
Ilustrace na měsíc září: Alena Čiháková – Šindelářská věž
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MĚSTSKÉ  UDÁLOSTI

Dvoráci rozjíždějí spolupráci s Poláky
Spolupráce Dvora Králové nad Labem s polským městem Kamenná

Hora dostalo první konkrétní obrysy. Starostové obou měst podepsali na
začátku roku smlouvu o vzájemné spolupráci, nyní v září veřejnosti před-
stavili první společný projekt. Ten byl zaměřený na lidové tradice a hud-

bu.  „Chceme společně  propagovat  naše  tradice  a  navzájem je  porovnávat.  Připravujeme
novinky pro další ročník Královédvorského hudebního léta, na kterém vystoupí i umělci z Pol-
ska. V Kamenné Hoře pak vznikne podobně koncipovaný hudební festival,“ uvedla místosta-
rostka města Alexandra Jiřičková. 

Obě města v současné době cílí na dotační příspěvek. Z projektu česko-polské spolupráce
by obě města chtěla vytěžit 20 tisíc euro.  „Jedná se o mikroprojekt. Půjde o spolupráci in-
stitucí. Hlavními realizátory projektu jsou za Dvůr Králové nad Labem městské kulturní za-
řízení Hankův dům a za polskou stranu Centrum kultury v Kamenné Hoře,“ vysvětlila Ale-
xandra Jiřičková. Zda města s žádostí uspěla, se dozví v březnu příští roku. Projekt má přitom
odstartovat už v dubnu o Velikonocích. Finanční prostředky chtějí partneři využít na pronájem
technického vybavení, pódia nebo na náklady spojené s dopravou. „Spolupráce s Kamennou
Horou se začíná z té oficiální roviny posouvat do roviny osobní, více se poznáváme a na-
vazujeme nová přátelství.  Všichni se tak na projekt těšíme. Během příprav jsme například
zjistili, že pomlázku, která je pro české Velikonoce tolik typická, v Polsku vůbec neznají. Díky
našim setkáním tak získáváme inspiraci pro další spolupráci lidí i obou kulturních zařízení,“
dodala královédvorská místostarostka Jiřičková. 

Krkonošský deník, 16. září 

Čestné uznání pro Bc. Kateřinu Pištorovou
Ve čtvrtek 22. září se na Pivovarském náměstí v Hradci Králové během události Svátku se-

niorů předávaly Ceny Královéhradeckého kraje za přínos v sociálních službách. Tyto ceny se
již šestým rokem udělují za mimořádný počin nebo dlouhodobou systematickou práci v soci-
álních službách. Čestné uznání obdržela Bc. Kateřina Pištorová, vedoucí odboru školství, kul-
tury a sociálních věcí na Městském úřadu Dvůr Králové nad Labem. Jak uvedla, čestné uznání
vnímá jako cenu za týmovou práci, která se v oblasti sociální práce na městském úřadu vyko-
nává. 

„Čestného uznání si velice vážím. Vnímám to jako cenu za týmovou práci, kterou v oblasti
sociální práce na městském úřadu vykonáváme. Mám za sebou tým kvalitních sociálních pra-
covnic, jak terénních, tak pracovnic OSPODu (orgán sociálně-právní ochrany dítěte). Novou
posilou je také koorinátorka komunitního plánování. Tuto pozici sice nemusíme ze zákona zři-
zovat, ale i díky podpoře vedení města můžeme nově tuto nadstavbu služeb poskytovat,“ říká
Kateřina Pištorová a pokračuje: „Máme také velmi kvalitní pečovatelskou službu města, jejíž
ředitelka Marcela Hauke se své činnosti věnuje s maximálním nasazením a je synonymem pro
odbornost v této oblasti.“ 

Jak Kateřina Pištorová  přiznala,  čestné  uznání  ji  inspirovalo k myšlence ocenit  občany
angažující se v sociální oblasti ve Dvoře Králové nad Labem. „Ve městě je řada lidí, kteří se
této práci věnují aktivně řadu let a podobnou cenu by si určitě zasloužili.“

Kromě čestného uznání putovala do Dvora Králové nad Labem ještě cena pro dárce v soci-
ální oblasti. Tu obdržela Kateřina Faltusová (Katka a spol. pekařství, s. r. o.) ze Dvora Krá-
lové nad Labem, která spolupracuje s Pečovatelskou službou Města Dvůr Králové nad Labem
na zajištění potravinové pomoci pro uživatele azylového domu a noclehárny. 

www.mudk.cz, Miroslava Kameníková
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Oznámení o době a konání voleb do zastupitelstev krajů
Starosta města Dvůr Králové nad Labem v souladu se zákonem č. 130/2000 Sb., o volbách

do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznámil,
že volby do zastupitelstev krajů se uskuteční  v pátek 7. října 2016 od 14:00 do 22:00 hod.
a v sobotu 8. října 2016 od 8:00 do 14:00 hod. Místa konání voleb byla uvedena podle vo-
lebních okrsků.

Město podporuje domácí kompostování
V letošním roce se městu Dvůr Králové nad Labem podařilo získat dotaci ve výši 89 tis.

Kč na podporu domácího kompostování od Královéhradeckého kraje. Díky tomu zakoupilo
více než sto dalších kompostérů pro občany města.

Nájemné pro občany města činilo 179 Kč za dřevěný kompostér o objemu 1 000 l a 199 Kč
za dřevěný kompostér o objemu 2 000 l. Jednalo se o jednorázové nájemné za celou dobu
trvání nájemního vztahu. Nájemní smlouva se uzavírala na dobu 5 let. Poté přešel domovní
kompostér z vlastnictví pronajímatele do vlastnictví nájemce za symbolickou 1 Kč.

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

Pokračovala rekonstrukce Benešova nábřeží
V rámci rekonstrukce úseku Bene-

šovo  nábřeží  od  ulice  Poděbradova
s ulicí Milady Horákové byl od pon-
dělí  19.  září  zcela  uzavřen  úsek
v  okolí  mostu  Jana  Palacha.  S  tím
souvisela i uzavírka mostu Jana Pala-
cha. Uzavírka trvala až do konce říj-
na.

www.mudk.cz, Miroslava Kameníková

Zamyšlení – Dvůr Králové
nad Labem v roce 2026

V Královéhradeckém kraji  jsme tygrem regionu. Jsme vyhledávaným místem pro život
i pro práci. Zvýšil se počet obyvatel a jsme vyhlášeni městem roku 2026 z celé ČR. Občané
pobírají příspěvek na energie, neplatí za svoz odpadu, všechny místní komunikace mají nový
povrch a pod nimi jsou nové kanalizační a vodovodní sítě. Krytý bazén i zrekonstruované
koupaliště mají vyhřívané bazény.

Jak k tomu došlo?  Zastupitelé  města  v čele  s  osvíceným vedením Dvora Králové nad
Labem si v předešlých letech uvědomili, že od roku 2020 nebude možné skládkovat komu-
nální odpad (nařízení EU). Nikde v blízkém okolí není žádná spalovna. Uvědomili si, že na
území města je několik míst nebo objektů, které by bylo možné k tomuto účelu využít (např.
bývalá Tiba Zálabí, Tiba Vorlech a co oslovit ČEZ? Teplárna už dávno není plně využívána.
Navíc u dvou objektů je i železniční vlečka…).

Nezalekli se aktivistů i pseudoaktivistů z řad ochránců všeho možného. Vybrali spolehlivé-
ho dodavatele nejmodernější technologie, která žádným způsobem nezatíží životní prostředí
ve  svém okolí.  A protože  dokázali  vyjednat  s  novým subjektem excelentní  podmínky  ve
prospěch našeho města, získali i podporu obyvatel a svůj záměr prosadili a uskutečnili. Tak
místo toho, abychom museli odpad odvážet a draze platit, platí všichni ostatní nám! (Tento
článek je reakcí na podobné, v předešlých měsících zveřejněné... sny. Ale bylo by to fajn, ne?)

Noviny královédvorské radnice, Libuše Vonková
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Společenská rubrika
Noví občánci města

V září 2016 se narodilo v našem městě 17 občánků – 11 chlapců a 6 děvčat.

Úmrtí
V měsíci září zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 15 lidí, z toho bylo 12 dvorských ob-

čanů, 7 mužů a 5 žen.

Sňatky
Ve Dvoře Králové nad Labem uzavřeli v září manželství tito snoubenci:

Tomáš Faltus a Romana Nováková – 9. září, Milan Pitrman a Jana Vítů – 9. září, Alexandr
Leibl a Andrea Sklenářová – 9. září, Stanislav Veselý a Iveta Žižková – 23. září, Zdeněk Čá-
belka a Radka Zelmanová – 24.  září.

V obci Kuks uzavřeli manželství tito snoubenci:

Milan Šimek a Petra Němečková – 3. září, Oldřich Škranc a Leona Poldová – 3. září, Jaro-
slav Kempf a Nikol Kalmuková – 3. září, Lukáš Holman a Barbora Lipenská – 3. září, Petr Ši-
mek a Lenka Horčičková – 3. září, Jaroslav Ryšavý a Lenka Krýdová – 24. září, Vojtěch Tupý
a Markéta Šestáková – 30. září.

V obci Vítězná uzavřeli manželství tito snoubenci:

Marek Machata a Martina Tesárková – 9. září. 
Údaje jsou poskytnuty na základě souhlasu snoubenců.

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubileích v září 23 občanů

s  gratulací  a  kytičkou.  V  tomto  období  oslavilo  6  manželských  párů  stříbrnou  svatbu
a 4 manželské páry zlatou svatbu.

KULTURA

Hankův dům, městské kulturní zařízení
Cvičení – jóga, powerjóga, aerobic

Od pondělí 5. září začínaly cvičební hodiny jógy – vedla je Eva Malovaná, powerjógy –
cvičitelka Dáša Hloušková a aerobicu – předcvičující Andrea Godárová.

Divadelní představení Rychlé šípy
Ve středu 14. září uvedlo Slovácké

divadlo z Uherského Hradiště hru Ja-
roslava Foglara Rychlé šípy. Byla to
jedna  z  nejúspěšnějších  inscenací
tohoto divadla poslední  doby. Znalci
Foglarových komiksů dozajista oceni-
li půvabně zpracované příběhy pětice
vzorných hochů, ale i dalších postav.
Ceny  vstupného  zóna  1  –  360  Kč,
zóna 2 – 340 Kč, zóna 3 – 320 Kč
a k stání 170 Kč.

204



Taneční kurzy pro manželské páry a taneční dvojice
V neděli 18. září začaly úvodní hodinou taneční kurzy pro začátečníky a pokročilé. Jednalo

se o taneční hodiny pro manželské páry a taneční dvojice. Vyučovali taneční mistři Tomáš
a Kateřina Chmelovi. Cena kurzovného byla 1.800 Kč za pár.

Svatováclavské posvícení
V sobotu 24. září  se od dopoledních hodin do pozdního večera uskutečnilo na náměstí

T. G. Masaryka a přilehlých místech tradiční Svatováclavské posvícení. Hlavní program pro-
bíhal na náměstí T. G. Masaryka. Na náměstí Odboje byl lunapark s atrakcemi a v nově zre-
konstruované Valové uličce byla za Pasáží 80 dětská scéna s loutkovým divadlem.

Knihovna Slavoj
Pohádkoterapie

V pátek 16. září pokračovala pohádkoterapie Kouzelnou třídou Zuza-
ny Pospíšilové. Hodný starý pan učitel už na svou třídu plnou darebáků
nestačí.  Potřeboval  by  do  důchodu,  ale  nechce  odejít,  dokud  nenajde

vhodného nástupce. Někoho, kdo by měl děti opravdu rád. Jednoho dne zaklepe na dveře jeho
kabinetu milá mladá dáma, která se uchází o místo učitelky. Pan učitel jí třídu předá a ona tří-
du rošťáků promění v nejhodnější a nejchytřejší děti na celé škole. Program byl určen pro děti
od 7 let. Vstup volný.

Slavnost Klíčování
Od 21. září do 4. října probíhalo v knihovně Slavoj Klíčování. Zloduch Nečterád, princ

a  spanilá  princezna  opět  prověřili  loňské  prvňáčky  v dovednosti  čtení  a  psaní.  Zábavný
program volně navazuje na slavnost Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny.

Křest knihy Zvič naslouchá příběhům

Ve čtvrtek 29. září proběhl v knihovně Slavoj křest knihy Zvič naslouchá příběhům – po-
věsti Královédvorska. Knížka je malým literárním průvodcem, který vás postupně provede od
města Dvora Králové nad Labem po většině obcí Královédvorska. Obsahuje celkem 89 pověs-
tí. Některé již dobře znáte z knihy Pověsti Královédvorska, kterou knihovna vydala v roce
2004. Jiné jste možná nikdy neslyšeli. Jedny legendy jsou pojetím romantické, druhé se nesou
více v realistickém duchu. Na převyprávění pověstí se podíleli: Lenka Antošová, Filip Pýcha,
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Zleva Kateřina Hornychová Baliharová, Radka Machková – královna města, Lucie Baliharová, Filip Pýcha
a ředitelka městské knihovny Slavoj Marta Staníková.



Karel Martinek, Lucie Baliharová a Marta Staníková. Kniha je doplněna o malebné ilustrace
Kateřiny Hornychové Baliharové.  Pomyslnou třešničkou na dortu je vložené CD s 11 au-
torskými písničkami Filipa Pýchy. Přílohu knihy tvoří vítězné práce ze soutěže POKRuj (PO-
věsti Královédvorska), kterou vyhlásila MěK Slavoj na jaře roku 2016. Knížka je věnovaná
všem místním, kteří se snaží poznávat a zvelebovat naše městečko a okolní obce, všem ná-
vštěvníkům a turistům a také všem příznivcům psaného slova. Vydání knihy bylo spolufinan-
cováno z Královéhradeckého kraje a Ministerstva kultury ČR.

Texty písní o Dvoře Králové nad Labem
V souvislosti s novými písněmi o Dvoře Králové nad Labem byla městská knihovna Slavoj

oslovena Ing. Josefem Jiránkem, jenž upozornil na kdysi oblíbenou píseň o městě, která se
zpívala již před sto lety. Píseň „O hřbitove králodvorský“ byla zaznamenána ve zpěvníku ba-
bičky pana Jiránka, Františky Lamkové, který si vedla od roku 1907 do roku 1914.

Zde je uveden její celý text:
O hřbitove králodvorský

O hřbitove králodvorský

kaštany posázený,

v tvojím lůně jsou pohřbený

tajemství k nevypsání

Tak jedenkrát při měsíčku

lásku si přísahali,

však to nechtěl osud míti,

rodiče jim bránili.

Devátá hodina bila,

Réza vyšla z domu pryč,

milenec už na ni čekal,

pospíchal milence vstříc.

Ještě nevyšla z paměti

smutná tato truchlohra,

smutnější se přihodila

letos druhého května

Ach Rezinko srdce moje,

dí jinoch roztouženě,

bez tebe mi nelze žíti,

hleď, ať spolu zemřeme.

Úzkou páskou se spoutali,

on ji pojal v náruč svou

a v tom malém okamžiku,

octli se pod hladinou.

V nejkrásnějším ještě věku

skrz rodičů bránění,

udělaly žití konec

dvě mladinké stvoření

Tak se spolu umluvili,

že spolu zemřít chtějí,

co si řekli, udělali

a život svůj skončili.

Matka hledá, ptá se všady,

kam ta naše Réza šla,

celý den se neobléká,

teď najednou zmizela.

Přicestoval jinoch švarný

do Dvora Králové,

by si tam práci našel,

to v továrně mandlové.

Druhý květen, prudce prší,

vítr listí z větve vál,

Rézinka z domu nevyšla

a František psaní psal.

Dvanáctá hodina bije,

srdce matčino se leká,

otec stěží z lůžka vstává

a rychle se obléká.

Aj tu spatřil dívku slíčnou,

slíčnější než z růže květ,

zahořel k ní láskou vřelou,

k dívce sedmnácte let.

Co jest napsal není známo,

on psaní hned pryč poslal,

snad jej poslal svým rodičům

a na pohřeb je pozval.

Ráno lid do práce chvátá

klobouk leží na hrázi

slunko jasné vysvítilo

sa nešťastné milenci. 

Též i ona k němu shlédla

svýma očky modrýma,

tu se vzňala jiskra lásky

plameny ohnivýma

Též Rézinka psaní psala,

pod okno jej hodila,

proč mi dnes tak dlouho trvá,

ta devátá hodina

www.mudk.cz, 26. října, Mgr. Marta Staníková, ředitelka MěK Slavoj
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Městské muzeum
Výstava Kavárna, cukrárna aneb sladké léto v muzeu

Od 10. července do 18. září probíhala v městské muzeu
výstava, kde bylo možno navštívit svět kaváren a cukráren. Výstava zároveň nabízela ukázky
regionálních výrobků jako Hořické trubičky, Dubenecké perníky, Miletínské modlitbičky, bio-
čokolády firmy Cocolaterie Willy a Pauli a čokolády        z královédvorské Carly.

Divadelní představení Lobista
Ve středu 15. září sehrál v přednáškovém sálu Špýcharu divadelní soubor Harašení z Tý-

niště nad Orlicí hru s názvem Lobista. Šlo o lehce erotickou komedii ze současnosti v režii Ji-
řího Tůmy. Vstupné bylo dobrovolné.

Přednáška o válce 1866
Ve středu 22. září se uskutečnila poslední přednáška Mgr. Petra Lazurka z cyklu, který byl

věnován letošnímu 150. výročí prusko-rakouské války v roce 1866, tentokrát na téma Po-
zůstatky války 1866 – co nám po válce zůstalo a co zůstane po nás. Mgr. Petr Lazurek je
místopředsedou Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, členem tradiční histo-
rické jednotky 73. Pěšího pluku z Železnice, pracovníkem Muzea přírody Český ráj, kde pů-
sobí kadetní setnina jičínského pěšího pluku číslo 74. Přednáška seznámila posluchače s dů-
vody a vznikem památek, jejich ochranou od roku 1866 až do současnosti. Vstupné 30 Kč.

Výstava Kuriozity z depozitáře
Ve čtvrtek 29. září se konala vernisáž výstavy, kterou chtělo městské muzeum přiblížit ná-

vštěvníkům širokou škálu muzejních sbírek i  jednotlivých typů sbírkových předmětů.  Na-
hlédnout pod pokličku muzejní práce a zjistit, že muzeum nejenom pořádá výstavy, ale pře-
devším eviduje, třídí a zpracovává několik sbírkových fondů, které čítají tisíce exponátů. Zají-
mavými předměty, které mohli návštěvníci na výstavě zhlédnout, byly např. některé mincovní
poklady, kuriozity jako antické lampičky nebo vybrané exempláře z etnografického fondu,
fondu plastik nebo starých tisků. Prezentován byl i průřez sbírkou obrazů od lidových autorů
přes díla Jana Zrzavého, Václava Špály nebo Františka Tichého, až po obrazy prezentující
současnou tvorbu. Na výstavě nechybělo ani užité umění, řemesla, textil či historické rukopi-
sy. Vstupné 40 Kč, snížené 20 Kč.

ZOO Dvůr Králové, a. s.
Křest poštovních známek v zoo

V pátek 16. září se v Galerii Zdeňka
Buriana  v  zoo  konal  křest  poštovních

známek České pošty. Jednalo se o poštovní arch s názvem
„Ochrana přírody: Zoologické zahrady I“, který představuje
čtyři významné české zoo – ZOO Dvůr Králové, a. s., ZOO
Jihlavu, ZOO Prahu a ZOO Olomouc. Na známce dvorské
zoologické zahrady je zobrazen nosorožec dvourohý s mlá-
dětem, jehož chovem se dvorská zoo proslavila, a v popředí
pár psů hyenovitých.

Program začal dopoledne slavnostním křtem, kterého se
sice  nezúčastnil  zástupce  České  pošty,  ale  byli  tu  hlavně
manželé Libuše a Jaromír Knotkovi, akademičtí malíři a au-
toři kreseb na známkách, a rytec Martin Srba, který vytvořil
rytiny známek. Dále byli přítomni Olga Batulková z minis-

207



terstva průmyslu, které bylo vydavatelem známek, Julius Cackaj, tajemník svazu filatelistů
České republiky.

Celkem budou vydány čtyři aršíky týkající ze zoologických zahrad a tento je první.
www.zoodvurkralove.cz

Africké safari Josefa Vágnera vyhlášeno národní kulturní památkou
V pondělí 19. září navštívil ZOO Dvůr Králové, a. s., ministr kultury Daniel Herman, který

oznámil, že na základě zákona České národní rady o památkové péči č. 20/1987 Sb., bylo pro-
hlášeno Africké safari Josefa Vágnera za kulturní památku. Je to již třetí kulturní památka na
území zoo (v roce 1997 byla vyhlášena Neumannova vila a v roce 1998 Galerie Zdeňka Buri-
ana obsahující 59 olejomaleb znázorňujících vývoj života na zemi, do dneška má galerie již
147 obrazů).

„Zoo ve Dvoře Králové nad Labem je jednou z nejvýznamnějších a nejslavnějších zoolo-
gických zahrad u nás, a to i díky proslulému safari. Jsem rád, že přináším skvělou zprávu:
rozhodnutí  Ministerstva  kultury  o prohlášení  tohoto  unikátu,  tedy  Afrického  safari  Josefa
Vágnera, za kulturní památku. Safari si toto ocenění z pohledu památkové péče samozřejmě
zasluhuje. Přeji královédvorské zoo, jejímu vedení, zaměstnancům i obyvatelům – a samozřej-
mě i nám, návštěvníkům – stejně úspěšnou budoucnost, jakou je její slavná minulost,“ řekl
ministr kultury Daniel Herman.

Africké safari v ZOO Dvůr Králové, a. s., bylo životním projektem Josefa Vágnera, který
se ředitelem dvorské zoo stal roku 1965. Myšlenky na založení safari se v jeho denících ob-
jevují už v druhé půli 60. let, kdy se vydal na první africké expedice. Celkem ze svých cest
do zoo přivezl na dva tisíce zvířat. Právě stáda afrických kopytníků jsou hlavní atrakcí safari.

Josef Vágner pro safari, jež se vyznačuje vhodně zvoleným terénem se zalesněním a pří-
rodním napajedlem, zajistil pozemky a začal s jeho budováním. Otevřeno však bylo až v roce
1989,  tedy  v době,  když  už  Josef  Vágner  v zoo  nepracoval.  O dokončení  a rozvoj  safari
se tak zasloužili i Vágnerovi nástupci jako Jiří Svoboda, Pavel Suk, Ivan Pojar či Dana Holeč-
ková. Safari bylo nejdříve možné absolvovat v turistických autobusech, od roku 2011 je však
možné ho projet i vlastním automobilem. Letos byl postaven zcela nový vjezd do safari.

„Rok 2016 se nese ve znamení oslav 70. výročí založení naší zoologické zahrady,“ uvedl
ředitel ZOO Dvůr Králové, a. s., Přemysl Rabas.  „Kromě otevření nového vjezdu do safari
jsme také přivezli hrochy, do Afriky jsme vrátili dalšího nosorožce, uspořádali jsme konferen-
ci asociace EARAZA a otevíráme novou expozici pro nosorožce. Toho všeho bychom však ne-
dosáhli bez práce našich předchůdců, a proto prohlášení safari za kulturní památku považu-
jeme za to nejdůstojnější vyvrcholení letošních oslav,“ dodal ředitel zoo.

Podle rozhodnutí ministerstva splňuje Africké safari Josefa Vágnera podmínky pro prohlá-
šení za kulturní památku jakožto „významný doklad historického vývoje a životního způsobu
společnosti,  jako  projev  tvůrčích  schopností  a práce  člověka“.  Důležité  jsou  podle  minis-
terstva také jeho hodnoty historické a „vztah k významným osobnostem a historickým udá-
lostem“.

„Prohlášení Afrického safari Josefa Vágnera za kulturní památku je nejen velký úspěch
pro dvorskou zoo a město Dvůr Králové nad Labem, ale osobně tento akt považuji také za vý-
znamné ocenění celoživotní práce mého otce,“ uvedla Lenka Vágnerová, dcera Josefa Vágne-
ra.

www.zoodvurkralove.cz, 19. září
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Konference EARAZA v zoo
Od 5. do 9. září 2016 hostila dvorská zoologická zahrada 22. ročník konference význam-

ného mezinárodního společenství – Euroasijské asociace zoologických zahrad a akvárií (EA-
RAZA). Konferenci pořádala dvorská zoo u příležitosti 70. výročí svého založení a pozvání
na ni přijali zástupci z téměř 70 zoologických zahrad a dalších institucí z desítky zemí. 

Kromě vedení EARAZA včetně jejího prezidenta Vladimira Spitsina se konference zú-
častnil nejvyšší výkonný představitel EAZA Thomas Kauffels a také prezident Unie českých
a slovenských zoologických zahrad Erich Kočner.  

Pozornost byla během jednání věnována především spolupráci mezi jednotlivými členský-
mi zahradami, záchranným programům ohrožených druhů zvířat, novým poznatkům v chovu
v zoologických zahradách, ale také environmentálnímu vzdělávání pracovníků i veřejnosti. 

Výroční zpráva ZOO Dvůr Králové, a. s., str. 48
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Předsednictvo konference, uprostřed prezident EARAZA Vladimír Spitzin.
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Vernisáž výstavy Ditky Peté
V sobotu 3. září odpoledne se ko-

nala v Art kavárně a frešírně FreshIvy
vernisáž výstavy obrazů. Své obrazy
tu  do  konce  října  vystavovala  vý-
tvarnice, zpěvačka a houslistka Ditka
Peté, vlastním jménem Dita Jarošová.

Úvodní  slovo  přednesl  Bedřich
Machek.  Zhodnotil  její  cestu  k  vý-
tvarnému umění,  k níž ji  inspirovala
babička  a  maminka,  jejichž  zálibou
bylo  malování,  a  strýc,  autor  origi-
nálních dřevořezeb.

Dita malovala už od dětství. Z této
doby se žádná díla nezachovala,  což
je  možná  škoda.  Jak  sama  říká,
hlavním námětem v té době byli pla-
meňáci,  a  to  proto,  že  růžová  fixa,
kterou je kreslila,  voněla stejně jako
oni.  Na  základní  umělecké  škole  se
věnovala výtvarným oborům pod ve-
dením  Ivana  Moravce.  Následovalo

studium se specializací na výtvarnou výchovu. Malbu studovala u Zdenky Olivové a Šárky
Hrouzkové z Klubu konkretistů. V dalších letech se malování věnovala s různými přestáv-
kami, kdy přednost dostávala jiná umění nebo rodina. V její tvorbě převažují oleje na plátně.

Když bych chtěl Ditu
představit  co  nejjedno-
dušeji,  použil  bych  asi
výraz renesanční člověk.
Je  nejen  malířkou,  ale
také autorkou blogů, kte-
rých už napsala více než
stovku.  Kromě  toho  se
věnuje  také  zpěvu.  Mů-
žete  ji  vidět  na  koncer-
tech  pěveckého  sboru
Záboj i na sólových vy-
stoupeních. Také ve zpěvu je její záběr více než široký. V neposlední řadě je autorkou zají-
mavých plastik.

Druhé přirovnání jsem si půjčil od Bohumila Hrabala. Zařadil bych Ditu mezi pábitele,
kteří  hledají  perličky  na  dně.  Proč  právě  pábitel?  Je  to  člověk,  který  hledá  krásu  ve
všednostech a běžných věcech lidského života. To se Ditě daří a promítá tahle svá hledání jak
do obrazů, tak do plastik nebo blogů. I všední věci náhle získávají dosud nepoznané tvary
a barvy. Dnešní výstava může představit jen část tvorby, především velká plátna by se sem ne-
vešla. Věřím, že se vám svět Ditky Peté bude líbit a rádi se do něj budete vracet.

Autorka výstavy Dita Jarošová věnovala kronice města Dvůr Králové nad Labem jedno ze
svých děl.

Text: Bedřich Machek
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Ditka Peté, vlastním jménem Dita Jarošová.



Dita Jarošová – Alegorie ctností a neřestí v Kuksu.
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ŠKOLY

Gymnázium Dvůr Králové nad Labem
Zahájení školního roku na gymnáziu

První zářijové dny nám přinesly řadu příznivých dojmů. Především to,
že nový školní rok zahájilo Gymnázium Dvůr Králové nad Labem s 270
žáky.  Velký  důraz  je  kladen  na  kvalitní  přípravu  žáků  nejen  ve  vyu-
čování,  ale  i  v  mimoškolní  činnosti,  a  projevil  se  tím,  že  ve  středu

14. září byli oceněni na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje tři žáci školy, vítězové kraj-
ských  kol  odborných  soutěží  a  reprezentanti  v  celorepublikových  kolech:  Eva  Horáková
(4. A) za ruštinu, Martin Kazmirowski (2. C) za němčinu a Ondřej Vaněk (3. C) za češtinu.

Noviny královédvorské radnice 9/2016, PhDr. Ing. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D. ředitel školy (upraveno kroni-
kářem)

ZŠ Schulzovy sady
Školní rok zahájil hejtman Královéhradeckého kraje

Celá řada překvapení čekala 1. září na prvňáčky, kteří se, doprovázeni
svými blízkými, shromáždili na školním hřišti, zalitém ranním sluncem.
Hostesky jim připjaly pamětní odznaky se symbolem školy – moudrou
sovou.  Slavnostní  atmosféru umocňovaly písničky v podání  Sboráčku.
O mimořádnost události se však svojí přítomností zasloužili zejména vý-
znamní hosté. Úspěch a radost z poznávání popřál prvňáčkům hejtman
Královéhradeckého kraje Lubomír Franc, který dětem přivezl i batůžky

s vybavením pro bezpečnou cestu do školy. Další přání a vzpomínky na svoji školní docházku
věnovala dětem místostarostka města Alexandra Jiřičková a předsedkyně Unie rodičů Lucie
Fišerová. Následně třídní učitelky představily přítomným své nové žáky. Ti si hned v první
den školní docházky vysloužili pochvalu ředitele školy za svoji trpělivost, kázeň, pozornost
i spontánní reakce. V dobré náladě pak vykročili na první hodinu do svých slavnostně vyzdo-
bených tříd. Nejistotu a očekávání rychle vystřídala radost z dárků včetně kornoutu plného
sladké odměny. První den školní docházky se prvňáčkům skutečně vydařil.

Noviny královédvorské radnice 9/2016, Mgr. Jan Jugl

Jičín – město pohádky
V pátek 9. září se pěvecký kroužek Sboráček a třída 2. C ze ZŠ Schulzovy sady rozjely na

festival Jičín – město pohádky. Sboráček, složený z dětí 1. stupně, se prezentoval se svým
programem na hlavním pódiu Valdštejnova náměstí pod názvem Pohádkohraní. Za hudebního
doprovodu zazpíval několik písniček ze známých filmových pohádek, a to ve dvou předsta-
veních. Vychovatelka Karlovská si s dětmi z 2. C připravila dramatizaci pohádky Paleček a je-
ho kamarádi. Celé vystoupení bylo zakončeno oblíbenou písničkou Dneska jedem do zoo. Vy-
stoupení Sboráčku bylo realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

Noviny královédvorské radnice 9/2016, Mgr. Jitka Krajčí

ZŠ 5. května
Páťáci z „Páťáku“ na Kateřině

Žáci 5. třídy ze ZŠ 5. května odstartovali letošní školní rok s novou třídní uči-
telkou a dvěma novými spolužáky, a proto se v pondělí 12. září společně vydali na

stmelovací výlet, aby se všichni lépe poznali. Jejich cílem se stal autocamp Svatá Kateřina,
kde našli zázemí uprostřed přírody. Na sklonku léta zde zažili nádherně prosluněné tři dny

216



u rybníka, které maximálně využili jak ke koupání, tak k jízdě na člunech. Během dne se po-
znávali při hrách a kolektivních aktivitách. Poslední den strávili s panem revírníkem a jeho
dvěma koňmi. Byly to společné tři dny plné zážitků a poznávání. Stmelovací výlet jak má být.

Noviny královédvorské radnice 9/2016, Mgr. Petra Chmelíková

ZŠ Strž
Školní projekt Moje město

Od 5. do 8. září probíhal na škole projektový týden  nazvaný Moje
město. Projektu se zúčastnila třída 9. A.

První den všechny zavedl na náměstí T. G. Masaryka, kde se žáci rozdělili do skupin. Kaž-
dá dostala za úkol, aby z přidělených informačních brožurek udělala stručný výklad o za-
daných místech či stavbách. Skupina 9. A se snažila z historie města vybrat ty nejzajímavější
události. Žáci se dozvěděli o tom, jak se město stalo věnným, že je pro něj významným datem
16. září 1817, kdy Václav Hanka v kostele sv. Jana Křtitele objevil Rukopis královédvorský,
a  o  dalších  zajímavostech.  Zároveň  bylo  náměstí  T.  G.  Masaryka  prvním ze  sedmi  míst
památkového okruhu. Za náměstím v ulici 17. listopadu nalezli pomník Davidova hvězda, po-
stavený na místě, kde v 60. letech minulého století stávala synagoga. Dále je čekalo náměstí
Odboje a Václava Hanky, gymnázium a Hankův dům. Ve Valové uličce si prohlédli zbytky
městského opevnění a opodál kostel sv. Jana Křtitele. Zde se odpojili z okruhu a šli se podívat
na starý židovský hřbitov, který byl založen roku 1883. Podharťský rybník byl dalším místem,
ke kterému vedla jejich cesta, a odtud se vraceli zpět kolem Kohoutova dvora a Šindelářské
věže, což jsou dvě poslední místa z Městského památkového okruhu.

Další den se žáci zašli podívat do místního muzea na výstavu o historii města a textilního
průmyslu. Vyslechli  si vyprávění o osídlení,  válkách, nalezení Rukopisu královédvorského
a rozvoji řemeslné výroby, která byla důležitá pro budoucí rozmach textilního průmyslu. Na
pracovních listech byly další otázky, na které se snažili odpovědět. Nechyběl ani model stře-
dověkého města, který jim osvětlil, jak to zde tehdy vypadalo. Od osídlení města ve 12. století
se přesunuli až k textilním podnikům Tiba a Juta, které mají dlouhou tradici. V další expozici
si ještě poslechli výklad o tradici výroby vánočních ozdob. Výroba foukaných ozdob započala
roku 1931 a stále trvá. Viděli zde i perlařskou výrobu. Zbytek expozice byl pak věnován fou-
kaným vánočním ozdobám a dalším stylům výzdoby. Po exkurzi do historie se vrátili zpátky
do školy, kde začali zpracovávat informace o významných budovách a rodácích našeho města.

Třetí den projektu se týkal výtvarného umění. Ze školy se žáci vydali do města a pracovali
ve dvou skupinách. Jedna kreslila na náměstí T. G. Masaryka a druhá na náměstí Václava
Hanky. V ní kreslila i autorka článku. Žáci se usadili se na lavičky okolo fontány ve tvaru Ru-
kopisu  a začali pracovat. Její předlohou byla budova kulturního zařízení Hankův dům. Zhléd-
li také dvě výstavky obrazů. Nakonec se vrátili zpátky do školy, aby výkresy dokončili.

Čtvrtý a zároveň poslední den projektového týdne začal ve škole. Výkresy z předešlého
dne žáci zdokonalili a doplnili informacemi o zobrazených místech. Po hodině ve škole vy-
stoupali do věže kostela sv. Jana Křtitele, z níž je krásný pohled na celé naše město. Mohli tak
porovnat jeho současný vzhled s modelem z muzea. Průvodce jim doplnil znalosti o historii
kostela a vzal je k varhanám, kde zpívají různé sbory. Odsud byl pěkný výhled na celý vnitřek
kostela. Vedle varhan je vstup do kostelní kobky, kde byl 16. září 1817 nalezen tzv. Rukopis
královédvorský. Po této prohlídce jejich kroky směřovaly k Schulzovým sadům, kde se jako
každý rok konala charitativní akce Běh naděje. Účastníci mohli přispět na výzkum léčby ra-
koviny a trochu si zasportovat. Po dokončení běhu dostali malou odměnu. Touto akcí zakonči-
li projektový týden.

Noviny královédvorské radnice 9/2016, Natálie Jiranová, 9. A (upraveno kronikářem)
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Republikové finále OVOV 2016
Ve  dnech  9.–10.  září  se  uskutečnilo  republikové  finále  OVOV (odznak  všestrannosti

olympijských vítězů). Sedmý ročník se poprvé konal v Brně na krásném stadionu patřícímu
VUT. I letos se podařilo ZŠ Schulzovy sady postoupit do finále a zažít bezvadnou atmosféru
tohoto sportovního klání. Školu reprezentovaly Sára Erbenová a Barbora Výprachtická. Sice
zástupkyně školy „na bedně“ nestály, ale za své výkony se rozhodně nemusely stydět. Sára
obsadila ze 77 soutěžících 9. a Bára 26. místo. Obě dívky předvedly opravdu skvělé výkony!

Noviny královédvorské radnice 9/2016, Dagmar Lárová (upraveno kronikářem)

ZŠ Podharť
Zahájení roku – starší pomáhají nejmladším

Slavnostní zahájení školního roku a přivítání našich prvňáčků proběhlo již tradičně v atriu
školy. V letošním školním roce bylo zapsáno 46 dětí, poprvé však usedlo po udělených odkla-
dech do své lavice v naší škole 41 dětí ve dvou třídách, dvě děti z naší spádové oblasti plní
povinnou školní docházku v zahraničí.

V 1. A třídě je v počátečním vzdělávání provázela učitelka Mgr. Šárka Ruprichová a v 1. B
učitelka  Mgr.  Hana  Havlíčková.  Letošní  prvňáčky  čekala  příjemná  novinka.  Získali  své
ochránce z řad nejstarších spolužáků, kteří jim pomohli překonat nejistotu a případné obavy
z prvních školních dnů. Zároveň ušetřili práci i jejich rodičům, neboť si je denně vyzvedávali
před školou, doprovodili je do třídy a připravili společně pomůcky na vyučování.

Noviny královédvorské radnice 9/2016, Mgr. Edita Vaňková (upraveno kronikářem)

Základní umělecká škola R. A. Dvorského
Vernisáž výstavy

Ve čtvrtek 8. září se uskutečnila vernisáž výstavy prací žáků výtvarné-
ho oboru nazvaná Barevné chutě v Art-cukrárně a kavárně Gloria, na kte-

rém zahrál flétnový soubor Flauti Dolci pod vedením Vlasty Siřišťové.

Svatováclavské posvícení ve Verdeku
V sobotu 10. září vystoupily na Svatováclavském posvícení ve Verdeku mažoretky Anabel.
Zdroj: Facebook.com/Zus/RADvorskehoDvurKraloveNadLabem

SPORT

Tělocvičná jednota Sokol Dvůr Králové nad Labem
Sokolští atleti vybojovali medaile na krajském přeboru

Velkým  úspěchem  sokolských  atletických  družstev  skončil  krajský
přebor družstev mladšího žactva. Jako jediný v kraji získal oddíl Sokola
Dvůr Králové nad Labem medaile v kategorii dívek i chlapců.

Chlapci vybojovali mezi osmi družstvy skvělé stříbrné medaile a děvčata si vydobyla mezi
jedenácti družstvy bronzové kovy. K tomu Sára Erbenová přidala bronz za vrh koulí.

Královédvorsko.cz, 21. září, Mgr. Pavlína Špatenková
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Noc sokoloven ve Dvoře Králové nad Labem
Na 23. září vyhlásila Česká obec sokolská již podruhé Noc sokoloven. Tentokrát se do

tohoto projektu zapojila i královédvorská sokolská jednota. Své tréninky zpřístupnily oddíly
trampolín, florbalu i sportovní gymnastiky.

Do hodiny oddílu trampolíny a florbalu si bohužel diváci cestu nenašli, naopak na otevřený
trénink sportovních gymnastek a gymnastů diváci dorazili. Cvičenci je odměnili skvělým vy-
stoupením. Nejprve děvčata zacvičila komponovanou pódiovou skladbu, se kterou vystupova-
la  na  mezinárodním gymnastickém festivalu  EuroGym,  hoši  předvedli  ukázky  cvičení  na
bradlech, hrazdě a kruzích, děvčata vystoupila se skoky z malé trampolínky a také hoši před-
vedli svůj přeskok. Vystoupení se vydařilo a diváci všechny výkony odměnili potleskem.

Královédvorsko.cz, 24. září, Mgr. Pavlína Špatenková 

Oddíl kopané TJ Dvůr Králové nad Labem
TJ Dvůr Králové nad Labem A – TJ Spartak Chrastava 2:2 (0:1), pen.

4:2 
Pod Hankův dům přijel 3. září nováček soutěže a spolu s ním i bývalý

reprezentant  Jiří  Štajner.  Atraktivní  soupeř  na  stadion  přilákal  velice
pěknou návštěvu a ta sledovala od začátku zajímavý fotbal. Na utkání bylo 350 diváků.

FK Turnov – TJ Dvůr Králové nad Labem A 3:3 (2:2), penalty 5:4
V duelech dvou tradičních divizních mužstev obvykle padají branky a diváci si přicházejí

na své. Výjimkou nebylo ani nedělní utkání 11. září. Na utkání se přišlo podívat 250 diváků.

TJ Dvůr Králové nad Labem A – FK Náchod 3:1 (2:1) 
Po cenném zisku ze hřiště Turnova čekal Dvoráky domácí duel v neděli 18. září s Ná-

chodem. Na utkání bylo 420 diváků.
www.fotbal-dvur.cz, září 2016

Karate – DO Dvůr Králové nad Labem
První velká soutěž po prázdninách čekala na královédvorské karatisty

v sobotu 17. září ve Vamberku. Už 15. ročník populárního Shotokan cupu
proběhl v duchu oslav spojených se 30. výročím založení pořádajícího
vambereckého klubu. 

Soutěže se zúčastnilo 225 závodníků ze 32 klubů Česka, Slovenska
a  Polska.  Královédvorští  závodníci  zde  vybojovali  celkem 20 medailí

a ukázalo se tak, že víkendové soustředění, které tomuto sportovnímu klání předcházelo, bylo
vysoce efektivní přípravou a přineslo své ovoce, i když samozřejmě je vždycky co zlepšovat,
konkurence nespí. Ze všech závodníků bych rád vyzdvihl Regínu Plašilovou, která se ziskem
dvou zlatých a jedné stříbrné medaile stala nejúspěšnější závodnicí reprezentující sportovní
Klub Karate – DO Dvůr Králové nad Labem.

Královédvorsko.cz, 21. září, Petr Kocmánek

TC Dvůr Králové, z. s.
Double Cup JUTA 2016

Pátek 2. září odpoledne patřil v Jutě, a. s., příznivcům tenisu. Díky pod-
poře majitele akciové společnosti Juta se mohl v pěkném prostředí areálu
místního  tenisového  klubu  TC  Dvůr  Králové,  z.  s.,  uskutečnit  tenisový
turnaj čtyřher. Byl určen především pro zaměstnance Juty, a. s., a také pro
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její obchodní partnery, a to bez rozdílu tenisových kvalit. Převažovali tak amatérští tenisté,
avšak s velkým zápalem pro hru.

Turnaje se zúčastnilo celkem 16 dvojic, a to ze závodů 01, 02, 03, 04, 15 a GŘ a dále také
někteří obchodní partneři. Smyslem turnaje bylo především co nejvíce si zahrát. Proto byly
vrchním rozhodčím turnaje Michalem Vágnerem nalosovány nejprve čtyřčlenné základní sku-
piny, kde se střetly všechny páry mezi sebou. První dva postoupily do finálové vyřazovací
části, ostatní do soutěže útěchy.

Celkovým vítězem se stala dvojice Martin Lelka st. – Martin Lelka ml. (HZS Trutnov).
Druhým finalistou a nekorunovaným králem Juty se stala dvojice reprezentující  GŘ: Hana
Vágnerová a Jan Motal.

V boji o bronzový stupínek zvítězili reprezentanti závodu 03 Jiří Bednář a Petr Šulc. Sou-
těž útěchy byla kořistí  jaroměřského závodu (04), a to zásluhou dvojice Jiří Kábrt a Pavel
Kašpárek.

www.tcdvurkralove.cz,  září 2016

Turnaj starších žáků kategorie A
Za nezvykle teplého zářijového počasí se ve Dvoře Králové nad Labem ve dnech 9. až

13. září uskutečnil poslední turnaj nejvyšší kategorie A letošní termínové listiny starších žáků.
Do královédvorského oddílu přijeli hráči z celé republiky, chlapci z nejlepších oddílů v České
republice Prostějova, Sparty Praha, ČLTK Praha a Neridé, kteří se rozhodli bojovat o poslední
body do žebříčku, který vyjde v prvním říjnovém týdnu. Turnaj začal páteční kvalifikací do
hlavní soutěže, ve které se z domácích hráčů představil Dominik Knutson. Jeho soupeř byl
však nad jeho síly, a tak Dominik do hlavní soutěže nepostoupil. V té se představil pouze ve
čtyřhře s Honzíkem Všetečkou.

V hlavní  soutěži  hráli  naši  hráči  Břéťa Lukáš,  Táda Paťava,  Matyáš  Říha,  Mik Holub
a Adam Nápravník. Pro první 4 jmenované to byl rozlučkový turnaj s touto věkovou katego-
rií, jelikož odcházejí do dorostu. Pro Adama to byl jeden z prvních velkých turnajů ve starších
žácích, jelikož do této kategorie teprve v příštím roce přichází. Jeden singlový zápas se po-
dařilo  vyhrát  Břétovi a Adamovi,  poté již  mezi  nejlepšími 32 hráči  nestačili  na nasazené.
Krásný zápas, který sice skončil porážkou na 3 sety, sehrál v prvním kole Táda s jedním z nej-
lepších hráčů ročníků 2003 v ČR M. Otypkou a jeho výkon a celá letošní sezona je pro nás
příslibem do dalších měsíců.

Ve čtyřhře do druhého kola postoupili Břéťa s Čížkem z Hradce Králové a dvorská dvojce
Táda s Mikulášem. Ve druhém kole obě dvojce skončily na raketách nasazených párů. Velkou
smůlou skončil turnaj pro našeho chlapce a hráče TOP 10 v ČR ročníku 2003 Štěpána Bauma,
který nemohl zabojovat o poslední důležité body do žebříčku vzhledem ke zdravotní indispo-
zici způsobené klíštětem. Tímto mu přejeme brzké uzdravení a návrat na tenisové kurty v co
nejkratší době.

www.tcdvurkralove.cz,  září 2016

ZÁJMOVÁ  ČINNOST

Dům dětí a mládeže Jednička
Běh naděje, humanitární akce

Běh naděje,  inspirovaný Během Terryho Foxe,  je  pořádán v České
republice od roku 2008. Jeho hlavním organizátorem je společnost Levi-
ty, a. s., se sídlem v Praze. Každoročně počátkem září pořádá tento běh

ve Dvoře Králové nad Labem ve spolupráci s dalšími organizacemi DDM Jednička.
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Běh naděje je dobrovolnou humanitární akcí spojenou s veřejnou sbírkou. Jeho účelem je
absolvovat předepsanou trať a zároveň finančně přispět na výzkum rakoviny. Akce má i vý-
znam solidární – vyjadřuje solidaritu s nemocnými a preventivní – udělat něco pro své zdraví.

V pořadí již 9. ročník Běhu naděje 8. září oficiálně zahájil starosta města Ing. Jan Jarolím
a  odstartoval běh prvních účastníků. Postupně se na startu připravovali a zároveň do cíle blí-
žili  další  a  další  běžci  –  děti  z  královédvorských mateřských a  základních  škol,  studenti
středních škol, pedagogové i veřejnost.

V cíli se každý, kdo doběhl, mohl občerstvit, a to díky společnosti Ondrášovka, a. s., která
účastníkům běhu věnovala nápoje různých chutí.

Svou přítomností vyjádřilo podporu této akci celkem 1 811 účastníků. A finanční částka,
jež letos ze Dvora Králové nad Labem poputuje na charitativní účely, činila 27.299 Kč.

Velké poděkování patří nejen účastníkům běhu, ale také všem, kteří se na akci podíleli. Dě-
kujeme zejména městu Dvůr Králové nad Labem a ZŠ Schulzovy sady za poskytnuté zázemí
a spolupráci. Velké poděkování patří studentům SŠIS, kteří se nejen sami aktivně běhu zú-
častnili, ale zejména byli nepostradatelnými pomocníky při organizaci a průběhu celé akce.
Dále bychom rádi poděkovali Městské policii Dvůr Králové nad Labem, TJ Sokol, pracovni-
cím městského informačního centra a všem dobrovolníkům, kteří na letošním běhu pomáhali.
Poděkování  patří  také pedagogům, kteří  i  se  svými  žáky na  Běh naděje dorazili.  Věříme
a doufáme, že se v hojném počtu a za pěkného počasí setkáme také v příštím roce u 10.
ročníku Běhu naděje, a všichni tak společně podpoříme boj proti zákeřné nemoci.

Text: Sylvie Černotová, DiS.

Rytířská abeceda 
Ve středu 14. září uspořádalo oddělení přírodovědy a turistiky DDM Jednička akci Rytířská

abeceda. Ta navazovala na obdobné pořady pro mladé zájemce o historii a historický šerm,
pořádané v uplynulých dvou letech. Hlavním záměrem akce bylo přilákat do DDM další po-
tencionální členy šermířských kroužků. Na akci se podíleli oba vedoucí kroužku Per aspera,
jeden z loňských členů kroužku a Dan Enge ze SHŠ Verdečtí střelci.

Rytířská abeceda se díky krásnému počasí konala na zahradě Jedničky. Děti se dozvěděly
zajímavosti o chladných i palných zbraních, představena byla také činnost kroužku Per aspe-
ra.  Nechyběly samozřejmě ukázky boje s mečem. Dan Enge vysvětlil  používání střelných
a palných zbraní, včetně ukázky napínání kuše a střelby z komorového děla. Na závěr měly
děti možnost obléknout si část rytířské zbroje, zblízka si prohlédnout a potěžkat zbraně.

Program byl zajímavý a pestrý, přálo i počasí, proto byla účast pouhých devíti dětí velkým
zklamáním (loni se zúčastnilo 28 dětí). Šlo pouze o žáky ze ZŠ Podharť získané osobní propa-
gací téhož dne.

Text: Bc. Vladimír Jiřička

Koloběžkiáda 
Ve čtvrtek 15. září dorazilo na dopravní hřiště 51 malých sportovců z MŠ, kteří si přišli za-

závodit na koloběžkách. Přišlo jich méně, než se přihlásilo, nemoc jim překazila start. Na tra-
se čekaly malé závodníky 4 překážky, které většina z nich s přehledem zdolala. Jako první
úkol měli závodníci přenést míček, dále podjet pásku, projet mezi špalíky, prokličkovat mezi
kužely. Hodnotila se rychlost a přesnost. Někteří závodníci měli natrénováno, jiní s koloběž-
kami zápasili. Důležité však bylo, že do cíle dorazili všichni bez úrazu a nikdo nevzdal. Nej-
rychlejším koloběžkářem se stal Vilém Šulc z MŠ Elišky Krásnohorské. Závodníkům svítilo
na trasu sluníčko. Závod se vydařil.

Text: Dana Kudrnovská
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Potáborové setkání
Stalo se již tradicí, že s odstupem několika měsíců se sejdou účastníci letního tábora v Jív-

ce, aby zavzpomínali na prožité společné chvíle a letní dobrodružství. Součástí těchto setkání
bývá i  zhlédnutí  filmu,  který  je  sestřihem všech táborových dnů,  her,  táboráků a  dalších
činností. Letos se bohužel nepodařilo videozáznam zpracovat včas, a tak se potáborové se-
tkání uskutečnilo vlastně až po dalším táboře 16. až 17. září. Nicméně i tak to bylo velmi zají-
mavé setkání po více než roce a všichni jsme si s trochou nostalgie zavzpomínali na ty chvíle
prožité s Asterixem a Obelixem.

Text: Sylvie Černotová, DiS.

Podzimní kros 
Oblíbenou  sportovní  akcí  Jedničky  se  stal  kros  –  běh  v  lesním terénu,  který  proběhl

20. září. Tentokráte na start dorazilo téměř 100 závodníků. Na trasu vyběhli žáci ze ZŠ Pod-
harť, ZŠ Schulzovy sady a Základní školy a Praktické školy ve Dvoře Králové nad Labem.
Všichni závodníci doběhli do cíle bez úrazu a překvapivě bez jakýchkoliv problémů zvládli
vyznačenou trasu lesem na Podharti i prvňáčkové. Na trasu krosu se vydali i handicapovaní
žáci ze Základní školy a Praktické školy. Sice neběželi, ale prošli si ji. Počasí závodníkům
i pořadatelům přálo, po předchozích deštivých dnech vysvitlo i sluníčko. Bylo sice chladněji,
ale účastníci se zahřáli během a v cíli teplým čajem. Nejrychlejším běžcem podzimního krosu
se stal Petr Jirásek z 5. C ZŠ Schulzovy sady.

Text: Dana Kudrnovská

Kdo si hraje, nezlobí!
Ve středu 21. září připravila DDM Jednička hravé odpoledne s šachy a deskovými hrami

na náměstí ve Dvoře Králové nad Labem. Lidé, kteří procházeli náměstím, měli možnost vy-
zkoušet si různé vědomostní, logické, karetní až složitější strategické hry. U každé skupinky
her byli přítomni organizátoři, kteří hry předváděli, vysvětlovali pravidla a byli případně u hry
nápomocni. Součástí akce byly i miniturnaje např. v šachu, v Člověče, nezlob se, v Ligrettu
nebo Carcassone, ve kterých mohli soutěžící vyhrát drobné ceny.

Text: Bc. Veronika Málková

Den jazyků 
Ve dnech 26. až 27. září pořádala DDM Jednička pro základní školy Evropský den jazyků.

Díky pomocníkům se znalostí různých jazyků bylo zřízeno 6 stanovišť (angličtina, čeština,
portugalština, španělština, němčina a ruština). Třídy se střídaly dle rozvrhu po 20 minutách,
o jazyce se něco dozvěděly, i si ho vyzkoušely, a sbíraly body, za které byly odměněny kniha-
mi, plackami s nápisy v různých jazycích, hodinou s anglickým rodilým mluvčím a další. Do-
hromady se tu sešlo 362 žáků ze ZŠ Podharť, ZŠ Schulzovy sady, ZŠ Strž a ZŠ Mostek.

Text: Bc. Lucie Pospíšilová

Další zájmová činnost
Skautské středisko

Letní tábory na Kateřině a v Kalu u Pecky jsou již minulostí. Tábory
proběhly  bez  problémů,  i  přesto,  že  některým  příliš  nepřálo  počasí.
Skautské středisko Zvičina od září ožilo činností jednotlivých oddílů při
pravidelných  schůzkách.  Například  světlušky  uspořádaly  své  schůzky
v zoo a v solné jeskyni, vlčata si prošla na sobotní výpravě zvičinský hře-
ben z Lázní  pod Zvičinou přes  Čertovy hrady do Dvora Králové nad

Labem. 2. oddíl vodácký z Mostku se již tradičně zúčastnil Dne obce Mostek, kde prezentoval
svoji činnost a připravil pro děti i dospělé drobné hry, 1. roj světlušek a vlčata 3. oddílu se při-

222



daly k akci pořádané v Domově sv. Josefa v Žirči „Den všech“, kde se zapojily ukázkami ze
skautské činnosti.

Noviny královédvorské radnice 9/2016, Ing. Martin Stránský

Běluň plná napětí a smíchu
Druhý víkend v září opět naše táborová základna ožila jásotem dětí i jejich starších kama-

rádů – vedoucích, kteří pro všechny účastníky připravili již 20. ročník tradičního potáborové-
ho setkání královédvorské pionýrské skupiny s názvem „Dobytí 13. hory“.

Sjeli se v pátek a plni očekávání, čím je soutěžení na lanech, sítích, kládách i na louce pře-
kvapí. Nechyběl malý táboráček s opékáním buřtíků a zpíváním s kytarou. Překrásné sobotní
ráno a sluneční paprsky vyhnaly z pelíšku brzy ty, kteří spali ve stanu či pod širákem. Těm, co
chrupkali ve srubu, museli pomoci k probuzení hlasy breptajících nedočkavců. 

Hned v úvodu se rozdělili do třech družstev a vše mohlo začít. Hurááá! Začínáme! Louka
se rozjásala – bylo slyšet urputné povzbuzování a jásot soutěžících.  Dobytí  první hory se
zdařilo a teď hupky do sedáků a z louky o trochu výš, na sítě a klády, které visí i více než
12 metrů nad zemí. I ti, kteří se nejprve výšky zalekli, se pod dohledem svých zkušených ve-
doucích pustili s odhodláním do soutěžení. Nedělní probuzení opět do překrásného slunečního
dne bylo pro některé již s malými problémy – tělo bolelo, nějaká ta modřina se objevila, ale
jdeme do toho! Zbývali jim poslední dvě disciplíny, než dobyli poslední 13. horu. Karabiny,
lana, klády i kladky čekaly na té nejvyšší hoře – třinácté. 

Noviny královédvorské radnice 9/2016, Bc. Jana Paulusová Fišerová

Turistický pochod Podzimním Královédvorskem
V sobotu 10. září pořádal Klub českých turistů Dvoráci ze Dvora Králové nad Labem, za-

loženého roku 1898, již 13. ročník turistické akce Podzimním Královédvorskem. Start a cíl
byl na nádvoří pivovaru Tambor v Raisově ulici. Pro účastníky byly připraveny pěší trasy:
8, 15, 25 a 38 km a cyklostrasy 15, 30 a 50 km. Celkem se zúčastnilo 126 účastníků z toho
44 cyklistů. Startovné: děti 10 Kč a dospělí 20 Kč.

Trasy pro pěší turisty:

7 km: Tambor – nádraží ČD – nad lomem – Krakonošova vyhlídka –Tambor
15 km: Tambor – nádraží ČD – nad lomem – Libotov – Hřibojedy – Betlém – křížová cesta

21. století – Krakonošova vyhlídka – Tambor

25 km: Tambor – nádraží ČD – nad lomem – Libotov – Hřibojedy – Dubenec – Veli-
chovský rybník – Nouzov – Litíč – Kašov – Betlém – Krakonošova vyhlídka – Tambor

35 km: Tambor – Dvůr Králové nad Labem centrum a Podharť – Komárov – Kocbeře –
Liščí hora – Běluň-Harcov – Kohoutov – Choustníkovo Hradiště – Stanovice – Betlém – Kra-
konošova vyhlídka – Tambor

Trasy pro cykloturisty:
18 km: Tambor – Benešovo nábřeží – zoo – Filířovice – Aleje – Bílá Třemešná – pod

Pokladem – Doubravice – Zálesí – Tambor

30 km: Tambor – Žireč – Hřibojedy – Doubravice – Zábřezí – Bílé Poličany – Velehrádek
– Doubravice – Zálesí – Tambor

53 km: Tambor – Benešovo nábřeží – zoo – Filířovice – Aleje – přehrada Les Království –
Nemojov – Debrné – Mostek – Horní Brusnice – Zvičina – Třebihošť – Zábřezí – Doubravice
– Zálesí – Libotov – Hřibojedy – Žireč – Tambor

Organizátoři zhodnotili akci jako úspěšnou, přece jenom se toho v tuto sobotu v okolí dělo
velice mnoho.        Text: Jarda Mrázek, KČT Dvoráci, září 2016
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Zahradní párty v Domově důchodců Roháčova
Ve čtvrtek 8. září 2016 v odpoledních hodinách uspořádali zaměstnanci Domova důchodců

v Roháčově ulici  zahradní  párty  pro  obyvatele  i  zaměstnance  Domova.  Všichni  účastníci
mohli ochutnat vepřové dušené maso na zelenině, grilované steaky, špekáčky a bramboráčky.
K pití se podávalo pivo, víno, pito, minerálky, domácí bezový sirup a k zákuskům káva. Po-
zvání na akci přijali zástupci z Královédvorské Arniky, z místní fary římskokatolické církve
i někteří rodinní příslušníci obyvatel Domova. Počasí bylo luxusní a nálada výborná. K posle-
chu nám hrálo kvarteto dechových nástrojů a ukázku tanečků předvedla děvčata tanečního
souboru Rodeo Trutnov. 

Noviny královédvorské radnice 9/2016, Mgr. Linda Mocová

ZAJÍMAVOSTI

Mistrovství ČR hasičských družstev v tradičních disciplínách 
CTIF 

Rok se s rokem sešel a ve Dvoře Králové nad Labem se konalo v sobotu 24. září 7. mi-
strovství ČR v tradičních disciplínách CTIF. Soutěž CTIF trvá již dlouho, převážně od našich
hranic na západ, ve Dvoře Králové nad Labem byla nazvána Svatováclavský pohár. Letošní
mistrovství bylo výjimečné tím, že se jednalo o postupovou soutěž, která byla zároveň kvalifi-
kačním závodem na hasičskou olympiádu v tradičních disciplínách CTIF, která se bude konat
příští rok v Rakousku, a postupovalo prvních pět družstev z celkového pořadí a osm mužů
v jednotlivcích. Mezinárodní účast na těchto závodech podpořili hasiči ze Slovenska a Polska.

Celkovými vítězi se stalo družstvo profesionálních hasičů Královéhradeckého kraje. Vítěz-
skami se stala děvčata ze Skalice, která zde již zvítězila několikrát.

Zdroj: televize-js.cz, 30. září
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Královédvorské vinařské slavnosti
V sobotu 24. září pořádala Střední škola informatiky a služeb ve spolupráci s vinotékou

Goldšmídovi již 2. ročník Vinařských slavností. V aule střední školy na Wolkerově nábřeží se
sešlo několik vinařů z Moravy a představili zde svá vína. Akce byla nejen degustační, ale
i prodejní, kdy si zájemci o vína mohli zakoupit vína z různých vinařských oblastí.

Ředitel školy Mgr. Petr Vojtěch uvedl, že ve Dvoře Králové nad Labem chyběla podobná
akce související s gastronomií, která je součástí výuky střední školy. Využil tedy zkušeností
a dlouhodobé praxe sommeliéra pana Goldšmída, který má ve Dvoře Králové nad Labem již
dlouhá léta vinotéku, a založili tradici Královédvorských vinařských slavností.

Letos  se  na  vinařských  slavnostech  představilo  11  vinařů  z  celé  Moravy.  Návštěvník
slavností získal při vstupu slosovatelnou vstupenku a spolu se skleničkou burčáku po zakou-
pení kuponů na ochutnávku (10 kuponů za 50 Kč) i vratnou skleničku na ochutnávku (50 Kč).
Výhrou byla samozřejmě láhev kvalitního vína od přítomných vinařů. Součástí slavností byla
i nabídka jídla a občerstvení. Letos byla rozšířena také o nabídku holandských sýrů firmy
Zizo. Loni měla velký úspěch škvarková pomazánka s chlebem a nechyběla ani pečená kýta,
koláčky a káva.

Královédvorsko.cz, září 2016 

Údržba koryta Hartského potoka je letos u konce
Správce toku Povodí Labe, s. p., ukončil dne 20. září údržbu Hartského potoka v délce

2,25 km (od obchodu Penny po areál firmy TMW, a. s.). V rámci realizace bylo provedeno
plošné odstranění nánosů z koryta toku na původní niveletu, odstranění větví, otryskání ka-
menných zdí, odvezení části kamenů. Po obnažení konstrukcí opevnění koryta byly v opev-
nění zjištěny poruchy, které budou ze strany Povodí Labe, s. p., postupně podle závažnosti
sanovány. Tyto práce započnou v jarních měsících příštího roku.

Noviny královédvorské radnice 10/2016, Ing. Světlana Vitvarová

MěVaK informuje
Opravy poruch: 4. září – porucha vodovodu Žireč; 7. září – porucha vodovodu Benešovo

nábřeží; 15. září – porucha vodovodní přípojky Všehrdova; 23. září – porucha vodovodu Ži-
reč;  24. září – porucha vodovodu Slunečná.

Z investičních prací provedli pracovníci výměnu vodovodního řadu v ulici Husitská (od
3. srpna 2016); výměnu kanalizace v ulici Dukelská (od 8. srpna 2016); zhotovení stabilizace
v ulici Puchmajerova (od 7. září 2016); výměnu vodovodu v ulici Leoše Janáčka (od 13. září
2016). 

Noviny královédvorské radnice 10/2016, Ivo Antonov, MěVaK Dvůr Králové nad Labem, s. r. o.

Finále Miss Czech press 2016 mělo královédvorské zastoupení
Náročný večer  prožila  devatenáctiletá  Barbora  Kopecká ze

Dvora Králové nad Labem, která se probojovala do finále 3. roč-
níku národní soutěže krásy Miss Czech press. To se konalo v so-
botu  17.  září  večer  v  Klubu Lávka v  Praze.  Ačkoliv  se  Krá-
lovédvoračka  nedočkala  šerpy  kolem  krku,  ani  korunky  na
hlavě,  je  již  samotný  postup  do  finále  této  kvalitní  soutěže
velkým úspěchem. 

Přípravy a celkový finálový večer si moc užila. Zamrzlo, že
nedopadlo šerpování ani korunováni, ale i tak nabrala spoustu
zážitků a zkušeností, které jí nikdo nevezme.

Královédvorsko.cz, 20. září
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Od kruhového objezdu se začínala pokládat finální vrstva asfaltu na Benešově nábřeží.

Pokládka finální vrstvy asfaltu na Benešově nábřeží.
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Na krátkou dobu byl uzavřen most Jana Palacha.

Rozkopané chodníky na Benešově nábřeží.
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Rekonstrukce Benešova nábřeží.

Rekonstrukce Benešova nábřeží.
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Začala předvolební kampaň do krajských zastupitelstev.

Začala předvolební kampaň do krajských zastupitelstev.
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