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MĚSTSKÉ UDÁLOSTI 

Schůze rady města – vybraná usnesení 
Rada města na své 121. schůzi ve čtvrtek 1. února 2018 mimo jiné: 

- schválila v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. Z/430/2017 

(17. Zastupitelstvo města konané 7. prosince 2017) rozpočtové opatření 

č. 6 pro rok 2017:  

 na straně příjmů zvýšila rozpočet o 12.291.895,94 Kč; 

 na straně výdajů snížila rozpočet o 33.679.798,45 Kč; 

 ve financování upravila rozpočet o -45.971.694,39 Kč. 

Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města v roce 2017:  

 na straně příjmů 372.644.156,92 Kč; 

 na straně výdajů 372.409.609,67 Kč; 

 financování -234.547,25 Kč. 

Zdroj: výňatek z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 121/2018“ 

 

Rada města na své 122. schůzi v úterý 6. února 2018 mimo jiné: 

‐ schválila „Opatření pro případ nepříznivého vývoje příjmové stránky rozpočtu města 

v roce 2018“; 

‐ schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města Mateřské škole Juta ve výši 10.000 Kč 

na nákup hraček a didaktických pomůcek;  

‐ vzala na vědomí zápis z periodického hodnocení ředitelů příspěvkových organizací 

v oblasti školství, zřízených městem Dvůr Králové nad Labem, konaného 24. ledna 

2018, a souhlasila s nevyhlášením konkurzu na místo ředitele ZŠ Schulzovy sady, 

ZŠ Podharť a ZŠ Strž a souhlasila s vyhlášením konkurzu na místo ředitele 

ZUŠ R. A. Dvorského; 

‐ schválila poskytnutí dotace Mgr. Janě Vepřekové ve výši 15.000 Kč na částečnou 

úhradu vkladů a aerovleků na závodech v bezmotorovém létání; 

‐ schválila poskytnutí dotace MAS Královédvorsko ve výši 47.000 Kč na dofinancování 

projektu „Nezapomenutelné zážitky z kulturních a přírodních atraktivit společného 

pohraničí“;  

‐ stanovila dle zákona o obcích celkový počet zaměstnanců zařazených do úřadu na sto 

čtyřicet, a to s platností od 7. února 2018. 

Zdroj: výňatky z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 122/2018“ 
 

Rada města na své 124. schůzi v úterý 20. února 2018 mimo jiné: 

- souhlasila se zpracováním projektové dokumentace na rekonstrukci brodítek 

a s provedením vyrovnání přelivové hrany plaveckého bazénu na Tyršově koupališti; 

- schválila ceník prací a služeb Technických služeb města Dvora Králové nad Labem 

s platností od 21. února 2018; 

- s účinností od 1. ledna 2018 schválila úpravu výše nájemného z prostor sloužících 

podnikání pro rok 2018 o meziroční růst inflace ve výši vyhlášené ČSÚ, tj. o 2,5 %; 

- schválila poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč Domácímu hospici Duha, 

o. p. s., Hořice; 

- schválila termíny zápisů do mateřských škol pro školní rok 2018/2019, zřizovaných 

městem Dvůr Králové nad Labem; 

- schválila poskytnutí finančního daru ve výši 3.000 Kč Diakonii ČCE – středisko 

Světlo, Vrchlabí, na provozní náklady sociální služby rané péče; 
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- schválila poskytnutí dotací z rozpočtu města na podporu sociálních služeb Sdružení 

ozdravoven a léčeben okresu Trutnov: na kontaktní centrum 40.000 Kč; na sociální 

rehabilitaci 40.000 Kč a na odborné sociální poradenství 28.000 Kč; 

‐ schválila poskytnutí dotací z rozpočtu města na podporu sociálních služeb Oblastní 

charitě Hradec Králové: na ranou péči 25.000 Kč; 

‐ schválila poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč Vítu Zlámalovi na částečnou úhradu 

nákupu cen a nájemného v rámci projektu „Amatérská tenisová liga Královédvorska“; 

‐ schválila poskytnutí dotace na podporu tělovýchovy a sportu na úhradu nákladů 

specifikovaných ve smlouvách následovně: 

o Volejbalový klub VK Dvůr Králové nad Labem – Meziškolní klání 7.000 Kč 

a Královédvorský volejbalový den 6.700 Kč; 

o Svaz mažoretek a twirlingu ČR – NBTA, z. s., Praha – MČR v twirlingu 

12.800 Kč; 

o HC Dvůr Králové nad Labem, z. s., Lipnice – bruslení škol a školek 31.800 Kč 

a miniturnaj O pohár města 9.100 Kč; 

o České hnutí speciálních olympiád, z. s., Praha – turnaj ve stolním tenise pro 

sportovce s mentálním postižením 22.300 Kč; 

o Self defence Team DK, z. s., Dvůr Králové nad Labem – turnaj Boj o šerpy 

17.800 Kč; 

o Tělovýchovná jednota Dvůr Králové nad Labem, z. s. – Podzvičinský turnaj 

3.400 Kč; Memoriál J. Dědka 3.000 Kč, Sjezdy a sprinty 3.600 Kč, Neckyáda 

3.000 Kč a atletický mítink 4.300 Kč; 

o Carla.kupkolo.cz Dvůr Králové nad Labem, z. s. – Na kole Schulzovými sady 

6.400 Kč a sportovní činnost 20.000 Kč; 

o Tělocvičná jednota Sokol Žireč – sportovní turnaje 12.900 Kč a sportovní činnost 

35.000 Kč; 

o TC Dvůr Králové, z. s. – Pohár města Dvůr Králové nad Labem 31.900 Kč; 

o TJ UŠO Královéhradecko sever, z. s., Trutnov – Královéhradecký master s TOP 

(šipky) 4.800 Kč; 

o Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem, z. s. – Vánoční závod 15.900 Kč;  

o Tělocvičná jednota Sokol Dvůr Králové nad Labem – župní slet ve Dvoře Králové 

nad Labem 6.400 Kč a Oblastní přebor Team gym 7.100 Kč; 

o Aeroklub Dvůr Králové nad Labem, Žireč – Pohár Safari 23.900 Kč; 

o Taneční skupina Attitude Dvůr Králové nad Labem, z. s. – MOWE II. 15.900 Kč; 

o POWERLIFTING DK, z. s., Dvůr Králové nad Labem – sportovní činnost 

30.000 Kč; 

o Tělovýchovná jednota Sokol Lipnice, z. s. – sportovní činnost 35.000 Kč; 

o SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Verdek – sportovní činnost 16.000 Kč; 

‐ schválila poskytnutí dotace Jaroslavu Tomancovi ve výši 10.000 Kč na částečnou 

úhradu cestovních nákladů, ubytování a startovného na soutěže v powerliftingu – 

mrtvém tahu; 

‐ souhlasila z organizačních a provozně technických důvodů (mj. z důvodu rekonstrukce 

vstupu do Hankova domu) s konáním dvoudenního COOL festu 2018 ve dnech  

7.–8. června 2018 (zkráceno o jeden den); 

‐ schválila poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč na úhradu nákladů spojených 

s převzetím a zajištěním péče o nalezeného psa na území města Mileně Svobodové; 

‐ souhlasila s připojením se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ a s vyvěšením 

tibetské vlajky 10. března 2018 na budově Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem;  
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‐ souhlasila s poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč na úhradu nákladů spojených 

s převzetím a zajištěním péče o nalezeného psa na území města Angele Marii 

Bukovanské; 

‐ souhlasila s instalací žlábku na schodiště mezi náměstím Václava Hanky a sportovním 

stadionem pro usnadnění vedení jízdního kola ve variantě nerez a s realizací 

dopravního značení umožňujícího jízdu cyklistů v obou směrech v jednosměrné části 

ulice Alešova. 

Zdroj: výňatky z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 124/2018“ 

 

Setkání s olympioničkami Nikolou Zdráhalovou a Karolínou 

Grohovou 
Ve středu 28. února se v tělocvičně TJ Sokol na Wolkerově nábřeží uskutečnila od 

17:00 hodin beseda s běžkyní Karolínou Grohovou o jejích zážitcích ze Zimních 

olympijských her v Pchjongčchangu. Besedu pořádal TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem ve 

spolupráci s portálem Královédvorsko.cz., vstupné bylo dobrovolné a bude využito na 

vylepšení zázemí Sokola. 

Besedě předcházelo setkání Karolíny Grohové s vedením města, kterého se zúčastnila 

společně s rychlobruslařkou Nikolou Zdráhalovou (rovněž královédvorskou rodačkou) 

v dopoledních hodinách v úterý 27. února 2018. 

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová se původně věnovala lednímu hokeji (hrála za 

Dvůr Králové nad Labem a pražskou Slavii). K rychlobruslení přestoupila v roce 2011 a již na 

podzim absolvovala jeden závod Světového poháru juniorů. Podařilo se jí kvalifikovat se na 

Zimní olympijské hry mládeže 2012, na kterých se v závodě na 500 m umístila na 8. místě.  

V sezoně 2012/2013 pravidelně startovala v juniorském Světovém poháru a ročník 

završila účastí na Mistrovství světa juniorů. Na podzim 2013 se zúčastnila seniorského 

Světového poháru, nepřestala ale závodit i v poháru juniorů. Na Mistrovství Evropy 2014 se 

umístila na 25. místě.
 
 Kvalifikovala se do závodu s hromadným startem na Mistrovství světa 

na jednotlivých tratích 2015, kde se díky zisku jednoho spurterského bodu umístila na 

11. místě. V roce 2017 se poprvé zúčastnila Mistrovství světa ve víceboji, kde se umístila jako 

sedmnáctá, na Mistrovství Evropy 2018 bylo jejím nejlepším individuálním umístěním 

7. místo na trati 1 500 metrů.  

Běžkyně na lyžích Karolína Grohová (více o jejích úspěších viz informace 

„Královédvorská rodačka se nominovala na ZOH 2018“ – v této kronice, měsíc leden) 

obsadila ve sprintu 43. a ve štafetě na čtyřikrát pět kilometrů (společně se svými kolegyněmi 

ze štafety) 11. místo. 

Zdroj: TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem, Wikipedie a informace ze ZOH 2018 

 

Šetření „Životní podmínky 2018“ 

V sobotu 3. února 2018 zahájil Český statistický úřad, pod názvem „Životní podmínky 2018“, 

výběrové šetření o domácnostech v České republice. Speciálně vyškolení pracovníci 

s průkazem tazatele a příslušným pověřením Krajské správy ČSÚ nebo s průkazem 

zaměstnance ČSÚ navštěvovali v průběhu měsíce února vybrané české domácnosti, z nichž se 

více jak polovina z nich zúčastnila obdobného šetření již v předchozích letech. 

Smyslem celého prováděného šetření je získat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální 

a ekonomické situaci a data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby, a to celkem 

ve 34 evropských zemích, ve kterých se šetření zároveň provádí. V naší republice se do sběru 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ledn%C3%AD_hokej
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%BD_poh%C3%A1r_v_rychlobruslen%C3%AD_junior%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zimn%C3%AD_olympijsk%C3%A9_hry_ml%C3%A1de%C5%BEe_2012
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mistrovstv%C3%AD_sv%C4%9Bta_v_rychlobruslen%C3%AD_junior%C5%AF_2013
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%BD_poh%C3%A1r_v_rychlobruslen%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%BD_poh%C3%A1r_v_rychlobruslen%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mistrovstv%C3%AD_Evropy_v_rychlobruslen%C3%AD_2014
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mistrovstv%C3%AD_sv%C4%9Bta_v_rychlobruslen%C3%AD_na_jednotliv%C3%BDch_trat%C3%ADch_2015
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mistrovstv%C3%AD_sv%C4%9Bta_v_rychlobruslen%C3%AD_na_jednotliv%C3%BDch_trat%C3%ADch_2015
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mistrovstv%C3%AD_sv%C4%9Bta_v_rychlobruslen%C3%AD_ve_v%C3%ADceboji_2017
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mistrovstv%C3%AD_Evropy_v_rychlobruslen%C3%AD_2018
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dat, který se bude provádět až do neděle 27. května 2018, zapojilo téměř 12 tisíc domácností 

včetně domácností v našem městě. Při zpracování získaných informací je zaručena naprostá 

anonymita respondentů, data jsou chráněna zákonem o státní statistické službě a zákonem 

o ochraně osobních údajů. 

Zdroj: Krajská správa ČSÚ Hradec Králové 

 

Hlášení o nakládání s odpady 

Do čtvrtka 15. února 2018 musely právnické nebo fyzické osoby, které při svém podnikání 

vyprodukovaly (nebo při své činnosti nakládaly) v roce 2017 s více než sto kilogramy 

nebezpečných odpadů nebo s více než sto tunami ostatních odpadů podat hlášení o tom, jak 

s těmito odpady zacházely.  

Hlášení je podáváno podle místa provozovny, elektronicky prostřednictvím 

integrovaného systému ohlašovacích povinností (ISPOP), a v souladu se zákonem 

o odpadech.  

Zdroj: Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí  

 

„Intenzifikace systému shromažďování bioodpadů ve Dvoře 

Králové nad Labem“ 
Naše město se stalo příjemcem dotace na projekt „Intenzifikace systému shromažďování 

bioodpadů ve Dvoře Králové nad Labem“, který je spolufinancován Evropskou unií – 

Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

Jeho předmětem je vybudování systému separace a sběru odpadů na území 

Královédvorského kraje. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady 

a navýšení kapacity jejich zpracování či třídění o 114,5 tun/rok. 

Zdroj: Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí  

 

Společenská kronika 

Noví občánci  

V měsíci únoru 2018 se narodilo osm nových občánků našeho města – pět holčiček a tři 

chlapci. 

Zemřelí 

Ve Dvoře Králové nad Labem zemřelo v tomto měsíci dvacet sedm osob, z tohoto počtu bylo 

dvanáct královédvorských občanů (osm žen a čtyři muži). 

Sňatky 

Své „ano“ si v únoru řekl jeden pár snoubenců. 

Vítání občánků 

Na Staré radnici bylo během měsíce února slavnostně přivítáno šest novorozených občánků 

našeho města – tři holčičky a tři chlapci. 

Zdroj: městská matrika, evidence obyvatel a Komise pro občanské záležitosti 
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Městská policie Dvůr Králové nad Labem 
Zásahy městských strážníků 

Strážníci Městské policie Dvůr Králové nad Labem řešili během 

měsíce února 2018 celkem 106 případů. 

Druh zásahu únor 2018  

 BESIP přestupky 75 

 Dopravní nehoda 2 

 Veřejný pořádek (přestupek)  1 

 Přestupek nezletilý/mladistvý 2 

 OZV o volném pohybu psů 2 

 Občanské soužití (přestupek) 1 

 Majetek (přestupek) 8 

 Prevence (opatření a úkony) 6 

 Doručení písemnosti 2 

 Odchyt zvířete (opatření) 3 

 Stížnosti 1 

 Pokuty v blokovém řízení 25 

 Na místě nezaplacených blokových pokut 4 

 Předáno Policii ČR 1 

 Předáno na správní odbor MěÚ 3 

Moderní technologie únor 2018  

 BESIP - MKDS (předáno na ODP) 17 

 BESIP - ostatní (předáno na ODP) 24 

 BESIP - úsekové měření rychlosti (předáno na ODP) 1 776 

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem 

 

Technické služby města Dvora Králové nad Labem 
Nabídka nových schránek v kolumbáriu 
Technické služby města Dvora Králové nad Labem ve spolupráci s odborem 

rozvoje, investic a správy majetku Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem dokončily 

výstavbu nových kolumbárií se 72 schránkami na urny na královédvorském městském 

hřbitově a s 12 schránkami na hřbitově v Lipnici. Jejich výstavba byla dokončena s celkovými 

náklady 596 tisíc Kč včetně DPH.  

Pracovníci technických služeb v jarních měsících ještě provedou dokončovací 

a terénní práce, již nyní si ale zájemci mohli schránku pronajmout za cenu 75 Kč za rok. 

Zdroj: Technické služby města Dvora Králové nad Labem 

  

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=717432&x=250&y=250&hash=3bf529b2ae86b5be89e79202ff695b73&ratio=1
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Městské vodovody a kanalizace 

Dvůr Králové nad Labem 

Poruchy vodovodního řadu 
Ve čtvrtek 1. února došlo k havárii vodovodu na odbočném řadu 

z Tylovy ulice, odstávka byla naštěstí jen dílčí a trvala do 12:35 hodin. 

V pátek 2. února 2018 došlo k havárii v ulici Josefa Hory. V sobotu 3. února tak 

musela být v této lokalitě od 8:30 do 11:30 hodin přerušena dodávka pitné vody, došlo 

i k omezení provozu v Havlíčkově ulici. V pondělí 5. února pak byla provedena úseková 

výměna potrubí a tvarovek v délce cca pět metrů a také odstávka vodovodního řadu na dobu 

od 8:00 do 12:00 hodin. Po dobu prací byla uživatelům k dispozici cisterna s pitnou vodou. 

Při provádění prací ale došlo k neočekávané komplikaci a následné odstávce hlavního 

vodovodu DN400. Dodávka vody byla sice do třiceti minut obnovena, vlivem tlakového rázu 

v potrubí ale došlo k zákalu vody v síti. Zákal byl během dne odstraňován odkalením 

koncových hydrantů, nejvíce postižená místa a zejména sociální zařízení, školky, školy atd. si 

mohla požádat o zásobování vodou z cisteren. Do standardního stavu se situace vrátila až ve 

večerních hodinách. 

Zdroj: MěVaK Dvůr Králové nad Labem 

 

KULTURA VE MĚSTĚ 

Městské kulturní zařízení Hankův dům 
„Hurvínkova cesta do Tramtárie“ 
Divadlo Spejbla a Hurvínka a jeho „dřevění hrdinové“ se stali pojmem již 

pro několik generací. Ve čtvrtek 1. února 2018 se od 17:00 hodin v sále Hankova domu 

malým i větším divákům a jejich rodičům představil Hurvínek se svými kamarády 

v divadelním představení „Hurvínkova cesta do Tramtárie“. V něm Hurvínek trochu nastydl. 

Mánička mu předčítala a její čtení všechno změnilo v pohádku. Ocitli se tak v Tramtárii, zemi 

věčně žíznivých květin, jejíž vládkyně princezna Gerbera nebyla vůbec milá. Žeryk ji rozčílil, 

a proto nařídila, aby ho unesli. Hurvínek s Máničkou jeho i sebe mohli zachránit jen za 

„modré z nebe“. A co „modré z nebe“ je, to se právě diváci dozvěděli díky pohádce. 

Předlohou představení byla stejnojmenná kniha, jejímiž autory jsou Denisa 

Kirschnerová a Martin Klásek.  

Cena vstupného 200, 220 a 240 Kč. 

 

Plesová sezona 2018 
Plesovou sezonu zahájil v únoru „Maturitní ples oboru Cestovní ruch Střední školy 

informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem“. Konal se v sále Hankova domu v pátek 

2. února od 20:00 hodin, dobrou náladu zajišťovala kapela Čvajmajs Band. 

O týden později, v pátek 9. února, se v sále Hankova domu od 20:00 hodin konal 

„Ples firmy Eurolift.cz, s. r. o.“, k tanci a k poslechu hrál Levou rukou band Nová Paka. 

V sobotu 10. února pak od 20:00 hodin rozvířili sál Hankova domu účastníci 

„XIV. plesu Jutařů“. Hrála kapela James Band Hradec Králové. 

Svůj 23. ples pořádala i Unie rodičů a přátel při ZŠ Schulzovy sady. Uskutečnil se ve 

velkém sále Hankova domu v sobotu 17. února od 20:00 hodin „Ples Základní školy 
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Schulzovy sady“ tanečníkům a návštěvníkům zpříjemňovala skupina Ego Retro Music 

Hořice, součástí bylo předtančení a bohatá tombola. Vstupné 200 Kč. 

V pátek 23. února od 19:30 hodin se v sále Hankova domu uskutečnil „Ples města 

Dvůr Králové nad Labem“. Hrála skupina Vosa Band, součástí také tohoto plesu bylo 

předtančení (TS Attitude) a navíc i půlnoční překvapení. Vstupné 220 Kč, vstupenky byly 

slosovatelné, výherce čekaly zajímavé ceny. 

Únorový plesový maraton pak zakončil „XXII. ples absolventů královédvorského 

gymnázia“. K tanci a k poslechu hrála hudební skupina Jari Kurri Band, ples se konal od 

20:00 hodin v sobotu 24. února 2018 v sále Hankova domu a pořádal ho Klub Natura ve 

spolupráci s Gymnáziem Dvůr Králové nad Labem. Vstupné 200 Kč. Součástí bylo 

předtančení v orientálním stylu, bohatá tombola a soutěž tříd o největší účast. Svoji účastí 

tanečníci podpořili i činnost Klubu Natura. 

Zdroj: Městské kulturní zařízení Hankův dům Dvůr Králové nad Labem a plakáty 

pořádajících organizací 

 

Szidi Tobias & Band 
Stolová úprava sálu vytvořila v Hankově domě tu pravou atmosféru, ve které si návštěvníci 

koncertu známé slovenské herečky, zpěvačky a především šansoniérky, která jim představila 

své nové album Sedmoláska, mohli vychutnat její vynikající hlas. 

Szidi Tobias je kritiky označována za jeden z nejvýraznějších hlasů na „federální“ 

scéně, či dokonce za druhou dámu českého šansonu. Na svém kontě má několik sólových alb 

včetně alba zlatého. Koncert se konal v neděli 4. února od 19:00 hodin, vstupné 290 Kč. 

 

„Jak jste to myslel, pane Shakespeare? aneb Život a dílo 

největšího dramatika“ 
Žákům druhého stupně základních škol byl určen pořad Divadélka pro školy Hradec Králové 

„Jak jste to myslel pane Shakespeare? aneb Život a dílo největšího dramatika“. 

Zkušená herecká dvojice, Michal Moravec a Vít Troníček, jim v něm v krátkých 

hereckých etudách představila život a dílo slavného Williama Shakespeara. Zábavnou, 

nenásilnou a velice vtipnou formou tak blíže poznali anglického básníka, dramatika a herce, 

který je považován za největšího anglicky píšícího spisovatele i celosvětově 

nejvýznamnějšího dramatika, a příjemně se přitom pobavili. V sále Hankova domu se pořad 

konal ve čtvrtek 8. února od 8:30 a od 10:00 hodin, vstupné 60 Kč. 

 

Koncert Jana Ostrého a Silvie Ježkové 
V pořadí 448. koncert KPH představil ve čtvrtek 22. února od 19:00 hodin v salonku Hankova 

domu posluchačům našeho špičkového flétnistu světového formátu Jana Ostrého. Studoval 

například na CNR de Versailles nebo jako stipendista francouzské vlády na Conservatoire 

National Supérieur de Musique de Lyon ve třídě proslulého flétnisty Ph. Bernolda, kde 

ukončil studium s jednomyslným udělením prestižní 1. ceny. V současné době vyučuje na 

Pražské konzervatoři a na Ostravské univerzitě. Od roku 2001 je stálým pedagogem na 

European Flute Academy v rakouském Fissu a od roku 2003 i na hudebních seminářích při 

festivalu Neuberger Kulturtage. 

Silvie Ježková vystupuje na domácích i zahraničních pódiích (Francie, Německo, 

Nizozemí, Rakousko), natočila také snímky pro ÖRF, Radio 4 Netherlands a Český rozhlas. 

Od roku 2000 působí na Pražské konzervatoři. 

Jejich koncert – výběr vrcholných a výjimečných skladeb flétnového repertoáru – byl 

pro posluchače jistě nevšedním zážitkem. Zaznělo na něm Rondo e-moll (F. X. Mozarta); 

Sonáta Es-dur K.452, Largo-Allegro moderato, Larghetto a Allegretto (W. A. Mozarta); 
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Introdukce, téma a variace na píseň Trockne Blumen D. 802, op. posth. 160 (F. Schuberta); 

Prélude á ľ aprés-midi ď un Faune L 86 (Preludium k Faunovu odpoledni) (C. Debussyho); 

Sonáta D-dur op. 94, Moderato, Scherzo, Andante a Allegro con brio (S. Prokofjeva). 

Vstupné 130 Kč. 

 

„Třetí prst na levé ruce“ 
V pondělí 26. února 2018 zhlédli diváci v sále Hankova domu od 19:00 hodin divadelní hru 

v předplatném „Třetí prst na levé ruce“.  

Ta v roce 2004 získala hned několik ocenění na slavném Edinburgh Fringe festivalu. 

Hořkosladké drama britského autora a herce Dermota Canavana, s autobiografickými prvky, 

divákům vyprávělo o životě jeho sester. Niamh a Grace, které si kdysi byly velmi blízké, 

postupně rozkrývaly svůj komplikovaný vztah s autoritativním otcem, citlivé období se svoji 

milovanou maminkou, i to, proč se jejich cesty na čas rozešly. Hru diváci viděli v podání 

hereček Martiny Randové (Niamh) a Ivy Pazderkové (Grace) z Divadla Na Fidlovačce, 

vstupné 320, 340 a 360 Kč.  

Zdroj: Městské kulturní zařízení Hankův dům Dvůr Králové nad Labem 

 

Kino Svět 
„S láskou Vincent“ 
Zajímavý celovečerní snímek o malíři Vincentu van Goghovi navazuje na 

slova samotného génia, který kdysi pronesl, že „může komunikovat pouze 

skrze své malby“. Film byl natočen v kombinací hraného filmu a animace originálních 

olejomaleb. Konkrétně se jednalo o 66 960 originálních olejomaleb vytvořených 125 umělci 

z celého světa podle 94 původních van Goghových děl.  

Režie D. Kobiela a H. Welchman, hrají S. Ronan, D. Booth atd. Délka filmu 95 minut, 

přístupný byl od 12 let.  

Kino Svět film uvedlo v úterý 27. února od 19:00 hodin, vstupné 100 Kč. 

Zdroj: Kino Svět Dvůr Králové nad Labem 

 

Městské muzeum 
„K lepším zítřkům“ 
Období mezi léty 1948–1968 představila ve výstavním sále Špýcharu 

výstava „K lepším zítřkům“.  

Dobové materiály i plakáty s výjevy ze života socialistického člověka a tehdejší 

společnosti – ženy jako traktoristky, s pohledem vstříc budoucnosti, muži jako horníci, 

hutníci, vojáci nebo milicionáři. Bílé holubice – znamení míru, vznášející se nad pionýrskými 

šátky. I ty dokumentují a pomáhají dokreslit například období našich dějin, které doprovázela 

násilná kolektivizace, znárodňování majetků i politické procesy.  

Vyšším ročníkům výstava připomněla dobu, kterou prožili jejich rodiče nebo oni sami 

jako děti, mladším ročníkům pak přiblížila a možná i pomohla lépe pochopit nelehké období, 

ve kterém žili jejich rodiče, babičky, dědové a další příbuzní.  

Výstava byla otevřena ve čtvrtek 1. února a ve výstavním sále Špýcharu potrvá až do 

neděle 25. března 2018. Vstupné 20 a 40 Kč. 
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„Omyly a nepravdy v rané historii města“ 
Nad přesným datem založení našeho města, řadou událostí (včetně okolností nálezu Rukopisu 

královédvorského a jeho pravosti), významnými osobnostmi, které ať právem, či podle 

pověstí jsou údajně s naším městem spjaty, visí dosud otazníky.  

Zpřístupnění archivů – které byly v minulosti pro běžné badatele nepřístupné, nebo 

kam byl jejich přístup omezen – včetně možností získání řady dosud nepublikovaných 

informací i prostřednictvím virtuálních přístupů (on-line zveřejňovaných matričních záznamů, 

katastrálních map, archivních záznamů, městských kronik, odborných prací včetně prací 

vědeckých apod.) – ale i nové archeologické průzkumy či nálezy historických podkladů nejen 

ve státních a městských archivech, ale například i v archivech církevních – to vše by mohlo 

některé události ozřejmit, upřesnit, potvrdit, či naopak vyvrátit. 

Ve čtvrtek 8. února 2018 se od 17:00 hodin pokusil v přednáškovém sále Špýcharu 

Karel Martinek vyvrátit některé mýty, týkající se českého pojmenování města, městského 

znaku a královny Žofie Bavorské. Přednáška naplnila celý sál. Vstupné 30 Kč. 

 

Loutkové pohádky 
Divadélko Zvoneček sehrálo v neděli 11. února od 16:00 hodin v přednáškovém sále 

Špýcharu malým divákům loutkovou pohádku „Kašpárkovo pometlo zametlo“ a v neděli 

25. února, také od 16:00 hodin, pohádku „Baba Jaga“. Vstupné dobrovolné.  

 

„H2Omx“ 
Dokumentární film s netradičním názvem „H2Omx“ kombinuje odborný pohled s osobním 

svědectvím lidí, kterých se situace bezprostředně dotýká.  

Mexico City leží na místě, kde kdysi bylo jezero. Tam, kde dříve bylo vody dostatek, 

se nyní voda musí draze přivádět. Silně znečištěná odpadní voda pak protéká venkovskými 

oblastmi, kde ji farmáři používají k zavlažování polí se zeleninou. Řešením této neúnosné 

a pro lidský organismus nebezpečné situace je nadějný inženýrský projekt, prostřednictvím 

kterého by se využívala voda dešťová. Tento projekt je však teprve v začátcích… 

Film režiséra José Cohena a Lorenza Hagermana promítlo královédvorské muzeum 

v přednáškovém sále ve čtvrtek 15. února od 18:00 hodin. Vstupné zdarma. 

Zdroj: Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem 

 

Městská knihovna Slavoj 

Pohádky pro děti 
Pohádky pro děti byly v knihovně připraveny i v měsíci únoru.  

V sobotu 3. února od 15:00 hodin sehrála v sálku knihovny 

Loutková scéna Klíček zcela novou maňáskovou pohádku „Sůl nad 

zlato“. Během vystoupení bylo otevřeno i oddělení pro děti.  

O čtrnáct dnů později, v sobotu 17. února, pak Klíček rovněž od 15:00 hodin sehrál 

v sálku knihovny maňáskovou pohádku „O hodných zvířátkách a zlé koze“.  

Vstupné na každé z těchto představení činilo 10 a 20 Kč. 
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Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny 
Král Abecedník I. a jeho pohádkoví pomocníci pasovali od pondělí 5. do pátku 16. února 

v sálku knihovny také v letošním roce prvňáčky na čtenáře knihovny. Malí čtenáři od nich při 

pasování obdrželi také svůj první čtenářský průkaz.  

 

Hrajeme si s pohádkami 
V další „Pohádkoterapii“ si děti v pondělí 19. února v sálku knihovny od 13:30 hodin 

pohádky nejen poslechly, ale také si je zahrály. Pro děti od sedmi let byl vstup zdarma.  

 

Internet pro začátečníky i mírně pokročilé 
Až do pondělí 26. února 2018 si zájemci mohli v knihovně podat přihlášky do kurzů „Internet 

pro začátečníky“ a „Internet pro mírně pokročilé“. Kurzovné bylo stanoveno na 200 Kč, 

výuka bude probíhat od úterý 6. března po čtyři týdny, vždy v úterý a ve středu. 

Zdroj: Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem  

 

ŠKOLSTVÍ 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Základní škola Schulzovy sady 
Projekt EDISON  
Organizace AIESEC je největší organizací na světě řízenou studenty. Její 

snahou je, aby se mladí lidé seznámili s životem, kulturou a zvyky v jiných 

zemích, byli tolerantní k příslušníkům jiných národů a kultur atd. 

Do jejího projektu EDISON se již čtvrtým rokem úspěšně zapojuje také ZŠ Schulzovy sady. 

Od neděle 4. do neděle 11. února tak škola ve svých prostorách hostila studenty z Číny, z 

Egypta, Indonésie, z Ruska, Taiwanu, z Turecka a z Vietnamské republiky. Ti žákům pátých 

až devátých ročníků přednášeli o historii, zvycích, životě a zajímavostech ve svých zemích. 

Při komunikaci s nimi, i při společných programech mimo vyučovací dobu, si žáci 

přirozeným způsobem procvičili také angličtinu. 

 

Ze školky do školy 
Zahájení povinné školní docházky se všemi školními povinnostmi znamená pro děti velkou 

změnu, která zásadním způsobem změní nejen jejich život, ale je i velkou změnou pro jejich 

rodinu. Aby „přechod“ ze školky do školy byl pro děti co nejméně traumatizující a aby se děti 

do školy naopak těšily, pořádají školy pro předškoláky a jejich rodiče nejrůznější akce. 

Ve čtvrtek 8. února 2018 se tak v ZŠ Schulzovy sady uskutečnila první návštěva 

z cyklu návštěv předškolních dětí a jejich rodičů, na kterých se děti měly možnost seznámit se 

školním prostředím během připravených aktivit pod názvem „Zpívánky“, něco nového se 

naučit a poznat i své budoucí spolužáky. Rodiče pak měli možnost poznat zdejší pedagogy. 

Ve čtvrtek 15. února čekala děti „Zábavná matematika“ a ve čtvrtek 22. února „Hrátky 

s písmenky“.  

Návštěvy školy se každý čtvrtek konaly od 15:30 do 16:30 hodin, poslední se 

uskutečnila ve čtvrtek 1. března 2018.  
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Pozvánka na ples 
Unie rodičů a přátel při ZŠ Schulzovy sady uspořádala v sobotu 17. února 2018 v Hankově 

domě „23. ples ZŠ Schulzovy sady“ (bližší informace – viz „Plesová sezona 2018“ – pořady 

v Městském kulturním zařízení Hankův dům v této kronice). 

 

Dětský karneval 
Školní družina ZŠ Schulzovy sady připravila pro předškoláky a malé školáky zábavné 

odpoledne s písničkami, tancem i malým občerstvením. Konalo se ve školní jídelně u parku 

v sobotu 24. února od 14:00 do 16:00 hodin a zúčastnilo se ho na sto padesát dětí a dospělých.  

Vstupné 20 Kč, o zábavu se postarala „Agentura VOSA Trutnov“. 

Zdroj: ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové nad Labem 

 

Základní škola Podharť 
„Den otevřených dveří“ a „Masopustní průvod“ 
V úterý 13. února od 10:30 do 17:00 hodin si široká veřejnost mohla 

v rámci „Dne otevřených dveří“ prohlédnout bezbariérový komplex budov 

ZŠ Podharť, a to včetně tělocvičny, posilovny, jídelny a prostor školní 

družiny, mohla i zhlédnout ukázku daltonské výuky, která je na škole při opakovacích 

hodinách na 1. stupni používána již patnáct let. 

Návštěvníci se navíc mohli zúčastnit také masopustního průvodu, který od 10:15 hodin 

vyšel od budovy školy. Zapojily se do něho i děti z MŠ Slunečná a ze škol z Kocbeře 

a z Hajnice. Průvod prošel nejen celou Podhartí, ale zavítal i před městskou nemocnici. 

Masopustní průvody v minulosti pravidelně pořádal zdejší spolek Cvrndorf a výtěžek 

z této akce byl používán právě na podporu činnosti tehdejší školy. Průvod, který v současnosti 

škola každoročně pořádá, na tuto tradici již dvanáctým rokem úspěšně navazuje.   

 

Škola získala dotaci z MŠMT 
Město Dvůr Králové nad Labem přispívá každoročně zdejším školám na pokrytí nákladů 

spojených s výukou plavání dětí 2. a 3. tříd, finančně se na výuce podílí i Královéhradecký 

kraj. Tyto prostředky ale nepokrývají náklady na dopravu, kterou si zatím hradí rodiče dětí. 

ZŠ Podharť si proto podala žádost o dotaci „v rámci rozvojového programu k podpoře 

výuky plavání na 1. stupni základních škol“ na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

a získala tak částku ve výši 40.600 Kč, která je účelově vázána právě jen na pokrytí nákladů 

na dopravu.  

Zdroj: ZŠ Podharť Dvůr Králové nad Labem 

 

Základní škola 5. května  
Zlato pro břišní tanečnice 
O víkendu 17. – 18. února se v Náchodě konal již 7. ročník soutěže v orientálních 

tancích „Hvězda orientu“. Ani v letošním roce na ní nechyběla skupina Malika – 
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děvčata, která navštěvují kroužek břišních tanců na ZŠ 5. května. Ta si na soutěži „vytančila“ 

1. místo v kategorii „děti do 12 let“ (další informace v kapitole „Zprávy ze sportu/Hvězda 

orientu“ v této kronice). 

 

Projekt EDISON 
Do projektu EDISON, který organizuje mezinárodní studentská organizace AIESEC, se 

v našem městě zapojila opět po dvou letech i ZŠ 5. května. Od pondělí 12. do neděle 

18. února 2018 tak škola „hostila“ čtyři zahraniční univerzitní studenty z Číny, Taiwanu, 

Indonésie a z Turecka, kteří byli ubytování v rodinách žáků a jedné učitelky. 

Stážisté vedli celý týden výuku na druhém stupni i v nižších třídách, ve kterých jim 

pomáhali s překladem žáci deváté třídy. Jediným komunikačním jazykem totiž byla 

angličtina, takže žáci měli jedinečnou příležitost otestovat si svoje jazykové znalosti 

a dovednosti. V jednotlivých výukových blocích byli žáci seznámeni se základními 

informacemi o dané zemi vyučujícího studenta, hráli hry, tancovali tradiční tance 

a diskutovali. 

Ve středu 14. února se v tělocvičně školy konala tzv. Global Village – akce, při které 

žáci mohli navštívit jednotlivá stanoviště stážistů a dozvědět se o jejich zemi, životě a kultuře 

ještě více. Cizinci si naopak měli možnost prohlédnout naše město a jeho okolí a zúčastnit se 

řady dalších zajímavých akcí, při kterých je doprovázely i jejich hostitelské rodiny.  

Náročný týden byl velmi přínosný jak pro stážisty, tak pro děti, neboť všem umožnil 

nejen si procvičit anglický jazyk a své dovednosti, ale i získat mnoho nových poznatků 

a zajímavých zážitků. 

 

„Klání malých školáků“ 
(Bližší informace viz kapitola Dům dětí a mládeže Jednička v této kronice). 

 

„Pasování prvňáčků“ 
„Pasování prvňáčků“ v Městské knihovně Slavoj se ve druhém únorovém týdnu zúčastnili 

také žáci ZŠ 5. května. 

V úterý 6. února si „král Abecedník I. pozval na pomoc na záchranu knížek před 

Písmenkožroutem“ žáky 1. A a v pátek 9. února žáky 1. B. Děti sice ještě neznají všechna 

písmenka, ale se zadaným úkolem si poradily velice dobře a „s pomocí hodného skřítka 

Slavouše Písmenkožroutovi ve zničení knížek zabránily“. Za jejich odvahu a čtení je král pak 

pasoval na čtenáře.  

Zdroj: ZŠ 5. května Dvůr Králové nad Labem 

 

Základní umělecká škola R. A. Dvorského 

Třídní koncert 
Ve čtvrtek 1. února 2018 se v sále školy od 17:00 hodin uskutečnil „Třídní 

koncert“, na kterém svá sólová vystoupení na trubku, lesní roh a pozoun 

přednesli za doprovodu klavíru žáci ze třídy žesťových nástrojů Vladimíry Matuškové. 
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Vystoupení uskupení Crazy Band 
Hudební uskupení Crazy Band pořádá každoročně v tomto období svůj koncert, kterým vždy 

potěší své posluchače skladbami různých žánrů a stylů. Známé skladby oživila v letošním 

roce i řada skladeb nových, které si Crazy Band připravil právě pro tento koncert. Jako host 

vystoupil také soubor Mini Band – soubor mladších žáků hry na dechové nástroje – oba 

soubory řídila Vladimíra Matušková. Koncert se konal v úterý 13. února od 18:00 hodin v sále 

školy. 

 

„Nebojme se soutěžit...“ 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo v letošním školním roce soutěž 

základních uměleckých škol také ve hře na dechové nástroje. Vybraní žáci, kteří se na tuto 

soutěž připravují, představili posluchačům své skladby ve čtvrtek 15. února od 16:00 hodin 

v sále školy na koncertě nazvaném „Nebojme se soutěžit…“. 

 

„Proměny tváře“ 
Rovněž ve čtvrtek 15. února 2018, ale od 18:00 hodin, se v galerii Otto Gutfreunda konala 

vernisáž výstavy obrazů a soch akademické sochařky Dagmar Štěpánkové Černé. Slovem 

návštěvníky provedl Ladislav Peřina, v hudebním programu vystoupili učitelé ZUŠ. Výstava 

trvala do pátku 23. března 2018. 

 

Únorový koncert 
Další z pravidelných veřejných koncertů, na kterém vystoupili žáci hudebního oboru, se v sále 

školy uskutečnil ve čtvrtek 22. února 2018 od 18:00 hodin. 

 

Okresní kolo soutěže ve zpěvu 
V pátek 23. února se vybraní žáci sólového zpěvu z oddělení Jany Machkové a Zdeňka 

Jirouska zúčastnili v Základní umělecké škole A. M. Buxtona v Úpici okresního kola soutěže 

ve zpěvu, kterou pořádají základní umělecké školy. 

Zdroj: ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem 

 

STŘEDNÍ ŠKOLY 

Gymnázium Dvůr Králové nad Labem 
Další „Den otevřených dveří“ 
V sobotu 17. února 2018 od 9:00 do 12:00 hodin měli budoucí studenti i jejich 

rodiče další možnost prohlédnout si učebny a ostatní prostory školy. Informace 

o přijímacích zkouškách a studiu pak byly zájemcům k dispozici v aule školy v 10:30 hodin. 

Škola nabídla také možnost získat informace telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. 

Již druhým rokem je termín podání přihlášek posunut na čtvrtek 1. března, žák si může 

vybrat maximálně dvě střední školy, na které se v prvním kole hlásí, přičemž pořadí škol není 

rozhodující. Přijímací testy jsou pak zadávány a vyhodnocovány centrálně, organizací 

CERMAT.  

Zdroj: Gymnázium Dvůr Králové nad Labem 
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Střední škola informatiky a služeb 

Dvůr Králové nad Labem 
„Kalibr cup Lanškroun“ 

Mezinárodní kosmeticko-kadeřnická soutěž „Kalibr cup“ v Lanškrouně, v letošním roce na 

téma „Mystic gothic“, se uskutečnila ve čtvrtek 8. února 2018. V účesové tvorbě soutěžilo 

32 žáků, mezi nimi i královédvorská studentka druhého ročníku oboru „Kosmetické služby, 

kadeřník – vizážista“ Jana Blažková, která v opravdu silné konkurenci v soutěži obsadila 

2. místo.  

V kategorii „Make-up“ se pak Adéla Foltýnová z 3. ročníku umístila v první desítce. 

Obě žákyně postupují do pražského finále.  

Školu v soutěži důstojně reprezentovaly i další dvě studentky – Dominika Nováková 

a Veronika Uríková. 

 

Reprezentační ples 

„12. Reprezentační ples 2018“ pořádala škola a Unie rodičů při SŠIS v aule školy od 

20:00 hodin v pátek 23. února 2018. Kapela Lucky Band z Hradce Králové, Martin Maxa, 

raut i snídaňový raut, bohatá tombola a foto koutek, to vše vytvořilo účastníkům plesu 

příjemnou atmosféru a přispělo k tomu, že si svůj ples opravdu vychutnali. Cena vstupenky 

činila 390 Kč.  

 

Maturitní ples 

Tentýž den se pak ve sportovní hale Techtex v Hostinném konal maturitní ples studentů 4. B 

oboru „Aplikovaná chemie“. Po slavnostním zahájení v 19:00 hodin následovalo předtančení 

a ve 20:00 hodin šerpování. K poslechu a k tanci hrála kapela Black Jack, nechyběla tombola 

a půlnoční zašlapávání šerp. Vstupné činilo 220 Kč. 

Zdroj: SŠIS Dvůr Králové nad Labem 

 

ZÁJMOVÁ ČINNOST 

Dům dětí a mládeže Jednička 
Pololetní bowling  
Také o letošních pololetních prázdninách se již tradičně konal turnaj 

v bowlingu. V pátek 2. února 2018 se před budovou Sport Wordu sešlo 

celkem 28 zkušených, ale i naprosto začínajících hráčů. Do celkových 

výsledků turnaje byly započítány dvě celé hry, účastníci byli rozděleni do tří kategorií podle 

ročníku narození.  

V I. kategorii, ve které soutěžilo jedenáct hráčů (ročník narození 2007–2010), obsadil první 

místo David Řeháček (150 bodů), druhý byl Alexandr Kalivoda (123 bodů) a třetí Anna 

Kořenová (se ziskem 122 bodů).  

Ve II. kategorii (rok narození 2004–2006) se v konkurenci osmi hráčů umístil na prvním 

místě Jaromír Řeháček (200 bodů), na druhém místě Vít Kudrnovský (187 bodů) a třetí byl 

Filip Mencl (se 161 body).  
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Ve III. kategorii, do které bylo zařazeno zbývajících devět hráčů, se absolutní vítězkou 

turnaje stala paní Lidmila Hrdinová se ziskem 256 bodů, druhé místo obsadil Jan Chadraba 

(184 bodů) a na třetím místě se umístil Ondřej Kade (168 bodů). 

Všichni hráči turnaje získali za svoji snahu drobnou odměnu. 

Zdroj: z příspěvku V. Málkové z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku 

upravila kronikářka  
 

„Klání malých školáků“ 
Sedmého ročníku „Klání malých školáků“ se v úterý 6. února zúčastnily v kině Svět čtyři 

pětičlenné týmy z královédvorských škol, složené ze žáků třetích, čtvrtých a pátých tříd.  

Čekala je opět tři tematická soutěžní kola – jazykové, společenskovědní a logické. 

V nich mohly děti zúročit nejen vědomosti a dovednosti získané ve škole, ale i své postřehy 

z běžného života, z volnočasových aktivit, nebo informace z knih.  

Součástí úkolů bylo určování sloves, slovíčka z angličtiny na téma jídlo a nápoje, cizí 

slova nebo matematické rébusy, otázky z pohádek, všeobecné znalosti ze světa sportu 

a kultury, nebo postřehové hry. Nechyběla témata z dopravní výchovy nebo z oblasti třídění 

odpadů a novinkou bylo i zadání v angličtině. Letos poprvé tak děti doplňovaly slovíčka do 

textu anglické písničky. 

Výkony všech týmů byly velmi vyrovnané a mezi jednotlivými umístěními byly 

minimální rozdíly, takže o druhém a třetím místě musel dokonce rozhodnout doplňkový úkol.  

Na čtvrtém místě se umístily děti ze ZŠ 5. května, bronzovou příčku obsadila 

ZŠ Podharť a „ze stříbra“ se radovaly děti ze ZŠ Schulzovy sady. Putovní pohár si pak 

převzali žáci ze ZŠ Strž. Všechny týmy získaly pěkné věcné ceny, které připravil Dům dětí 

a mládeže Jednička, město Dvůr Králové nad Labem a společnost Carla. 

Část úkolů si, za drobnou odměnu, mohli v tzv. klání publika vyzkoušet i sami diváci, 

kteří zaplnili hlediště kina a soutěžícím vytvořili vynikající atmosféru. 

Zdroj: z příspěvku I. Hanušové z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku 

upravila kronikářka  

 

Soutěž a výstava dětských prací „Sněhulák“ 
V prosinci 2017 vyhlásil DDM Jednička výtvarně-rukodělnou soutěž s názvem „Sněhulák“, 

do které bylo soutěžícími zasláno celkem 180 prací. Od pondělí 12. do středy 14. února 2018 

byly všechny práce vystaveny v DDM Jednička, kde si je prohlédlo 77 návštěvníků. Mohli si 

tak prohlédnout práce dětí z DDM, z mateřských a základních škol i studentů škol středních – 

konkrétně z MŠ Dubenec; z královédvorské Mateřinky; z MŠ Trutnov; ze ZŠ Schulzovy sady; 

ZŠ Strž; z Gymnázia Dvůr Králové nad Labem; ze ZŠ a MŠ Bílá Třemešná, z DDM Domeček 

z Hořic; ze ZŠ E. Beneše z Písku; z MŠ Mikulov či Sojovice; z Dětské ozdravovny ve Dvoře 

Králové nad Labem i z DDM Jednička. 

V soutěži „JEDNOTLIVCI“ se z královédvorských soutěžících umístili:  

V kategorii 5–6 let (malba, kresba): na prvním místě Aneta Larová (6 let) ze ZŠ Strž; na 

druhém místě Jitka Marelová (6 let) – Kutílek DDM Jednička. 

V kategorii 7–8 let (malba, kresba): na druhém místě Nella Malá (7 let) – DDM Jednička; 

na třetím místě Anežka Holanová (8 let). 

V kategorii 9–10 let (malba, kresba): na druhém místě Valerie Flosová (9 let) – Výtvarné 

dílny OČKO Dvůr Králové nad Labem; na třetím místě Diana Procházková (10 let) ze 

ZŠ Schulzovy sady. 

V kategorii 11–12 let (malba, kresba): na prvním místě Anna Hainová ze ZŠ Strž. 

V kategorii 13–14 let (malba, kresba): na druhém místě Dorota Zelinková (14 let) – 

Gymnázium Dvůr Králové nad Labem a na třetím místě Natálie Slezáková (13 let) ze 

ZŠ Schulzovy sady. 
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V kategorii 15 let a výše (malba, kresba): na prvním místě Ester Ruščická ze ZŠ Schulzovy 

sady a na druhém místě Tereza Janská (15 let) z Gymnázia Dvůr Králové nad Labem. 

V kategorii prostorové práce: na prvním místě Josefa Šormová (6 let) – Keramika I. DDM 

Jednička; na druhém místě Anežka Holanová (8 let) a na třetím místě Adéla Hulíková (14 let) 

ze ZŠ Schulzovy sady. 

KOLEKTIVNÍ PRÁCE: 

V kategorii prostorové práce obsadil první místo kolektiv ZŠ Strž – 5. třída a na druhém místě 

se umístil kolektiv královédvorské Mateřinky. 

Hlasovat a vybrat nejlepší dětskou práci měli možnost také návštěvníci. CENU 

NÁVŠTĚVNÍKŮ VÝSTAVY tak získala Ester Ruščická ze ZŠ Schulzovy sady. 

Zdroj: z příspěvku A. Huškové z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku 

upravila kronikářka  

 

Karnevalové veselí 
Také v letošním roce pořádal DDM Jednička tradiční „Dětský karneval“.  

Konal se v neděli 18. února od 15:00 do 17:30 hodin v aule Střední školy informatiky 

a služeb na Benešově nábřeží a zúčastnilo se ho 209 dětí a dospělých. 

Na děti čekal bohatý program. K tanci jim již podruhé hrál DJ Furat, který pro ně měl 

připraveno i překvapení v podobě bublin z velkého bublifuku. Sladké odměny na děti čekaly 

za jejich účast v zábavných hrách, s klaunem, Pipi dlouhou punčochou, Minnie a námořníkem 

se mohly naučit několik lehčích tanečních choreografií, nebo zhlédnout taneční vystoupení 

kroužků, působících pod Jedničkou – obou skupin mažoretek i „Orientálních tanečnic“. 

O sólové vystoupení se postarala Lada Patzeltová, nechybělo slosování o zajímavé ceny 

a fotografování všech masek, takže všichni jistě z karnevalu odcházeli spokojení. 

Zdroj: z příspěvku V. Málkové z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku 

upravila kronikářka  

 

Výstava Kameny a zkameněliny 
Od úterý 20. do pátku 23. února 2018 se ve společenské místnosti DDM Jednička uskutečnila 

výstava „Kameny a zkameněliny“, kterou navštívilo celkem 174 žáků a pedagogů ze 

ZŠ Schulzovy sady a ZŠ Podharť, a která v oblasti neživé přírody přispěla k rozšíření jejich 

znalostí. 

Základem výstavní expozice byly velkoplošné panely, které představily drahokamové 

odrůdy nerostů, zejména křemene, a jejich naleziště převážně v České republice. Žáci se 

z výkladu a z obrázků také dozvěděli, které vlastnosti musí splňovat drahý kámen a jakým 

způsobem se dá zpracovat. Zvláštní pozornost byla věnována drahým kamenům 

a „zkamenělým dřevům“ z Podkrkonoší a dvěma typicky českým kamenům – vltavínu 

a českému granátu, připomenuty byly i ceněné královédvorské pískovce.  

Bez zajímavosti nebyly ani texty věnované nálezům českých fosilií – trilobitům, 

různým mlžům a nálezu části nohy dinosaura. Výstava by nebyla úplná, kdyby na ní chyběly 

ukázky nerostů a zkamenělin. Žáci si tak mohli prohlédnout kamenné pecky s výstelkou 

krystalů, tzv. geody, surové i leštěné araukarity, leštěné acháty, jaspisy a také fosilie trilobitů. 

Zastoupení tu měly rovněž zkameněliny ze světa, například seskupení leštěných schránek 

hlavonožců orthoceras z Madagaskaru, amonit z Maroka, nebo dvě fosilie koster pravěkého 

ještěra Mesosaura z Brazílie. Obohatily ji také exponáty ze sbírek brusičů a sběratelů kamenů 

pana Voňky a pana Sedlačíka, kteří zapůjčili několik zajímavých ukázek leštěných kamenů  

a araukaritů. 

Zdroj: z příspěvku V. Jiřičky z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku upravila 

kronikářka   
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Mateřské centrum Žirafa 
Jdeme do zoo 
V pátek 9. února 2018 navštívilo MC Žirafa za zvýhodněné vstupné 

královédvorské zoo (nyní Safari Park Dvůr Králové). Sraz byl v 9:30 hodin na 

velkém parkovišti u vjezdu do Safari Parku, oblíbená prohlídka „obyvatel“ 

zoo, včetně safari městečka, se líbila nejen dětem.  

 

Beseda s Janou Bartoňovou 
Další z besed, tentokrát na téma „Spánek“, se v MC Žirafa konala ve čtvrtek 15. února od 

10:00 hodin. Vstupné 40 Kč. 

 

Maškarní karneval 
Příjemné odpoledne plné her a tance, spojené s odměnou pro pilné žáky a studenty, čekalo 

návštěvníky MC Žirafa od 16:00 hodin v pátek 23. února 2018. Maškarní karneval, 

občerstvení a (na rozdíl od vstupného 50 Kč pro všechny ostatní účastníky) snížené vstupné 

10 Kč pro žáky a studenty, kteří se prokázali vysvědčením, na kterém byly pouze jedničky 

a dvojky, malé návštěvníky jistě potěšily. 

Zdroj: výběr z informací o programech MC Žirafa Dvůr Králové nad Labem 

 

ZPRÁVY ZE SPORTU 

Klub českých turistů Dvůr Králové nad Labem 
Před 120 lety vznikl v našem městě Klub českých 

turistů  
Klub českých turistů v Praze byl založen 11. června 1888 z iniciativy 

tehdejších nadšenců. Za předsedu si na ustavujícím sjezdu zvolil známého cestovatele 

a veřejného činitele Vojtěcha Náprstka. Od dalšího roku byly pak zakládány i mimopražské 

odbory KČT.  

Dopisem ze dne 17. ledna 1898 Klub českých turistů v Praze oznámil 

královédvorskému Dr. Kropáčkovi, že „výnosem slovutného místodržitelství pro království 

České ze dne 20. 12. 1897 bylo schváleno utvoření místního odboru K. Č. T. ve Dvoře Králové 

nad Labem“. 

Ustavující schůze se v našem městě konala 27. února 1898 a zúčastnilo se jí 

15 zakládajících členů. V roce 1906 měl odbor již 118 členů a byl čtvrtým nejsilnějším 

odborem ze čtyřiceti dvou odborů KČT v českých zemích. Ve své činnosti se nevěnoval jen 

turistice, ale i osvětové a výchovné činnosti. V roce 1904 například inicioval ochranu 

sochařských děl v Betlémě, jeho nákladem byla vydána i brožura „Hrabě František Antonín 

Špork a památky umění sochařského v Betlémě“ (autorů PhDr. Kropáčka a F. Halíka). Odbor 

zajišťoval údržbu pěších tras, pořádal osvětové přednášky, společenské, ale také charitativní 

akce na podporu mládeže ze sociálně slabších rodin. V roce 1923 zakoupil pro chatu na 

Zvičině hvězdářský dalekohled a v letech 1925–1926 zde byla osazena otáčivá rozhledna. 

V letech 1928–1931 byla z podnětu odboru vybudována na Zvičinu i silnice. 

Po záboru pohraničí v roce 1938 pořádal odbor výlety do neobsazeného okolí a do 

Českého ráje – v tomto období sdružoval dvě stě čtyřicet dětí a studentů.  
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Nelehké období čekalo královédvorský KČT po druhé světové válce. Po únoru 1948 

přešel odbor do Sokola, v červenci 1952 do TJ Jiskra Juta a v 70. letech, v rámci sloučení 

dvou královédvorských tělovýchovných jednot, do TJ Dvůr Králové jako odbor turistiky.  

I v tomto období ale zajišťoval činnost cyklistického a vodáckého oddílu, pořádání 

orientačních závodů na okresní i krajské úrovni, autokarové zájezdy, dálkové pochody, 

zajišťoval brigádnickou činnost při rekonstrukci městského koupaliště a stadionu atd.  

Po roce 1989 se sice stal opět odborem Klubu českých turistů, v roce 1999 ale nastala 

krize. Odbor se rozpadl na dva odbory, z nichž jeden pak následně odešel z řad KČT. 

Důsledkem byl razantní úbytek členů. V současné době odbor pracuje pod názvem „Dvoráci“.  

Velice ceněnou činností je (a byla i v minulosti) péče značkařů, která v současné době 

zahrnuje 75 km značených turistických tras, 24 km cykloturistických tras a ve spolupráci 

s dalšími cykloznačkaři se odbor stará i o 399 km cyklotras ve značkářském obvodu Trutnov. 

Ohodnocením práce značkařů odboru „Dvoráci“ bylo i udělení „Ceny města Dvůr Králové 

nad Labem“ vedoucímu značkaři Stanislavu Medunovi „za celoživotní dílo v oblasti 

turistiky“ v sále Hankova domu v úterý 24. října 2017. 

Zdroj: KČT Dvůr Králové nad Labem 

 

Svaz mažoretek a twirlingu České republiky – 

NBTA, z. s. 

Mistrovství ČR v twirlingu 
Svaz mažoretek a twirlingu České republiky – NBTA, z. s., sdružuje 

mažoretkové a twirlingové skupiny, týmy a jednotlivce z celé České 

republiky. Vznikl v roce 2001 a v současné době má přes dva tisíce členů. Jednou z jeho 

činností je pořádání akcí pro děti a mládež, mezi nejprestižnější soutěže patří Mistrovství 

České republiky v twirlingu WBTF (World Baton Twirling Federation). Tento půvabný sport 

v sobě spojuje tanec, gymnastiku a balet s použitím tzv. twirlingové hůlky. 

V sobotu 24. února 2018 od 9:00 hodin se Mistrovství České republiky 

v twirlingu WBTF konalo, pod záštitou starosty Ing. Jana Jarolíma 

a s podporou řady lokálních firem, ve sportovní hale ZŠ Strž v našem 

městě. Nejlepší soutěžící získali tituly mistrů ČR a také nominaci na 

Evropský pohár, který se v červenci letošního roku uskuteční v Irsku, a na 

mistrovství světa, které se bude konat v srpnu v USA. 

Zdroj: Svaz mažoretek a twirlingu České republiky – NBTA, z. s. 

 

„Hvězda orientu“ 
Za podpory Královéhradeckého kraje se v SVČ Déčko Náchod uskutečnil v soboru 17. února 

již 7. ročník soutěžní přehlídky orientálního tance – kategorie pro děti a dívky do 18 let – 

v neděli 18. února pak taneční přehlídka „Hvězda orientu“ pokračovala pro soutěžní kategorie 

dospělé tanečnice a taneční skupiny. 

Během soutěže, které se zúčastnily tanečnice z Čech, z Polska i ze Slovenska, viděli 

diváci kolem 200 tanečních vystoupení.  
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I letos se soutěže zúčastnily dívky a ženy z našeho města, které své taneční umění 

pravidelně „pilují“ pod vedením lektorky Kateřiny Krupkové (Khattyi), a zaslouženě si domů 

přivezly zlato a bronz. 

Dětská skupina Malika ze ZŠ 5. května vyhrála v sobotu s choreografií ve stylu drum 

solo 1. místo v kategorii „Skupiny do 12 let“. 

V neděli, v kategorii „Rodinná dua“, obsadily Marcela a Pavla Tafilovy 3. místo 

a v kategorii „Bollywood a indické tance –  solo“ rovněž třetí místo získala Jana Sýkorová. 

Zdroj: www.hvezda-orientu.wz  

 

Krasobruslařský klub 

Dvůr Králové nad Labem, z. s. 

„Hronovská bruslička“ 
Šestnáct členů Krasobruslařského klubu Dvůr Králové nad Labem se v sobotu 17. a v neděli 

18. února zúčastnilo v Hronově 2. ročníku závodu „Hronovská bruslička“.  

V sobotu získaly medaile v rámci Poháru ČKS – Amélie Šimková v kategorii žačky 

nejmladší B (2. místo); Sára Slavíčková v kategorii žačky mladší A (3. místo) a Andrea 

Sommerová v kategorii žačky A (2. místo), Štěpán Břeň pak uspěl v kategorii žáci mladší A 

(1. místo). Štěpán a Andrea se zároveň stali i přeborníky Královéhradeckého kraje. 

V neděli medailové úspěchy pokračovaly v kategoriích projektu Bruslička – o bronz se 

zasloužila Kateřina Hudoková (kategorie C2), o zlato a stříbro Kateřina Karbanová a Aneta 

Drobná v kategorii přípravka. Pěkné umístění v kategorii přípravka získala i Adriana 

Čermáková (5. místo) a v kategorii C2 Karolína Křížová (4. místo). 

Zdroj: Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem, z. s. 

 

1. HK Dvůr Králové nad Labem 
Zápasy prvoligových házenkářů 
Prvoligovým házenkářům na domácí palubovce příliš štěstí nepřálo. Ve 

sportovní hale Strž prohráli čtyři z dosavadních pěti zápasů (pokaždé šlo 

o těsné výsledky) a v únoru bohužel „nestačili“ ani na Náchod, takže zápas 

HK Dvůr Králové n. L. – TJ Náchod skončil s výsledkem 17:18 (8:7). 

Zdroj: 1. HK Dvůr Králové nad Labem 

 

Oddíl Karate – DO Dvůr Králové nad Labem 

„Velká cena Trutnova v karate 2018“ 
V sobotu 3. února 2018 se v Trutnově ve sportovní hale ZŠ Komenského konal 

7. ročník turnaje „Velká cena města Trutnova“ v karate. Turnaje se zúčastnilo 

305 závodníků ze čtyřiceti klubů, z toho tři kluby byly z Polska a pět z Královéhradeckého 

kraje. Soutěžilo se v kategoriích od mladšího žactva až po kategorie Masters, mezi 

http://www.hvezda-orientu.wz/
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soutěžícími bylo i třicet jedna členů všech tréninkových skupin královédvorského oddílu 

Karate – DO. Soutěž probíhala na pěti zápasištích.  

V disciplíně kata obsadila Regina Plašilová třetí místo a Jakub Šolín, startující nově 

v kategorii starších žáků 4.–5. místo. 

V přestávce mezi jednotlivými disciplínami byli vyhlášeni nejúspěšnější závodníci 

Královéhradeckého kraje za uplynulý rok – mezi oceněnými, kteří si zaslouženě odvezli 

pohár, byli i „Královédvoráci“ Vojtěch Merhulík a Regina Plašilová. 

Disciplína kumite pak královédvorskému oddílu přinesla další medaile – Regina 

Plašilová získala zlatou a stříbrnou medaili a Petra Punnerová stříbro a bronz. Po jedné 

medaili si odvezli i Damián Glazar (stříbro), Tomáš Höfer (bronz), Jakub Macháček (bronz), 

Martin Palan (stříbro) a Jakub Šolín (stříbro).  

Pro mnohé závodníky byla tato soutěž přechodem do vyšších věkových či váhových 

kategorií, všichni podali vyrovnané výkony. 

Zdroj: Karate – DO Dvůr Králové nad Labem 

 

TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem 
„Valná hromada Sokola“ 
Tělocvičná jednota Sokol Dvůr Králové nad Labem uspořádala v pátek 

23. února 2018 od 17:00 hodin v královédvorské sokolovně valnou 

hromadu, jejíž součástí bylo vedle běžného „klasického programu valné 

hromady“ také vystoupení gymnastek, ukázky ze sletových skladeb a ocenění reprezentantů 

Sokola. 

Zdroj: TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem 

 

SAFARI PARK DVŮR KRÁLOVÉ 

Nový marketingový název královédvorské zoo 
Královédvorská zoologická zahrada postupně přechází na nový 

marketingový název – Safari Park Dvůr Králové.  

„Novým jménem chceme ocenit záměr našich předchůdců, kteří se 

podíleli na vzniku Afrického safari. S myšlenkou na jeho založení přišel 

už v 60. letech minulého století tehdejší ředitel Josef Vágner, vlastní safari pak bylo poprvé 

otevřeno v roce 1989. Výjimečnost Afrického safari byla potvrzena v roce 2016, kdy bylo 

Ministerstvem kultury prohlášeno za kulturní památku. Věříme, že nový název Safari Park 

Dvůr Králové bude zahradu návštěvníkům víc přibližovat nejen jako místo, kde najdou jediné 

Africké a Lví safari ve střední Evropě, ale i jako místo neobyčejných setkání s nádhernými 

zvířaty.“ 

Zdroj: prohlášení tiskové mluvčí Safari Parku Dvůr Králové 
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Za pěkné vysvědčení levněji do Safari Parku 
Pololetní vysvědčení bez trojek, čtyřek a pětek sloužilo i v letošním roce žákům a studentům 

k tomu, aby získali zvýhodněnou cenu vstupenky do Safari Parku Dvůr Králové. 

S vysvědčením, na kterém byly pouze jedničky a dvojky, zaplatili od pátku 2. do neděle 

4. února vstupné pouze deset korun. Do Galerie Tengenenge bylo vstupné zdarma. 

 

„Archa světel a stínů aneb Zrození filmové divočiny“ 
Martin a Osa Johnsonovi byli američtí novináři, dokumentární průkopníci, kteří v Africe 

zachycovali svědectví o mizející divočině v době, kdy zde filmování bylo nebezpečnější než 

šelmy a nemoci, neexistovaly zde národní parky a fotografovat zdejší život znamenalo 

v mnoha případech nasazovat život vlastní. Jejich práce fascinovala nejen širokou veřejnost, 

ale i osobnosti jako byl Ernest Hemingway, Charlie Chaplin nebo britská královská rodina. 

Naše doba na ně ale zapomněla… 

A právě to se snaží napravit film „Archa světel a stínů“ českého režiséra 

dokumentárních filmů Jana Svatoše. Ve čtvrtek 22. února měli od 18:00 hodin návštěvníci 

v Galerii Tengenenge jedinečnou možnost vyslechnout si přednášku o tom, jak film, který se 

deset let natáčel v USA, Botswaně a v Keni, vlastně vznikal. Vstupné zdarma. Film bude mít 

premiéru v březnu t. r. 

Zdroj: Safari Park Dvůr Králové 

 

Hřiště Lví Safari soutěží o titul „Dřevěná stavba roku“ 
V soutěžní anketě „Dřevěná stavba roku“, která se v letošním roce koná již po osmé, soutěží 

95 staveb (což je druhý nejvyšší počet v historii ankety) v osmi kategoriích. 

Za oblast Trutnovska je do ní v kategorii „Dřevěná hřiště velká“ nominováno 

královédvorské „Hřiště Lví Safari“ – dětské hřiště z opracovaného akátového dřeva se čtyřmi 

věžemi propojenými lanovými lávkami, přičemž nástupní lávky jsou vytvořeny z prken. 

Dřevěné věže jsou opatřeny rákosovými stříškami a poskytují krásný výhled přímo do výběhu 

lvího safari. 

Soutěž se mimo jiné koná pod záštitou ministra zemědělství, hlasovat bylo možné od 

středy 21. února do pátku 2. března 2018. 

Zdroj: „Nadace dřevo pro život“ a Safari Park Dvůr Králové 

 

Zdravotní stav nosorožce Sudána se zhoršuje 
Podle Světového fondu na ochranu přírody (WWF) žilo ještě v roce 1960 na Zemi více než 

dva tisíce kusů severního poddruhu bílého neboli tuponosého nosorožce.  

Samec Sudán byl do Československa přivezen po svém odchytu v Súdánu 19. září 

1975 společně se samcem Saútem a samicemi Nesárí, Núrí, Nolou a Nádí.
. 
Svůj nový domov 

našel v královédvorské zoo, kde se postupně stal otcem samiček Nabiré a Nájin. 

V roce 1980 žilo kvůli útokům pytláků na naší planetě již jen patnáct zvířat tohoto 

druhu a druh jako takový se tak ocitl na pokraji vyhynutí. V roce 2009 se proto v rámci 

projektu zaměřeného na jeho záchranu čtyři nosorožci, tzn. samci Sudán a Suni společně se 

samicemi Nájin a její dcerou Fatu, vrátili do Afriky, do rezervace Ol Pejeta Conservancy 

v Keni. I nadále však nosorožci patřili ZOO Dvůr Králové. Vědci si od tohoto experimentu 

slibovali, že ve svém přirozeném prostředí by se nosorožci mohli snáze rozmnožovat a druh 

by tak mohl být zachován. 

O bezpečí nosorožců i o jejich ochranu před pytláky zde pečovala speciální ochranka, 

pro větší bezpečí byl Sudánovi dokonce uříznut roh, kvůli kterému se nosorožci stávají cílem 

útoků pytláků.
 

Přes veškerou snahu se ale pokus o rozmnožení tohoto druhu v jeho 

https://www.drevoprozivot.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAd%C3%A1n
https://cs.wikipedia.org/wiki/19._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/1975
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAt
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Nes%C3%A1r%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%BAr%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nola_(nosoro%C5%BEec)
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%A1d%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nabir%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1jin
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1jin
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fatu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Afrika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ol_Pejeta
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ke%C5%88a
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přirozeném prostředí nezdařil. Samec Suni uhynul v rezervaci stářím v říjnu 2014. V polovině 

prosince 2014 uhynul v zoologické zahradě v San Diegu samec Angalifu, který měl rakovinu. 

Poslední jedinec severního bílého nosorožce žijící v Evropě, samice Nabiré, uhynula na 

následky prasklé cysty ve Dvoře Králové nad Labem v červenci 2015. Ve stejném roce utratili 

kvůli nemocem souvisejícím s vysokým věkem samici Nolu z americké zahrady. Sudán, 

Nájin a Fatu tak jsou posledními žijícími představiteli svého druhu. 

V posledních letech se ale u Sudána, z důvodu jeho vysokého věku, objevily zdravotní 

potíže, které vedly k degenerativním změnám jeho svalstva a kostí, na kůži měl rozsáhlé léze 

a musel být pod neustálým veterinárním dohledem. V roce 2017 dostal do nohy infekci, která 

jeho zdraví nadále zhoršovala. Jeho stav proto posoudil tým veterinářů z několika zemí, který 

okamžitě nasadil léčbu. Na tu Sudán zareagoval dobře, takže v lednu a až do poloviny února 

se znovu pohyboval normálně, do normálu se vrátily i jeho stravovací návyky a výrazně se 

zlepšila i jeho celková aktivita. V posledních dnech měsíce února se ale u něho projevila další 

infekce, mnohem hlubší a přímo pod původní infekcí. Znovu byla zahájena léčba, ale 

navzdory velkému úsilí veterinářů je jeho stav v únoru 2018 již kritický. 

 

DALŠÍ UDÁLOSTI VE MĚSTĚ A V JEHO OKOLÍ 

Cukrárna a art kavárna Gloria Dvůr Králové nad Labem 
Výstavu nazvanou „Výstava +80. Tibáka Václava Hracha (utajeného mistra dvorského – olej 

– řezba)“ si v Cukrárně a art kavárně Gloria mohli zájemci prohlédnout ještě v únoru 2018. 

Zdroj: plakát výstavy 

 

„Africké tance“ 
Areál Slovany přivítal v sobotu 10. a 24. února od 14:00 do 17:00 hodin workshopy „Africké 

tance“ pod vedením Robena Mlauziho ze Zimbabwe. V sobotu 17. února od 14:00 do 

17:00 hodin se zde pak konal kurz bubnování. Cena za každý z workshopů, na které bylo 

nutné se přihlásit předem, byla 300 Kč za tři hodiny. 

Zdroj: plakát akce 

 

Českobratrská církev evangelická 

Dvůr Králové nad Labem 
Dva filmy se současnou problematikou 
V rámci projektu „Promítej i ty!“ společnosti Člověk v tísni měli zájemci možnost zhlédnout 

v úterý 6. února 2018 na královédvorské evangelické faře estonský film „Nový svět“ 

o skupině místních obyvatel, kteří se postavili proti narůstání automobilové dopravy ve čtvrti 

Nový Svět, kde žijí. Jejich nápady, jak svoji čtvrť změnit k lepšímu a udělat z ní příjemné 

a zdravější místo pro život, inspirovaly řadu dalších lidí v různých částech Estonska. 

V úterý 20. února 2018 to pak byl film „H2Omx“, který ve čtvrtek 15. února 2018 

promítalo i městské muzeum. Na evangelické faře byly filmy „Nový svět“ a „H2Omx“ 

promítány zdarma v sále fary na náměstí Odboje, a to vždy od 19:00 hodin.  

Zdroj: Českobratrská církev evangelická Dvůr Králové nad Labem  
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Farní charita Dvůr Králové nad Labem 
Pozvánka na kurz 
Moderní doba s sebou přináší řadu nových nebezpečí. Farní charita Dvůr 

Králové nad Labem proto ve čtvrtek 15. března pořádala kurz, nazvaný 

„Počítačová kriminalita a zneužívaní sociálních sítí“. Účastníci se na něm 

dozvěděli, co se pod pojmem počítačová kriminalita skrývá, jak jí předcházet 

a jak se proti ní případně bránit. Kurz byl pořádán od 16:00 hodin ve Volnočasovém klubu 

Vítězná – Kocléřov, vstupné zdarma. 

Zdroj: Farní charita Dvůr Králové nad Labem 

 

Oblastní charita Hradec Králové pomáhá i rodičům a malým 

dětem z Královédvorska 
Skutečnost, že se narodí dítě se zdravotním postižením, je pro rodiny zdrcující. K obavám 

o budoucnost dítěte se připojuje i obava o to, jak bude rodina zvládat nejen náročnou péči, ale 

i jak tuto rodinnou situaci zvládne finančně.  

Poradkyně rané péče střediska Sluníčko Oblastní charity Hradec Králové proto rodiče 

a další členy rodiny učí, jak s dětmi se zdravotním postižením pracovat, jak používat 

stimulační a didaktické pomůcky nebo jak nastavit chod domácnosti tak, aby se rodiče mohli 

věnovat také svým dalším dětem.  

Péče a pomoc je rodinám poskytována zdarma a končí sedmým rokem věku 

nemocného dítěte. O péči žádají rodiny s dětmi s autismem, Downovým syndromem, s dětmi 

s vadami zraku i dalším tělesným či mentálním postižením. V loňském roce bylo v této péči 

132 rodin z celého Královéhradeckého kraje, v našem městě a v jeho okolních obcích byla 

v loňském roce (v roce 2017) tato služba poskytována 8 rodinám, finančně ji podporuje také 

město Dvůr Králové nad Labem. 

Zdroj: Oblastní charita Hradec Králové  

 

Hasičský záchranný sbor České republiky 
Pomohli lidem v nouzi 
V pátek 2. února v 18:32 hodin otevírali profesionální královédvorští hasiči 

v ulici Čelakovského byt, kde vzhledem k tomu, že zde měl majitel zapnutý 

sporák a přitom si nedopatřením „zabouchl“ dveře, hrozilo nebezpečí požáru.  

V neděli 4. února večer, ve 20:35 hodin, vyjížděli hasiči k dalšímu 

uzamčenému bytu, tentokrát do Žirče. Do bytu se posléze dostali oknem, 

ženu se zdravotními potížemi, kterou v bytě nalezli, pak předali do péče zdravotní záchranné 

služby.  

Zdroj: HZS Královéhradeckého kraje 
  

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=1062052&x=300&y=300&hash=54499a3398da611274946ef3ce22a829&ratio=1
http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=702153&x=800&y=599&hash=7149fc351594ff5523091c8917f8a380&ratio=1
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Policie České republiky 

KŘP Královéhradeckého kraje 

Obvodní oddělení PČR Dvůr Králové nad Labem 

Krádež dřeva 
Policisté ze Dvora Králové nad Labem šetřili krádež dubového dřeva, ke které došlo v lese 

u Choustníkova Hradiště. Zhruba 25 m
3
 palivového dřeva a kulatiny, vytěžených z polomů 

způsobených vichřicí, odcizil neznámý pachatel v průběhu první poloviny měsíce února 

a majiteli tak způsobil škodu za téměř třicet tisíc korun. 

Zdroj: Policie ČR – Krajské ředitelství Královéhradeckého kraje 

 

Domov sv. Josefa v Žirči 
Rehabilitace pomáhá klientům vrátit se do normálního 

života 
V roce 2017 vynaložil, dle závěrečné zprávy vydané v roce 2018, Domov 

sv. Josefa v Žirči na rehabilitaci 400 pacientů s roztroušenou sklerózou celkovou 

částku 2.552.574 Kč, z toho státní dotace Ministerstva zdravotnictví činila 233.600 Kč 

a úhrada zdravotních pojišťoven (pouze Vojenské pojišťovny a Pojišťovny Škoda) částku 

270.327 Kč. Stále chybí státní koncepce a podpora této péče, Domov sv. Josefa je tak jediným 

zařízením, které rehabilitaci poskytuje již sedmnáctým rokem. Komplexní rehabilitace přitom 

znamená pro pacienty s roztroušenou sklerózou naději na lépe fungující svaly, zastavení 

postupu nemoci, větší soběstačnost a tedy i plnohodnotný život. 

Péči v současné době poskytuje tým deseti rehabilitačních pracovnic pod odborným 

vedením fyzioterapeuta. Chybí však prostředky na drahé vybavení, dostatečný není ani počet 

kvalifikovaných odborníků, kteří by tuto službu poskytovali. Domov je proto nucen využívat 

i příspěvky dobrovolných dárců nebo výtěžky z nejrůznějších kulturních a společenských 

akcí. 

Zdroj: Informační bulletin č. 2/2018 Domova sv. Josefa v Žirči 

 

POČASÍ V NAŠEM MĚSTĚ 

Počasí v měsíci únoru 
Minimální teploty se v únoru pohybovaly od -14,4 °C (ve středu 28. února 2018) do -9,5 °C 

(v úterý 27. února 2018). Maximální teploty dosahovaly v únoru rozmezí od +0,4 °C (ve 

čtvrtek 1. února 2018) do +4,9 °C (v úterý 20. února 2018).  

Již v sobotu 24. února zasáhly naší republiku, tak jako většinu Evropy, arktické mrazy, 

které nás sužovaly až do konce měsíce. V rámci celé republiky naměřili meteorologové 

nejnižší teploty v úterý 27. února 2018, a to na patnácti ze 148 stanic, které fungují alespoň 

třicet let. Mrzlo hlavně na horách.  

Nejníže klesla teplota v Bedřichově Nové Louce, kde teploměr ukázal -24,6 °C 

(v našem městě to bylo -14,1 °C v ranních hodinách, průměrná teplota dosáhla hodnoty  
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-12,3 °C, maximální teplota pak hodnoty -9,5 °C). Zdravotníci proto doporučovali omezit 

pobyt venku na co nejkratší dobu, hlavně u seniorů a malých dětí. 

 

Silné mrazy, které v tomto měsíci sužovaly naši republiku téměř dva týdny, si 

vyžádaly šest mrtvých, ve většině případů se jednalo o lidi bez domova. Mezi oběti ale patří 

například i dvojice seniorů z Frýdecko-Místecka. Ti při návratu z oslavy již nedokázali dojít 

do svého domova a nedaleko něj oba umrzli.  

Počet obětí mohl být mnohem vyšší, nebýt různých charitativních organizací 

a projektu Armády spásy. Ta již několik let nabízí dárcům možnost zakoupit si na webu 

www.noclezenka.cz tzv. „nocleženku“. Pracovník Armády spásy ji pak následně předá 

konkrétnímu bezdomovci, a pokud ten se rozhodne „nocleženku“ využít, může strávit noc 

v jedné z devíti nocleháren po celé republice, kde navíc získá i teplé jídlo a možnost provést 

nezbytnou osobní hygienu. Během letošního února se „nocleženek“ prodalo 12 000 a byl o ně 

mezi dárci takový zájem, že Armáda spásy musela prodej kvůli své přetíženosti zastavit. 

V našem městě jsme během měsíce února „dostali také několikrát sněhovou nadílku“, 

i když v různém rozsahu. Ve středu 7. února v podvečer „nachumelilo“, poprašek vydržel dva 

dny. Rovněž tak i ze čtvrtka 15. na pátek 16. února, kdy navíc byla ledovatka, a tedy hrozilo 

i nebezpečí úrazu. „Bílo“ bylo i v sobotu 17. února 2018.  

Zdroj: meteostanice Gymnázia Dvůr Králové nad Labem 

 

TEPLOTY V ÚNORU 2018 

DATUM Minimální teplota Průměrná teplota Maximální teplota 

1.2.18 + 0,4 °C + 1,9 °C + 4,5 °C 

2.2.18 - 1,6 °C + 0,1 °C + 2,2 °C 

3.2.18 - 2,0 °C - 0,4 °C + 3,8 °C 

4.2.18 - 3,5 °C - 1,1 °C + 3,7 °C 

5.2.18 - 6,7 °C - 2,7 °C + 0,7 °C 

6.2.18 - 9,2 °C - 4,9 °C - 0,6 °C 

7.2.18 - 3,1 °C - 1,1 °C + 1,8 °C 

8.2.18 - 2,8 °C - 1,2 °C + 1,1 °C 

9.2.18 - 4,0 °C - 2,9 °C - 1,5 °C 

10.2.18 - 4,1 °C - 3,4 °C - 2,0 °C 

11.2.18 - 4,0 °C - 1,3 °C + 1,9 °C 

12.2.18 - 3,2 °C - 0,4 °C + 3,9 °C 

13.2.18 - 4,7 °C - 2,6 °C + 2,1 °C 

14.2.18 - 6,2 °C - 2,7 °C + 0,8 °C 

15.2.18 - 7,8 °C - 2,8 °C + 1,9 °C 

16.2.18 - 2,7 °C - 1,3 °C + 1,2 °C 

 

https://www.noclezenka.cz/
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TEPLOTY V ÚNORU 2018 

DATUM Minimální teplota Průměrná teplota Maximální teplota 

17.2.18 - 2,6 °C - 0,7 °C + 2,4 °C 

18.2.18 - 2,6 °C - 0,4 °C + 1,2 °C 

19.2.18 - 6,8 °C - 2,8 °C + 1,9 °C 

20.2.18 - 6,7 °C - 1,9 °C + 4,9 °C 

21.2.18 - 4,4 °C - 2,7 °C 0,0 °C 

22.2.18 - 5,9 °C - 3,4 °C - 0,5 °C 

23.2.18 - 8,1 °C - 5,9 °C - 1,7 °C 

24.2.18 - 10,0 °C - 7,3 °C - 5,3 °C 

25.2.18 - 12,6 °C - 10,3 °C - 7,3 °C 

26.2.18 - 12,7 °C - 11,3 °C - 9,1 °C 

27.2.18 - 14,1 °C - 12,3 °C - 9,5 °C 

28.2.18 - 14,4 °C - 11,7 °C - 8,5 °C 

 

ZAJÍMAVOSTI Z DOMOVA 

Exekuce v roce 2017 
Exekuce se stále více dostávají do popředí zájmu vlády, která tuto velice problematickou 

záležitost, která stále více ohrožuje českou společnost, chce konečně řešit. Dle sdělení České 

správy sociálního zabezpečení bylo v roce 2017 postiženo exekucí více než osmdesát tisíc 

důchodů a devadesát tisíc invalidních důchodů. 

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení 

Snazší odbavení některých cestujících na letišti 
Osoby, které vlastní elektronický cestovní doklad s biometrickými prvky, jsou 

občany Evropské unie, Švýcarska nebo Evropského hospodářského prostoru a je jim více než 

patnáct let, mohou na příletu i odletu v terminálu 1 Letiště Václava Havla v Praze nyní 

využívat nový systém samoobslužných turniketů EasyGO. Ten jim umožní snazší a rychlejší 

průchod hraniční kontrolou. Kontrola v takovém případě využívá biometrická data, uložená 

v čipu cestovního dokladu, která jsou systémem EasyGO přesně zpracována a v několika 

vteřinách vyhodnocena. Osoby se starším typem pasu a ostatní osoby musí i nadále projít 

klasickou hraniční kontrolou u přepážky. 

Zdroj: Letiště Václava Havla v Praze a ČTK 
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FOTOGALERIE UDÁLOSTÍ A AKCÍ 

Únor 2018 
Před 120 lety vznikl v našem městě Klub českých turistů 
V úterý 27. února 2018 si „Královédvoráci“ připomněli období, kdy byl na ustavující schůzi 

v našem městě před sto dvaceti lety – 27. února 1898 – za účasti patnácti zakládajících členů 

– založen Klub českých turistů. Jeho součástí je i v dnešní době činnost značkařů, kteří 

pomáhají objevovat turistické zajímavosti nám ostatním.  

 

Ohodnocením této nelehké práce bylo i udělení Ceny města Dvůr Králové nad Labem 

vedoucímu značkaři Stanislavu Medunovi „za celoživotní dílo v oblasti turistiky“ v sále 

Hankova domu v úterý 24. října 2017. 

 

Nové prostory České spořitelny 

Prostory, do kterých se přestěhovala Česká spořitelna, umožní lepší přístup do tohoto 

bankovního ústavu i hendikepovaným a méně pohyblivým starším lidem. 
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Úprava schodiště pomůže cyklistům 

 

Jízda na kole se stala nejen národním sportem, který provozují všechny generace, od malých 

dětí až po seniory, ale k tomuto způsobu dopravy do zaměstnání či na nákupy se 

z nejrůznějších důvodů vrací nyní stále více občanů. Dopravit kolo po strmých schodech od 

sportovního stadionu na náměstí Václava Hanky nebylo nikdy snadnou záležitostí, rada města 

na své 124. schůzi v úterý 20. února 2018 proto vyslyšela přání mnoha občanů a souhlasila 

s tím, aby na současné schodiště byl pro snazší vedení jízdních kol nainstalován nerezový 

vodící žlábek. 

 

Další úpravy komunikace do Žirče 

 

Mezi další úpravy komunikace do Žirče patřilo také vytvoření odvodňovacích kanálů, díky 

kterým nebude docházet k poškozování povrchu silnice.  
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Měsíc únor se nesl v duchu karnevalů 
Vedle tanečních zábav pro dospělé nechyběly již tradičně ani karnevaly pro děti. 

 

Karneval v aule Střední školy informatiky a služeb 
Dvě stě devět dětí a dospělých se v neděli 18. února zúčastnilo dětského karnevalu, který 

v aule Střední školy informatiky a služeb na Benešově nábřeží pořádal DDM Jednička. Na 

děti čekal bohatý program – k tanci jim hrál DJ Furat, v sále se vznášely bubliny z velkého 

bublifuku, za účast v soutěžích a v zábavných hrách na ně čekaly sladké odměny, nechyběla 

ani tombola a různá vystoupení dětí. 

 

 

Dětský karneval ZŠ Schulzovy sady 
Karneval pro děti připravila na sobotu 24. února také školní družina ZŠ Schulzovy sady. 

Konal se ve školní jídelně a prožít zábavné odpoledne plné písniček, tance a soutěží přišlo na 

sto padesát dětí a jejich rodičů.  
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Safari Park Dvůr Králové 

I Nabiré patřila k ohroženému druhu nosorožců tuponosých 

severních 
Samice nosorožce 

tuponosého severního 

(Ceratotherium simum 

cottoni) Nabiré se 

v královédvorské zoo 

narodila 15. listopadu 

1983. Jejím otcem byl 

Sudán, současný 

poslední samec tohoto 

druhu nosorožce, 

dovezený do 

Československa v roce 

1975. Ten nyní 

v rezervaci Ol Pejeta 

Conservancy v Keni 

bojuje o svůj život. 

Nabiré uhynula v naší 

zoo 27. července 2015. 

Byla jedním 

z posledních 

nosorožců tuponosých 

severních na Zemi 

a posledním z nich v Evropě. ZOO Dvůr Králové se o záchranu tohoto druhu snaží již čtyřicet 

let. Návštěvníci mohou Nabiré vidět ve výstavní síni v budově ředitelství zoo. 

 

Úpravy prostor pro potřeby Safari Parku 
V areálu bývalého Strojtexu probíhají další stavební úpravy, po jejichž dokončení by se 

do těchto prostor měl rozšířit safari park, který by zde měl mít i své zázemí. 

 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ol_Pejeta
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ol_Pejeta
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ke%C5%88a
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„Den otevřených dveří“ SŠIS pro veřejnost 
 

 

 

I v letošním roce měla široká veřejnost možnost 

navštívit prostory Střední školy informatiky 

a služeb, informovat se o možnostech studia, 

o jednotlivých studijních odborech, nebo si jen 

prohlédnout budovu školy. „Den otevřených dveří“ 

se uskutečnil ve čtvrtek 8. února 2018 (první „Den“ 

se v letošním roce konal ve čtvrtek 11. ledna 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akce Domu dětí a mládeže Jednička 

Pololetní prázdniny v Jedničce 
Pololetní prázdniny v Jedničce se 

nesly v duchu tvoření, pohybových her 

a soutěží, či „Pololetního turnaje 

v bowlingu“.  
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„Klání malých školáků“ 

 

Sedmého ročníku se v úterý 6. února 

zúčastnily v kině Svět čtyři pětičlenné týmy 

z královédvorských škol, složené ze žáků 

třetích, čtvrtých a pátých tříd. „Fandit“ 

jim přišli jejich spolužáci, kteří v kině 

povzbuzováním vytvořili jedinečnou 

atmosféru. 

 

 

Výstava „Kameny a zkameněliny“ 
 

Od úterý 20. do pátku 23. února 2018 

se v DDM Jednička uskutečnila výstava 

„Kameny a zkameněliny“, kterou navštívilo 

sto sedmdesát čtyři žáků a pedagogů. Její 

součástí byly také zkameněliny 

z Podkrkonoší a ze zahraničí. 

 

 

Foto: 9x archiv DDM Jednička  
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Další stavební úpravy v našem městě 

 

I v měsíci únoru pokračovaly práce na rekonstrukci Hotelu Safari v královédvorské zoo. 

 

Úpravami prošel také areál Střední školy informatiky a služeb v ulici Elišky Krásnohorské.  

 

Na titulní straně kroniky událostí v měsíci únoru 2018: Množství napadaného sněhu 

v Krkonoších skýtalo naději na dostatek vláhy, svědčilo o tom i plné koryto řeky Labe. 

 

Foto: Pokud není uvedeno jinak, autorkou fotografií je kronikářka města.  

  


