi  oblí-
bené. Klasický český táborák na
Novém Zélandu bohužel neudě-
láme – ve městech se nesmí roz-
dělávat oheň a neseženou se ani
buřtíky.  Ale  českou  zabijačku
už jsme měli taky.  Organizuje-
me i různé jednorázové akce –
minulý rok k nám přijeli i lout-
káři  z  Jaroměře – manželé Li-
buška a Roman Bauerovi. Měli
turné po Austrálii a kontaktovali
nás, jestli nemáme zájem o vy-
stoupení.  V  rámci  jejich  před-

stavení  probíhal  i  worskhop,  vyráběli  jsme loutky z  PET lahví  –  to  bylo  moc hezké od-
poledne. Pustily jsme se i do většího projektu. Do Austrálie přijel Kuhnův dětský sbor a my
jsme ho chtěly natáhnout i do Auklandu jako top českou kulturu. Věděly jsme, že mají koncert
ve Wellingtonu, tak jsme kontaktovaly produkční a celý sbor nakonec skutečně na konci října
přijel. Organizace koncertu byl vcelku masakr – ubytování a strava pro 40 lidí, propagace, aby
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v tom kostele nehráli jen pro nás. Týden před koncertem jsme měly prodáno 5 lístků. To je ta
česká mentalita – každý vás podporuje, že přijde, že to bude super, udělejte to a potom to vy-
padalo, že nikdo nepřijde. Stres to byl obrovský. Tak jsme to rozhlásily se vší parádou mezi
kiwáky, a nakonec to dopadlo úžasně, všichni byli nadšení, včetně honorárního konzula, který
taky přišel. O cestě sboru po Austrálii a Novém Zélandě byl v televizi, na programu ČT Art,
odvysílán dokument, kde je rozhovor i s námi. Dokument stojí za zhlédnutí.

Je to tedy práce, která tě nyní živí, ačkoliv probíhá jen jedno odpoledne každé dva týd-
ny?

Ne, tohle není na uživení. Ale jsem teď na mateřské (dvě děti ve věku 9 měsíců a 3 roky),
ale příspěvky tam nefungují jako u nás. Nějaké peníze podobné zdejší mateřské se tam pobíra-
jí 14 týdnů. Proto tam fungují soukromá předškolní zařízení v podobě early-childhood-centers
(pre-schools) od 0 do 5 let, kam děti chodí třeba už od roku věku. Existují i státní kindergar-
tens, jsou levnější, některé i zadarmo, v předškolním vzdělání jsou tam obrovské rozdíly. Ško-
láci již navštěvují novozélandské základní školy. 

Jak tam probíhá výuka a v čem se liší od těch našich? 
Do školy se nastupuje v 5 letech, bez ohledu na to, jestli mají děti narozeniny v červnu

nebo prosinci, prostě pátými narozeninami nastupují do tzv. nultého ročníku kdykoliv během
školního roku. Ten začíná v únoru a je rozdělen na čtvrtletí, vždy po ukončení čtvrtletí jsou
14 dnů prázdniny. Hlavní prázdniny začínají před Vánocemi (kolem 18. prosince) a trvají do
konce ledna. První stupeň je pro děti hra – nemají rozdělené učivo na předměty jako u nás.
Mají jen angličtinu, matematiku, science (věda) a potom praktické předměty. Je jen na škole,
jak je pojme – probírají většinou celé čtvrtletí určité téma, a to se prolíná všemi předměty. Na-
učí  se tak skutečně praktické věci.  Na druhém stupni  si  mohou vybrat  kromě základních
předmětů další dle svého zájmu: kuchařina, řezbářství, počítače, ekologie atd.

Školní jídelny jsou takové české unikum, takže předpokládám, že kiwáci si nosí obědy
z domova.

Jasně. Výuka probíhá od 8:30 do 15 hod. a děti si samy o přestávce na oběd musí poradit,
v tomto případě vyndat svačinu z tašky a najíst se. Obecně se tam děti učí samostatnosti, pre-
zentovat samy sebe, samy se učit. Nikdo je nekontroluje, známky neznají – mají jen slovní
hodnocení a testy buď projdou, nebo neprojdou (passed, failed). Rodičáky se konají jednou za
čtvrt roku formou individuálních konzultací rodičů s učitelem, aby byla nějaká zpětná vazba.
Nároky se však hodně zvyšují s vyšším stupněm vzdělávání – tím mám na mysli střední školy
a univerzity. Ale děcka to zvládají lépe než u nás, chápou ty vyšší nároky a výsledky no-
vozélandských studentů středních a vysokých škol jsou porovnatelné se zbytkem světa.

Ve třídách děti sedí v lavicích?
Ne, tam se děti po třídě spíše pohybují, než aby seděly. Nemají lavice, ale jen třeba 3 sto-

lečky, u kterých dokola pracují. 

Je velký rozdíl v kvalitě výuky v jednotlivých školách? 
Spádovost je tam hlavním kritériem dělení dětí do škol a lidé se třeba v Aucklandu stěhují

podle toho, aby jejich děti chodily do spádové školy, která jim vyhovuje. Soukromé školy tam
sice fungují, ale jsou hodně drahé a skutečně málokdo si je může dovolit. Domácí vzdělání
tam určitě existuje, ale bohužel o tom moc nevím.

Jaké jsou teď tvé plány s českou školou, ale i pracovní? Budeš si hledat práci?
Přemýšlím i o vyučování češtiny pro dospělé – většinou mají zájem tatínkové, kteří k nám

o víkendu zajdou se svými dětmi. Až se vrátím, tak si budu hledat práci na částečný úvazek.
Děti budou už na víc dní ve školce – starší Elli tam byla od 1,5 roku a byla moc spokojená.
Mladšímu Dannymu bude v září rok, tak už taky bude moci brzy vplout mezi školkové děti.
Stačí třeba i dvě dopoledne v týdnu, vlastně je to takové to hlídání místo babičky, kterou tam
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nemáme. Práci si chci najít ve školství, třeba role asistenta učitele by se mi líbila, nebo práce
manažera pro mezinárodní studenty na středních školách.

Fotografie k zápisu do kroniky města poskytla kronikáři Lucie Kaufnerová.

Prodejna věcí dovezených z Německa ukončila činnost
Ve  Švehlově  ulici  otevřela  podnikatelka  prodejnu  sortimentu  dovezeného  z  Německa.

Jednalo se o drobný dovoz např. potravin jako čokoláda sušenky, rybí konzervy apod. Dalším
sortimentem bylo oblečení.  Bohužel v červnu prodejna svoji  činnost ukončila,  zřejmě pro
malý zájem zákazníků.

Prodejna ZOO shopu ukončila činnost
V obchodním centru vedle Kauflandu ukončila zřejmě v polovině července činnost prodej-

na ZOO shopu.

Prodejna Max Bistro v Revoluční ulici
Koncem července začal provoz prodejny Bistro. Jedná se o bistro, kde se připravuje pizza,

a budou zde i nápoje. Vzniká tak konkurence pizzerii na podloubí náměstí T. G. Masaryka.

Country Saloon slavil 20. výročí
Dvacet roků a takřka ve stejném složení! To je mezi restauracemi naprosto unikátní záleži-

tost. Nejde jen o provozovatele. Těch, co mají dlouho, někdy i celé generace, jeden podnik,
těch je hodně. V Country Saloonu se ale minimálně mění i personál. No řekněte, kde vám
pivo načepuje a přinese 20 roků jeden číšník, kde je 16 let stejný provozní a v neposlední řadě
vede po celou dobu podnik jedna žena? To už příliš obvyklé není. A určitě to stojí za roz-
hovor.

Ke stolu si sedám s provozním restaurace – Tomášem Hakem, který zde pracuje zmíně-
ných 16 let. Už v titulku máme, že restaurace slaví nádherných 20 let. Jak to tehdy bylo?

Restauraci si vysnil a tak, jak ji i nyní vidíte, začal budovat pan Pavlos Damianidis se svojí
českou manželkou Ilonou Damianidu.  Už dříve spolu provozovali  vyhlášený nonstop Las
Vegas na Karlově,  kde jste  si  mohli  dát  knedlo-vepřo-zelo i  ve  3 ráno,  nebo vyhlášenou
řeckou restauraci Rotunda v místní zoo. On sám se ale bohužel otevření nedožil. Zemřel při
tragické autonehodě těsně před dokončením restaurace.  Jeho manželka tehdy převzala jak
hernu Las Vegas, tak restauraci Rotunda a nakonec se rozhodla dokončit a otevřít i restauraci
Country Saloon. A tak se zde v prosinci roku 1996 poprvé roztočilo pivo. Po nehezkém vy-
hoštění dvorských provozovatelů občerstvení ze zoo se majitelka paní Ilona Damianidu vě-
novala už jen provozování Country Saloonu. 

Jméno Ilona Damianidu evokuje Řecko. Bylo původním záměrem přinést něco řeckého
i do české country restaurace? Zůstalo něco z Řecka i do dnešních dnů? 

Trochu ano, ale hlavním záměrem bylo udělat pořádnou stylovou country restauraci. I tak
jsme dlouhá léta měli některé řecké speciality a čas od času řecké dny. K tomu, aby to bylo
opravdu pravé řecké, je potřeba kvalitní kuchař, který to umí. Ten náš se nyní stará o ne-
mocnou maminku. Určitě se s ním ale domluvíme a víkendy v řeckém stylu opět připravíme.
Přímo v restauraci nyní máme 2 výborné kuchaře, kteří se střídají. Kuchař Jarda u nás pracuje
s přestávkami už také hodně dlouho. Nový kuchař Filip je zde zaměstnán sice teprve od jara,
ale musím říci, že je šikovný a snaživý. Oba kuchaři jsou již tak sladěni, že by hosté neměli
poznat, který má směnu. Přes obědy máme ještě výpomoc na výdej hotových jídel, což je pří-
mo dcera majitelky Ilona.
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Jaký je tedy jídelníček a jaká jsou nejoblíbenější jídla? 

Zhruba před 3 lety jsme poměrně zásadně předělali jídelníček. Zaměřili jsme se na steaky,
bifteky a grilovaná masa, které ke country stylu neodmyslitelně patří. Velmi oblíbené jsou po
celých 20 let například těstovinové kastroly. To je cca kilový kastrol těstovin s kuřecím ma-
sem nebo se zeleninou, a to vše za hezkou cenu. Je to samozřejmě výhodné třeba pro rodiny
s dětmi. Hodně oblíbené jsou kovbojské bramboráčky, což jsou olomoucké syrečky zapečené
v bramboráku. Ty máme na jídelním lístku také po celých 20 let. Nyní máme několik zcela
nových jídel, jako je například grilovaný hermelín se zeleninovým salátem, gnocchi s kuřecím
masem a hříbkovou omáčkou nebo vepřové medailonky s brusinkovou nebo hříbkovou omáč-
kou. Pro páry či více osob pak nabízíme například „směs hladového medvěda“, nebo velký ta-
líř steaků a bifteků z různých druhů masa pod názvem Ohio. Pro děti máme vepřové či kuřecí
řízečky, těstoviny s mákem a máslem nebo těstoviny s brokolicí v sýrové omačce. 
Jaké tu čepujete pivo? 

Od Budvaru máme 100 a 120, Pardál 100, točený nealkoholický Budvar, ale nejoblíbenější
je Krakonoš 120. Ten u nás čepujeme nejvíc a máme ho zde opět celých 20 let. Vychází to na
neuvěřitelných cca  400 000 piv za  rok.  Mezi  restauracemi  jsme vyhlášení  právě  dobrým
pivem, za kterým k nám přichází spousta hostů. Tento trend držíme již dlouhou dobu. Z ne-
alkoholických nápojů máme nově domácí limonády, celkem 6 druhů, a k tomu samozřejmě
malinovku, kofolu a další oblíbené nealkoholické nápoje.

Kuchaře už jsme probrali, ale jak další personál? V úvodu píšeme, že i obsluha patří
k historii podniku. 

Ano, je to tak. Číšník Tomáš zde pracuje už od úplného začátku. V té době ještě studoval,
chodil sem na praxi a hned po škole k nám nastoupil. Nyní je jedním ze tří služebně nejstar-
ších číšníků na Královédvorsku, a to je pro některé štamgasty zásadní. Mnozí z nich sem cho-
dí celých 20 let a vědí, že bez říkání dostanou na stůl to svoje. Na druhou směnu tu máme
servírku Kristýnu. Ta u nás pracuje 2 roky a je také velmi šikovná a oblíbená. Oba mají navíc
k ruce dalšího brigádníka a barmana, kterým je mladší syn majitelky Pavlos. Starší syn David
žije v Praze, ale dle možností pomáhá s vedením restaurace. No, a já jsem synovec, takže to je
vlastně rodinný podnik.
Jak to je s kouřením ve vaší restauraci? 

U nás se už dlouho nekouří přes obědy do 14 hodin, jinak ano. Máme i nekuřácký prostor,
ale to je zejména proto, že tam je snížený strop a když si tam někdo zapálí, tak je tam velmi
brzy nedýchatelno i pro kuřáky. Někdy jsou nekuřácké i koncerty. To když si to vyžádají mu-
zikanti. 

V Country Saloonu jsou i koncerty? Kdo zde hraje a jak často? 
Koncerty jsou cca jednou za 3 týdny až za měsíc. Hrají zde zejména místní country a tram-

pské kapely a i ty už u nás vystupují dlouhodobě a mají svůj okruh posluchačů. Samozřejmě
ne ze všech míst je na pódium vidět, a proto je dobré si včas rezervovat stůl. Za těch 20 let se
zde vystřídala řada muzikantů včetně hvězd jako je Pavel Bobek, Nezmaři a řada dalších. 
Slyšel jsem, že štamgasti se starají i o historii Country Saloonu? 

Máme tady krásnou fotoknihu personálu, který se u nás vystřídal, a hlavně sešit, kam si za
dlouhé roky shromažďujeme hlášky hostů i personálu. Jsou to veliké cennosti, o které pečuje-
me, ale třeba na baru k prohlédnutí to i půjčíme. (smích) Výběr několika hlášek: … Nahoře
podáváte stejná jídla jako dole?… Prosím Vás, tady se sedí i nahoře? A to jídlo nosíte zezdo-
la?… Kdo je tady přes spodek a kdo je tady přes vršek?… Prosím Vás, ta křídla jsou vepřová?
Jednu sodu a dvě prodloužená pressa ... Prosím Vás, jak funguje ten jukebox? Ale to je auto-
mat na cigarety. Aha, tak na shledanou ... Jaké máte pivo? Krakonoš 12°, Budvar 10°, 12°,
černé a nealko, Pardál 10°. Dám si Gambáče ... Můžete mi přinést pouze skleničku? Já mám
pití s sebou.             Královédvorsko.cz, červenec 2017
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Ve Dvoře Králové nad Labem srazilo nákladní auto starší ženu
s kočárkem

Děsivá  dopravní  nehoda  se
stala  7.  července dopoledne ve
Dvoře  Králové  nad  Labem
u oční školy.  O půl desáté do-
poledne  tady  srazilo  nákladní
auto starší ženu, která šla s ko-
čárkem.  Paní  byla  po  nárazu
vážně zraněná, naštěstí však ve
stabilizovaném stavu. Dítě bylo
naprosto v pořádku, vozidlo se
totiž  kočárku  ani  trochu  nedo-
tklo. 

„Operátoři tísňové linky 155
přijali oznámení o nehodě o půl
desáté a ihned na místo vyslali
nejbližšího lékaře spolu s posádkou rychlé zdravotnické pomoci v setkávacím systému,“ po-
psal Ivo Novák, tiskový mluvčí Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje, co
se dělo po zjištění, že se ve Dvoře stala takto vážná věc. 

Zároveň s nimi ze základny v Hradci Králové odstartoval vrtulník letecké služby. „Zdra-
votníci museli zraněné ženě ošetřit vážná poranění zejména dolních končetin. V průběhu ošet-
ření byla mimo jiné uvedena do umělého spánku a napojena na přístroj pro umělou plicní
ventilaci,“ řekl mluvčí. 

Po stabilizaci základních životních funkcí zraněnou záchranáři umístili na palubu vrtulníku
a poté transportovali na královéhradecké traumacentrum. „Do rukou připraveného týmu spe-
cialistů byla pacientka předána ve vážném, ale stabilizovaném stavu. Kočárek byl při nehodě
naštěstí ušetřen přímého kontaktu s vozidlem, takže dítě vyvázlo bez zranění,“ doplnil mluvčí
Novák.

Krkonošský deník, 8. červenec 
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Rekonstrukce plynového potrubí u šestidomků v Klicperově ulici.

Rekonstrukce vozovky Štefánikovy ulice.
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Rekonstrukce vozovky Štefánikovy ulice.

Štefánikova ulice. Doprava musela být řízena semaforem.


	MĚSTSKÉ UDÁLOSTI
	Televizní reportáž o problémech pro prodej pozemků průmyslové zóny
	Opravy budov v majetku města
	V Revoluční ulici fungují veřejné toalety
	Údržba Hartského potoka
	Dobrovolní hasiči ze Žirče se stali od července výjezdovou jed-notkou
	Společenská rubrika
	Noví občánci
	Úmrtí
	Sňatky
	Jubilea


	KULTURA
	Hankův dům, městské kulturní zařízení
	Královédvorské hudební léto

	Městská knihovna Slavoj
	Bazar knih
	Pohádkoterapie
	Přihlášky do jazykových kurzů

	Městské muzeum
	Kavárna, cukrárna aneb sladké léto v muzeu
	Loutkové pohádky pro nejmenší

	ZOO Dvůr Králové, a. s.
	Tradiční výstava kaktusů v zoo
	Další žirafa Rothschieldova narozena v zoo
	Africký festival – Africa Live

	Ostatní aktuality z kultury
	Dvě stříbrné medaile z Německa pro královédvorskou tanečnici Khattyu


	Sport
	Cyklistický oddíl Carla.kupkolo.cz
	Úspěchy cyklistů v závodě Praha Karlštejn

	Gymnastky Sokola Dvůr Králové nad Labem na EuroGymu 2016
	Pohár Safari 2016 – Aeroklub Dvůr Králové nad Labem

	ZÁJMOVÁ ČINNOST
	Dům dětí a mládeže Jednička
	Kamarádi z Madagaskaru v Itálii – Rezidence Collina – San Benedetto del Tronto
	Sportujeme na Jedničku
	Křížem krážem
	Hudební tábor
	Dobrodružství každý den
	Jívka – invaze Mimoňů aneb Padouši v Jívce
	Týden plný energie

	Svatoannenské zahradní slavnosti zlomily návštěvnický rekord

	ZAJÍMAVOSTI
	Královédvoračka založila v Aucklandu českou školu, funguje jako hnízdo české kultury
	Prodejna věcí dovezených z Německa ukončila činnost
	Prodejna ZOO shopu ukončila činnost
	Prodejna Max Bistro v Revoluční ulici
	Country Saloon slavil 20. výročí
	Ve Dvoře Králové nad Labem srazilo nákladní auto starší ženu s kočárkem
	Kronika obrazem


