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MĚSTSKÉ UDÁLOSTI 
Zasedání rady města a zastupitelstva města – vybraná 
usnesení 
Rada města na svém 98. zasedání v úterý 13. června 2017 mimo jiné: 
-souhlasila s provedenými vícepracemi na akci „Rekonstrukce bývalé ZŠ 
Komenského pro potřeby městského úřadu – 2. etapa“ a s tím souvisejícím 

navýšením ceny díla o 632.327,10 Kč včetně DPH, tzn. na celkovou částku 
6.744.154,47 Kč včetně DPH; 

- souhlasila se stavbou „Dopravní napojení“, která je součástí stavby „Výstavba nového 
strojírenského závodu na výrobu kovových dílů pro automobilový průmysl 
v průmyslové zóně Zboží“; 

- schválila poskytnutí dotace Další šanci z. s., Hradec Králové ve výši 3.000 Kč na 
nákup karanténních klecí a germicidních lamp; 

- schválila poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč Podzvičinsku z. s., Hořice na 
kofinancování Krkonošských cyklobusů; 

- odvolala ke dni 14. června 2017 člena komise cestovního ruchu, pana Tomáše Bořka, 
a ke stejnému datu jmenovala členem této komise Ing. Jana Staňka. 

Zdroj informací: výňatky z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 98/2017“ 
 
Zastupitelstvo města na svém 15. zasedání ve čtvrtek 1. června 2017 mimo jiné: 

- schválilo poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města ve výši 650.000 Kč 
HC Lipnice, Dvůr Králové nad Labem, a to na zvýšené náklady oddílu, spojené s jeho 
postupem do 2. ligy; 

- schválilo nový střednědobý výhled rozpočtu města na období let 2018 až 2020, který 
nahradil dosavadní rozpočtový výhled; 

- schválilo i rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2017, a to následujícím způsobem: 
o stranu příjmů zvýšilo o 7.298.889,31 Kč; 
o stranu výdajů zvýšilo o 7.047.507,80 Kč; 
o financování upravilo o 251.381,51 Kč. 

Po těchto úpravách činí rozpočet města na rok 2017: 
o na straně příjmů 336.190.362,32 Kč; 
o na straně výdajů 401.805.288,05 Kč; 
o financování 65.614.925,73 Kč. 

Zdroj informací: výňatky z „Usnesení Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem“  

 
Ceny města za rok 2016 
V letošním roce budou Ceny města Dvůr Králové nad Labem za rok 2016 předány šesti 
občanům a jedné společnosti: 

‐ JUDr. Jiřímu Hegerovi za celoživotní dílo v oblasti tvorby uměleckých fotografií 
a propagace české kultury v zahraničí; 

‐ Václavu Hynkovi za celoživotní dílo v oblasti sportu; 
‐ Stanislavu Medunovi za celoživotní dílo v oblasti turistiky; 
‐ Oldřichu Prokopovi za dvacetiletou organizaci Královédvorského okruhu o Cenu 

Františka Šťastného; 
‐ Mgr. Pavlíně Špatenkové za trenérskou činnost; 



191 
 

‐ Vasilisu Teodoridisovi za významné přispění k povznesení úrovně výkonnostního 
hokeje ve městě; 

‐ Stavební společnosti Žižka, spol. s r. o., za realizaci multifunkčního domu s pasáží 
a propojení náměstí s Valovou uličkou. 

Laureáty navrhovali nejen občané, ale i členové sportovní a kulturní komise města. Ve čtvrtek 
1. června zastupitelstvo vybrané kandidáty schválilo, slavnostní předání cen se uskuteční 
koncem měsíce října. 
Zdroj: informace www.mudk.cz 

 
Příspěvek města pro HZS KHK 
Na svém zasedání ve čtvrtek 1. června 2017 schválili zastupitelé města také 
poskytnutí příspěvku Hasičskému záchrannému sboru Královéhradeckého 
kraje z rozpočtu města, a to ve výši 400 tisíc Kč. Část příspěvku (ve výši 
284.691 Kč) bude použita na investice, neinvestiční část příspěvku ve výši 
115.309 Kč bude využita k zajištění činností hasičského záchranného sboru. 

V objektu B královédvorské stanice hasičského záchranného sboru 
tak dojde k výměně vrat, k dokončení úprav prostor v tomto objektu, k opravě elektroinstalace 
a rozvodů vody. 
Zdroj informací: výtah ze zápisu 15. zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 

 
Dotace na úpravy v památkové zóně 
V březnu město vypsalo dotační program na obnovu vnějšího pláště objektů, které se 
nacházejí na území městské památkové zóny, nebo jsou nemovitou kulturní památkou (viz 
informace „Dotační program města na obnovu vnějšího pláště nemovitostí“ v této kronice, 
měsíc březen). 

Zastupitelé pak ve čtvrtek 1. června 2017 schválili rozdělení dvousettisícové dotace 
mezi dva žadatele, třetí podaná žádost byla zamítnuta, neboť žadatel k žádosti nedoložil 
všechny potřebné a požadované přílohy. 

Na druhou etapu obnovy šindelové krytiny roubenky v Přemyslově ulici tak byla 
schválena dotace ve výši 180 tisíc Kč a na nahrazení výkladů okny v objektu č. p. 445 
v Rooseveltově ulici byla přidělena částka 20 tisíc Kč. 
Zdroj informací: výtah ze zápisu 15. zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 

 
Na investice v hasičské zbrojnici v Žirči bude vynaložena částka 
1,2 milionů Kč 
Na základě finanční podpory ve výši 1,2 milionů Kč (z rozpočtu našeho města) byly ve 
čtvrtek 15. června 2017 zahájeny investiční práce v hasičské zbrojnici v Žirči. V jejich rámci 
se uskuteční přístavba sociálního zázemí včetně nové přípojky vody, řešeno bude také 
celoroční vytápění zbrojnice, které je nutné proto, aby hasičské vozidlo bylo provozuschopné 
i v zimních měsících. 

 Sbor dobrovolných hasičů Žireč působí od loňského července jako výjezdová 
jednotka města kategorie JPO V s působností na území obce. Současný stav hasičské 
zbrojnice však již neodpovídá požadavkům na to, jak by tato organizace, nesmírně důležitá 
pro obyvatele našeho města, měla v současnosti být vybavena. 

http://www.mudk.cz/
http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=702153&x=800&y=599&hash=7149fc351594ff5523091c8917f8a380&ratio=1
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Přístavbou sociálního zázemí a nově vybudovaným celoročním vytápěním se tak 
významně zlepší podmínky nejen pro činnost vlastní hasičské jednotky, ale i družstev 
dobrovolných hasičů žen a dětí. 

Práce provedou pracovníci firmy Milan Palm ze Žirče, ukončeny by měly být zhruba 
v polovině září letošního roku. 

S investicemi do vybavení výjezdové jednotky SDH Žireč počítá město i v roce 2018. 
Zdroj: informace www.mudk.cz 

 
Rekonstrukce plynovodu 
Od čtvrtka 1. června 2017 byla omezena doprava mezi Dvorem Králové nad Labem a Žirčí v 
části ulic Heydukova a Jaroměřská. Důvodem tohoto omezení bylo zahájení rekonstrukce 
STL plynovodu DN 200. 

Práci prováděli pracovníci společnosti GASCO, spol. s r. o., stavební práce byly 
rozděleny do dvou etap. Během první z nich, která trvala do pátku 30. června 2017, došlo 
k rekonstrukci plynovodu v úseku ulice Heydukova – Jaroměřská. Plynulost dopravy řídili 
nejprve pracovníci stavby, později byla doprava řízena semafory. Křižovatky ulic Heydukova 
– Sylvárovská a Jaroměřská – Žirecká byly průjezdné bez omezení. 

Realizace druhé etapy rekonstrukce plynovodu v úseku Na Borkách – Žireč je 
plánována od pondělí 3. července do pátku 29. září 2017. 

Na autobusovou dopravu ve městě neměly a nebudou mít stavební práce vliv, došlo 
ale k dalšímu zpomalení dopravy v okolí kruhové křižovatky na Denisově náměstí. 
Zdroj: informace www.mudk.cz 

 
Opravovala se (a bude se opravovat) i silnice do Lipnice 
Další oprava komunikací byla zahájena v pondělí 5. června 2017. Týkala se rekonstrukce 
zhruba 400 metrů dlouhého, dosud neopraveného úseku povrchu krajské silnice II/300, a to od 
vlečky v ulici Smetanova po elektrickou rozvodnu v Lipnici. 

V rámci těchto úprav obnovili pracovníci společnosti M – Silnice, a. s., také stávající 
uliční vpusti, provedli výškovou úpravu stávajících šachet a šoupat, přeskládali dlažbu 
a provedli dosypání asfaltovým recyklátem. V důsledku prací došlo k úplné dopravní uzavírce 
komunikace. Trvala od 5. června a měla by trvat až do neděle 30. července 2017. 

Objízdná trasa pro osobní a nákladní dopravu vedla přes Bílou Třemešnou, došlo 
i k dočasné úpravě veřejné autobusové dopravy.  

Při těchto pracích se počítá i s vybudováním chodníku spojujícího Alšovu ulici se 
stávajícím chodníkem do Lipnice. Součástí bude také oprava autobusových zastávek a zřízení 
nových čekacích ploch. Tyto práce by měly být realizovány během měsíce srpna, ovšem již 
jen s částečným omezením provozu (se snížením průjezdové rychlosti přes staveniště, nebo se 
svedením dopravy do jednoho jízdního pruhu). 

Celková cena provedených stavebních prací byla vyčíslena na částku 
5,975 milionu Kč. Královéhradecký kraj, který je investorem opravy komunikace, uhradí 
z této částky 5,42 milionu Kč, náklady na výstavbu chodníků ve výši 555 tisíc Kč zaplatí ze 
svého rozpočtu město Dvůr Králové nad Labem. 

I když také tyto opravy dočasně omezily (a omezí) dopravní spojení a pro řidiče 
a návštěvníky Dvora Králové nad Labem znamenaly jisté potíže, v konečném výsledku ale 
zlepší dopravní komfort v našem městě. 
Zdroj: informace  www.mudk.cz, výtah z informací z odborů města 

  

http://www.mudk.cz/
http://www.mudk.cz/
http://www.mudk.cz/filemanager/files/file.php?file=291824
http://www.mudk.cz/
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Znečištění Hartského potoka 
Na základě upozornění žáka ZŠ Schulzovy sady, že v Hartském potoce v parku Schulzovy 
sady teče bílá voda, provedla pracovnice odboru životního prostředí příslušné šetření 
a následně tuto skutečnost nahlásila hasičům, správci vodního toku, rybářům, městské policii 
a České inspekci životního prostředí v Hradci Králové. Akreditovaná laboratoř odebrala 
z potoka vzorky povrchové vody a odeslala je k rozboru. Původce havárie však bohužel nebyl 
zjištěn. 

Vzhledem k tomu, že, podle vyjádření pracovnice odboru životního prostředí, dochází 
během roku ke znečištění Hartského potoka v parku Schulzovy sady opakovaně, obrátil se 
odbor na veřejnost s prosbou o spolupráci při zjištění znečišťovatele. 
Zdroj informací: Odbor životního prostředí MěÚ Dvůr Králové nad Labem 
 
Soutěž k Rukopisu královédvorskému 
V letošním roce si připomínáme dvousté výročí nalezení Rukopisu královédvorského ve věži 
kostela sv. Jana Křtitele. Město i městské organizace k tomuto výročí připravily řadu 
zajímavých akcí, ať již se jedná o odborné přednášky, výstavy, koncerty se zhudebněnými 
písněmi Rukopisu či divadlo, o vydání faksimile Rukopisu a komiksové převyprávění 
jednotlivých písní, nebo o komiksového průvodce s Václavem Hankou. 

Od měsíce června byla pro zájemce připravena také soutěž, ve které soutěžící 
odpovídali na otázky, týkající se Rukopisu královédvorského. Každý měsíc až do září, kdy 
oslavy vyvrcholí, tři z vylosovaných soutěžících získají za správné odpovědi odměnu. 
Zdroj: informace www.mudk.cz 

 
Společenská kronika 
Noví občánci města 
V měsíci  červnu 2017 se v našem městě narodilo šestnáct nových občánků – devět holčiček 
a sedm chlapců. 
Zemřelí 
Ve Dvoře Králové nad Labem zemřelo v tomto měsíci dvacet jedna osob – z tohoto počtu 
bylo osm královédvorských občanů (čtyři ženy a čtyři muži). 
Sňatky 
Své „ano“ si v červnu řeklo šest párů ve Dvoře Králové nad Labem a devět párů v barokním 
areálu v Kuksu. 
Vítání občánků 
Ve Staré radnici bylo v červnu slavnostně přivítáno sedm novorozených občánků našeho 
města – čtyři holčičky a tři chlapci. 
Zdroj informací: městská matrika, evidence obyvatel a Komise pro občanské záležitosti 

 

Městská policie Dvůr Králové nad 
Labem 
Zásahy městských strážníků 

Strážníci Městské policie Dvůr Králové nad Labem řešili během měsíce června celkem 275 
přestupků. 
  

http://www.mudk.cz/
http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=717432&x=250&y=250&hash=3bf529b2ae86b5be89e79202ff695b73&ratio=1
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Druh zásahu červen 2017  
 BESIP přestupky 127 
 Dopravní nehoda 1  
 Překročení nejvyšší povolené rychlosti 33 
 Veřejný pořádek (přestupek) 21 
 Součinnost s PČR, MěÚ,... 15 
 OZV o volném pohybu psů  1 
 Občanské soužití (přestupek) 3 
 Majetek (přestupek) 15 
 Ztráty a nálezy  7 
 Trestný čin 6 
 Prevence (opatření a úkony) 11 
 Pomoc v nouzi 3 
 Doručení písemnosti 1 
 Odchyt zvířete (opatření) 14 
 Stížnosti 5 
 Pokuty v blokovém řízení 61 
 Na místě nezaplacených blokových pokut 10 
 Předáno Policii ČR 3  
 Předáno na správní odbor MěÚ 3  
Zdroj: informace Městské policie Dvůr Králové nad Labem 
 
Prezentace Integrovaného záchranného systému 
V sobotu 3. června 2017 patřilo náměstí T. G. Masaryka prezentačním akcím Integrovaného 
záchranného systému. 

Od 10:00 do 12:00 hodin členové Městské policie, BESIPu a sborů dobrovolných 
hasičů Žireč a Verdek předváděli návštěvníkům sebeobranu, zadržení pachatele, kynologický 
výcvik, vystříhání pasažéru z havarovaného automobilu a další zajímavé ukázky. Zájemci 
mohli navštívit také několik stánků, nechat si změřit tlak, prohlédnout si výstavu historických 
požárních vozidel, zúčastnit se soutěží o ceny atd. 

Náměstí T. G. Masaryka bylo rovněž zastávkou 8. ročníku veřejné cyklotour „Na kole 
dětem“, projektu, který je organizován na podporu onkologicky nemocných dětí.  
Naše město bylo součástí 3. etapy. Byla dlouhá 101 km a vedla k nám z Vrchlabí přes 
Hostinné a pokračovala do České Skalice, Nového Města nad Metují, Deštného v Orlických 
horách a končila na Šerlichu. Cyklisté mohli před příjezdem na královédvorské náměstí 
absolvovat trasu od začátku etapy, nebo se k ostatním cyklistům mohli přidat v průběhu jízdy 
naším městem. 

V 11:00 hodin potěšilo všechny vystoupení hudební skupiny Silmaril z královédvorské 
ZUŠ R. A. Dvorského a zajímavé akce byly také součástí odpoledního programu. 

Ten ve 14:00 hodin zahájil starosta města Ing. Jan Jarolím. Od 14:30 do 16:30 hodin 
byly připraveny ukázky koordinovaných zásahů složek Integrovaného záchranného systému. 
Byla mezi nimi ukázka simulace dopravní nehody, vyproštění pasažéra z vozu a jeho ošetření, 
ukázka zadržení pachatele, kynologický výcvik nebo záchrana osob z výšek. V 15:30 hodin 
vystoupila hudební skupina Green Day revival a v 17:30 a v 18:30 hodin hudební skupiny The 
Arcane Legacy a The Oast. Součástí odpoledního programu byla také prezentace krajské 
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zdravotnické služby, hasičského záchranného sboru kraje a Policie ČR, statické ukázky 
záchranné, zásahové a speciální techniky, prohlídka historických vozidel, simulátor nárazu 
vozidla, kterou předvedl BESIP, stánek Městské policie Dvůr Králové nad Labem nebo 
prezentace místních sborů dobrovolných hasičů. 
Zdroj: informace z uvedené akce 

 

Městské informační centrum Dvůr Králové nad 
Labem 
Infocentrum najdou turisté nově také na přehradě Les 

Království 
Město Dvůr Králové nad Labem otevřelo od čtvrtka 1. června 2017 své „Turistické 
informační centrum“ (TIC) také na přehradě Les Království. 

Sezonní „Turistické informační centrum“ bude pro turisty otevřeno až do soboty 
30. září, a to v dopoledních hodinách od 10:00 do 13:00 hodin a odpoledne od 13:30 do 17:00 
hodin. 

Jedna z nejkrásnějších a bezesporu nejzajímavějších přehrad v naší republice patří 
hlavně v poslední době k velice oblíbeným výletním místům pěších a motorizovaných turistů 
nebo cyklistů. Ti všichni nyní v historické Štěrbově vile najdou propagační materiály 
Královédvorska, turistické vizitky, známky, pohledy, drobné suvenýry, brožury s tipy na 
výlety v regionu a další turistické a informační materiály. Nové informační centrum se stalo 
rovněž výdejním místem „turistické“ brožury pro ty, kdož by se chtěli zapojit do Regionální 
turistické hry Královédvorsko. 
Zdroj: informace www.mudk.cz 

 

Pečovatelská služba Města Dvůr 
Králové nad Labem 

„Den otevřených dveří“ v azylovém domě a v noclehárně  
Ve středu 7. června 2017 se od 15:00 do 18:00 hodin v azylovém Domě Žofie a v noclehárně 
uskutečnil další „Den otevřených dveří“, ve kterém si návštěvníci mohli prohlédnout nejen 
zdejší prostory, ale i výstavu fotografií s tematikou bezdomovectví. Mohli také zhlédnout 
promítání sestřihů z benefičního projektu „Noc venku“ na podporu osob bez domova, 
u malého občerstvení posedět a pobesedovat s pracovníky Domu Žofie a noclehárny 
a pracovníky dalších sociálních zařízení či se zdejšími obyvateli, se kterými si v případě 
zájmu mohli opéci uzeniny. 

Akce se, kromě pracovníků a uživatelů uvedených zařízení, zúčastnili pracovníci 
Úřadu práce, Misericordia, o. p. s., sociální terénní pracovnice a na čtyřicet návštěvníků. 
Zdroj informací: Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem a Dům Žofie a noclehárna 

  

http://www.mudk.cz/
http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=718367&x=250&y=250&hash=4a29f96393038f66bbc547243e572cc6&ratio=1
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Městské vodovody a kanalizace 
Dvůr Králové nad Labem 
Informace pro majitele bazénů 

Městské vodovody a kanalizace (MěVaK) dostaly na přelomu měsíce května a června řadu 
stížností od soukromých odběratelů, že při napouštění bazénů jim do nich z vodovodního řadu 
vytéká zakalená voda. 

MěVaK odůvodňoval tento problém tím, že je způsoben náhlým a příliš prudkým 
pohybem sloupce pitné vody ve vodovodní přípojce. Voda díky větší průtočné rychlosti 
v přípojce a vodovodním řadu strhává usazené vápencové a feritové inkrusty z vnitřních stěn 
potrubí, čímž dochází k jejímu zakalení. Společnost proto doporučuje napouštět vodu do 
bazénu pomaleji a po delší dobu. 

Nedoporučuje také, aby majitelé k plnění svých bazénů používali vodu ohřátou 
v karmě nebo v bojleru. V takto upravené vodě se totiž, zejména na přímém slunci, rychleji 
tvoří bakterie nebo zákal a voda se proto mnohem více a rychleji kazí. 
 
Odstávky vodovodního řadu 
V úterý 20. června došlo v dopoledních hodinách ke krátké (asi dvouhodinové) odstávce 
vodovodu v Zátopkově ulici, ve středu 21. června byla z důvodu opravy vodovodní přípojky 
provedena odstávka vodovodu v Rooseveltově a Preslově ulici. 
Zdroj: informace MěVak Dvůr Králové nad Labem 

 

KULTURA VE MĚSTĚ 

Městské kulturní zařízení Hankův dům 
Městské kulturní zařízení Hankův dům se v červnu – před svými 
dvouměsíčními divadelními prázdninami – rozloučilo se svými diváky 
a posluchači řadou velice zajímavých pořadů. 

 
Tanečně divadelní show ATTI + LIPO 
V pátek 2. června od 10:00 a od 18:00 hodin se v sále Hankova domu uskutečnil 5. ročník 
show Taneční skupiny Attitude Dvůr Králové nad Labem. Jako speciální host na něm 
vystoupil rapper Lipo. 
  

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=711725&x=250&y=250&hash=dbb58658e85cf9c59bd07bd797c2215b&ratio=1
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Kalabis quintet 
Koncert mladých umělců – Zuzany Bandúrové (flétna), Jarmily Vávrové (hoboj), Anny 
Sysové (klarinet), Denisy Beňovské (fagot) a Adély Triebeneklové (lesní roh) – si v pořadí již 
443. koncertu KPH (Klubu přátel hudby) mohli posluchači v sále Hankova domu vychutnat 
ve středu 7. června 2017 od 19:00 hodin. Na programu byly skladby Carla Nielsena (Wind 
quintet, op. 43), Giögyho Ligeti (Six Bagatteles), Pavla Haase (Dechový kvintet, op. 10) a Išy 
Krejčího (Dechový kvintet). Vstupné 130 Kč. 
Zdroj informací: programy Městského kulturního zařízení Hankův dům Dvůr Králové nad Labem 

 
COOL FEST 
Od čtvrtka 8. do soboty 10. června 2018 hostilo naše město Studentský festival divadla, hudby 
a tance. 

Akci zahájil ve čtvrtek 8. června v 9:00 hodin pop koncert na náměstí Václava Hanky. 
Poté již divadelní a hudební vystoupení probíhala paralelně na různých místech našeho města. 
V 11:00 hodin si návštěvníci mohli vybrat sledování pohádky O statečné princezně Máně 
v Hankově domě, představení Cyrano a Goldoni (zahrada gymnázia), Starci na chmelu 
(SŠIS), nebo Tři sestry a Manon (aula gymnázia). 

Od 13:00 do 16:00 hodin probíhal na náměstí Václava Hanky workshop tanec 
a studentské kapely a paralelně s tím od 14:00 hodin další pořady – pohádka O statečné 
princezně Máně v Hankově domě, workshop kytara, bicí (aula gymnázia) a workshop 
M. Březinové (salonek Hankova domu). V 16:00 hodin Shakespeare (zahrada gymnázia), 
v 18:00 hodin Popstar na náměstí V. Hanky, v 19:00 hodin muzikál Probuzení jara (Hankův 
dům) a večer ve 20:00 hodin Frída K. (aula gymnázia). 

Bohatá byla nabídka programů i v pátek 9. června 2017. V 9:00 hodin čekala malé 
diváky pohádka O statečné princezně Máně (Hankův dům) a ty dospělejší Starci na chmelu 
(SŠIS) a nevážně vážný koncert Péťa a vlk (aula gymnázia). V 10:00 hodin pořad Legenda 
o sv. Vojtěchu (zahrada gymnázia) a Dabing: režie Olga Wallo ve Střední škole informatiky 
a služeb. Ve 13:00 hodin workshop tanec a studentské kapely na náměstí Václava Hanky, ve 
14:00 hodin Chanson (Hankův dům), workshop dechy, smyčce v aule gymnázia a workshop 
klavír v salonku Hankova domu. V 16:00 hodin představení Don Juan v zahradě gymnázia, 
v 18:00 hodin Jazzový koncert v Hankově domě a ve 20:00 hodin na náměstí Václava Hanky 
vystoupení Žehnej Bůh (Gypsy tradicional) a Summit v aule gymnázia. 

Pozadu nezůstala ani nabídka pořadů v sobotu 10. června. V 9:00 hodin to byl muzikál 
Jeptišky (Hankův dům) a workshop Pohybové divadlo (náměstí Václava Hanky), v 10:00 
hodin Shakespeare (zahrada gymnázia) a v 11:00 hodin setkání s překladatelem 
prof. M. Hilským (aula gymnázia). Odpoledne zahájil ve 13:00 hodin workshop Rocku 
Ota Balage a studentské kapely na náměstí Václava Hanky, Cyrano a Goldoni v zahradě 
gymnázia ve 14:00 hodin a v 15:00 hodin Tobogan – talkshow v Hankově domě v podání 
A. Cibulky, E. Ščuky, M. Stropnického, Z. Bydžovské, M. Hilského a studentů Mezinárodní 
konzervatoře Praha. V 16:00 hodin čekal na malé diváky Kocourek Modroočko v zahradě 
gymnázia, v 18:00 hodin na milovníky muzikálů muzikál Ježíš Kristus (Hankův dům) a třetí 
večer festivalu zakončil ve 20:00 hodin na náměstí Václava Hanky Rock koncert a v aule 
gymnázia Don Juan. 

Program Studentského festivalu byl bohatý a pestrý – od dětských pořadů přes 
hudební vystoupení až po divadelní klasiku – takže každý z velkého množství návštěvníků si 
v něm jistě vybral to, co ho zajímalo a zaujalo nejvíce. Studenti se zapojili také do programů 
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královédvorské „Noci kostelů“, a to v pátek 9. června 2018 (Francouzská poezie – kostel 
Českobratrské církve evangelické na náměstí Odboje v 17:00 hodin; koncert chrámové hudby 
v kostele sv. Jana Křtitele v  19:00 hodin a divadelní představení Legenda o sv. Vojtěchu 
v  kostele Českobratrské církve evangelické na náměstí Odboje v 19:00 hodin). 
Zdroj informací: COOL FEST – program Studentského festivalu divadla, hudby a tance 2017 

 
Victoria Klewin Band 
Britská bluesová a jazzová zpěvačka vystoupila se svým repertoárem, ve kterém se mísí 
tradice s originalitou a retro nostalgií, v úterý 13. června ve 20:00 hodin v Krčmě Starý 
pivovar. Doprovodili ji Adam Tvrdý – kytara, Jan Jakubec – baskytara a Tomáš Hobzek – 
bicí. Vstupné 180 Kč. 
 
Zahájení hudebního léta 
Ve středu 14. června bylo na náměstí T. G. Masaryka od 15:00 hodin zahájeno hudební léto 
společným koncertem souborů královédvorské ZUŠ R. A. Dvorského a Centra kultury 
z Kamienne Góry. V úvodu vystoupila místostarostka našeho města Alexandra Jiřičková, 
ředitelka Hankova domu Zuzana Čermáková a zástupce z Polska Marek Danczak. Poté již 
následovalo vystoupení souborů z Kamienne Góry – Lo Music, Gorczanki a Zuzanna 
Wiṡniewska. Za dvorskou ZUŠ se divákům představil komorní orchestr Stanislava Bihariho, 
pěvecký soubor Carpe Diem Jany Machkové, soubor lidových tanců a mažoretky Jaroslavy 
Bekové. Koncert byl součástí projektu „Společně v hudbě a tradicích – Razem w Muzyce 
a Tradycjach“, společného projektu městského kulturního zařízení Hankův dům a Centra 
Kultury v Kamiennej Górze. 
 
„Čochtan vypravuje“ 

Na motiv muzikálu V + W „Divotvorný hrnec“ vznikla divadelní komedie „Čochtan 
vypravuje“, v níž hlavní roli vodníka Čochtana ztvárnil nezapomenutelným způsobem 
Josef Dvořák. V příběhu, zasazeném do pomyslného jihoamerického státu Missitucky, hraje 
hlavní roli hrnec plný zlata. Jihočech Josef Maršálek jej před odchodem z domova ukradl 
třeboňskému vodníkovi Čochtanovi v naivní představě, že díky němu v Americe snadno 
zbohatne a své jediné dceři Káče tak zajistí bezstarostný život. Hrnec má navíc kouzelnou 
moc splnit tři přání, takže o překvapivé dramatické zápletky není v komedii nouze. 

Letos se tato úspěšná komedie vrátila na divadelní prkna a ve čtvrtek 15. června od 
19:00 hodin si ji v sále Hankova domu mohli vychutnat i zdejší diváci. Vstupné 410 Kč. 
 
Pygmalion 
Herci Městského divadla Mladá Boleslav představili publiku v úterý 20. června od 19:00 
hodin v sále Hankova domu brilantní, nesmrtelnou a pravděpodobně nejslavnější komedii 
Georga Bernarda Shawa „Pygmalion“. Anglický dramatik irského původu, nositel Nobelovy 
ceny za literaturu za rok 1925, ji napsal v roce 1912, poprvé byla uvedena v roce 1913 ve 
Vídni, v Berlíně a v Praze. Když byla v roce 1914 uvedena i v Londýně, šokovala tehdejší 
diváky výrazy, které používá hlavní hrdinka Líza Doolittlová…  
Vstupné 300, 320 a 340 Kč – hra v předplatném. 
Zdroj informací: Městské kulturní zařízení Hankův dům Dvůr Králové nad Labem  
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Městské muzeum 
Výstava „Tajemný svět výtvarníka“ 
Vernisáží ve výstavním sále Staré radnice byla ve čtvrtek 1. června 

od 17:00 hodin slavnostně otevřena zajímavá výstava Květoslava Bubeníka, českého 
scénografa a akademického výtvarníka. Návštěvníkům se představil svými abstraktními 
kresbami, akty i svojí sbírkou autorských novoročních přání. 

Výstava trvala od pátku 2. června 2017 po celý měsíc až do neděle 2. července 2017. 
Otevřeno bylo v úterý až v pátek od 9:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 16:00 hodin, v sobotu 
a v neděli od 13:00 do 17:00 hodin. Vstupné 15 Kč (snížené vstupné) a 30 Kč. 

Výtvarník se narodil v roce 1922 v Kostelci na Hané a více než třicet let se věnoval 
jevištní práci, scénickým a kostýmním návrhům pro Národní divadlo, filmy i televizní 
inscenace. Přestože žil v Praze, do Dvora Králové nad Labem jezdil nejen odpočívat, ale 
i pracovat, a naše město se mu stalo druhým domovem. 
 
Medová muzejní noc 
Navštívit muzeum v netradičním čase, vyrobit si svíčky z voskových mezistěn, ozdobit si 
medové perníčky pod vedením zkušených perníkářek nebo si vyzkoušet aktivity spojené se 
včelařstvím mohli návštěvníci XIII. ročníku „Festivalu muzejních nocí“ v prostoru muzea 
v sobotu 3. června od 19:00 do 23:00 hodin.  

Tématem letošní muzejní noci byly včely a jejich produkty, zájemci si tak mohli 
prohlédnout také výstavu „Královédvorští včelaři“, kterou ve výstavní síni Špýcharu pořádalo 
do pátku 16. června muzeum společně s Českým svazem včelařů, o. s., Dvůr Králové nad 
Labem. Mohli však navštívit i další muzejní expozice a děti si mohly vyrobit papírovou 
včelku. Vstupné 10 Kč. 
 
Včelí produkty a jejich účinky na lidské zdraví 
Přednášku MUDr. Radka Hubače „Včelí produkty a apiterapie“ si včelařská a laická veřejnost 
mohla ve středu 7. června 2017 od 18:00 hodin vyslechnout v přednáškovém sále Špýcharu 
Městského muzea. 

V přednášce, ale i v  závěrečné diskusi, se posluchači dozvěděli řadu zajímavých 
informací o účincích medu, pylu, propolisu a mateří kašičky na zdraví člověka, dozvěděli se 
také, co lidskému zdraví může způsobit včelí jed. Vstupné 30 Kč. 
 
„Den pletení na veřejnosti“ 
V sobotu 17. června 2017 se ve dvorském muzeu od 14:00 do 17:00 hodin uskutečnil druhý 
ročník „Dne pletení na veřejnosti“. Akci, určenou nejen pro milovnice pletení a háčkování, 
pořádalo městské muzeum ve spolupráci s královédvorským Patchworkem. 

Mezinárodní den pletení na veřejnosti (WWKIP) vznikl v roce 2005 z iniciativy 
Danielle Landes. Pletení je poněkud osamělá činnost. Mezinárodní den pletení je proto určený 
k tomu, aby milovníci ručních prací opustili své domovy a zúčastnili se pletařského setkání. 

V minulosti se někteří lidé snažili v rámci tohoto dne ukázat veřejnosti, že pletení není 
jen pro „babičky“, skutečností však zůstává, že právě bez oněch „babiček“ by asi moderní 
pletařky neměly takové množství vzorů a námětů jako mají dnes. 

V roce 2005 se ve světě uskutečnilo dvacet pět místních akcí. V roce 2006 jich bylo 
sedmdesát a v roce 2007 již téměř dvě stě. Během let se k ní připojili nadšenci v Austrálii, 
v Číně, v Anglii, ve Finsku, Francii, v Irsku, v Norsku, v Jižní Africe, Švédsku, ve Spojených 
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státech a v dalších zemích. V České republice podporují tento den různými soutěžemi také 
výrobci přízí.  

Mezinárodní den pletení na veřejnosti se koná každoročně druhou sobotu v červnu. 
Zdroj: informace Městského muzea Dvůr Králové nad Labem 

 

Městská knihovna Slavoj 
Druhé místo v soutěži „Kamarádka knihovna“ 
Královédvorská knihovna Slavoj získala ve čtvrtek 1. června 2017 se 
svými 28 body druhé místo v kategorii obcí od 14 001 do 25 000 

obyvatel v celostátní soutěži „Kamarádka knihovna 2016“. 
Jako první se v této kategorii umístila knihovna Louny z Ústeckého kraje, která získala 

42 bodů, v Královéhradeckém kraji pak naše knihovna „předběhla“ ve své kategorii 
i knihovnu v Jičíně (4. místo) a knihovnu v Náchodě (9. místo ze 14. soutěžících v této 
kategorii). 

Soutěž o nejlepší knihovnu pro děti, respektive o nejlepší oddělení pro děti ve veřejné 
knihovně, pořádá Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a Klub dětských knihoven 
SKIP. V letošním roce se konal již její 6. ročník. 

Za rok 2016 se hodnotila následující kritéria: 
1. Spokojenost dětí s knihovnou. Naše knihovna získala 4 body. 
2. Týdenní provozní doba oddělení pro děti (počet hodin týdně, ve kterých mají děti 

do oddělení přístup). 2 body. 
3. Procento registrovaných dětských čtenářů do 15 let z počtu dětí v obci. 6 bodů. 
4. Počet výpůjček na jednoho registrovaného dětského uživatele (celkový počet 

výpůjček realizovaný dětmi/počet registrovaných čtenářů do 15 let). 1 bod. 
5. Počet kolektivních akcí pro děti, delších než 30 minut. 2 body. 
6. Počet stanic veřejného internetu, které jsou k dispozici dětem. Zisk 5 bodů. 
7. Přírůstek knihovního fondu v oddělení pro děti za rok 2016. Zisk 1 bod. 

Za členství a aktivitu v KDK (Klub dětských knihoven) získala naše knihovna další 
3 body a za web 4 body. „Vysvědčení“ knihovně vyplňovaly samy děti. Ve finále porota 
posuzovala akce určené dětem a osobně i prostředí knihovny. 

Slavnostní vyhodnocení se konalo v Moravské zemské knihovně (MZK) v Brně. Při 
něm naše knihovnice seznámily ostatní finalisty se skutečností, že naše knihovna každoročně 
připravuje kolem čtyři sta výchovně vzdělávacích a kulturních akcí, že je zapojena do hry 
geocaching, že se zde koná „pasování“ dětí na čtenáře, že se pro děti konají „Noci 
v knihovně“, kdy zde mohou přespat a je pro ně připraven zajímavý program atd. 
Zdroj: Městská knihovna Slavoj a informace Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR a Klubu 

dětských knihoven SKIP  

 
Bazar naučných knih 
Knihovna každoročně pořádá bazar vyřazených nebo darovaných knih. V letošním bazaru 
naučných knih si zájemci mohli na dvorku knihovny (během celého měsíce června) vybrat 
každý všední den během provozní doby z široké nabídky knihy, které je zaujaly. Následně si 
je pak mohli zakoupit u obsluhy v oddělení pro dospělé a v literární čajovně. 
Akce trvala až do neděle 30. července 2017. 
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Škola naruby aneb ani jeden den bez čtení 
V této zajímavé akci si prvňáčci do svých deníčků zapisují knihy, které četli společně se 
svými rodiči. Od pondělí 5. do pátku 16. června 2017 se pak v knihovně konalo vyhodnocení 
deníčků. Jako odměnu letos děti obdržely knížku Martina Šinkovského „Lapálie v Lampálii“, 
vydanou v rámci projektu „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“. 
 
Učíme se učit 
Pedagog a psycholog Reuven Feuerstein a jeho stoupenci věří, že v každém věku člověka je 
možné rozvíjet a zvyšovat jeho inteligenci, a tím tak přispívat k jeho úspěšnému běžnému 
životu i k jeho profesním úspěchům. Že pomocí vhodných cvičení je možné zvyšovat 
mentální kapacitu každého člověka a naučit ho lépe využívat informace, které získává. 

Zájemci o tato cvičení měli možnost seznámit se blíže s těmito metodami na přednášce 
Mgr. et Mgr. Jany Jebouskové. Přednáška se konala ve středu 7. června 2017 od 18:00 hodin 
v sálku knihovny. Vstup volný. 
 
Pohádkoterapie: Martin na cestě kolem světa 
Rovněž v sálku knihovny se v pátek 9. června 2017 od 13:40 hodin mohly děti, 
prostřednictvím knížky „Martin na cestě kolem světa“, podívat do různých zemí šesti 
kontinentů. Pohádkoterapie byla určena dětem již od sedmi let. 
 
Jak sladit práci, rodinu a mít čas na sebe 
Další ze setkání královédvorských žen, které se chtějí zapojit do dění ve městě, se v sálku 
knihovny uskutečnilo ve čtvrtek 15. června 2017 od 10:00 do 13:00 hodin. 

Kurz, určený pro matky s dětmi do 15 let a samoživitelky, byl tentokrát zaměřen na 
„trojnožku“ spokojeného života; na klíčové role, které by ženy ve svém životě chtěly hrát; na 
stanovení priorit, na které by se měly zaměřit; na to, jak najít rovnováhu mezi všemi nároky, 
které jsou na ženy kladeny; a na sestavení „kuchařky“ efektivních tipů, jak neplýtvat časem. 

Přednášky jsou pořádány fondy Evropská unie, Evropský sociální fond a Operační 
program Zaměstnanost. Pro účastnice jsou k dispozici zdarma. 
Zdroj: informace Městské knihovny Slavoj Dvůr Králové nad Labem 

 

ŠKOLSTVÍ 

MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Mateřská škola Elišky Krásnohorské 
Dětský den 
Za pomoci studentek královédvorské Střední školy informatiky a služeb uspořádala Mateřská 
škola Elišky Krásnohorské ve čtvrtek 1. června 2017 na své zahradě pro děti „Dětský den“. 

Připraveny byly různé sportovní soutěže, malování na obličej, úpravy účesů i slackine. 
K nadšení dětí, které si den skutečně užily, přispělo také pěkné počasí. 
Zdroj: informace MŠ E. Krásnohorské Dvůr Králové nad Labem 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Základní škola Schulzovy sady 
Odpovědný přístup k přírodě mohou mít i děti 
Dvanáctiletý Aleš David, žák 5. B Schulzovy sady, ohlásil v úterý 30. května 
odpoledne na odboru životního prostředí (OŽP) městského úřadu skutečnost, 

že v Hartském potoce v parku Schulzovy sady teče bílá voda. Odbor tak mohl tuto záležitost 
prošetřit a upozornit na ni i další orgány. 

Tento odpovědný přístup Aleše Davida ocenil také starosta města Jan Jarolím, který 
mu v pondělí 12. června 2017 předal před začátkem vyučování před spolužáky a ředitelem 
školy jako malý dárek knížky o přírodě. 
Zdroj informací: ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové nad Labem 

 

Základní škola Strž 
Čtvrťáci se rozloučili s deváťáky 
Před čtyřmi lety žáci tehdejší šesté třídy navštívili 1. září své nové spolužáky 
v první třídě a přinesli jim kornouty plné sladkostí, aby jim tak zpříjemnili 

zahájení jejich povinné školní docházky. Společně pak během čtyř let absolvovali množství 
zajímavých akcí, od sportovních soutěží přes různé hry, až po výtvarné práce.  

Jejich poslední společné setkání se uskutečnilo na závěr letošního školního roku, ve 
čtvrtek 29. června 2017. „Vycházející“ deváťáci připravili pro „své“ čtvrťáky několik 
stanovišť s různými úkoly, které prověřily jejich znalosti zeměpisu a přírodopisu, na kterých 
si zazpívali a řešili logické úkoly. Na oplátku připravili různé úkoly pro své starší kamarády 
také čtvrťáci, takže všichni společně strávili příjemný den. 
Zdroj informací: ZŠ Strž Dvůr Králové nad Labem 

 

Základní škola Podharť 
Projekt Remobil 
Také ZŠ Podharť se zapojila do celostátního projektu Remobil, který se 
zaměřil na sběr starých mobilních telefonů, kterých se v republice podařilo 

nasbírat rovných deset tisíc. 
Společnost RETELA z každého telefonu věnovala 10 Kč pro Jedličkův ústav a jeho 

školy. Ústav tak získal 100 tisíc Kč na vybavení místnosti fyzioterapie. 
Vedle charitativního účelu se navíc významným způsobem podařilo ochránit životní 

prostředí, neboť díky recyklaci materiálů, které mobilní telefony obsahují, došlo 
k neuvěřitelné úspoře 299 000 litrů vody, do ovzduší nebylo vypuštěno 15 860 kilogramů 
ekvivalentu CO2 a hendikepovaní a jinak znevýhodnění pracovníci, kteří mobilní telefony 
v odborných firmách třídí a rozebírají, získali 1 600 hodin práce. 

Předání šeku na 100 tisíc Kč zástupcům Jedličkova ústavu se uskutečnilo na letišti ve 
Kbelích. Svojí účastí akci podpořil také ministr obrany Martin Stropnický a další zástupci 
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zapojených či pořádajících firem. Do projektu se zapojilo více než 350 sběrných míst a přes 
padesát tisíc jednotlivců ve školách, firmách a v obcích. Proto se firma společně 
s Jedličkovým ústavem a školami rozhodla vyhlásit další výzvu sběru deseti tisíc mobilů. 

Po prázdninách se do této výzvy chystá opět zapojit také ZŠ Podharť. 
Zdroj informací: ZŠ Podharť Dvůr Králové nad Labem a informace z projektu Remobil 
 
Den dětí 
Na letošní Den dětí připravili deváťáci pro „prvňáky“, „druháky“ a „třeťáky“ celkem dvanáct 
stanovišť, na kterých měli plnit zadané úkoly. Byla mezi nimi vědomostní soutěž o fauně 
a flóře naší přírody, testy ze znalosti dopravních značek, jízda zručnosti na koloběžkách, 
kelímkové úkoly i zkouška řemeslné dovednosti v nově vybavených školních dílnách. Cílem 
každého soutěžícího pak bylo „Kolo štěstí“, na němž si po splnění úkolů mohl vytočit drobné 
odměny a občerstvení. 

I díky příjemnému letnímu počasí se akce vydařila. 
 
Návštěva České televize 
Ve středu 14. června navštívily druhé a třetí třídy areál České televize v Praze. Prohlídku 
zahájily ve velkém sále, kde probíhají různé besedy a natáčení a kde také děti zhlédly krátký 
film o vzniku České televize. Prohlédly si i několik natáčecích studií a v jednom z nich se 
setkaly s houslistou Pavlem Šporclem, který zde právě natáčel nový hudební pořad pro děti 
a který jim z něho zahrál i několik ukázek. 

Závěr zdařilého výletu pak patřil památkám a prohlídce Prahy. 
 
Nacvičování první pomoci 
V pondělí 19. června 2017 se žáci 8. a 9. třídy, pod vedením studentek z VOŠZ a SZŠ 
Trutnov, zúčastnili  projektu zaměřeného na poskytování první pomoci. Seznámili se s jejími 
různými technikami a díky pomůckám, které s sebou studentky přivezly, nacvičovali 
resuscitaci, měřili si teplotu, procvičovali obvazovou techniku, měřili si tlak a tep v závislosti 
na námaze, poslouchali tlukot srdce pomocí fonendoskopu atd. Dozvěděli se také užitečné 
rady, jak postupovat při poskytování první pomoci zraněnému nebo při hadím uštknutí. 
 
Beseda o Josefu Vágnerovi 
Druhé třídy se ve čtvrtek 22. června 2017 zúčastnily besedy s Ing. Lenkou Vágnerovou, 
dcerou Josefa Vágnera, zakladatele královédvorského safari. 

Vyprávění o jeho životě bylo doplněno promítáním fotografií z odchytu a přepravy 
afrických zvířat do České republiky. 
 
Aby bylo na co vzpomínat… 
Celá škola se ve čtvrtek 29. června 2017 sešla v tělocvičně, kde se slavnostně rozloučila nejen 
s vycházejícími žáky z devátých tříd, ale i s žáky, kteří přecházejí na víceleté gymnázium. 

Po slavnostním nástupu, při kterém zástupci obou tříd zavzpomínali na devět let své 
školní docházky, všechny „deváťáky“ „ošerpovali“ a „ostužkovali“ členové žákovského 
parlamentu. 

Děti z první třídy jim zazpívaly píseň s textem, speciálně upraveným právě pro 
„deváťáky“, a svému děvčeti či chlapci, kteří se o ně celý měsíc na začátku školního roku 
starali, předaly vlastnoručně vyrobené zvonečky. 

http://www.zspodhart.cz/index.php/informace-pro-zaky-a-rodice/akce/1156-beseda-o-josefu-vagnerovi
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V rámci programu nechyběla ani fotoprezentace z různých akcí, které žáci na škole za 
devět let zažili, rozloučení s budoucími gymnazisty, setkání s bývalými žáky a poděkování 
těm, kteří školu reprezentovali na významných soutěžích, ať již vědomostních, dovednostních 
nebo sportovních. Ti za své výkony a aktivitu obdrželi pamětní list a dárkový poukaz. 

Ve druhé části slavnostního zakončení školního roku si pak všichni mohli zazpívat 
a pobavit se s mladou zpěvačkou Naty Hrychovou. 
Zdroj: informace ze ZŠ Podharť Dvůr Králové nad Labem 

 

Základní škola 5. května 
Beseda s městskou policií 
Městská policie uspořádala besedu o dopravních značkách, o tom, jak 
bezpečně jezdit na kole, jak se chovat na cestě do školy, při ohrožení 
neznámým člověkem atd. také pro žáky ZŠ 5. května. 

Užitečné rady si děti v prostorách školy vyslechly ve středu 7. června 2017, pod 
dohledem policistů si vyzkoušely i různé ochranné pomůcky, a zhlédly také ukázku 
zneškodnění pachatele. 
Zdroj informací: ZŠ 5. května Dvůr Králové nad Labem 

 

Základní umělecká škola R. A. Dvorského 
Konec školního roku 2016/2017 byl ve znamení nejrůznějších koncertů 
a vystoupení. 
 
 

Absolventské koncerty žáků 
Místem letošních absolventských koncertů žáků byly sály školy a Špýcharu Městského 
muzea. 

Ve čtvrtek 1. června se od 18:00 hodin konal první absolventský koncert v sále školy. 
Vystoupili na něm Pavel Konrád ve hře na zobcovou flétnu, František Šír a Dominik Totka ve 
hře na kytaru a Dan Míka na keyboard. 

O týden později, ve čtvrtek 8. června od 18:00 hodin, se se svými hosty v sále 
Špýcharu představili tito absolventi: ve hře na klavír Barbora Sedláčková, ve hře na flétnu 
Adéla Štěpánková a ve hře na klarinet Marcel Pražák. Jedním z hostů bylo také hudební 
uskupení Crazy Band, ve kterém vystupují i všichni tři absolventi. 

Na třetím koncertu, uskutečněném v sále Špýcharu ve čtvrtek 15. června 2017 od 
18:00 hodin, se posluchačům představily sestry Barbora a Kateřina Vobořilovy, které zahrály 
na lesní roh a kytaru, Filip Mostecký, Dominik Petráček a Barbora Senetová zahráli na klavír 
a Kateřina Jebousková se představila ve hře na housle. 
  



205 
 

Vystoupení tanečního oboru 
Nejen mažoretky Anabelky (holčičky ve věku 5–6 let), ale i jejich starší „kolegyně“ Anabel se 
v úterý 6. června 2017 v sále Hankova domu představily ve vystoupeních, která byla součástí 
slavnostního předávání pamětních listů studentům Virtuální univerzity třetího věku České 
zemědělské univerzity Praha. 

Skupiny mažoretek Anabel pak vystoupily v odpoledních hodinách v sobotu 
10. června i na akci „Den dětí“ v Libotově. 

Velkou taneční show ve sportovní hale Strž ve středu 14. června od 8:30; 10:30 
a v 17:00 hodin oživilo vystoupení nejmenších mažoretek – Anabelek. 

O tři dny později, v sobotu 17. června, při slavnosti „Den obce“ vystoupily v Horní 
Brusnici mažoretky Anabel a ve čtvrtek 22. června Anabel II. na stadionu ve Dvoře Králové 
nad Labem zahájily sportovní hry královédvorských škol. 
 
Koncert akordeonů 
S repertoárem různých stylů se na dalším koncertním vystoupení, tentokrát na koncertu 
akordeonistů, představili žáci akordeonového oddělení, v programu vystoupil i akordeonový 
soubor Komořinka a se svými autorskými skladbami se představili také samotní učitelé. 
 
Plechband 
Společně s dvorskými mažoretkami vystoupil na slavnosti „Den obce“ v sobotu 17. června 
v Horní Brusnici také soubor žesťových nástrojů Plechband, který své posluchače potěšil 
filmovými melodiemi. 
 
„40 minut na autobusové zastávce“ 
Tímto autorským divadelním představením se ve středu 21. června v 19:00 hodin představili 
v sále školy svým divákům žáci třetí skupiny literárně-dramatického oboru. 
 
Vystoupení v Kamiennej Górze 
Vystoupení žáků naší ZUŠ v Kamiennej Górze v úterý 20. června 2017 navázalo na předchozí 
vystoupení a společné kulturní akce, pořádané s tímto naším polským partnerem. 

Na náměstí od 11:00 hodin vystoupil královédvorský soubor Flauti Dolci, zahrál 
dechový soubor, žákyně tanečního oboru zatančily v královédvorských krojích a ve svém 
vystoupení se představily také mažoretky Anabel II. 
 
Přípravná hudební výchova 
Také nejmladší muzikanti z přípravné hudební výchovy se pochlubili svým posluchačům tím, 
co se v uplynulém školním roce v královédvorské ZUŠ naučili. 

Na svém vystoupení v sále školy v pondělí 26. června 2017 každý zahrál svoji 
připravenou skladbičku nebo písničku a posluchačům nakonec společně zazpívali. 

Začátek jejich koncertního vystoupení byl od 16:00 hodin. 
 
„Tajemství III“ 
Vernisáž výstavy prací žáků výtvarného oboru pod názvem „Tajemství III“ se ve výstavním 
sále školy uskutečnila v pondělí 26. června 2017. 

Vystoupili na ni žáci z dechového oddělení  a na kytaru svoji skladbu zahrál Štěpán 
Karban, který zde zároveň prezentoval i  své výtvarné práce. 
Zdroj informací: výtahy z programů ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem  
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STŘEDNÍ ŠKOLY 

Gymnázium Dvůr Králové nad Labem 
Fokus Václava Moravce 
Přímého přenosu dalšího dílu televizního měsíčníku zpravodajské ČT 24 
„Fokus Václava Moravce“ se vedle mnoha zájemců zúčastnili také studenti 

Gymnázia Dvůr Králové nad Labem. 
Přenos se uskutečnil v úterý 6. června od 20:00 do 22:00 hodin, natáčelo se 

v prostorách bývalé Neumannovy vily, která je nyní součástí královédvorské zoo. Diskuse na 
téma „Zvíře v nás“ byla rozdělena do několika tematických bloků, každého z nich se 
zúčastnili vždy dva další hosté. Byli mezi nimi ředitel královédvorské zoo Přemysl Rabas, 
veterinářka Hana Žertová, sociobiolog a etolog Daniel Frynta, evoluční sexuoložka Kateřina 
Klapilová a ekolog a geochemik Bedřich Moldan. 

Etnograf a spisovatel Miloslav Stingl se ze zdravotních důvodů musel z natáčení 
přímého přenosu bohužel omluvit, besedy se tak zúčastnil alespoň prostřednictvím 
předtočených vstupů. 

Ke zpestření pořadu přispěla i herečka Bára Hrzánová, která přednesla několik básní 
z pera Emanuela Frynty, otce sociobiologa Daniela Frynty. Po ukončení přenosu následovala 
autogramiáda, společné fotografování a individuální rozhovory s účastníky besedy. 

Na „Fokus“ byla nutná rezervace, pořadatelé také upozorňovali na to, že na této akci 
není vhodná účast dětí mladších jak dvanáct let. 
Zdroj informací: Gymnázium Dvůr Králové nad Labem a ZOO Dvůr Králové nad Labem 
 
Ohlédnutí za některými akcemi 
Ve školním roce 2016/2017 se studenti 2. C zapojili do projektu EXTRA třída, ve kterém pro 
klienty pečovatelské služby města připravili cyklus zajímavých akcí. 

Úspěšně reprezentovali školu studenti v soutěži v anglickém jazyce, kde v krajském 
kole obsadil Tomáš Lev ve své kategorii 3. místo. V soutěži v ruském jazyce získali 
v krajském kole Martin Kazmirowski a Tereza Kazmirowska 1. místo (ta obsadila i páté místo 
v celostátní soutěži) a Kamila Odrášková obsadila 2. a Anna Mokrá 3. místo. 

V rámci studentského festivalu Coolfest 2017 hostily školní zahrada a aula řadu 
zdařilých dramatických a hudebních pořadů, které navštívilo zhruba 1 850 diváků! 
Zdroj informací: Gymnázium Dvůr Králové nad Labem 

 

ZÁJMOVÁ ČINNOST 

Dům dětí a mládeže Jednička 
Dětský den 
Na Dětském dnu, který se každoročně od roku 2014 koná začátkem června na 
královédvorském Tyršově koupališti, nechyběla vedle soutěží, dílniček, 
žonglérského workshopu, skákacího hradu, šlapacích minikár, bublinária, 

IQ koutku nebo lanové aktivity, žonglérského workshopu či střelby ze vzduchovky a luku, ani 
možnost navštívit stanoviště městské policie a řada dalších zajímavých možností. 
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Mezi nejoblíbenější a nejvyhledávanější činnosti ale opět patřilo sbírání razítek za 
splnění drobných soutěžních úkolů, za které si pak děti mohly dle libosti vybrat drobné dárky. 
Oblibě se těšily také rukodělné dílničky, ve kterých si malí tvůrci mohly namalovat a vyrobit 
vlastní placku nebo originální náušničky. 

Bohatý program doplnil kabaret Honzy Polety z Poletova a zábavná show. 
Zdroj: z příspěvku S. Černotové z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku upravila 

kronikářka 
 
Sportovní hry pro MŠ 
V úterý 6. června 2017 se na královédvorském stadionu sešlo přes tři sta malých sportovců 
nejen z mateřských škol z našeho města, ale i z mateřských škol z Libotova, z Choustníkova 
Hradiště, z Kocbeře atd. 

Na dvaceti stanovištích pro ně byly připraveny různé atletické disciplíny nebo sporty, 
s nimiž se děti ve svých mateřských školách běžně nesetkávají. Vedle přetahování lanem nebo 
skákání v pytli si tak mohly vyzkoušet i hod pěnovým oštěpem nebo mölkky. 

Akci připravil DDM Jednička a konala se v rámci druhého ročníku Královédvorských 
sportovních her, které jsou součástí projektu „Města vzdělávání“. 
Zdroj informací: „Sportovní hry pro MŠ“ 
 
Závěrečná akademie 
Co se děti za celý rok v DDM Jednička naučily, mohli rodiče vidět na tradiční „Závěrečné 
akademii“, která se uskutečnila v pátek 2. června 2017. 

Ke zhlédnutí bylo celkem dvacet tři vystoupení nejrůznějšího zaměření – od 
jazykových či šermířských, přes divadelní, až k tanečním a hudebním. Vzhledem ke 
slunečnému počasí se akademie mohla uskutečnit na zahradě „Jedničky“, takže ji mohlo 
zhlédnout téměř 150 rodičů, prarodičů, sourozenců a kamarádů účinkujících. 

A bylo na co se dívat! Své dovednosti předvedlo celkem 120 dětí, které vystupovaly 
ve skupinách a ti nejodvážnější dokonce sólově. I přes občasnou nervozitu, která byla vidět na 
tvářích dětí, se celá akce vydařila „na jedničku“! 
 
Pohádkové putování 
Mezi tradiční akce v nabídce oddělení přírodovědy a turistiky patří již mnoho let turistické 
pochody pro malé i velké. Jedním z nich je také „Pohádkové putování“, jehož 16. ročník se 
konal v sobotu 10. června 2017 a kterého se zúčastnilo 65 „turistů“. 

Pro účastníky byla připravena trať, na které se mohli setkat s pohádkovými postavami 
již během cesty Podhartí. Hned po startu narazili na mnicha s „tajemnou klášterní chodbou“ 
a u podharťského rybníka se setkali se dvěma vílami a bludičkou. Další postavy – duchové, 
loupežník, vodník a princezna – pak na ně čekaly na trati v lese. Všechny měly pro děti 
připraveny drobné úkoly – za jejich splnění děti získaly otisk razítka do listu s popisem trasy. 

Ani tentokrát nechybělo občerstvení – čaj a oplatka – na „občerstvovací stanici“, 
o kterou se jako obvykle postaral pan Meduna z KČT (Klubu českých turistů) Dvoráci. 

Všichni, kdo došli do cíle, si odnesli diplom s vodníkem, kdo chtěl, mohl si po návratu 
u „Jedničky“ opéci své přinesené „buřtíky“. 
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„Bejby olympiáda“ 
V úterý 13. června se v DDM Jednička konalo sportovní klání mateřských škol z našeho 
města a z jeho okolí. 

Zúčastnily se ho děti z MŠ Juta, MŠ Slunečná I., MŠ Roháčova, z MŠ Horní Brusnice 
a MŠ Nemojov. „Bejby olympiádu“ zahájil slavnostní nástup a podpálení olympijského ohně 
za poslechu olympijské hymny. Děti společnými silami přečetly nahlas olympijský slib a 
rozehřály se rozcvičkou. Postupně pak na jednotlivých stanovištích soutěžily ve skoku 
dalekém z místa, hodu na koš, běhu na 20 metrů, běhu na překážkové dráze a v hodu do 
dálky.  

Na prvním místě se umístila královédvorská MŠ Slunečná I., těsně za ní MŠ Nemojov 
a na 3. místě letos skončili vítězové loňského klání – královédvorská MŠ Juta. Akce je 
součástí celoročního projektu „Víkend v pohybu – energie týdne – aktivní rok“, kterou 
podporuje Královehradecký kraj.  
Zdroj: z příspěvků V. Jiřičky z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku upravila 

kronikářka 
 
„Procházky časem“ 
Nejúspěšnější vzdělávací akcí pro školy, pořádanou oddělením přírodovědy a turistiky DDM 
Jednička, se v letošním roce staly „Procházky časem“. 

Zvýšený zájem o ně projevily školy v měsíci červnu, a tak tuto exkurzi mezi 
12. a 23. červnem absolvovalo hned několik tříd základních škol a dalších školských zařízení. 

Zúčastnily se jí královédvorská ZŠ Schulzovy sady a ZŠ Mostek, královédvorská 
ZŠ a PrŠ Dvůr Králové nad Labem a královédvorský Husův domov – celkem 77 žáků 
a studentů. 
Zdroj: informace Domu dětí a mládeže Jednička  

 

ZPRÁVY ZE SPORTU 

TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem 
13. ročník Velké ceny Nového Města nad Metují 
v athénském šplhu 
Již 13. ročník Velké ceny Nového Města nad Metují se v neděli 25. června 
od 12:30 do 16:00 hodin uskutečnil v areálu novoměstské sokolovny. 

Tradičně byl jeho náplní závod ve šplhu pro děti a mládež do výšky tří metrů; pro dorostence, 
dorostenky a pro veřejnost do výše 4,5 metrů a od 14:00 hodin se konal hlavní závod – šplh 
bez přírazu do výšky 14 metrů. 

Ze závodu na třímetrovém laně ze sedu bez přírazu si medaile přivezli také závodníci 
královédvorského Sokola. Antonín Mostecký vybojoval zlatou, Anežka Holanová a Jaroslav 
Kortan stříbrnou a Ondřej Schreiber bronzovou medaili. 

Olympijský athénský šplh je zajímavou, ale velice náročnou disciplínou. 
V roce 1896 zařadili pořadatelé šplh do soutěží ve sportovní gymnastice na prvních 
novodobých olympijských hrách v Athénách. Lano bylo zavěšeno na venkovním prostranství 
ve výšce 14 metrů a závodníci museli šplhat v tzv. „přednosu“. Motivem bylo pravděpodobně 
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to, že Athény byly námořním přístavem a že místní námořníci byli v lanoví obřích plachetnic 
„jako doma“. Vedle dosaženého času se hodnotilo i samotné provedení šplhu. 

Na olympijských hrách v Paříži v roce 1924 pak byl šplh zařazen jako jedna 
z disciplín gymnastického víceboje. Délka lana zde však byla pouze 8 metrů. Vítězem se 
tehdy stal československý reprezentant Bedřich Šupčík – s časem 7,2 vteřiny. Později byl šplh 
ze soutěží olympijských her vyřazen. 

V roce 1992 připravoval Sokol Příbram oslavy 130. výročí založení místní tělocvičné 
jednoty. Hledal se zajímavý program, kterým se stal právě tento způsob šplhu. 

V únoru roku 1993 byl na počest našeho prvního olympijského vítěze vyhlášen 
1. ročník Memoriálu Bedřicha Šupčíka. Krátce poté se objevil další organizátor – Sokol 
Pražský, který díky iniciativě Bedřicha Lováka od roku 1996 pravidelně pořádá závod 
s názvem „Šplh schodištěm“. 

V roce 2002 byla v Příbrami v rámci oslav 140 let Sokola Příbram uspořádána první 
světová repríza  šplhu na 14-ti metrovém laně (tedy šplhu, který byl  soutěžní disciplínou již 
na I. olympijských hrách v roce 1896 v Athénách). O rok později se na stejné délce lana 
šplhalo také při Dni rekordů v Pelhřimově a od roku 2005 se tento závod, za účasti Bedřicha 
Lováka a pod záštitou místního Sokola, koná v Novém Městě nad Metují. Jeho součástí je 
nejen šplh do výše 14 metrů, ale i do výše 3 a 4,5 metru. 
Zdroj informací: TJ Sokol Nové Město nad Metují a TJ Sokol Praha 

 

Cyklistický oddíl Carla.kupkolo.cz  
Dvůr Králové nad Labem 
Na kole Schulzovými sady 
Cyklistické závody pro děti ze škol a mateřských škol, nejen z našeho města, 

ale i z okolních obcí, připravil na čtvrtek 15. června v parku Schulzovy sady cyklistický oddíl 
Carla.kupkolo.cz. Cílem bylo vychutnat si tu pravou závodní atmosféru, startovné bylo 
zdarma. 

Na závodech startovalo více než 90 dětí, nejvíce jich bylo z mateřských škol. Mezi 
startem jednotlivých kategorií předvedl své umění na blízkém workoutovém hřišti 
StreetWorkout tým, před vyhlášením vítězů představil své triky na jednokolce i Jan Kunc. 

Soutěžilo se v kategoriích – ročníky 2002/2004 (od 14:00 hodin); ročníky 2005/2006 
(od 14:30 hodin); ročníky 2007/2008 (od 15:00 hodin); ročníky 2009/2010 (od 15:20 hodin) 
a v 15:45 startovaly ročníky 2011 a mladší, kde děti závodily nejen na kolech, ale i na 
odrážedlech. 

Akci moderoval Petr Novotný ze ZŠ Podharť, každý závodník obdržel občerstvení, 
řada dětí si odnesla i výhry z bohaté tomboly. 

V 16:00 hodin byli vyhlášeni vítězové jednotlivých kategorií a byly jim předány 
medaile a diplomy, speciálně navržené a vyrobené pro tento závod. V kategorii nejmladších 
závodníků byli odměněni všichni účastníci. 

Tři zlaté a jednu stříbrnou medaili si odnesly i děti z cyklokroužku. Ten mohou nejen 
stávající členové, ale i noví zájemci ve věku od 6 do 13 let navštěvovat každé pondělí od 
15:00 do 16:00 hodin, a to i o prázdninách. Sraz je u altánku v parku Schulzovy sady. 

Náplní činnosti cyklokroužku není jen jízda na kole, ale hrají se i sportovní hry, které 
podporují všestranný rozvoj dětí. 
Zdroj: informace Cyklistického oddílu Carla.kupkolo.cz Dvůr Králové nad Labem 
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Vodácký oddíl Dvůr Králové nad Labem 
„Neckyáda 2017“ 
Spanilá jízda Královédvorskem po Labi – na lodi, neckách, voru nebo na čemkoliv, co se 
udrží na vodě – „Neckyáda 2017“ – poskytla mnoho zábavy nejen těm, kteří se tohoto 
tradičního sjezdu zúčastnili, ale i množství diváků, kteří ho sledovali ze břehů a z mostů. 

V sobotu 30. června (nový, přesunutý termín konání akce) ve 13:00 hodin byla jízda 
zahájena na Podháji, mezi půl druhou a druhou hodinou se uskutečnil průjezd Verdekem 
a v 15:00 hodin dojezd do královédvorské loděnice. Zde se následně konalo vyhlášení vítězů 
a předávání zajímavých cen, po něm byla pro účastníky Neckyády i diváky připravena 
zábava. Jako první se umístili „Kissáci“, druzí byli „Tankisti“, třetí „Shreci“, čtvrtí „Bayern 
Mnichov“, pátí „Králové“, šestí „Piráti“ a sedmé byly „Tenistky“. 
Zdroj informací: Vodácký oddíl Dvůr Králové nad Labem 

 

DALŠÍ UDÁLOSTI VE MĚSTĚ A V JEHO OKOLÍ 

Hasičský záchranný sbor České republiky 
Cestující měli štěstí 
Profesionální hasiči ze Dvora Králové nad Labem, dobrovolní hasiči 
z Mostku a drážní hasiči z Nymburka zasahovali v úterý 13. června u nehody 
na Souvrati, kde do stromu, spadlého na trať, narazil rychlík. Hasiči strom 

odstranili z kolejiště, nutné bylo ale odstranit z kolejiště také rychlíkovou soupravu, kterou 
spadlý strom poškodil. Pro více než padesát pasažérů, kterým se naštěstí nic nestalo, přijel 
náhradní vlak. 
Zdroj: informace z Krkonošského deníku 

Výjezdy profesionálních hasičů 
Královédvorští hasiči uskutečnili v našem městě v úterý 27. června 2017 již v ranních 
hodinách hned dva výjezdy. 

Kolem 4. hodiny ranní pomáhali záchranné službě s transportem pacienta z bytu do 
vozidla zdravotnické záchranné služby v ulici Tyršova. Zhruba o dvě hodiny později pak byli 
přivoláni k dopravní nehodě osobního automobilu v Krkonošské ulici. Automobil zde vyjel 
z vozovky a narazil do kontejneru, přičemž se řidička vozu zranila a musela být ošetřena 
záchrannou službou. 
Zdroj: HZS Královéhradeckého kraje 
 
„Dvoráci“ se nemusí bát 
Několik hasičských jednotek (královédvorští profesionální hasiči i dobrovolní hasiči ze Žirče, 
Bílé Třemešné a z Hajnice) zasahovalo ve čtvrtek 29. června 2017 v dopoledních hodinách při 
úniku chemické látky v Teplárně ve Dvoře Králové nad Labem. 

Kolem 9. hodiny ráno zjistil pracovník obsluhy, který prováděl pravidelnou pochůzku, 
že v prostorách tohoto zařízení došlo k úniku kyseliny chlorovodíkové. 

Vedoucí odboru řízení směnového provozu proto o této havárii neprodleně informoval 
pracovníky vrátnice a na čísle 150 také hasičský záchranný sbor. Během několika minut 

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=702153&x=800&y=599&hash=7149fc351594ff5523091c8917f8a380&ratio=1
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přijelo do teplárny sedm hasičských jednotek, které s sebou přivezly i kontejner pro odvoz 
nebezpečných látek. 

Hasiči, oblečení do speciálních protichemických obleků, museli nejprve zjistit stupeň 
kontaminace. Po zajištění místa úniku chemikálie, jejím odvozu a následném vyčištění 
kontaminovaného prostoru, čekala zasahující hasiče ještě důkladná dekontaminace jich 
samotných. Akce byla úspěšně dokončena, naštěstí pro obyvatele Dvora Králové nad Labem, 
pracovníky teplárny a konec konců i samotné hasiče, ke skutečnému úniku chemikálií nedošlo 
a jednalo se pouze o cvičení. Členové HZS si tak v praxi vyzkoušeli chemický zásah přímo 
v reálném prostředí i spolupráci profesionálních a dobrovolných hasičů. Ta byla hodnocena na 
výbornou. 

Cvičení se ve čtvrtek v dopoledních hodinách uskutečnilo i přesto, že ve středu ve 
večerních a nočních hodinách museli dobrovolní a profesionální hasiči v desítkách případů 
pomáhat při likvidaci následků středeční silné bouřky, kdy pomáhali například přečerpávat 
vodu nebo odklízet spadlé stromy. Více než hodinové havarijní cvičení také prověřilo nejen 
spolupráci zaměstnanců a členů havarijního štábu teplárny s  Hasičským záchranným sborem 
Královéhradeckého kraje a jednotkami dobrovolných hasičů při takové nebo podobné 
havarijní situaci, ale i funkčnost technických prostředků, které slouží k oznamování 
mimořádných událostí v areálu teplárny. 
Zdroj: HZS Královéhradeckého kraje a Teplárna Dvůr Králové nad Labem 
 
„Vítání prázdnin“ 
Sbor Dobrovolných hasičů a Osadní výbor ve Verdeku uspořádaly v sobotu od 15:00 hodin za 
horní lávkou u splavu na Labi akci „Vítání prázdnin“. 

Připraveny byly soutěže pro malé i velké návštěvníky, skákací hrad a mnoho dalších 
atrakcí. Dobrou zábavu ještě umocnila Spina Melodys. 
Zdroj informací: Sbor dobrovolných hasičů Verdek a Osadní výbor ve Verdeku 

 

Policie České republiky 
KŘP Královéhradeckého kraje 
Obvodní oddělení PČR Dvůr Králové nad Labem 

V našem městě opět „řádili“ zloději 
V první třetině měsíce června odcizil neznámý zloděj v Dukelské ulici žluté vozidlo Škoda 
Citigo. Zástupce poškozené firmy vyčíslil škodu na 230 tisíc Kč. 

Královédvorští policisté pátrají také po pachateli, který se o víkendu 17. a 18. června 
2017 vloupal do garáží v Mánesově ulici a odcizil zde vrtačku a zimní a celoroční pneumatiky 
s disky. Majitelům tak způsobil škodu přesahující 15 tisíc Kč. 

Oba případy šetří trutnovští kriminalisté pro podezření ze spáchání přečinu 
neoprávněného užívání cizí věci. Pokud se týká případu krádeže vozidla, kriminalisté 
vyzývali majitele aut, aby neparkovali na odlehlých místech a pokud možno měli svá vozidla 
neustále pod dohledem. 
Zdroj informací: OO PČR Dvůr Králové nad Labem 
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„Luční koníci“ Dvůr Králové nad Labem 
„Setkání s lučními kvítky a vílami“ 
Nově vzniklá dětská skupina „Luční koníci“ uspořádala v sobotu 24. června 2017 od 15:00 
hodin pro děti od tří do šesti let a jejich doprovod výlet „do míst, kde skřítci, víly a elfové 
rozdávají radost a dobrou náladu“. 
Zdroj informací: Psí útulek – „Luční koníci“ Dvůr Králové nad Labem 

 

Husův sbor Církve československé 
husitské, Českobratrská církev evangelická 
a Římskokatolická církev – farnost  
Dvůr Králové nad Labem 

Noc kostelů v našem městě 
České slovo „kostel“ pochází z latinského slova „castellum“, což znamená tvrz. Kostely byly 
budovány většinou jako pevné zděné stavby, které ve středověku plnily mimo jiné, při 
přepadení měst a obcí nepřítelem, i funkci útočiště pro obyvatele tehdejších chatrných obydlí. 

V jiných jazycích však slovo „kostel“ mnohem výstižněji vystihuje jejich hlavní 
poslání. V němčině (Kirche), v ruštině (cerkov), ve francouzštině (eglise), v italštině (chiesa) 
nebo v angličtině (church) vždy toto slovo znamená nejen samotný kostel, ale i církev – tedy 
místo duchovní i místo, ve kterém je možné najít množství sakrálních památek, náhrobků, 
uměleckých skvostů apod., dokládajících umělecké směry a historii příslušné země v průběhu 
staletí. 

Přivést alespoň jeden den v roce do kostelů i ty, kteří nejsou věřící, v kostelích 
a sakrálních stavbách ukázat všem místa, která běžně nejsou přístupná, představit umělecké 
skvosty, uspořádat pro návštěvníky koncerty, setkání atd. má každoročně za úkol akce „Noc 
kostelů“. 

Vznikla v roce 2001 v Německu a do České republiky se rozšířila z Rakouska, které se 
k této akci připojilo v roce 2005. První ročník se v České republice uskutečnil 29. května 
2009. 
 
Do Noci kostelů se v letošním roce – v pátek 9. června 2017 – zapojily v našem městě tři 
církve. 

Husův sbor Církve československé husitské (CČSH) připravil pro své návštěvníky 
od 11:30 do 20:00 hodin nejen prohlídku Husova sboru, ale i netradiční a velice zajímavou 
výstavu „Plyšové štěstíčko“, která dospělé přenesla do období jejich dětství a zaujala také 
děti. Na 150 exponátů medvědů a medvídků ze své rozsáhlé sbírky na výstavu zapůjčila 
slečna Bára Jaburková z Turnova, výstava se konala pod záštitou „Huga cestovatele“. 

Od 12:30 do 20:30 hodin se děti i dospělí mohli zapojit do hry o poklad na téma „Znáš 
Husův sbor?“. Od 17:00 do 18:00 hodin čekalo návštěvníky vystoupení studentů, kteří do 
našeho města přijeli v rámci festivalu COOL FEST a kteří návštěvníkům přiblížili 
francouzskou poezii v pásmu „Jak zpívá galský kohout“; od 19:00 do 20:00 hodin se konal 
koncert královédvorské country skupiny Phobos a od 21:00 hodin koncert Královédvorského 
chrámového sboru a orchestru pod vedení Víta Havlíčka. 
  

https://cs.wikipedia.org/wiki/2001
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmecko
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousko
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/29._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/2009
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Navštívit a prohlédnout si kostel Českobratrské církve evangelické na náměstí 
Odboje pak návštěvníci mohli od 18:30 do 22:30 hodin. Čekala je zde výstava „Reformace – 
500 let“ a prezentace střediska Diakonie ČCE, mohli se občerstvit v kavárně a čajovně, nebo 
si prohlédnout FT obchůdek „U varhan“. V 19:00 hodin mohli zhlédnout divadelní 
představení „Legenda o sv. Vojtěchu“, v podání studentů MKP, a ve 20:15 hodin si 
vyslechnout krátké představení základních principů reformace „Reformace – 500 let“. 

Příjemně strávený podvečer jim pak od 21:00 hodin umocnil „Augenblick“ – koncert 
hebrejských a židovských písní. 

Římskokatolická církev – farnost Dvůr Králové nad Labem připravila pro zájemce 
návštěvu kostela sv. Jana Křtitele, která se mimo jiné nesla i v duchu objevení Rukopisu 
královédvorského, jehož dvousté výročí nalezení v kobce tohoto kostela si v letošním roce 
připomínáme. 

Program začal v 17:50 hodin („Zvony kostela“), od 18:00 do 18:45 hodin byla 
sloužena mše svatá a byl i oficiálně slavnostně zahájen celý program. Od 19:00 do 20:00 
hodin se konal koncert chrámové hudby a zpěvu a od 22:00 do 22:15 hodin „Noční modlitba 
za město“. 

Od 18:45 do 22:00 hodin byly pro návštěvníky připraveny prohlídky věže. Každou 
půlhodinu také mohli sledovat výklad o životě světců zobrazených na oltářích v kostele 
a v rukopisné kobce je čekala scéna o nalezení Rukopisu královédvorského nebo čtení úryvků 
z jeho písní. Mohli si také prohlédnout byt pověžného a ochutnat zde mešní víno. 

Noc kostelů ve Dvoře Králové se již tradičně těšila velkému zájmu návštěvníků, a to 
jak z našeho města, tak i z okolních obcí a měst, svými vystoupeními ji oživili rovněž studenti 
Mezinárodní konzervatoře Praha, účastníci COOL FESTu. 
Zdroj: informace a programy Husova sboru Církve československé husitské, Českobratrské církve 

evangelické a Římskokatolické církve – farnosti Dvůr Králové nad Labem 

 

Akce k výročí nalezení Rukopisu královédvorského a pouť ke 
sv. Janu Křtiteli 
V sobotu 24. června 2017 si při příležitosti pouti ke sv. Janu Křtiteli mohli návštěvníci od 
9:00 do 17:00 hodin prohlédnout královédvorský kostel nejen v rámci individuální, ale také 
komentované prohlídky. Ta v sobě zahrnovala interiér kostela, prohlídku kobky s novou 
expozicí, dokumentující nález Rukopisu královédvorského, zvony, prohlídku expozice 
v bývalém bytě pověžného i nevšední vyhlídku na město. V 10:00, ve 12:00 a ve 14:00 hodin 
se také v rukopisné kobce uskutečnilo čtení úryvků z písní Rukopisu. 

V neděli 25. června 2017 v 10:00 hodin byla rovněž sloužena slavnostní poutní mše 
svatá. 

Kostel sv. Jana Křtitele je pro návštěvníky přístupný v měsíci červnu po dohodě se 
spolkem Klíč; v červenci a v srpnu od úterý do soboty od 9:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 
16:00 hodin, v neděli od 13:00 do 16:00 hodin a od měsíce září opět po telefonické dohodě 
nebo prostřednictvím e-mailu. 
Zdroj informací: www.svjankrtitel.estranky.cz a informace z plakátů 

  

http://www.svjankrtitel.estranky.cz/
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Farní charita Dvůr Králové nad Labem 
Pohádkový les 
Farní charita uspořádala v sobotu 3. června 2017 pochod Pohádkovým lesem, 
určený pro předškolní děti a děti mladšího školního věku. 

Startovalo se u královédvorské nemocnice od 14:30 hodin, cíl byl do stejného místa do 15:30 
hodin. Na trase čekalo účastníky vystoupení šermířské skupiny Legenda Aurea. Děti – pážata, 
pak plnily úkoly a mohly tak získat rytířský titul. Vstupné bylo dobrovolné. 
Zdroj: informace Farní charity Dvůr Králové nad Labem 

 

Rekonstrukce budovy pojišťovny Kooperativa 
V pondělí 26. června 2017 byla zahájena rekonstrukce budovy pojišťovny Kooperativa 
v Tylově ulici. Při ní byl podél lešení místo jízdního pruhu vymezen koridor pro pěší, takže 
došlo i k částečnému omezení dopravy včetně zákazu odbočení do Tylovy ulice z ulice 
Fügnerovy. Po dobu rekonstrukce tak byla Tylova ulice pouze jednosměrná, nebylo zde také 
možné parkovat. 

Stavební práce by měly být ukončeny v pátek 7. července 2017. 
Zdroj informací: Pojišťovna Kooperativa a město Dvůr Králové nad Labem 

 

ZO Svazu postižených civilizačními chorobami 
Ohlédnutí za činností „Svazu“ v prvním pololetí roku 2017 
Hlavním úkolem této organizace je pomáhat a radit lidem, kteří jsou postiženi civilizačními 
chorobami. 

Každou středu proto organizace pořádala zájezdy na rekondiční plavání do Hořic, 
kterých se zúčastnilo průměrně 18 členů. Každý čtvrtek se v městské knihovně Slavoj konalo 
také rekondiční cvičení. Vzhledem k velkému počtu účastníků organizace nyní hledá nové 
prostory, aby uspokojila všechny zájemce. 

Pravidelné schůzky se konaly (a i v dalším pololetí se budou konat) každé úterý od 
9:00 hodin v cukrárně „Dostaveníčko“. Na členské schůzi se členové organizace sešli v pátek 
17. března. 

V rámci akce „Rozchodíme civilky“ se v pondělí 3. dubna uskutečnil „pochod“ 
„Rozkvetlý Ferdinandov“. Zúčastnilo se ho 11 osob, které „nachodily“ 88 kilometrů. V úterý 
23. května to pak byl „pochod“ Zátluky, Čertovy hrady, Lipnice, Dvůr Králové nad Labem 
(12 lidí, 144 kilometrů) a v pondělí 5. června „pochod“ pila, Krakonošova vyhlídka, Sylvárov, 
Dvůr Králové nad Labem, kterého se zúčastnilo 10 lidí, kteří nachodili 70 kilometrů. 

Ve čtvrtek 23. března se konala exkurze do královédvorské firmy Ozdoba, které se 
zúčastnilo 25 členů, ve čtvrtek 6. dubna se uskutečnil zájezd do Poniklé a Jilemnice (42 členů) 
a nechybělo ani posezení v restauraci „U Antonína“ v Lipnici, na kterém se ve čtvrtek 
27. dubna sešlo 40 členů. 

Od soboty 24. června do soboty 1. července se také v Sola Fide v Janských Lázních 
uskutečnil ozdravný pobyt, kterého se pod vedením cvičitelek zúčastnilo 25 členů. 
Zdroj: informace ZO SPCCH Dvůr Králové nad Labem  
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Otto Gutfreund – významný královédvorský rodák 
V pátek 2. června jsme si připomněli smutné 90. výročí od tragického úmrtí významného 
královédvorského rodáka Otto Gutfreunda. Tento přední kubisticky sochař se v  našem městě 
narodil 3. srpna 1889 jako čtvrté z pěti dětí v české židovské rodině Karla a Emilie 
Gutfreundových, v domě nedaleko Šindelářské věže, v Tylově ulici č. p. 509. Byl blízkým 
příbuzným zdejšího továrníka Sochora. 

Obecnou školu navštěvoval od roku 1895 do roku 1900 ve Dvoře Králové nad Labem, 
po absolvování nižších tříd jaroměřského gymnázia studoval v letech 1903–1906 na Škole 
výtvarných umění v Bechyni (keramický ateliér) a v letech 1905–1909 na Umělecko-
průmyslové škole v Praze. V listopadu 1909 odjel do Paříže, kde se zapsal do Bourdellových 
kurzů sochařství na akademii Grande Chaumiere. V roce 1910 ateliér opustil a cestoval do 
Anglie, Belgie, Nizozemska a nakonec se vrátil do Prahy. V okamžiku vyhlášení I. světové 
války byl v Paříži, kde vstoupil do Cizinecké legie. Zúčastnil se bojů na Sommě, L'Artois 
a v Champagni. Roku 1915 podepsal s několika rakousko-uherskými spolubojovníky žádost 
o včlenění do francouzské armády, ale jako rakouský příslušník byl po demobilizaci v roce 
1916 uvězněn v Lyonu, později v táboře Saint-Michel-de-Frigolet v Bouches-du-Rhône 
a v civilním táboře v Blanzy. Po tříletém věznění se po válce usadil v Paříži, kde pokračoval 
v přerušené práci. Na dva měsíce se vrátil do Prahy, aby přijal členství v Mánesu. V roce 
1920 opustil Paříž a žil mezi Prahou a rodným Dvorem Králové nad Labem. 

Byl členem Skupiny výtvarných umělců, v roce 1926 vyhrál konkurz na místo 
profesora na Umělecko-průmyslové škole v Praze. Během svého života úspěšně vystavoval na 
řadě tuzemských i mezinárodních výstav – například v Berlíně, v Paříži či v New Yorku. 

Portrétoval prezidenta T. G. Masaryka, jeho sochu vytvořil pro Hradec Králové, 
Poděbrady, Nitru a Kroměříž. Velice známé je také jeho sousoší Babička v Ratibořicích, které 
se však v době svého vzniku setkalo s nepochopením. Je autorem pětikorunové mince, která 
se používala od roku 1925 až do roku 1947. Přesto všechno je možné konstatovat, že celý svůj 
život prožil jako nepříliš bohatý člověk. 

Dne 2. června 1927 Otto Gutfreund ve věku 37 let tragicky zahynul – utonul v Praze 
ve Vltavě poblíž Střeleckého ostrova. Odpočívá na Vinohradském hřbitově. 

Nejen v  českém, ale i ve světovém měřítku je Gutfreund považován za jednoho 
z nejuznávanějších sochařů své doby. Jeho sochy jsou vysoce ceněny a na uměleckých 
aukcích jsou vydražovány za astronomické částky. Několik jeho prací se v současnosti 
nachází také v královédvorském muzeu a jeho jméno nese výstavní galerie v královédvorské 
Základní umělecké škole. 
Zdroj informací: Wikipedie a informace o významných osobnostech Dvora Králové nad Labem 

 

Otevření expozice „Historie cyklistiky“ 
V sobotu 10. června 2017 byla v 10:00 hodin v Žirči, v sýpce sv. Kryštofa v žirečském 
barokním areálu, slavnostně otevřena nová expozice cyklistiky. 

Od 10:00 do 17:00 hodin pak na návštěvníky vedle prohlídky výstavy kol včetně těch 
historických, a toho, co s cyklistkou souvisí, čekal také bohatý program. 

Od 10:15 do 13:00 hodin jim navodila příjemnou atmosféru kapela Sirius, od 14:00 do 
14:45 se mohli zúčastnit komentované prohlídky kostela a poslechnout si barokní zvonkohru 
a pro děti bylo od 15:00 hodin připraveno loutkové divadlo „Kašpárkovy dopravní značky“. 

Otevřena byla také bylinková zahrada, kterou si zájemci mohli nejen prohlédnout, ale 
kde si mohli zakoupit bylinky nebo sazeničky, a kavárna Café Damián. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1903
https://cs.wikipedia.org/wiki/1906
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bechyn%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/1905
https://cs.wikipedia.org/wiki/1909
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vysok%C3%A1_%C5%A1kola_um%C4%9Bleckopr%C5%AFmyslov%C3%A1_v_Praze
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vysok%C3%A1_%C5%A1kola_um%C4%9Bleckopr%C5%AFmyslov%C3%A1_v_Praze
https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%99%C3%AD%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/1910
https://cs.wikipedia.org/wiki/Anglie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Belgie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nizozemsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%99%C3%AD%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/Somma
https://cs.wikipedia.org/wiki/1915
https://cs.wikipedia.org/wiki/1916
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lyon
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spolek_v%C3%BDtvarn%C3%BDch_um%C4%9Blc%C5%AF_M%C3%A1nes
https://cs.wikipedia.org/wiki/1920
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Skupina_v%C3%BDtvarn%C3%BDch_um%C4%9Blc%C5%AF&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/1926
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vysok%C3%A1_%C5%A1kola_um%C4%9Bleckopr%C5%AFmyslov%C3%A1_v_Praze
https://cs.wikipedia.org/wiki/New_York
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Garrigue_Masaryk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hradec_Kr%C3%A1lov%C3%A9
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Pro návštěvníky, kteří přišli v dobových kostýmech z období let 1817–1950 bylo 
vstupné zdarma, ostatní měli z běžného vstupného patnácti procentní slevu. 
Zdroj informací: plakátek Muzea cyklistiky ve Dvoře Králové nad Labem – Žireč 

 

Hospitál Kuks 
„Baroko – naoko“ 
Sobota 17. června vrátila návštěvníky zdejšího areálu do doby jeho největší 
slávy – do období, kdy zde žil zakladatel a majitel kukského zámku a celého 

panství – hrabě František Antonín Špork. 
Od 9:00 do 21:00 hodin si dospělí i děti mohli z bohatého programu vybrat to, co pro 

ně bylo nejzajímavější. 
Pro děti zde byla připravena řada pohádek – „O koblížkovi“, „Máša a tři medvědi“, 

„O Luciáškovi“, „Jak šel kozlík do světa“, ale i dětský koutek s dobovými atrakcemi. 
Dospělí si mohli poslechnout písně z císařských časů, sledovat výcvik halapartníků, 

kejklířská představení rodiny Vlčkových, turnaje na koních a přehlídku císařské jízdy, 
alchymistické kejkle s pyrotechnickými efekty, pouliční představení s chůdami a živými 
loutkami, nebo se zúčastnit barokní tancovačky s výukou tance. Čekal je svět masek, 
nádherných šatů a dámských vějířů, divadelní představení, průvody urozených pánů 
a dvorních dam, ale i vojenské ležení plné kyrysů a zbraní, neboť louky uprostřed areálu 
obsadil regiment císařských vojáků.  

Nechyběly živé obrazy ze Šporkovy doby, které během netradiční prohlídky hospitálu 
přenesly diváky do dramatických událostí před bezmála třemi stoletími. V létě roku 1729, 
uprostřed společenského reje a veselí lázeňské sezony, měl totiž František Antonín Špork 
velké starosti. Jeho spory s jezuity ze Žirče narůstaly, páter Antonín Koniáš ho navíc obvinil 
ze shromažďování a šíření kacířských textů. A tak císař Karel VI. vyslal do Kuksu oddíl 
kyrysníků pod vedením hejtmana Kryštofa Voračického z Paběnic. Měli dorazit právě v den, 
na který pan hrabě přichystal velkolepou slavnost pro významné hosty z celé Evropy, 
a Šporkovi nejen zabavit jeho knihy, ale jeho samotného zatknout… 

Vstupné na celodenní program činilo 160 Kč, vstupné pro děti 80 Kč. Všichni, kteří do 
Kuksu přijeli vlakem, hradili snížené jízdné. Celý výtěžek z akce byl věnován na obnovu 
Braunova Betlému. 

Večer se konal večerní barokní ples Ctností a Neřestí. Před 22. hodinou pak barokní 
ohňová show (s poselstvím současné generaci) celý program ukončila. 
Zdroj informací: program akce a Hospitál Kuks 

 

Královédvorský chrámový sbor, z. s., Dvůr Králové nad 
Labem 
8. ročník festivalu „Hudební léto Kuks 2017“ 
Hudbou českých autorů druhé poloviny 19. století – slavnostní předehrou C dur Bedřicha 
Smetany, předehrou prvního dějství k opeře Záboj Josefa Leopolda Zvonaře, symfonickou 
básní op. 37 Záboj, Slavoj a Luděk Zdeňka Fibicha a koncertem a moll op. 53 pro housle 
a orchestr Antonína Dvořáka zahájila v sobotu 24. června 2017 v 18:00 hodin Filharmonie 
Hradec Králové 8. ročník mezinárodního festivalu Hudební léto Kuks. 
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Na čtyřicet hudebníků Filharmonie připravilo, pod taktovkou dirigenta Vojtěcha 
Spurného, společně s houslovým virtuosem Ivanem Ženatým posluchačům 
v královédvorském kostele sv. Jana Křtitele vynikající zážitek a právem si zasloužilo potlesk 
ve stoje. 

Koncert, dramaturgicky sestavený převážně ze skladeb spjatých s rukopisnou 
tématikou, byl jedním z programů připravených k 200. výročí nalezení Rukopisu 
královédvorského a byl prvním z pěti koncertů festivalu. Zahájil jej ředitel festivalu Vít 
Havlíček. 

Dojem z příjemně prožitého večera ještě umocnil přídavek sólisty Ivana Ženatého. 
Houslový virtuos a profesor na Institute of Music v Clevelandu, který je považován za 
nejvýznamnějšího českého houslistu současnosti, zahrál na závěr první část z houslové sonáty 
g moll Johana Sebastiana Bacha. 

Cena vstupného na královédvorský koncert činila 300 Kč, děti do šesti let měly vstup 
zdarma. Zájemci si zde mohli za 800 Kč zakoupit rovněž abonentní vstupenku na celý festival 
(tedy na koncert ve Dvoře Králové nad Labem a další čtyři koncerty v kostele Nejsvětější 
Trojice v Kuksu). 

Festival pořádá Královédvorský chrámový sbor, z. s., společně se správou Hospitálu 
Kuks. Finančně jej podpořilo naše město i Ministerstvo kultury, záštitu nad ním převzal 
hejtman Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 
Zdroj informací: Královédvorský chrámový sbor, z. s., Dvůr Králové nad Labem a správa Hospitálu 

Kuks 

 

Rentzovo muzeum v Kuksu 
Repliky historických vinět i modrotisky 
Rentzovo muzeum v Kuksu nabídlo zájemcům o uměleckou tvorbu netradiční možnosti. 
V rámci workshopu si v sobotu 3. června 2017 od 10:00 do 13:00 hodin mohli podle 
Šporkových knih nakreslit a vyrýt linoryt a vytisknout si tak vlastní repliku historických vinět. 

Tiskařský workshop za použití historických modrotiskových forem na ně pak čekal od 
10:00 do 13:00 hodin v sobotu 24. června. Natisknout si mohli ubrus, prostírání, nebo věci 
podle svých představ. Vložné v obou případech činilo 350 Kč. 
Zdroj informací: www.rentzovomuzeum.cz 

 

POČASÍ V NAŠEM MĚSTĚ 
Počasí v měsíci červnu 
Také v měsíci červnu dosahovaly teploty atypických hodnot. 

Nejnižší minimální naměřená teplota byla +5 °C (ve čtvrtek 8. června), nejvyšší 
minimální teplota pak dosáhla hodnoty +14,7 °C (v pátek 23. června). 

Maximální teplota se pohybovala od +12,7 °C (ve čtvrtek 1. června) do +30,7 °C (ve 
středu 28. června). 

Enormně vysoké teploty ve středu 28. června 2017 byly také příčinou bouře, která se 
přes naše město večer přehnala, doprovázena prudkým deštěm a větrem. Za sebou zanechala 
nejen popadané stromy a větve, zaplavené silnice, sklepy a zahrady, ale i poničená auta 
a střechy dvou domů. 

http://www.rentzovomuzeum.cz/
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Podle tiskové zprávy HZS Královéhradeckého kraje řešili hasiči mezi 
20. a 23. hodinou na Královédvorsku dvacet devět událostí. Jednalo se převážně o odstranění 
vyvrácených stromů nebo ulomených větví napadaných na komunikace. Jednotky zasahovaly 
nejen v centru Dvora Králové nad Labem, ale také v jeho okrajových částech. Tři stromy, 
které spadly na železniční trať poblíž Sylvárova, odstranili společně s královédvorskými 
profesionálními hasiči také drážní hasiči z Nymburka. Žádný vlak do stromů naštěstí 
nenarazil. 

Stromy a větve popadaly na chodníky a silnice po celém městě – v ulici Pod ZOO, ve 
Štefánikově ulici, v ulici Elišky Krásnohorské a v areálu zdejší mateřské školy, v ulici 
Jaroslava Biliny, na Rašínově náměstí, u autobusového nádraží, na Benešově nábřeží, 
u teplárny v ulici 28. října, v  ulici 5. květen, pod i nad nádražím, v Lipnici, v městském 
parku, v Rooseveltově i v Riegrově ulici, v ulici Heydukova a na dalších místech. Vichr 
vyvrátil stromy také na Wolkerově nábřeží u budovy SŠIS, dále na garáž v  Alšově ulici nebo 
na zaparkovaná auta v Erbenově, Klazarově nebo Rokycanově ulici. Prudký vítr značně 
poškodil střechu na budově „malé pošty“ na křižovatce na Denisově náměstí a na domě 
č. p. 76 v Revoluční ulici. 

Voda zaplavila komunikace na Denisově náměstí, v ulici 17. listopadu, na Benešově 
nábřeží mezi Teskem a Penny marketem, vyplavila zahrady a sklepy v Žirečské Podstráni 
a proudy vody vytlačily kanálové poklopy v ulicích Dvořákova, Alešova, 17. listopadu a na 
Denisově náměstí. 

Na mnoha místech proto zasahovali profesionální hasiči nejen ze Dvora Králové nad 
Labem, ale i z Trutnova, a dobrovolní hasiči ze Žirče, z Bílé Třemešné, z Hajnice 
a z Dubence, kteří například čerpali vodu ze zatopeného sklepa restaurace v centru našeho 
města. K výraznějším škodám na majetku města naštěstí nedošlo. 

Během čtvrtka 29. června pak následky počasí odstraňovali pracovníci technických 
služeb. Nejprve ručně a pak pomoci mechanizace uklízeli nepořádek na komunikacích, čistili 
zanešené dešťové vpusti, chodníky plné nánosů, které připlavila voda atd. Pracovníci oddělení 
údržby veřejné zeleně rozřezávali a odklízeli popadané stromy a větve na sídlišti Strž, 
v ulicích Štefánikova, Macharova, 5. květen, 28. října, v ulici Seifertova, u garáží v Raisově 
ulici, na Benešově nábřeží, na Denisově náměstí, u autobusového nádraží a na mnoha dalších 
místech. 

Do úklidu se zapojila také řada soukromníků a pracovníků různých organizací, kteří 
odklízeli vzniklý nepořádek na svých pozemcích. 

O prudkosti a nevypočitatelnosti bouře, která se přes naše město ve středu přehnala, 
svědčí například i to, že zatímco mezi panelovými domy v ulici Elišky Krásnohorské bylo 
zapotřebí odklidit hned několik vyvrácených a nebezpečně přelomených vzrostlých a zcela 
zdravých stromů a majitelům rodinných domů v téže ulici ještě několik dnů slunce 
„vysoušelo“ jejich zcela promočené fasády, zahrádkářům v téže ulici o několik desítek metrů 
dále vichr neshodil ani květináče s květinami. 
Zdroj informací: meteostanice Gymnázia Dvůr Králové nad Labem a daná událost 
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TEPLOTY V ČERVNU 2017 
DATUM Minimální teplota Průměrná teplota Maximální teplota 

1.6.17 + 8,0 °C + 9,7 °C + 12,7 °C 

2.6.17 + 5,6 °C + 16,6 °C + 24,2 °C 

3.6.17  + 10,0 °C + 19,4 °C + 26,3 °C 

4.6.17  + 10,6 °C + 15,9 °C + 22,1 °C 

5.6.17  + 6,6 °C + 15,3 °C + 23,2 °C 

6.6.17  + 11,4 °C + 15,6 °C + 25,4 °C 

7.6.17  + 8,4 °C + 12,5 °C + 16,4 °C 

8.6.17  + 5,0 °C + 13,3 °C + 21,3 °C 

9.6.17  + 7,7 °C  + 17,7 °C + 25,0 °C 

10.6.17 + 11,4 °C + 16,9 °C + 21,3 °C 

11.6.17  + 8,0 °C + 17,4 °C + 24,4 °C 

12.6.17 + 12,8  °C + 18,8 °C + 25,3 °C 

13.6.17 + 9,3 °C + 14,4 °C + 18,1 °C 

14.6.17 + 8,3 °C + 15,3 °C + 22,2 °C 

15.6.17 + 8,1 °C + 18,0 °C + 25,2 °C 

16.6.17 + 10,9 °C + 15,9 °C + 21,8 °C 

17.6.17 + 10,4 °C + 12,2 °C + 14,3 °C 

18.6.17 + 10,6 °C + 17,3 °C + 23,6 °C 

19.6.17 + 9,5 °C + 20,0 °C + 27,7 °C 

20.6.17 + 12,0 °C + 22,4 °C + 29,6 °C 

21.6.17 + 12,9 °C + 21,3 °C + 25,3 °C 

22.6.17 + 9,4 °C + 18,8 °C + 28,6 °C 

23.6.17 + 14,7 °C + 17,6 °C + 21,4 °C 

24.6.17  + 11,8 °C + 19,4 °C + 26,3 °C 

25.6.17 + 11,1 °C + 19,4 °C + 24,2 °C 

26.6.17 + 14,6 °C + 18,8 °C + 22,1 °C 

27.6.17 + 12,1 °C + 18,4 °C + 25,4 °C 

28.6.17 + 13,4 °C + 21 °C + 30,7 °C 

29.6.17 + 13,7 °C + 16,2 °C + 20,7 °C 

30.6.17 + 12,1 °C + 16,2 °C + 20,8 °C 

  



220 
 

ZAJÍMAVOSTI Z DOMOVA 
Pochvala Štrasburského soudu 
Štrasburský soud pochválil naši republiku za dodržování lidských práv a respekt k judikatuře. 
Stížností proti České republice u Evropského soudu pro lidská práva v posledních letech 
ubylo. 
Zdroj: informace ČTK 
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FOTOGALERIE UDÁLOSTÍ A AKCÍ  
 

Červen 2017 
 

Sportovní hry pro mateřské školy 

 

 
 
V úterý 6. června 2017 se na královédvorském stadionu sešlo přes tři sta malých sportovců 
nejen z mateřských škol z našeho města, ale i z mateřských škol z Libotova, z Choustníkova 
Hradiště, z Kocbeře atd. Na dvaceti stanovištích pro ně byly připraveny různé atletické 
disciplíny nebo sporty, s nimiž se běžně nesetkávají. Vedle přetahování lanem nebo skákání 
v pytli si tak mohly vyzkoušet například hod pěnovým oštěpem. 
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Setkání studentů Virtuální univerzity třetího věku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Hankově domě se, rovněž 
v úterý 6. června 2017, sešli 
studenti z různých středisek 
Virtuální univerzity třetího 
věku – z Dobrušky, z Nového 
Města nad Metují, ze Semil, 
z Vamberka a z dalších míst. 
Čekalo je předávání 
pamětních listů, přednáška 
o zakladateli královédvorské 
zoo a vystoupení mažoretek 
z královédvorské ZUŠ. 
Nechyběla ani následná 
prohlídka zajímavostí 
a pamětihodností  
v našem městě. 
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Prezentace Integrovaného záchranného systému 
V rámci prezentace Integrovaného záchranného systému mohli diváci v sobotu 3. června na 
náměstí T. G. Masaryka sledovat ukázky sebeobrany a zadržení pachatele, ukázky 
kynologického výcviku nebo vystříhání pasažérů z havarovaného automobilu, mohli si nechat 
změřit tlak, prohlédnout si výstavu historických požárních vozidel a zúčastnit se soutěží 
o ceny. Policie předvedla divákům zadržení nebezpečného pachatele a profesionální hasiči 
např. záchranu osob z výškových budov pomocí slaňování. 
 

 

 

 

 

 

Zadržení nebezpečného pachatele (snímek 
vpravo). 
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Výstava historických požárních vozidel. 

Záchrana osob z výškových budov pomocí 
slaňování. 

 

 

 

 

 

Součástí akce byla i kulturní vystoupení.  
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„Noc kostelů“ 
V našem městě se do „Noci kostelů“ zapojily v  pátek 9. června 2017 tři církve.  

Kostel sv. Jana Křtitele 
V kostele sv. Jana Křtitele čekal na návštěvníky koncert chrámové hudby a zpěvu i „Noční 
modlitba za město“, která tento den ukončila. 

 
Během dne si ale zájemci mohli prohlédnout také kostel, vystoupit na věž a prohlédnout si byt 
pověžného nebo kobku, ve které byl nalezen Rukopis královédvorský. 
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Kostel Českobratrské církve evangelické 
Českobratrská církev evangelická připravila výstavu „Reformace – 500 let“ a prezentaci 
střediska Diakonie ČCE. 
 

 
Návštěvníci se mohli občerstvit v kavárně a čajovně, prohlédnout si FT obchůdek 
„U  varhan“, zhlédnout divadelní představení „Legenda o sv. Vojtěchu“, vyslechnout si 
krátké představení základních principů reformace „Reformace – 500 let“ a příjemně prožitý 
podvečer jim pak umocnil „Augenblick“ – koncert hebrejských a židovských písní. 
 
Husův sbor Církve československé husitské 
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Nejen prohlídku Husova sboru, zajímavou výstavu „Plyšové štěstíčko“ (150 exponátů 
medvědů a medvídků), hru o poklad na téma „Znáš Husův sbor?“ a koncert královédvorské 
country skupiny Phobos si pak mohli vychutnat návštěvníci Husova sboru Církve 
československé husitské. 
 
Také naše město zasáhla bouře s prudkým deštěm 
Enormně vysoké teploty byly ve středu 28. června 2017 příčinou bouře, která se naším 
městem přehnala večer, doprovázená prudkým deštěm a větrem. Za sebou zanechala nejen 
popadané stromy a větve, zaplavené silnice, sklepy a zahrady, ale i poničená auta a střechy 
dvou domů. Následky byly odstraňovány ještě po několika dnech. 
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Popadané stromy bylo vidět po celém městě. 

 

 
 
 
 
 

Vytrvalý déšť a prudký vítr 
způsobily i promočení zdí domů. 
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COOL FEST  
Od čtvrtka 8. do soboty 10. června 2017 hostilo naše město Studentský festival divadla, hudby 
a tance. Řadu představení a hudebních vystoupení mohli diváci sledovat i v prostoru před 
Hankovým domem. 

 
 

Změny v královédvorské podnikatelské síti 
 
 
 
 
 
 

V Tylově ulici ukončila svoji činnost 
UniCredit banka. Na jejím místě vzniklo 
Externí kontaktní místo Centropol Energy, 
a. s. 
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Akce Domu dětí a mládeže Jednička 
„Bejby olympiáda“ 

 

V úterý 13. června se v DDM Jednička konala „Bejby olympiáda“. Soutěžního klání se 
zúčastnily děti z MŠ Juta, z MŠ Slunečná I. a z MŠ Roháčova ze Dvora Králové nad Labem 
a z MŠ Horní Brusnice a MŠ Nemojov. První místo obsadila MŠ Slunečná I., těsně za ní byla 
druhá MŠ Nemojov a na třetím místě se umístila MŠ Juta. 

 
Dětský den 
 

 

Na Dětském dnu, který se konal na královédvorském Tyršově koupališti, nechybělo vedle 
soutěží, dílniček, žonglérského workshopu, střelby ze vzduchovky a luku ani stanoviště 
Městské polici. Bohatý program doplnil kabaret Honzy Polety z Poletova či zábavná show. 
Foto: 2x archiv DDM Jednička 
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Otto Gutfreund – významný královédvorský rodák 
 

 
 
V pátek 2. června jsme si připomněli smutné 90. výročí tragické smrti významného 
královédvorského rodáka Otto Gutfreunda, předního kubistického a světově uznávaného 
sochaře. V domě nedaleko Šindelářské věže, v Tylově ulici č. p. 509, se Otto Gutfreund 
v našem městě dne 3. srpna 1889 narodil jako čtvrté z pěti dětí v české židovské rodině Karla 
a Emilie Gutfreundových. 
 
Výstava techniky 

 

V areálu pod zoo byla uspořádána prezentace techniky, sloužící pro potřeby technických 
služeb města. 

Na titulní straně kroniky událostí v měsíci červnu 2017: foto z akce „Prezentace 
Integrovaného záchranného systému“ (foto kronikářka). 
 
Foto: Pokud není uvedeno jinak, autorkou fotografií je kronikářka města. 
 


