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MĚSTSKÉ UDÁLOSTI 

Vybraná usnesení rady města a zastupitelstva města 
Rada města na své 126. schůzi v úterý 6. března 2018 mimo jiné: 

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

z městských bytů pro rok 2018 o meziroční růst inflace ve výši vyhlášené 

ČSÚ, tj. o 2,5 %; 

- schválila poskytnutí finančního daru ve výši 1.000 Kč Sjednocené 

organizaci nevidomých a slabozrakých ČR, z. s., Praha, Oblastní pobočka 

Trutnov; 

‐ schválila poskytnutí dotace ve výši 11.000 Kč Misericordii, o. p. s., Dvůr Králové nad 

Labem na činnost Křesťanské psychologické poradny; 

‐ vyhlásila v souladu s platnými zákony konkursní řízení na obsazení pracovního místa 

ředitele ZUŠ R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem (s nástupem od 1. srpna 

2018) a odvolala paní Ivanu Černou z pracovního místa ředitelky školy ke dni 

31. července 2018; 

‐ schválila poskytnutí daru ve výši 5.000 Kč organizaci Společné cesty, z. s., Náchod na 

pokrytí částečných mzdových nákladů pracovnice zajišťující osobní asistenci žákům 

Základní školy a Praktické školy, Dvůr Králové nad Labem; 

‐ vzala na vědomí informaci ředitelky Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad 

Labem o získání neinvestičních dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 

2018, a to ve výši 1.850.000 Kč na pečovatelskou službu, 92.460 Kč na azylový dům, 

326.000 Kč na noclehárnu a dále informaci o získání darů a dotací od obcí v roce 

2017, a to ve výších 86.000 Kč finanční dary, 58.993 Kč věcné dary a 12.500 Kč 

dotace od obcí;  

‐ schválila poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč Janu Exnerovi na úhradu pohonných 

hmot a startovného při účasti na závodech motocyklových veteránů solo 250 ccm 

a side v roce 2018; 

‐ schválila dotaci Horolezeckému oddílu Dvůr Králové nad Labem, z. s., Lipnice, ve 

výši 20.000 Kč na úhradu nájemného a nákup materiálu. 

Zdroj: výňatky z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 126/2018“ 

 

Rada města na své 127. schůzi v úterý 20. března 2018 mimo jiné: 

‐ odvolala s platností od 20. března 2018 členy Komise pro občanské záležitosti Evu 

Hruškovou, Růženu Švehlovou a Václava Bartošku a s účinností od 21. března 2018 

jmenovala členy této komise Barboru Bezrovou, Simonu Matrasovou a Ladislava 

Matrase; 

‐ schválila s platností od 1. dubna 2018 ceník za pronájem hrobových míst na 

hřbitovech města Dvůr Králové nad Labem. 

Zdroj: výňatky z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 127/2018“ 

 

Zastupitelstvo města na svém 18. zasedání ve čtvrtek 8. března 2018 mimo jiné: 

‐ schválilo a vydalo v souladu s příslušnými zákony obecně závaznou vyhlášku města 

Dvůr Králové nad Labem č. 1/2018 o nočním klidu; 

‐ schválilo založení „Nadačního fondu pro podporu Městské nemocnice, a. s., ve Dvoře 

Králové nad Labem“, zakládací listinu fondu včetně peněžitého vkladu města 

a jmenování prvních členů správní a dozorčí rady; uložilo vedoucímu RAF zřídit 

bankovní účet pro výše zmíněný „Nadační fond“ a připravit podklady pro zápis fondu 

do příslušného rejstříku; 
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‐ souhlasilo s odkoupením stavební parcely č. 83, jejíž součástí je stavba č. p. 3, náměstí 

T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu ve výši 13.000.000 Kč od 

České spořitelny, a. s., se sídlem v Praze;  

‐ schválilo poskytnutí dotace Gabriele Vognarové ve výši 50.000 Kč na částečnou 

úhradu koupě elektronického terče; 

‐ schválilo poskytnutí vyrovnávací platby ve výši 200.000 Kč Městské nemocnici, a. s., 

ve Dvoře Králové nad Labem za plnění závazku veřejné služby – zajištění provozu 

dětské lékařské služby první pomoci v roce 2018; 

‐ schválilo poskytnutí dotací na podporu tělovýchovy a sportu na úhradu nákladů 

sportovní činnosti:  

o KARATE-DO Dvůr Králové nad Labem, z. s., 130.000 Kč; 

o Volejbalový klub VK Dvůr Králové nad Labem, 180.000 Kč; 

o HC Dvůr Králové, z. s., Lipnice, dospělí 900.000 Kč; 

o HC Dvůr Králové, z. s., Lipnice, mládež 850.000 Kč; 

o Softball Club Dvůr Králové nad Labem, 82.000 Kč; 

o Self defence team DK, z. s., Dvůr Králové nad Labem, 85.000 Kč; 

o Tělovýchovná jednota Dvůr Králové nad Labem, z. s., oddíly bez fotbalu 

301.000 Kč; 

o Tělovýchovná jednota Dvůr Králové nad Labem, z. s., oddíl fotbalu 800.000 Kč; 

o SKK Dvůr Králové nad Labem, z. s., 42.000 Kč; 

o TC Dvůr Králové, z. s., 250.000 Kč; 

o Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem, z .s., 350.000 Kč; 

o Tělocvičná jednota Sokol Dvůr Králové nad Labem, 424.000 Kč;  

o 1. HK Dvůr Králové, z. s., 520.000 Kč; 

o Angeles Dance Group, z. s., Dvůr Králové nad Labem, 110.000 Kč; 

o Taneční skupina Attitude Dvůr Králové nad Labem, z. s., 90.000 Kč. 

‐ schválilo rovněž poskytnutí dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na 

podporu sociálních služeb:  

o Diakonii ČCE, středisko ve Dvoře Králové nad Labem, na denní stacionář 

96.000 Kč, na domov pro seniory 104.000 Kč, na domov se zvláštním režimem 

96.000 Kč, na pečovatelskou službu 160.000 Kč; 

o Oblastní charitě Červený Kostelec na domov pro osoby se zdravotním postižením 

v Domově sv. Josefa 144.000 Kč, na odlehčovací služby v Domově sv. Josefa 

90.000 Kč, na odlehčovací služby Hospic Anežky České 50.000 Kč; 

o Farní charitě Dvůr Králové nad Labem na osobní asistenci 160.000 Kč, na sociálně 

aktivizační služby pro rodiny s dětmi 52.000 Kč, na sociálně terapeutické dílny 

48.000 Kč, na nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 160.000 Kč, na odborné 

sociální poradenství 60.000 Kč; 

o Misericordii, o. p. s., Dvůr Králové nad Labem na sociální rehabilitaci 48.000 Kč. 

Zdroj: výňatky z „Usnesení ZM Dvůr Králové nad Labem č. 18/2018“ 

 

Zajištění dětské lékařské služby první pomoci  
Jak je uvedeno ve vybraných informacích ze zasedání 

zastupitelstva města č. 18, konaného ve čtvrtek 8. března, 

zastupitelé schválili Městské nemocnici, a. s., ve Dvoře 

Králové nad Labem vyrovnávací platbu ve výši 200.000 Kč na zajištění provozu dětské 

lékařské služby první pomoci (LSPP) v roce 2018. 
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Městská nemocnice, a. s., tak bude zajišťovat tuto službu i v letošním roce, a to 

v sobotu, v neděli a ve sváteční dny od 8:00 do 20:00 hodin. 

Zdroj: výňatek z „Usnesení ZM Dvůr Králové nad Labem č. 18/2018“ 

 

Nadační fond pro podporu Městské nemocnice, a. s. 
Zastupitelstvo města na svém zasedání schválilo i založení Nadačního fondu pro podporu 

městské nemocnice, zakládací listinu fondu včetně peněžitého vkladu města a jmenování 

prvních členů správní a dozorčí rady. 

Ve správní radě Nadačního fondu Městské nemocnice (NF MN) zasedne 

místostarostka města Alexandra Jiřičková, zastupitelé Jan Bém a Luděk Krýza, manažerka 

kvality nemocnice Eva Neumannová a správce nemocnice Jiří Schreiber. 

Do dozorčí rady byli jmenováni místostarosta Jan Helbich, zastupitelka Marta 

Staníková a ekonomka nemocnice Nataša Čeňková. 

Zdroj: výňatek z „Usnesení ZM Dvůr Králové nad Labem č. 18/2018“ 

 

Město uvažuje o zakoupení budovy České spořitelny 
Na zasedání zastupitelstva města zastupitelé také souhlasili s odkoupením nemovitosti 

č. p. 3 na náměstí T. G. Masaryka, ve které dlouhá léta v našem městě sídlí Česká spořitelna, 

a. s., a která je i v jejím majetku. Objekt městu ke koupi nabídla sama spořitelna. 

Secesní budova vznikla v letech 1909–1910 na místě tehdejších domů s podloubím 

a obchody č. p. 3 a č. p. 4, které byly z těchto důvodů zbořeny. Před zahájením stavby byla 

vyhlášena anonymní soutěž na vzhled budovy i na přestavbu celé severní strany náměstí. 

Křídlo po pravé straně bylo, na místě domu č. 5, přistavěno po první světové válce a dnešní 

podobu získala budova až po roce 1930. Od roku 1958 je dům veden v seznamu památkově 

chráněných objektů ve Dvoře Králové nad Labem. Poslední generální rekonstrukce včetně 

vnitřních prostor byla provedena v roce 1994. Unikátně bylo do dnešní doby zachováno 

z exteriéru, ale i v interiéru, velké množství kvalitních původních umělecko-řemeslných 

detailů. 

Plocha pozemku, na kterém se budova v nejlukrativnějším místě Dvora Králové nad 

Labem nachází, činí 1 779 m², podlahová plocha objektu 1 870 m². V přízemí budovy, které 

v současné době prošlo rozsáhlou úpravou včetně přístavby do dvorního traktu, zůstávají 

i nadále prostory České spořitelny, které těmito pracemi získaly bezbariérovou úpravu. Po 

prodeji zde pobočka zůstane v nájmu po dobu sedmi let s opcí na 5 + 5 let. Vedle pobočky 

bude v přízemí budovy umístěna i další pronajatá obchodní jednotka.  

V patře se nachází bankovní hala včetně původního secesního vybavení a detailů, 

kanceláře a další bývalé provozní zázemí banky. Dále je v objektu v současné době šest bytů 

– v přízemí byt o výměře 59 m
2
 a ve 3. a 4. NP dalších pět bytů o výměrách 74 m

2
, 60 m

2
, 

97 m
2
, 118 m

2
 a 67 m

2
. Za domem je k dispozici zahrada. Předpokládaný celkový roční výnos 

z pronájmů je cca 800.000 Kč. 

V prvním patře by mohly (po minimálních úpravách) vzniknout kanceláře pro 

pracovníky městského úřadu, kteří často jednají s občany. Ve druhém patře je navrhována 

namísto stávajících bytů výstavba kanceláří včetně sociálního zázemí. O vestavbě kanceláří 

lze do budoucna uvažovat také v podkroví. V suterénu budovy se nachází teplovodní 

výměníková stanice společnosti ČEZ, zajišťující redistribuci tepla pro lokalitu náměstí 

T. G. Masaryka, ostatní části rozměrného sklepa jsou ale volné a mohly by sloužit k dalšímu 

využití. 

Město by budovu chtělo využit jako kanceláře městského úřadu. Přestěhovat by se 

sem v budoucnu mohly například kanceláře odboru obecní živnostenský úřad, odboru 

ekonomiky a majetku města i odboru rozvoje, investic a správy majetku, které se 
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v současnosti nacházejí v budově č. p. 35 na náměstí T. G. Masaryka. Tyto prostory již 

nevyhovují nejen z prostorových důvodů, ale i z důvodů statiky a také proto, že zde není 

návštěvníkům k dispozici výtah ani bezbariérový přístup, což vadí hlavně starším 

a hendikepovaným občanům. Město by tak ušetřilo i finance za pronájem, které v současné 

době za kanceláře v č. p. 35 hradí. Radnice si spočítala, že přestěhováním úředníků by tak 

mohla ročně ušetřit asi 200.000 Kč. 

V budově spořitelny by mohl být souběžně se schodištěm nainstalován výtah, který by 

návštěvníkům zpřístupnil vyšší patra budovy, kde by mohlo být umístěno až 30 kancelářských 

míst. K vybudování výtahu již město získalo předběžný souhlas od státní památkové péče. 

Instalací výtahu a příslušnými stavebními úpravami by také bylo možné propojit 

budovu spořitelny s objekty č. p. 2 a následně i s č. p. 1 (budova Staré radnice), které jsou 

v současné době v majetku města. Tyto objekty by tak také mohly být bezbariérově 

zpřístupněny široké veřejnosti. 

Ke spořitelně přiléhá zahrada dostupná z budovy nebo vnitroblokem z Havlíčkovy 

ulice. Tuto zahradu by bylo možné propojit se zahradou domu č. p. 2, takže ve vnitrobloku by 

tak mohlo vzniknout i několik parkovacích míst a z větší části okrasná zahrada. 

Spořitelna budovu nabízí za 13 milionů Kč. Tato cena zahrnuje památkově chráněnou 

budovu s mobiliářem v celkové hodnotě 12,7 milionů Kč, pozemek, na kterém se budova 

nachází, a přilehlou zahradu v celkové hodnotě 266 tisíc Kč. Pro prodej královédvorského 

sídla se spořitelna rozhodla v souvislosti s přeměnou svých poboček z klasických 

přepážkových na poradenská centra. Protože tyto přeměny ve Dvoře Králové nad Labem 

i v jiných městech představují výrazné investice, spořitelna se snaží pobočkové sítě 

maximálně zefektivnit a na řadě míst přechází od vlastnictví příslušných objektů do jejich 

pronájmů. 

Zástupci spořitelny by rádi, v souvislosti s otevřením pobočky v nových prostorách, 

uzavřeli tento obchod s městem Dvůr Králové nad Labem v co nejkratší době.  

Zdroj: město Dvůr Králové nad Labem a Česká spořitelna, a. s. 

 

Nabídka nádob na bioodpad 
Každoročně se se směsným komunálním odpadem vyveze i množství bioodpadu, který by 

bylo možné nejen zpětně velmi účelně využít ke kompostování, ale jehož ukládání do 

běžných nádob na komunální odpad a následně na skládku značně prodražuje svoz 

a skládkovné komunálního odpadu. 

Obyvatelé bydlící v katastrálním území našeho města, kteří mají pro tuto nemovitost 

objednanou nádobu na směsný komunální odpad, se nyní mohou zapojit do pilotního 

projektu, který umožňuje ukládat biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu odděleně 

od ostatního komunálního odpadu a který zajistí i jeho separátní svoz a následné využití 

v kompostárně.  

Město na tříděný bioodpad zakoupilo 190 nádob o objemu 140 litrů, 20 nádob 

o objemu 240 litrů (tzv. „composteinerů“) a 20 nádob o objemu 770 litrů. Nádoby budou 

zájemcům zapůjčeny zdarma, na svoz ale budou uživatelé přispívat ročně částkou cca 300 Kč 

u nádoby o objemu 140 litrů; 500 Kč u nádoby o objemu 240 litrů a 3.000 Kč u nádoby 

o objemu 770 litrů. 

Zájemci si o nádoby mohou požádat odbor životního prostředí, žádost lze poslat 

elektronicky, odevzdat na podatelnu městského úřadu nebo do městského informačního 

centra. Nádoby budou dodány během měsíce dubna, větší nádoby budou přednostně 

poskytnuty občanům, kteří žijí v bytových či vícegeneračních domech. Zajištěn je 

i pravidelný svoz v závislosti na velikosti nádoby a ročním období, a to několikrát během 

měsíce. 
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Pokud se sběr bioodpadu do speciálních nádob osvědčí, plánuje město v následujících 

letech jeho rozšíření. 

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

 

Ceny města 2017 
Již během měsíce března mohli občané opět posílat své návrhy osobností, organizací nebo 

týmů, kterým by měla být v letošním roce udělena „Cena města Dvůr Králové nad Labem“. 

Fyzické nebo právnické osoby mohou získat „Cenu“ za mimořádné aktivity nebo akce 

uskutečněné v roce 2017, fyzické osoby je pak možné nominovat za jejich celoživotní dílo, 

např. při příležitosti jejich životního jubilea, cena může být udělena rovněž „In memoriam“. 

Návrhy na předepsaném formuláři bylo nutné předat nejpozději do pondělí 30. dubna 

2018 na odbor školství, kultury a sociálních věcí, nebo elektronicky na adresu podatelny. 

Formulář si navrhovatelé mohli vyzvednout v městském informačním centru nebo si jej mohli 

stáhnout ze stránek města. 

Zdroj: město Dvůr Králové nad Labem 

 

Memorandum o spolupráci na záchraně Braunova Betléma 
V pátek 23. března 2018 se na opraveném mostě, spojujícím obě části barokního areálu 

v Kuksu, sešli zástupci místních samospráv, včetně starosty Dvora Králové nad Labem Jana 

Jarolíma, ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková, ředitel 

o. p. s. Revitalizace Kuks, Martin Puš, a hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán. 

Následně pak v Kuksu podepsali Memorandum o spolupráci na záchraně Braunova Betléma. 

Soubor skalních skulptur v oblasti Nového lesa patří k nejvýraznějším památkám 

vrcholného baroka ve střední Evropě a je zapsán na seznamu čekatelů o zápis do památek 

UNESCO. Areál vznikl v 18. století díky hraběti Františku Antonínu Šporkovi na pozemku, 

který zakoupil od Dvora Králové (tuto událost si naše město připomnělo malou oslavou 

v březnu loňského roku). 

Svoji původní krásu a jedinečnost začal Betlém markantně ztrácet již při budování 

pevnosti v Josefově, kdy přes něj formani vozili do Josefova kámen. Ve druhé polovině 

20. století se areál stal oblíbeným výletním místem, jako Národní kulturní památka je pak od 

roku 2001 zapsán pod názvem „Betlém v Novém lese u Kuksu“. I přes několik úprav, z nichž 

některé měly spíše negativní vliv, se na jeho zabezpečení až do dnešního dne příliš nezměnilo 

a ojedinělý areál nadále chátrá. V současné době tak návštěvník stále „klopýtá“ po cestě plné 

vyčnívajících kamenů, bláta a kaluží a areál mu nabízí pouze smutný pohled na unikátní 

skulptury, ještě nedávno částečně pokryté mechem, na kterých „zub času“ a erozi způsobující 

počasí i okolní, vysokým lesem zarostlé prostředí, zanechává jen těžko odstranitelné 

následky. 

Podpisem „Memoranda“ vyjádřili zúčastnění zástupci snahu společně vyřešit dnešní 

nevyhovující stav, zachránit toto výjimečné dílo i do budoucnosti a současným návštěvníkům 

umožnit jeho prohlídku v podmínkách, které odpovídají 21. století.  

Prioritou projektu „Revitalizace Braunova Betléma“ je restaurování soch a úprava 

okolí. Zázemí pro návštěvníky by pak mělo zahrnovat návštěvnické a informační centrum, 

parkoviště, sociální zázemí, informační tabule, značení i nabídku průvodcovských služeb. 

Všechny strany se shodly také na tom, že tím, kdo projekt obnovy Betléma povede, 

bude destinační společnost Revitalizace Kuks, o. p. s., která stojí i za obnovou barokního 

areálu v Kuksu. 

Zdroj: Krajský úřad Královéhradeckého kraje  
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Veřejná prezentace studie revitalizace Braunova Betléma 
Tentýž den, tj. v pátek 23. března 2018, se v sále Špýcharu městského muzea uskutečnila 

veřejná prezentace záměru, kterým je revitalizace areálu Braunova Betléma. V úvodu 

místostarostka Dvora Králové nad Labem Alexandra Jiřičková a ředitel Revitalizace Kuks, 

o. p. s., Martin Puš seznámili návštěvníky s důvody, proč tato akce vůbec vznikla, i s tím, že 

ve stejný den bylo v dopoledních hodinách v Hospitálu Kuks podepsáno „Memorandum 

o spolupráci na záchraně Braunova Betléma“. 

Poté již Ing. Radek Pavlačka z architektonického studia Zahrada Olomouc představil 

přítomným studii, která zahrnuje vytvoření nového vycházkového okruhu, ochranu soch 

i výstavbu nového vstupního objektu s infocentrem včetně úpravy parkoviště. 

Předmětem první etapy tohoto projektu je odborná studie, která zmapuje základní 

situaci a také detaily plánovaných objektů. Součástí je i propočet nákladů a vymezení 

základních konstrukčních materiálů a postupů. Na studii pak navážou další stupně 

dokumentace a samotná projektová žádost. Podle prvních plánů se branou areálu stane 

minimalistická budova návštěvnického centra s toaletami, infocentrem a malým projekčním 

sálem. 

Cílem celé akce je zachovat místu atmosféru lesního zátiší a změnit areál ve 

vycházkové území. Na základě názorů urbanistů, dendrologů, restaurátorů, sochařů, zástupců 

kraje, obcí a zájmových sdružení, kteří se na budoucí podobě Braunova Betléma konečně po 

desítkách let shodli, bude v blízkosti soch zcela vyloučen provoz těžké techniky a těžba dřeva, 

která na celé místo má katastrofální dopad, počítá se i s ochranou proti vlhkosti, která sochy 

již dlouhá léta ničí. Těžká lesní technika bude památku objíždět po nové cestě a stávající cestu 

(v současné době plnou velkých vyčnívajících kamenů a proláklin), která získá přírodní 

povrch a bude sloužit pouze turistům, doplní nová lesní pěšina s vyhlídkami. Vzniklý 

dvoukilometrový okruh představí díla ze směru, z jakého Matyáš Bernard Braun původně 

jejich prohlídku zamýšlel. Bývalé lomy se změní na odpočinková místa, respektující lesní 

prostředí památky, s pískovcovými balvany místo laviček. V areálu nebudou žádná hřiště ani 

jiné rušivé prvky. 

Po skončení videoprezentace studie byl dán prostor i pro diskuzi a otázky návštěvníků, 

kterých se v sále Špýcharu sešly tři desítky.  

Zdroj: město Dvůr Králové nad Labem a samotná akce v městském muzeu 

 

Společenská kronika 
Noví občánci  

V měsíci březnu 2018 se narodilo jedenáct nových občánků našeho města – sedm holčiček 

a čtyři chlapci.  

Zemřelí 

Ve Dvoře Králové nad Labem zemřelo v tomto měsíci dvacet dva osob – z tohoto počtu bylo 

třináct královédvorských občanů (deset žen a tři muži). 

Jubilea 

Členové komise pro občanské záležitosti navštívili v březnu s gratulací a květinou dvacet 

jedna občanů při jejich životních jubileích, mimořádnou událostí pak byla návštěva 

oslavenkyně, paní Julie Svobodové, která oslavila své sté narozeniny.  

Sňatky 

Své „ano“ si v březnu v Kuksu řekly tři manželské páry. V tomto období oslavily dva 

manželské páry stříbrnou, dva manželské páry zlatou a jeden manželský pár dokonce 

diamantovou svatbu. 
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Vítání občánků 

Ve Staré radnici bylo ve středu 7. března slavnostně přivítáno deset novorozených občánků 

našeho města – pět holčiček a pět chlapců a ve středu 28. března 2018 dalších osm 

novorozenců. 

Zdroj: městská matrika, evidence obyvatel a Komise pro občanské záležitosti 

 

100. narozeniny paní Julie Svobodové 
Významné životní výročí oslavila v našem městě v neděli 4. března 2018 paní 

Julie Svobodová. Na oslavě jejích 100. narozenin nechyběl mezi gratulanty ani starosta města 

Jan Jarolím. Ten oslavenkyni navštívil v pátek 2. března společně s členkou Komise pro 

občanské záležitosti a v Domově pro seniory královédvorského střediska Diakonie ČCE na 

Benešově nábřeží, kde jubilantka nyní žije, jí předal dary. 

Paní Julie se narodila v Semilech, s rodiči se však v dětství přestěhovala do Dvora 

Králové nad Labem. Zde se jako malé děvčátko dokonce setkala i s prezidentem Masarykem 

při jeho návštěvě našeho města. Po studiu na zdravotní škole pracovala jako zdravotní sestra 

v královédvorské nemocnici, a to jako sestra na chirurgickém oddělení a poté na operačních 

sálech. Je stále vitální, celý život nepila a nekouřila, ráda čte, má ráda hudbu a zajímá se také 

o polické dění. 

Přejeme hodně zdraví a spokojenosti i do dalších let! 

Zdroj: Komise pro občanské záležitosti 

 

19. ročník veletrhu Infotour a Cykloturistika 
Ti, kdo přišli na 19. ročník 

veletrhu  Infotour a Cykloturistika, 

konaný od pátku 9. do soboty 10. března 

2018 v Kongresovém centru Aldis 

v Hradci Králové, zde našli nabídky 

turistických možností  z Polska, 

Slovenska a Ukrajiny, ale také z celé 

České republiky včetně našeho města, 

které se návštěvníkům tohoto veletrhu 

cestovního ruchu představilo v expozici Dobrovolného svazku obcí Královská věnná města. 

Právě expozice Královských věnných měst, spojená s možností přihlásit se do soutěže 

o volbu královny věnných měst, se soutěží o víkendový pobyt, patřila s expozicí „Východních 

Čech“ (společného stánku  Královéhradeckého a Pardubického kraje s hlavním tématem 

„100. výročí založení republiky“) ke stánkům hojně vyhledávaným návštěvníky. 

Adeptek na „Královnu věnných měst 2018“ se do soutěže na veletrhu přihlásilo 

dokonce 28. Jejich fotografie našli hlasující na stránkách „Věnných měst“ a svůj hlas mohli 

své favoritce zaslat až do soboty 31. března. Zvolená královna získá víkendový pobyt pro dvě 

osoby v královském věnném městě, které si sama vybere. 

Zdroj: veletrh „Infotour a cykloturistika“ Hradec Králové a web Královských věnných měst 
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Městská policie Dvůr Králové nad Labem 
Zásahy městských strážníků 
Strážníci Městské policie Dvůr Králové nad Labem řešili během 

měsíce března 2018 celkem 81 případů. 

Druh zásahu březen 2018  

 BESIP přestupky 50 

 Překročení nejvyšší povolené rychlosti 7 

 Veřejný pořádek (přestupek)  1 

 Trestný čin 1 

 OZV o volném pohybu psů 2 

 Občanské soužití (přestupek) 1 

 Majetek (přestupek) 4 

 Prevence (opatření a úkony) 1 

 Doručení písemnosti 1 

 Odchyt zvířete (opatření) 3 

 Pomoc v nouzi 1 

 Ztráty a nálezy 4 

 Pokuty v blokovém řízení 22  

 Na místě nezaplacených blokových pokut 7 

 Předáno na správní odbor MěÚ 3 

Moderní technologie březen 2018  

 BESIP - MKDS (předáno na ODP) 16 

 BESIP - úsekové měření rychlosti (předáno na ODP) 1 975 

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem 

 

Městské vodovody a kanalizace 

Dvůr Králové nad Labem 

Upozornění MěVaK 
Také v letošním měsíci březnu, v souvislosti s náhlým ochlazením, 

upozorňoval MěVaK uživatele na to, že je nutné dbát zvýšené opatrnosti a ve sklepních 

prostorách domů, vodoměrných šachtách a na místech, kde jsou umístěny patní vodoměry 

pitné vody, je zapotřebí učinit taková opatření, aby z důvodu stále přetrvávajících mrazivých 

teplot nedošlo k zamrznutí vodoměru nebo domovního rozvodu pitné vody. Všem 

odběratelům, kteří mají vodoměr umístěn v nevytápěném prostoru domu, MěVaK 

doporučoval, aby jej zakryli polystyrénovými izolačními deskami, vatovou izolací apod. 

a obdobným způsobem zamezili i promrzání zdí a následnému poškození rozvodů pitné vody 

v objektu. 

  

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=717432&x=250&y=250&hash=3bf529b2ae86b5be89e79202ff695b73&ratio=1
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Poruchy vodovodního řadu 
Ve čtvrtek 1. března 2018 došlo vlivem mrazu k poškození podzemního hydrantu 

v Husitské  ulici, nucená odstávka vody ale byla naštěstí dílčí a trvala pouze od 8:30 do 

10:00 hodin. 

V pondělí 26. března došlo v Žirči za výstavištěm k poruše, a tím i k dílčí odstávce 

vodovodního řadu. Porucha byla odstraňována od 8:00 do 10:00 hodin.  

Zdroj: MěVaK Dvůr Králové nad Labem 

 

KULTURA VE MĚSTĚ 

Městské kulturní zařízení Hankův dům 
Plesová sezona 2018 
I v měsíci březnu pokračovala plesová sezona 2018, a to hned několika 

plesy. „Maturitní ples Střední školy informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem“ se 

v sále Hankova domu uskutečnil v pátek 2. března 2018 od 20:00 hodin. Tanečníkům i jejich 

doprovodu zahrála kapela Juno Náchod. 

„Ples Základní školy 5. května“ se v sále Hankova domu konal v pátek 9. března 

2018 od 20:00 hodin, k tanci i k poslechu hrál J. K. Band Ohnišov (bližší informace v kapitole 

Školství/Základní školy/ZŠ 5. května této kroniky). 

Do třetice všeho dobrého – „Třetí náš taneční ples“ – mohli milovníci tance navštívit 

v sobotu 17. března 2018. Uskutečnil se v sále Hankova domu od 20:00 hodin, k dobré náladě 

přispěla i skupina Dé-Ká-band. 

 

„Čerti na hradě“ 
Loutková scéna Klíček potěšila v neděli 4. března nejmenší diváky pohádkou „Čerti na 

hradě“. V sále Hankova domu ji viděli od 10:00 hodin, vstupné 20 a 30 Kč. 

 

Barbora Mochowa & Kvintesence Quartet 
Na koncert vynikající zpěvačky (která je díky svému projevu a hlasovým dispozicím 

srovnávána s americkou hvězdou Lanou Del Rey), který se měl konat v sále Hankova domu 

ve středu 7. března 2018 jako 449. koncert Klubu přátel hudby, se návštěvníci velmi těšili. 

Pro nemoc interpretky byl ale koncert přeložen na čtvrtek 10. května 2018. 

 

Makový mužíček 
Divadelní adaptace legendární dětské knížky Františka Nepila, o chlapečkovi maličkém jako 

zrnko máku – v podání Divadla Drak Hradec Králové – byla pro děti mateřských škol 

a prvních ročníků škol základních připravena ve čtvrtek 8. března 2018. V sále Hankova 

domu se konala hned dvě představení, a to v 8:30 a v 10:00 hodin, vstupné 60 Kč.  
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XXIV. ročník festivalu „Dny R. A. Dvorského“ 
Letošní 24. ročník festivalu se uskutečnil pod záštitou místostarostky města Dvora Králové 

nad Labem Mgr. Alexandry Jiřičkové, za finančního přispění Královéhradeckého kraje, města 

Dvůr Králové nad Labem a za mediální podpory Českého rozhlasu Hradec Králové.  

 

DEAD BEATZ BLUES BOPPER – BLUES RAKOUSKO 
Krčma Starý pivovar přivítala v úterý 13. března 2018 od 19:30 hodin dva vynikající rakouské 

hudebníky – Davida Karlingera a Bernie Millera, kteří spolu koncertují již od roku 2012. 

Bluesový koncert, na kterém David Karlinger hrál nejen na harmoniky, ale i nohama na 

bubny, a Bernie Miller doplňoval svůj zpěv hrou na kontrabas, přinesl posluchačům 

a milovníkům blues jistě jedinečný a nezapomenutelný zážitek. Vstupné 170 Kč. 

 

SWINGOVÁ TANČÍRNA S „ORIGINAL VINTAGE ORCHESTRA“ 
Netradiční vystoupení včetně netradiční úpravy sálu čekalo návštěvníky Hankova domu 

v pátek 23. března 2018. Tehdy se totiž zdejší sál proměnil od 20:00 hodin ve swingovou 

tančírnu. Profesionální big band „Original Vintage Orchestra“ k tanci a k poslechu hrál nejen 

swingovou hudbu 20. a 30. let 20. století, ale v dobovém stylu představil i originální úpravy 

slavných moderních písní. Orchestr, který založil saxofonista a zpěvák Petr Kroutil, patří 

v naší republice ke swingové špičce. Zakladatele orchestru měli návštěvníci možnost také 

vidět a slyšet přímo při jeho hudební produkci, kdy svůj orchestr doprovázel nejen zpěvem, 

ale i hrou na saxofon. Vstupné 280 Kč. 

 

HLAVNÍ FESTIVALOVÝ VEČER 
Hlavní festivalový večer v sobotu 24. března v Hankově domě patřil nejprve „Mladému 

týnišťskému big bandu“ s vynikajícím zpěvákem Martinem Růžou. Zazněly jazzové, 

swingové i moderní rockové a popové skladby, orchestr řídil Pavel Plašil. 

K jednomu z vrcholů letošního ročníku Dnů R. A. Dvorského pak patřil koncert 

předního českého orchestru „Petr Sovič & Golden Big Band Prague“, který se jako jediný 

v republice v současné době zabývá výhradně československou tvorbou. Na královédvorský 

festival se orchestr vrátil po pěti letech a nejmladší zpívající kapelník v České republice Petr 

Sovič nabídl posluchačům koncertní program složený výhradně z českých (nejen) 

swingových melodií v autorském moderním aranžmá. 

Hlavní festivalový večer se konal od 19:00 hodin, vstupné 370 Kč. 

 

Akademie ZŠ Schulzovy sady 
Žáci ZŠ Schulzovy sady se se svými vystoupeními představili v úterý 27. března 2018 v sále 

Hankova domu svým vrstevníkům z ostatních královédvorských škol i široké veřejnosti ve 

třech představeních. Konala se od 10:30, 15:00 a od 18:00 hodin. 

 

Chaplin 

Charles Spencer Chaplin měl velký dar – najít v každé situaci humor. Měl hluboký vztah ke 

své nemocné matce, prošel čtyřmi manželstvími, byl posedlý filmem a měl rovněž konflikt 

s americkou justicí. Jeho spletité životní cesty jakoby mapovaly i pohnuté osudy 20. století. 

Hru „Chaplin“ v podání M. Rumla, P. Mikesky, P. Prokeše, L. Matouškové a dalších 

herců Městského divadla Mladá Boleslav měli diváci možnost zhlédnout v rámci hry 

v předplatném ve středu 28. března 2018 od 19:00 hodin v sále Hankova domu. Vstupné 280, 

300 a 320 Kč. 

Zdroj: Městské kulturní zařízení Hankův dům Dvůr Králové nad Labem  
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Výtvarný kroužek 

při městském kulturním zařízení Hankův dům 
„Kde končí svět?“ 
Tématem soutěžního projektu „Kde končí svět?“, pořádaného Klubem dětských knihoven 

SKIP, byla tentokrát zvířecí říše. Soutěžící i z Výtvarného kroužku při městském kulturním 

zařízení Hankův dům tak ve svých pracích ztvárňovali známé bajky – „O havranu, sýru 

a lišce“, „Liška a čáp“, „Rybička a rybář. 

V I. kategorii obsadila se svojí prací první místo Laura Bénová; druhé místo Anička 

Brentnerová a třetí místo Adélka Kukalová. 

Ve II. kategorii se na prvním místě umístila Karolína Mazáková a na druhém místě 

Amálka Pešková, čestné uznání obdržela Martina Nedvědová. 

Slavnostní předání cen a diplomů se v Městské knihovně Slavoj uskutečnilo ve středu 

7. března 2018, diplomy a ceny dětem předal starosta města Jan Jarolím a ředitelka Městské 

knihovny Slavoj Marta Staníková. 

Zdroj: Výtvarný kroužek při městském kulturním zařízení Hankův dům 

(Další informace o soutěži viz kapitola Školství/Základní školy/Základní škola Strž této 

kroniky.)  

 

Městské muzeum 
Výstava obrazů RNDr. Dany Holečkové 
Bývalá ředitelka královédvorské zoo Dana Holečková se kresbou 

a malbou intenzivně zabývá od roku 2011. Absolvovala i semestrální a další kurzy kresby 

a malby různými technikami. Věnuje se především realistické kresbě a malbě zvířat, vydává 

autorské archy, kalendáře, sešity „Portréty zvířat“, pexesa a omalovánky. 

Výstava jejích prací byla zahájena v pátek 2. března a ve výstavním sále Staré radnice 

trvala do neděle 25. března 2018. Přístupná byla kromě pondělí i o víkendu, vstupné činilo 

15 a 30 Kč. 

 

Gayby Baby 
Dvanáctiletého Grahama jeho tátové adoptovali, když mu bylo pět let a neuměl vůbec mluvit. 

Ve snímku mu dělá problémy čtení, a má proto obavy, že se mu v nové škole budou spolužáci 

smát. Rovněž dvanáctiletá Ebony se chce dostat do školy v lepší čtvrti, aby unikla 

z předměstí, kde se podle ní na její rodinu dívají skrz prsty, zatímco jedenáctiletý Gus si ze 

všeho nejvíc přeje, aby ho jeho mámy vzaly na zápas wrestlingu. Jeho vrstevník, jedenáctiletý 

Matt, je mimořádně inteligentní a mámám pomáhá v kampani za legalizaci manželství i pro 

gaye a lesbičky, ale do kostela s nimi chodit odmítá… 

Dokument o každodenních radostech i strastech australských adolescentů, který se 

zabývá různými podobami současné rodiny, byl pro návštěvníky zdarma promítán 

v přednáškovém sále Špýcharu ve čtvrtek 15. března 2018 od 18:00 hodin. 

 

Velikonoční dílna 
Blížící se velikonoční svátky byly důvodem, proč ve středu 21. a ve čtvrtek 22. března od 

8:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 16:00 hodin navštívit v přednáškovém sále Špýcharu 

„Velikonoční dílny“. 
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Muzejní lektorky pro zájemce připravily možnost vyrobit si několik netradičních 

výrobků, které jistě potěšily ty, kteří je při velikonoční koledě dostali, ale i velké a malé 

tvůrce, kteří si jimi na velikonoční svátky zkrášlili své domovy. Spolu se zkušenými 

malířkami královédvorské výrobny vánočních ozdob, Ozdoba CZ, s. r. o., si totiž návštěvníci 

mohli ozdobit i něco, co si běžně ve svých domovech na Velikonoce ozdobit nemohou, a to 

originální skleněné vajíčko. Vstupné 40 Kč. 

 

Divadelní představení pro nejmenší 
V přednáškovém sále Špýcharu čekala malé diváky v neděli 11. března od 16:00 hodin 

loutková pohádka „O drakovi“ v podání loutkového divadélka Zvoneček. Vstupné 

dobrovolné. 

Druhá pohádka pak děti v přednáškovém sále Špýcharu pobavila v neděli 25. března 

od 16:00 hodin. Protože se blížily velikonoční svátky, loutkové divadélko Zvoneček jim 

sehrálo „Velikonoční pohádku“. I na toto představení bylo vstupné dobrovolné. 

Zdroj: Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem 

 

Městská knihovna Slavoj 

Prodej vyřazených knih 
Za nízké ceny si zájemci mohli opět od čtvrtka 1. března 2018 

zakoupit v oddělení pro dospělé knihy vyřazené z fondů knihovny. 

Z knih, uložených ve venkovním skladu, si mohli ty, které je 

zaujaly, vybírat během provozní doby knihovny. 

 

„Lovci perel“ 

Od čtvrtka 1. března vyhlásila knihovna již pátý ročník soutěže na podporu čtenářské 

gramotnosti. Soutěž trvala až do pátku 23. listopadu 2018. Vyhlášení výsledků a ocenění 

nejúspěšnějších lovců se uskutečnilo v neděli 2. prosince 2018 při akci „Den pro dětskou 

knihu“. 

 

„Hudba v přírodě“ 
Po celý měsíc březen byly pro návštěvníky v prostorách knihovny vystaveny výherní práce 

fotografické soutěže „Hudba v přírodě“, kterou vyhlásila Knihovna města Hradce Králové 

společně se Svazem knihovníků a informačních pracovníků. Putovní výstava zde bude 

nainstalována až do pondělí 30. dubna 2018. 

 

Pohádkoterapie: Velikonoční příběh 
Další Pohádkoterapie byla ve středu 7. března 2018 zaměřena na přicházející svátky jara – na 

Velikonoce. Děti od sedmi let čekalo v sálku knihovny od 13:45 hodin nejen vyprávění 

o těchto svátích, ale i vyrábění jarní dekorace. Vstupné zdarma. 

 

„Čtenářkou roku“ královédvorské knihovny se stala sedmiletá 

Martinka Nedvědová 
Každoročně v březnu vyhlašují knihovny v naší republice v rámci akce „Březen – měsíc 

čtenářů“ svého nejlepšího čtenáře. Kritéria, podle kterých mají knihovny svého nejlepšího 
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čtenáře v příslušném roce vybírat, stanovuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků. 

V letošním roce se vyhodnocoval nejmladší čtenář. 

„Čtenářem roku 2017“ královédvorské Městské knihovny Slavoj se tak stala sedmiletá 

Martinka Nedvědová, která ještě jako předškolačka přečetla v soutěži „Lovci perel“ kolem 

devadesáti knih. Knihy však nestačilo pouze přečíst, podmínkou bylo o každé přečtené knize 

správně zodpovědět i příslušné otázky. Soutěže ve sbírání perel se malá čtenářka zúčastnila již 

podruhé. 

Certifikát „Čtenář roku“ a věcnou cenu předal Martince ve středu 7. března 2018 

starosta města Jan Jarolím, slavnostní vyhodnocení se uskutečnilo v sálku knihovny 

v 17:00 hodin, pogratulovat jí přišly i pracovnice knihovny.  

 

LiStOVáNí: Anna Gavalda – „Taková to byla láska“ 
Zničehonic stojí manžel třicetileté Chloé u dveří s kufrem v ruce a oznamuje jí, že od ní 

odchází. V šoku a v bolesti ji na svoji chalupu odváží její tchán, starý nepříjemný mrzout 

Pierre, který jí v nadcházející noci odhaluje důvody svého celoživotního mrzoutství – 

manželství založené na povinnostech k manželce a k dětem, kterým sice otřásl vztah k „jediné 

lásce jeho života“, ale nezničil je. V dalším LiStOVáNí účinkovali ve čtvrtek 8. března od 

20:00 hodin v přednáškovém sále Špýcharu Věra Hollá a Zdeněk Černín. Vstupné 120 Kč. 

 

Rukopis královédvorský v komiksu 
V loňském roce oslavilo naše město 200. výročí nalezení Rukopisu královédvorského v kobce 

kostela sv. Jana Křtitele.  

Filip Pýcha tuto událost, významnou nejen pro naše město, ale i pro celou naši 

republiku, zpracoval originálním způsobem do knihy „Rukopis královédvorský v komiksu“. 

Křest jeho knihy se konal ve středu 21. března 2018 od 18:00 hodin v sálku knihovny, 

součástí křtu byla i autogramiáda a prodej knih za zvýhodněnou cenu. Vstupné zdarma. 

 

„Kašpárek a Ježibaba“ 
Loutková scéna Klíček sehrála maňáskovou pohádku „Kašpárek a Ježibaba“ v sálku knihovny 

Slavoj v sobotu 17. března od 15:00 hodin. Vstupné 10 Kč děti a 20 Kč dospělí. 

Zdroj: Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem  

 

ŠKOLSTVÍ 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Od pondělí 12. do neděle 18. března 2018 čekaly také žáky a studenty královédvorských škol 

„Jarní prázdniny“ a dalších prázdnin, tentokrát „Velikonočních“, se dočkali ve čtvrtek 

29. března a v pátek 30. března.  
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Základní škola Schulzovy sady 
Karneval na ledě 
Škola ve druhém březnovém týdnu uspořádala na královédvorském zimním 

stadionu pro žáky 1. stupně karneval na ledě. V pátek 9. března si děti 

z domova přinesly masky a kostýmy, každá třída se také předvedla dětem 

z ostatních tříd. Po malém občerstvení si pak všichni užili hry a soutěže v nejrůznějších 

disciplínách, nechybělo ani vyhodnocení soutěže o nejlepší masky. 

 

„Pošťácká pohádka“ 
Školní akademii s představením Čapkovy „Pošťácké pohádky“ připravili žáci ZŠ Schulzovy 

sady v sále Hankova domu pro své vrstevníky z ostatních královédvorských škol i pro širokou 

veřejnost na úterý 27. března 2018. Konala se od 10:30, od 15:00 a od 18:00 hodin. 

Zdroj: ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové nad Labem 

 

Základní škola Strž 
Výsledky soutěže „Kde končí svět?“ 
Tématem letošního ročníku literární a výtvarné soutěže „Kde končí svět“ byla 

zvířecí říše a zamyšlení se nad vztahem člověka a zvířete. Již 11. ročník 

celostátního projektu pořádá Klub dětských knihoven SKIP. 

Žáci ze třídy 5. A si zvolili formu kolektivní práce, ve které v krátkých úvahách 

přemýšleli, jakým zvířetem by chtěli být a proč. Literární soutěže se zúčastnily i sestry 

Erbenovy – mladší Aneta psala o tom, jaké by to bylo proměnit se v koalu, Sára se zase 

zamýšlela nad životem mouchy a využitím jejích vlastností pro všední den.  

Porota vybrala všechny soutěžící ze ZŠ Strž do krajského kola, Aneta Erbenová navíc 

s obrázkem k bajce „O polní a městské myši“ získala ve své kategorii čestné uznání. 

Slavnostní vyhlášení soutěže se ve středu 7. března uskutečnilo v sálku Městské knihovny 

Slavoj, kde si z rukou ředitelky knihovny a starosty města děti převzaly diplomy a věcné 

ceny. Čekal je i krátký hudební program – skladba pro violoncello od J. S. Bacha – a malé 

občerstvení v podobě koláčků a džusu. 

Zdroj: ZŠ Strž Dvůr Králové nad Labem 

 

Základní škola Podharť 
„Žijeme spolu bez rozdílu“ 
Ve čtvrtek 22. března se uskutečnila prezentace projektu „Žijeme spolu bez 

rozdílu“, na které třída 7. A ZŠ Podharť představila veřejnosti svůj záměr 

postavit v areálu královédvorské nemocnice malý altánek a zpříjemnit tak pacientům na 

zdejším oddělení následné péče jejich pobyt. Budova se nachází v zadní části nemocničního 

areálu sice na okraji lesa, přesto ale stinných míst, kde by tito pacienti mohli v klidu trávit 

chvíle se svými rodinami nebo s ostatními pacienty, není v areálu mnoho. 
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Žáci proto nejprve vhodné místo vytipovali. V prvotní fázi svého projektu počítají 

zatím s umístěním plachty, která by pacientům zajišťovala stín. Pokud se podaří zajistit 

dostatek finančních prostředků, místo by chtěli vylepšit také několika lavičkami, stolem 

a květinami. 

 

Etický projekt 7. ročníků 
V rámci Etického projektu školy navštívili žáci sedmých tříd v úterý 27. března také Domov 

sv. Josefa v Žirči, který je nestátním zdravotnickým a sociálním lůžkovým zařízením, které 

jako jediné v naší republice zajišťuje lidem, kteří onemocněli roztroušenou sklerózou, 

podmínky pro plnohodnotný život v atmosféře opravdového domova. 

Žáků a jejich pedagogického doprovodu se ujali zdejší zaměstnanci, kteří je po 

rozsáhlém areálu provedli. Všechny zaujal čilý stavební ruch na nádvoří před budovami. Ten 

by měl být ukončen již na jaře letošního roku, po skončení prací by zde měl vzniknout 

upravený park pro klienty a jejich návštěvy. Žáci si také prohlédli vnitřní prostory areálu – 

prostory rehabilitace, vodoléčby, tělocvičnu, kde si někteří vyzkoušeli polohovací zařízení pro 

pacienty, a výtvarnou i keramickou dílnu. Seznámili se s prací ošetřovatelek a zdravotních 

sester, dozvěděli se, jak klienti tráví svůj čas vzděláváním, cvičením, terapiemi, uměním, 

exkurzemi, výlety, návštěvami divadelních a filmových představení nebo koncertů. Dozvěděli 

se o plánovaných aktivitách v zámeckém parku (tradičně jsou zde vždy v červenci pořádány 

Svatoanenské zahradní slavnosti) a o expozici v Muzeu historických kol v bývalé sýpce. 

Prohlédli si kostel sv. Anny (kde jim jejich průvodce zahrál na varhany) a zvonkohru. Prošli 

se bylinkovou zahrádkou a nechyběla ani návštěva Café Damián, kde si prohlédli fotografie 

právě probíhající výstavy „Camino na kolečkách“ – o 640 km dlouhé pouti jednoho z klientů 

s roztroušenou sklerózou Španělskem do známého poutního místa Santiago de Compostela. 

Všichni pak přispěli malým finančním darem, věnovaným zdejším obyvatelům na 

nákup rehabilitačních pomůcek, a všem zaměstnancům a klientům předali malé dárky – své 

výrobky z hodin výtvarné výchovy. 

 

Etický projekt 4.–6. tříd 
Ve stejný den, tj. v úterý 27. března, navštívili žáci 4. A, 5. B a 6. třídy oddělení následné 

péče v městské nemocnici a Domov důchodců. 

Svoji návštěvu zahájili v 10:00 hodin na oddělení následné péče, kde zdejším 

pacientům zahráli na flétny, následovalo vystoupení mažoretek a návštěvu zakončil zpěv žáků 

6. třídy. Při odchodu pak všem rozdali dárky, které vyrobili žáci školy. Druhou zastávkou byl 

Domov důchodců. Zde si všichni za doprovodu kytary společně zazpívali. 

Zdroj: ZŠ Podharť Dvůr Králové nad Labem 

 

Základní škola 5. května 
XIII. školní ples 
V pátek 9. března 2018 se od 20:00 hodin v sále Hankova domu konal již 

XIII. školní ples, zahajovaný tradičně žáky deváté třídy. 

Taneční skupina Malika navodila příjemnou taneční atmosféru a hned poté následovalo 

slavnostní šerpování „deváťáků“. Ti svým učitelům poděkovali za trpělivost, kterou s nimi 
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měli po dobu jejich školní docházky, a svému současnému třídnímu učiteli a třídní učitelce 

z prvního stupně předali květiny a dárky.  

Kolem desáté hodiny čekalo na hosty překvapení v podobě dalšího vystoupení chlapců 

a děvčat z deváté třídy, tentokrát na téma hudební filmové ukázky.  

K poslechu a k tanci hrála celý večer skupina J. K. Band Ohnišov a nechyběla ani 

tombola s hodnotnými cenami. Ples byl jistě nejen důstojným, ale i zábavným začátkem 

loučení žáků devátých tříd se školou, kterou již za tři měsíce definitivně opustí. 

Zdroj: ZŠ 5. května Dvůr Králové nad Labem 

 

Základní umělecká škola R. A. Dvorského 

Soutěže základních uměleckých škol 
V pátek 2. března 2018 se od 8:30 hodin konalo v ZUŠ v Hostinném okresní 

kolo soutěže ve hře na žesťové dechové nástroje. Královédvorskou ZUŠ 

reprezentovali žáci ze třídy Vladimíry Matuškové a Nikoly Šimkové. A byli velice úspěšní!  

Žáci ze třídy Vladimíry Matuškové – Kamila Odrášková (lesní roh), Vojtěch Hynek 

(trubka) a František Toman (trubka) – obsadili každý ve své kategorii první místo s postupem 

do krajského kola. První místo obsadil i Jiří Záplata (trubka). Žáci Nikoly Šimkové – Josef 

Metelka a Matěj Mareček (trubky) – pak obsadili druhé místo. 

Okresní kolo soutěže ve hře na dřevěné dechové nástroje se uskutečnilo v úterý 

6. března 2018 od 8:30 hodin v ZUŠ Trutnov. Školu reprezentovali žáci ze třídy Vlasty 

Siřišťové a Tomáše Valtery a i oni sklízeli zasloužené úspěchy. Žákyně Vlasty Siřišťové – 

Adéla Sedláčková (flétna) obsadila 1. místo a Anna Sedláčková (flétna) – 1. místo s postupem 

do krajského kola. Žáci Tomáše Valtery (Daniel Hojný a Tereza Dederová) pak ve svých 

kategoriích získali 2. místo. 

 

Divadelní představení „Kančí zub“ 
Spolek doubravických ochotníků Dedivadlo, společně se Spolkem rodičů a přátel dětí ZUŠ 

R. A. Dvorského, uvedl v úterý 6. března od 18:00 hodin v sále školy představení hry „Kančí 

zub“. Scénář a režie Dagmar Ruščáková, divadelní obsazení hry – Lucie Baliharová, Gabriela 

Lašťovka, Dana Paulová a Dagmar Ruščáková. Duchařská veselohra všechny diváky 

pobavila. 

 

Březnový koncert 
Pravidelný veřejný koncert, na kterém vystoupili žáci hudebního oboru, se v sále školy 

uskutečnil ve čtvrtek 22. března 2018 od 18:00 hodin. 

 

„Voda, vodička“ 
Výstava pod názvem „Voda, vodička“ byla v galerii Otto Gutfreunda zahájena v úterý 

27. března 2018 od 17:00 hodin, v hudebním programu vystoupili žáci Vlasty Siřišťové. 

Výstava žákovských prací výtvarného oboru ZUŠ pod vedením Ivany Černé a Jiřího 

Holana potrvá do soboty 14. dubna 2018. 

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

Střední škola informatiky a služeb 

Dvůr Králové nad Labem 
„Zlaté zrcadlo“ Domažlice 

V úterý 6. března 2018 se v Domažlicích uskutečnil 5. ročník kadeřnicko-kosmetické soutěže 

„Zlaté zrcadlo“, v letošním roce poprvé ve spolupráci s asociací Fisy a s novým názvem 

„ Beauty cup“. Královédvorskou školu reprezentovala v účesové tvorbě studentka 3. ročníku 

Zuzana Rališová a za obor „Kosmetička“ studentky 3. ročníku Hana Novotná a Sabina 

Přibíková. 

Soutěžilo se v kategoriích dámský společenský účes; dámský střih a definition styling; 

pánský střih a definition styling a soutěžní make-up. V kategorii účesová tvorba soutěžilo 

devět kadeřníků; v dámské a pánské kategorii střih a definition styling to bylo sedm 

soutěžících a devět kosmetiček soutěžilo v soutěžním make-upu. V odborné porotě zasedl 

např. i známý kadeřník, vizážista a stylista Pavel Filandr nebo prezident asociace Fisy, Jakub 

Nathaniel Syllte. Tématem pro všechny kategorie byl „Hollywood 21. století“.  

Zuzana Rališová i Hana Novotná se ve svých kategoriích umístily obě na 4. místě. 

 

Ekologická brigáda v zoo 
Od pondělí 26. do středy 28. března 2018 absolvovali studenti 1. B oboru „Aplikovaná 

chemie“ ekologickou brigádu v královédvorském Safari Parku. Součástí akce byly i odborné 

přednášky o zvířatech. 

Zdroj: SŠIS Dvůr Králové nad Labem 

 

ZÁJMOVÁ ČINNOST 

Dům dětí a mládeže Jednička 
Z fantazie na plátno 
Na středu 14. března připravil DDM Jednička od 8:00 do 17:00 hodin pro děti 

od osmi let program plný animační a filmové tvorby. Vedle her a soutěží děti, 

ve snaze vytvořit krátké animace, stříhaly, malovaly, lepily, fotografovaly 

a dabovaly.  

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

upravila kronikářka  

 

Návštěva televize a rádia 
Výlet do Hradce Králové, spojený s návštěvou Východočeské televize V1, Rádia Černá hora 

a Hradeckého deníku, uspořádal ve čtvrtek 15. března DDM Jednička nejen pro děti, ale i pro 

dospělé zájemce. Jeho účastníci si na něm prohlédli místa, kde se připravují zprávy, natáčejí 

se pořady a připravuje se rozhlasové vysílání, tedy studia těchto médií. Dozvěděli se také 

mnoho zajímavého o jejich činnosti a sami si některé z těchto činností vyzkoušeli. 

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

upravila kronikářka   
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„Předprojekce Juniorfilmu“ 
Letošní „Předprojekce Juniorfilmu“ se v kině Svět uskutečnila ve středu 21. a ve čtvrtek 

22. března v 8:15 a v 10:15 hodin. Malá „ochutnávka“ produkce mladých amatérských 

filmařů, přihlášených do soutěže „Juniorfilm“, nabídla žákům základních a středních škol 

pestrou nabídku filmů různého žánru i technického zpracování, které byly nejen zdrojem 

poučení, zábavy a inspirace mladých diváků, ale i pozvánkou k jejich návštěvě „Juniorfilmu“. 

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

kronikářka  

 

Královédvorský festival mladých amatérských filmařů 
Projekci soutěžních snímků mladých amatérských filmařů doprovázely v našem městě již 

tradičně také workshopy, besedy a diskuze s odborníky. 

 

Zlaté slunce Dvůr Králové nad Labem 
V pátek 23. května 2018 bylo pro děti z mateřských škol a z prvního stupně škol základních 

nejprve v kině Svět připraveno od 8:30 do 9:30 hodin pásmo animovaných pohádek. Následně 

se pak zde od 10:00 hodin uskutečnil 7. ročník zemského kola celostátní soutěže 

neprofesionální filmové tvorby amatérských filmařů „Zlaté slunce 2018“. 

„Soutěžní přehlídka ´Zlaté slunce 2018 – Dvůr Králové nad Labem´ filmových 

amatérských snímků, vytvořených studenty základních a středních škol, je postupovým 

zemským kolem pro kraje Jihočeský, Karlovarský,  Královéhradecký, Liberecký, Plzeňský, 

Středočeský, Ústecký a hlavní město Praha. Posláním soutěže je přispět k rozvoji tohoto 

oboru formou porovnání umělecké a technické úrovně filmů v celé ČR. Cílem soutěže 

je i propagovat výsledky tvorby neprofesionálního filmu před veřejností, sdělovacími 

prostředky a médii.“ 

Soutěžní projekce byla rozdělena do několika kategorií, v porotě zasedli Milan 

Šebesta, Jaroslav Nykl, Vladimír Beran a ředitelka soutěže, Mgr. Iveta Hanušová. 

V kategorii A (do 15 let) – Dokumentární film a reportáž – bylo uděleno pouze 

„Čestné uznání s postupem“, a to za snímek „Taková normální hodinka“ Nikolase Letzela.  

V kategorii A (do 15 let) – Animovaný film – získali 1. cenu „Pandy“ Elišky 

Kalašové; 2. cenu „Herkules“ Jana Čermáka a 3. cenu „Kolotoč“ Michaela Kazmirowského 

a Eriky Fléglové. „Čestné uznání s postupem“ „Indiánský boj“ Jana Čermáka a Lukáše 

Vrány; „Odpaďáci: Pomsta Rošťákovi“ Aleše Sedmihradského; „Pustý ostrov“ Filipa Holana; 

„Kouzelné vaření“ Kryštofa Pýchy a Jana Geislera a „Čestné uznání“ (bez postupu) „Pomelo 

a Fúrie“ Vojtěcha Sedmihradského. 

V kategorii B/H (16–19 let) – Dokumentární film a reportáž – získal 1. cenu 

snímek „Kousek snu“ Jakuba Gabrhela; 2. cenu „Létání bez letenky“ Ondřeje Čálka; 3. cenu 

„XIN ČAU“ Kateřiny Kubecové a „Čestné uznání s postupem“ „Smích“ Agáty Jasmíny 

Topinkové. 

V kategorii B/H (16–19 let) – Hraný film – získal 2. cenu „Únik“ Petra Wolfa 

a 3. cenu získaly „Lásky (ne)čas“ Kristýny Loubalové a Hany Lapáčkové. 

V kategorii B/H (16–19 let) – Animovaný film – obdržel 1. cenu snímek „Obstojná 

Trafika“ Kristýny Jelínka. 

V kategorii B/H (16–19 let) – Experiment a videoklip – získal „Čestné uznání 

s postupem“ snímek „Houbaři“ Marcely Klicperové a snímek „1984“ Dariny Klímové. 
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V kategorii – Ostatní ocenění – získal „Cenu Zoo Dvůr Králové nad Labem“ 

snímek „Pandy“ Elišky Kalašové a snímek „1984“ Dariny Klímové; „Cenu Českého 

rozhlasu Hradec Králové“ snímek „Houbaři“ Marcely Klicperové a „Cenu střediska 

Impuls Hradec Králové“ snímek „Smích“ Agáty Jasmíny Topinkové. 

Oceněné snímky „s postupem“ postoupily do celorepublikového kola soutěže. 

 

Juniorfilm – „Memoriál Jiřího Beneše“ 
Již po čtyřiadvacáté změřili pak v pátek 23. března od 16:00 hodin a v sobotu 24. března 2018 

od 9:00 hodin své síly mladí i dospělí amatérští filmoví tvůrci v několika věkových 

a žánrových kategoriích v celostátní soutěži „Juniorfilm – Memorial Jiřího Beneše“. Ta je 

svým způsobem unikátní filmařskou akcí nejen tím, že se jí účastní mladí autoři širokého 

věkového spektra, ale i tím, že jsou při ní soutěžní snímky hodnoceny dvojím způsobem – 

odbornou a dětskou porotou. 

Patronem Juniorfilmu je herec a režisér Tomáš Magnusek, letošním hostem 

Juniorfilmu byl mladý režisér, kameraman a scénárista David Balda (narozený v roce 2000 

v Hradci Králové). A výsledky soutěže? 

Cena Jiřího Beneše za nejhumornější snímek: Lásky (ne)čas – Kristýna Loubalová, Hana 

Lapáčková – hraný film; 

Cena Města Dvůr Králové nad Labem: Krčmov ● Feldkretschen – Lukáš Rybka –

dokument; 

Cena Českého rozhlasu Hradec Králové: Létání bez letenky – Ondřej Čálek – dokument; 

Cena Impulsu Hradec Králové: Úklid – ZUŠ V. Kaprálové Brno – experiment; 1984 – 

Darina Klímová – videoklip; 

Cena Rychnovské osmičky: Kousek snu – Jakub Gabrhel – experiment; Obstojná Trafika – 

Kristýna Jelínková – animovaný film; Lásky (ne)čas – Kristýna Loubalová, Hana Lapáčková 

– hraný film. 

Ostatní ocenění v jednotlivých kategoriích viz www.fildat.cz/souteze. 

Zdroj: DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem a fildat.cz 

 

Velikonoční prázdniny v „Jedničce“ 
Velikonoční prázdniny si děti v DDM Jednička užily, neboť si ve čtvrtek 29. března mohly 

vybrat hned z několika nabídek: 

V bowlingovém centru Sport World se od 10:00 do 13:00 hodin mohli zkušení hráči 

i úplní začátečníci zúčastnit „Velikonočního turnaje v bowlingu“. 
Děti, které chtěly vyzdobit svými výrobky své domovy nebo jimi potěšit své blízké, 

čekalo v „Jedničce“ vytváření velikonočních a jarních dekorací, barvení vajíček a den jim 

zpestřily i zajímavé hry. „Barevné Velikonoce“ se konaly od 8:30 do 16:00 hodin. 

Tradiční nenáročný turistický pochod jarní přírodou lesů na Podharti, zaměřený na 

divokou faunu, na kterém své stanoviště se zajímavými trofejemi, přírodninami a otázkami 

měly také Lesy České republiky, pak dětské i dospělé účastníky čekal (v rámci „17. Jarního 

„vejšlápku“ – „Lovy beze zbraní“) rovněž od 8:30 do 16:00 hodin. 

Zdroj: z příspěvků V. Málkové, L. Pospíšilové a V. Jiřičky z DDM Jednička Dvůr Králové nad 

Labem pro kroniku upravila kronikářka  

  

http://www.fildat.cz/souteze
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Mateřské centrum Žirafa 
Beseda s Janou Bartoňovou 
V úterý 6. března se v Mateřském centru Žirafa konala od 10:00 hodin beseda 

s Janou Bartoňovou na téma „Jídlo“. Vstupné 40 Kč. 

 

První pomoc u dětí 
Další beseda, tentokrát s profesionálním záchranářem na téma „První pomoc u dětí“, se 

uskutečnila o týden později, v úterý 13. března. 

 

Jarní bazárek 
Na konec března připravilo MC Žirafa „Bazárek“ jarního a letního oblečení, hraček, obuvi, 

kočárků a jiných věcí pro nejmenší. Příjem věcí se konal ve čtvrtek 22. a v pátek 23. března; 

prodej věcí v pondělí 26. a v úterý 27. března a neprodané věci si majitelé mohli vyzvednout 

v úterý 3. dubna. 

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

 

ZPRÁVY ZE SPORTU 

Střelkyně Gabriela Vognarová získala dvě zlaté medaile! 
Na akademickém mistrovství světa v Kuala Lumpuru v Malajsii si nejprve královédvorská 

rodačka, sportovní střelkyně Gabriela Vognarová, vystřílela v pátek 17. března 2018 zlatou 

medaili vzduchovou puškou, když o devět desetin bodu porazila Indku Meghanou 

Sajjanarovou.  

O den později pak dosáhla stejného úspěchu i s malorážkou. Zde se střílí ve třech 

pozicích. Vleže, vkleče a pak i ve stoje na vzdálenost 50 metrů. Ani v této disciplíně nenašla 

Gabriela Vognarová přemožitelku a druhé zlato navíc české výpravě pomohlo ke stříbrnému 

kovu mezi družstvy.  

Gabriela Vognarová se sportovní střelbě věnuje od dětství, postupně se vypracovala až 

do reprezentace ČR. Její domácí sportovní příprava probíhá z části v Plzni, z části doma 

v Lipnici a na venkovní střelnici v Nových Lesích. Mezi její dosavadní úspěchy patří několik 

zlatých medailí z mistrovství ČR ve střelbě ze vzduchové pušky a sportovní malorážky, 

2. místo na premiérových olympijských hrách mládeže v Singapuru v roce 2010, medaile 

z Mistrovství Evropy v soutěžích družstev ve střelbě ze vzduchových pušek, stříbrná medaile 

z univerziády v Koreji v roce 2015 nebo 2. místo na světovém poháru v Mnichově v roce 

2018.  

Na podporu jejích sportovních výkonů jí zastupitelstvo města schválilo na svém 

18. zasedání ve čtvrtek 8. března 2018 poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč na částečnou 

úhradu elektronického terče, který umožňuje lépe koordinovat její sportovní přípravu 

a zrychluje proces vyhodnocení zásahu. 

Zdroj: tisk, Wikipedie a zápis z 18. zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 
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Krasobruslařský klub 

Dvůr Králové nad Labem, z. s. 

Pohádka na ledě 
Známá Čapkova pohádka „O princezně solimánské“ inspirovala i členy Krasobruslařského 

klubu Dvůr Králové nad Labem, kteří pro své malé i velké příznivce připravili představení 

pohádky na ledě „Lotrando a Zubejda“.  

Na zimním stadionu pod Hankovým domem vytvořili díky novým kulisám iluzi míst, 

ve kterých se pohádkový děj odehrával, a více než čtyřicet účinkujících svým výkonem tuto 

iluzi ještě umocnilo. Představení se konalo v pátek 2. března od 8:30 a od 9:30 hodin (vstupné 

30 Kč) a také v neděli 4. března od 17:00 hodin (vstupné 50 Kč).  

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

 

TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem 
Sokolské šibřinky pro děti 
Sokolské šibřinky, tentokrát na téma „Do Hajan!“, mohly nejen děti, ale 

i jejich rodiče a příbuzní, navštívit v sokolovně na Wolkerově nábřeží 

v neděli 25. března 2018 od 14:00 hodin. „Na své“ si přišli všichni, kdo si 

rádi pospí, lenoší a válí se v peřinách. Vstupné 20 Kč děti a 30 Kč dospělí. 

Zdroj: TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem 

 

Dětská skupina břišních tanců Malika při ZŠ 5. května 
Medaile z taneční soutěže „TPO dance“ v Třebechovicích 
Dětská skupina břišních tanců Malika ze ZŠ 5. května Dvůr Králové nad Labem se pod 

vedením lektorky Khattyi zúčastnila v sobotu 24. března 2018 taneční soutěže „TPO dance“ 

v Třebechovicích pod Orebem. A slavila úspěchy! Za svoji choreografii „Fusion“ získala 

ocenění v podobě druhého místa a na 3. místě se umístila se sestavou „Drum solo“. 

Zdroj: Dětská skupina břišních tanců Malika při ZŠ 5. května 

 

TS Attitude Dvůr Králové nad Labem 
Úspěšné víkendy 
V měsíci březnu se dařilo i soutěžícím z TS Attitude. Víkend 17. a 18. března 

byl pro skupinu Attitude náročný, ale i velmi úspěšný – všechny soutěžní 

chorografie byly odbornou porotou oceněny a všechny tak postoupily na Mistroství Čech. 

V sobotu 17. března se soutěže „BEST DANCE GROUP 2018“ zúčastnily všechny 

věkové kategorie – od „Baby“ až po „Dospělé“.  

Nejmenší tanečníci (3–7 let) byli oceněni 3. místem za choreografii „Lights, Camera 

and Dancing!“ a 3. místo čekalo i na děti s choreografií „SpreYeři“. Juniorky se se svojí 

choreografií „My Book“ umístily na 2. místě a děvčata z hlavní věkové kategorie si 

s choreografií „Karma“ vybojovala 4. místo.  
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Úspěšná byla i účast soutěžících na nedělní soutěži „CZECH DANCE MASTERS“ 

v Hradci Králové. Po náročné sobotě si ze soutěže skupinka dětí „SpreYeři“ odvážela medaile 

za krásné 3. místo. 

Z medailí se soutěžící mohli radovat i v sobotu 24. března, kdy se zúčastnili hned dvou 

tanečních soutěží. Dvě skupiny tanečníků odjely na soutěž „TPO dance“ do Třebechovic pod 

Orebem, další tři skupiny pak zamířily na soutěž „Czech dance tour“ v Chrudimi.  

Z „TPO dance“ si nejmenší soutěžící přivezli pohár a diplom za 3. místo a bronzové 

medaile získala za choreografii „Bubákov“ i druhá skupina dětí, které s tancem teprve 

začínají. 

Úspěchy se slavily také v chrudimské sokolovně na „Czech dance tour“. Děti si se 

svojí choreografii „SpreYeři“ vytančily zlatou medaili, juniorky získaly stříbro a zlato si 

odváželi také soutěžící z hlavní věkové kategorie.  

Dvě zlaté, jedna stříbrná a dvě bronzové medaile tak byly zaslouženým oceněním za 

vynaloženou námahu a úsilí. 

Zdroj: TS Attitude Dvůr Králové nad Labem 

 

Angeles Dance Group Dvůr Králové 
Účast v soutěži „CZECH DANCE MASTERS“ se vydařila 
Regionálního kola soutěže „CZECH DANCE MASTERS“ v Hradci Králové se v neděli 

18. března 2018 zúčastnili i soutěžící Angeles Dance Group Dvůr Králové nad Labem a i jim 

se dařilo. 

Děti se svojí choreografií „Kamarádi z vesmíru“ obsadily 2. místo, soutěžící v hlavní 

skupině získali se skladbou „Sedm životů“ zlato a zlato vybojovaly i juniorky za choreografii 

„Tajemství staré knihy“.  

Vynikajícího úspěchu pak tanečníci Angeles Dance Group dosáhli v kategorii 

produkce s absolutní novinkou pro letošní sezonu – choreografií „Zatoulaná v moři“. 

Kategorie produkce je velmi náročná na koordinaci, prostor a celkovou organizaci. Během 

jedné skladby se na parketu střídají všechny věkové kategorie a v určité chvíli se zde tak 

nachází až 82 tanečnic. Vzhledem k tomu, že tuto náročnou kategorii „dělá“ velmi málo 

tanečních skupin, všechny skladby na soutěži soutěžily společně – bez ohledu na taneční styl. 

O to větší radost proto byla ze získání zlaté medaile! 

Zdroj: Angeles Dance Group Dvůr Králové nad Labem 

 

SAFARI PARK DVŮR KRÁLOVÉ 

Záchrana antilop v Senegalu 
Další ze zajímavých přednášek, nazvaná „Záchrana antilop v Senegalu“, se 

v Galerii Tengenenge uskutečnila ve čtvrtek 29. března od 18:00 hodin. 

Pracovnice královédvorského Safari Parku, Markéta Grúňová, strávila leden 

a únor v Senegalu, kde se s kolegy aktivně podílela na záchraně kriticky ohroženého 

západního poddruhu antilopy Derbyho. Ve své přednášce pak seznámila posluchače 

s projektem ochranářské organizace Derbianus Conservation. Vstupné zdarma. 
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Velikonoce v Safari Parku 
V pátek 30. března (na Velký pátek) a v sobotu 31. března (na Bílou sobotu) se návštěvníci 

královédvorského Safari Parku mohli od 10:00 do 13:00 hodin zúčastnit tradičního pletení 

pomlázek, pro děti pak od 10:00 do 13:00 hodin byly připraveny Velikonoční dílny. 

Zdroj: Safari Park Dvůr Králové 

 

DALŠÍ UDÁLOSTI VE MĚSTĚ A V JEHO OKOLÍ 

Společnost Karsit zahájila v našem městě stavbu továrny na 

autodíly 
Společnost Karsit Automotive z Jaroměře zahájila v březnu v našem městě, v průmyslové 

zóně Zboží, archeologickým průzkumem stavbu továrny na výrobu autodílů. Investice by 

měla činit přes 3 miliardy Kč a továrna by měla zaměstnat 300 až 350 lidí. Díky špičkovým 

technologiím bude továrna patřit k nejmodernějším v Evropě. 

Dvanáctihektarovou městskou průmyslovou zónu se podařilo oživit po třinácti letech, 

během nichž o tento prostor projevilo zájem 29 zájemců – z jejich podnikatelského záměru 

ale dosud vždy sešlo. 

Jak uvedl starosta Jan Jarolím: „Pro mě je nejdůležitější to, že se objevil investor, 

který je český, důvěryhodný, je tady z regionu a nabídne práci místním“. 

V zahajované první etapě výstavby, v hodnotě kolem dvou miliard korun, Karsit 

vybuduje továrnu o rozloze 2,5 hektaru. Zkušební provoz by měl být zahájen ve druhém 

čtvrtletí roku 2019. Na základě vývoje zakázek by pak firma měla v druhé etapě postavit další 

výrobní halu o rozloze 1,6 hektaru, čímž by celková investice značně přesáhla 3 miliardy Kč. 

Podobně jako továrna v Jaroměři bude i nový podnik vyrábět ocelové díly pro automobilové 

závody, zejména pro koncern Volkswagen. 

Zdroj: denní tisk 

 

Vzpomínková akce u pomníku T. G. Masaryka 
Několik desítek občanů se ve středu 7. března 2018 sešlo u pomníku T. G. Masaryka 

v Podharti, aby si tak připomněli narozeniny našeho prvního prezidenta (narozeného 7. března 

1850 v Hodoníně). 

 

Hasičský záchranný sbor České republiky 
Požár v šatně bytového domu 

Profesionální hasiči ze Dvora Králové nad Labem a dobrovolní hasiči 

z Hajnice, Žirče a z Bílé Třemešné zasahovali v úterý 13. března před 

15. hodinou v Dukelské ulici, kde došlo k požáru v prvním nadzemním 

podlaží bytového domu. Při příjezdu požárních jednotek hasiči zjistili, že 

požár v místnosti, která je uživateli bytu využívaná jako šatna a sklad 

potravin, čisticích prostředků atd., byl již před jejich příjezdem uhašen majitelem bytu 

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=702153&x=800&y=599&hash=7149fc351594ff5523091c8917f8a380&ratio=1
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a dalšími osobami, a to pomocí přenosných hasicích přístrojů a vodou ze zahradní hadice. 

Hasiči na místě požáru provedli průzkum, dohašení proudem vysokotlaké vody a odvětrání 

prostorů přetlakovou ventilací. Požárem bylo zničeno ošacení, skladované potraviny, 

poškozena byla elektrická instalace, dřevěné regály, okno, dveře, malby místností apod. 

Škoda byla předběžně vyčíslena na částku cca 120 tisíc Kč, uchráněné hodnoty byly 

odhadnuty na zhruba jeden milion korun. Naštěstí nedošlo k žádnému zranění, příčina požáru 

se vyšetřuje. 

Zdroj: HZS Královéhradeckého kraje 

 

Česká spořitelna působí již v nových prostorách 
Od pondělí 26. března 2018 mohli klienti navštívit pobočku České spořitelny v našem městě 

již v nových moderních prostorách, a to v přízemí budovy Spořitelny na náměstí 

T. G. Masaryka č. p. 3.  

Již na konci roku 2017 byly v přízemí budovy zahájeny stavební práce, kterým 

předcházelo vystěhování původních nájemců nebytových prostor (Trafika a Agiss móda). 

Díky přesunu spořitelny z prvního patra do přízemí jsou prostory snadněji přístupnější 

pro všechny návštěvníky. V nových prostorách je vytvořena samoobslužná zóna, bankomat 

pro výběry hotovosti je klientům i nadále k dispozici nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně, 

platbomat je umístěn uvnitř pobočky. 

Bankovní hala i jednací místnost pro diskrétní jednání s bankéřem byly vytvořeny 

v novém moderním designu. Klienti mohou bankéře kontaktovat telefonicky, telefonicky si 

s nimi mohou sjednat i schůzku, což značně zkrátí dobu čekaní v pobočce při vyřizování 

jejich záležitostí. Otevírací doba zůstala zachována v nezměněné podobě, a to od pondělí do 

pátku v dopoledních hodinách od 9:00 do 12:30 hodin, v odpoledních hodinách od 13:30 do 

16:00 hodin v úterý, ve čtvrtek a v pátek a v pondělí a ve středu do 17:00 hodin. 

Z důvodu stěhování do nových prostor byla pobočka České spořitelny v pátek 

23. března 2018 otevřena pouze do 12:30 hodin. 

Zdroj: pobočka České spořitelny Dvůr Králové nad Labem 

 

Svaz postižených civilizačními chorobami 

Dvůr Králové nad Labem 
„Rozchodíme civilky“ 
V roce 2014 vyhlásil Svaz postižených civilizačními chorobami (SPCCH) v Praze akci 

„Rozchodíme civilky“, jejímž účelem je boj proti civilizačním chorobám (infarktu, mozkové 

mrtvici, ale i proti otylosti, koronárním potížím atd.). Proti těmto nemocem se „bojuje“ 

nejpřirozenějším pohybem, kterým je chůze. Každý měsíc tak členové místního Svazu 

pořádají společné vycházky s trekovými holemi a nachozené kilometry hlásí do centra. Cílem 

je nachodit 200 tisíc kilometrů, ke konci roku 2017 byl stav 160 070 kilometrů. 

V úterý 6. března se skupinka třinácti členů vydala od restaurace Na Slovanech 

směrem k Pušově splavu a do Podhartě, nevadilo jim ani vydatné sněžení a posléze déšť. 

Cestou si účastníci vycházky vyslechli informace o místních významných továrnách, 

pamětních deskách a dalších zajímavostech.  

Zdroj: SPCCH Dvůr Králové nad Labem 
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„Událost Velkého pátku“ 
Divadelní hru o umučení Ježíše Krista mohli diváci vidět v neděli 25. března 2018 od 14:00 

hodin v altánu v parku Schulzovy sady. Pro herce i diváky bylo připraveno občerstvení, 

vstupné bylo dobrovolné. Pořadateli akce byli Josef Langfelner ve spolupráci s půjčovnou 

kostýmů ve Dvoře Králové nad Labem a Děkanstvím Dvůr Králové nad Labem. 

Zdroj: Římskokatolická farnost – děkanství Dvůr Králové nad Labem 

 

Domov sv. Josefa v Žirči 
Představení „Dedivadla“ 
Spolek doubravických ochotníků „Dedivadlo“ sehrál svoji duchařskou komedii 

„Kančí zub“ nejen pro diváky v ZUŠ R. A. Dvorského (v úterý 6. března 2018), 

ale i pro diváky v Domově sv. Josefa, v podkrovním sále domu sv. Damiána. 

Představení se konalo v sobotu 3. března od 15:00 hodin, vstupné bylo 

dobrovolné. 

  

„MaRS 2018“ 
Celostátní akce „MaRS – Maraton s Roztroušenou Sklerózou 2018“ – jako 

vyjádření solidarity s takto nemocnými – se v měsíci březnu uskutečnila již 

posedmé, potřetí se pak tato akce uskutečnila v Domově sv. Josefa v Žirči. Ve 

cvičebním sále Domu sv. Damiána se v pátek 2. března od 18:00 do 20:30 hodin setkali pod 

vedením rehabilitačních pracovníků dospělí i děti, aby si vyzkoušeli kruhový trénink. Vstupné 

bylo dobrovolné, záštitu nad akcí převzal starosta Dvora Králové nad Labem Ing. Jan Jarolím. 

Za loňský výtěžek Domov sv. Josefa dovybavil rehabilitaci činkami, overbally, thera-

bandy a dalšími pomůckami. Letošní výtěžek byl určen na zakoupení celoplošného 

transportního zařízení do Domu sv. Kláry.  

Zdroj: plakát MaRS 2018 a Domov sv. Josefa v Žirči 

 

POČASÍ V NAŠEM MĚSTĚ 

Počasí v měsíci březnu 
Počasí v měsíci březnu bylo velmi rozmanité. Začátek měsíce všechny překvapil nízkými 

teplotami, ty minimální dosahovaly od čtvrtka 1. do neděle 4. března od -13,1 °C do -13,8 °C. 

Z neděle 4. na pondělí 5. března hustě sněžilo a celý den sněžilo i během pondělí. 

Sněhový poprašek vydržel ležet místy na cestách a loukách i přesto, že se během dalších dvou 

dnů v odpoledních hodinách „oteplilo“ až na +2,8 °C (středa 7. března 2018).  

Od čtvrtka 8. března začaly odpolední teploty výrazněji narůstat, minimální teploty se 

ale v ranních hodinách držely ještě v převážné míře na mínusových hodnotách. 

Z pátka 16. na sobotu 17. března pak i v odpoledních hodinách došlo k výraznému 

poklesu teplot (z +3,6 °C na -3,8 °C), objevil se opět sněhový poprašek a nepříjemný ledový 

vítr vál také během celé soboty. V některých místech naší republiky byla hlášena vichřice, 

která způsobila škody na majetku, hasiči museli odstraňovat popadané stromy na tratích 

a silnicích a došlo rovněž k velkému množství dopravních nehod. Našemu městu se vichřice 

naštěstí vyhnula. 

http://www.domovsvatehojosefa.cz/kalendar/mars-2018-prijdte-si-s-nami-zacvicit.html?cmd=show&imageID=13930&title=MaRS 2018 - P%C5%99ij%C4%8Fte si s n%C3%A1mi zacvi%C4%8Dit!
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Od neděle 18. března se pak až do pátku 30. března držely minimální teploty 

v mínusových hodnotách, maximální teploty však vesměs rostly a pohybovaly se tak od 

-5,2 °C (v neděli 18. března) do +11,3 °C (v pátek 30. března 2018). 

V sobotu 31. března pak došlo k výraznému oteplení i v ranních hodinách (+3,3 °C) 

a odpolední teploty se „vyšplhaly“ dokonce na velmi příjemnou jarní teplotu +13,9 °C. 

Minimální teploty v březnu dosahovaly hodnoty od -13,8 °C (pátek 2. března 2018) do 

-5,2 °C (neděle 18. března 2018). 

Maximální teploty se v březnu pohybovaly v rozmezí od +5,0 °C (úterý 13. března 

2018) do +14,3 °C (neděle 11. března 2018). 

Zdroj: meteostanice Gymnázia Dvůr Králové nad Labem 

 

    

TEPLOTY V BŘEZNU 2018 

DATUM Minimální teplota Průměrná teplota Maximální teplota 

1.3.18 - 13,3 °C - 9,1 °C - 3,9 °C 

2.3.18 - 13,8 °C - 8,6 °C - 5,1 °C 

3.3.18 - 13,1 °C - 8,1 °C - 2,1 °C 

4.3.18 - 13,7 °C - 6,0 °C + 2,1 °C 

5.3.18 - 6,4 °C - 2,9 °C - 1,5 °C 

6.3.18 - 2,8 °C - 1,3 °C + 0,6 °C 

7.3.18 - 1,1 °C - 0,2 °C + 2,8 °C 

8.3.18 - 3,2 °C + 0,8 °C + 6,7 °C 

9.3.18 - 3,2 °C + 1,9 °C + 6,7 °C 

10.3.18 - 1,8 °C + 2,4 °C + 8,0 °C 

11.3.18 + 1,1 °C + 6,5 °C + 14,3 °C 

12.3.18 + 0,9 °C + 4,8 °C + 7,6 °C 

13.3.18 + 5,0 °C + 6,9 °C + 9,0 °C 

14.3.18 - 0,6 °C + 2,8 °C + 6,2 °C 

15.3.18 - 2,0 °C + 2,9 °C + 8,4 °C 

16.3.18 - 4,0 °C + 0,3 °C + 3,6 °C 

17.3.18 - 7,4 °C - 6,1 °C - 3,8 °C 

18.3.18 - 10,1 °C - 7,3 °C - 5,2 °C 

19.3.18 - 9,6 °C - 6,5 °C - 4,7 °C 

20.3.18 - 5,3 °C - 2,0 °C + 3,0 °C 

21.3.18 - 5,1 °C - 1,2 °C + 4,0 °C 

22.3.18 - 6,9 °C - 2,3 °C + 1,7 °C 
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TEPLOTY V BŘEZNU 2018 

DATUM Minimální teplota Průměrná teplota Maximální teplota 

23.3.18 - 1,5 °C + 0,2 °C + 2,9 °C 

24.3.18 - 2,9 °C + 1,4 °C + 7,0 °C 

25.3.18 - 4,7 °C + 0,8 °C + 6,5 °C 

26.3.18 - 0,5 °C + 2,1 °C + 5,3 °C 

27.3.18 - 2,3 °C + 1,2 °C + 5,3 °C 

28.3.18 - 2,4 °C + 2,0 °C + 6,7 °C 

29.3.18 - 0,9 °C + 4,1 °C + 5,9 °C 

30.3.18 - 3,3 °C + 4,4 °C + 11,3 °C 

31.3.18 + 3,3 °C + 7,3 °C + 13,9 °C 

 

ZAJÍMAVOSTI Z DOMOVA 

Inaugurace nově zvoleného prezidenta 
Ve čtvrtek 8. března 2018 se uskutečnila inaugurace nově zvoleného prezidenta České 

republiky, který bude prezidentský úřad zastávat na základě výsledků druhých přímých voleb, 

konaných v lednu 2018. Miloš Zeman tak uvedením do funkce zahájil své druhé prezidentské 

pětileté funkční období. 

V 10:00 hodin dopoledne hradní kancléř Vratislav Mynář položil věnec k pomníku 

TGM na Hradčanském náměstí. Právě odtud měli ti, kteří se již nedostali do areálu Pražského 

hradu, možnost sledovat od 14:00 hodin na velkoplošné obrazovce přímý přenos z průběhu 

inaugurace. Zúčastnily se jí i manželka a dcera prezidenta, Václav Klaus s chotí, Dagmar 

Havlová, diplomaté cizích zemí, členové obou komor Parlamentu a další hosté. Spolu se 

začátkem slavnosti vydala parlamentní strana TOP 09 prohlášení s názvem „Dnes neslavíme, 

držíme smutek. Návrat havlovských ideálů se odkládá“.  

Vlastní průběh inaugurace zahájil ve Vladislavském sále šéf Sněmovny Radek 

Vondráček. Poté Miloš Zeman pronesl slib, ve kterém slíbil věrnost České republice, 

zachovávání její ústavy a zákonů, a na svou čest slíbil i to, že svůj úřad bude zastávat v zájmu 

všeho lidu a podle nejlepšího vědomí a svědomí. Svůj slib pak podepsal na Masarykově stole, 

který byl ve Vladislavském sále zcela nově nainstalován právě jen pro tuto slavnostní 

příležitost.  

Kritici si všimli, že prezident při slibu nepoložil svoji ruku na ústavu, ačkoliv ho 

k tomu předseda Sněmovny Radek Vondráček vyzval, a tento Zemanův „čin“ se hned vzápětí 

stal předmětem diskuzí a sporů novinářů, právníků a později i politiků. I když při předchozích 

inauguracích prezidenti vždy ruku na stolek s ústavou pokládali, ústava oficiálně nic takového 

nevyžaduje a slib prezidenta byl tedy platný.  

Po zaznění hymny, během které se z Petřína ozývaly dělostřelecké salvy, přednesl 

Miloš Zeman svůj projev. Zkritizoval v něm podnikatele Zdeňka Bakalu, TOP 09 a některá 

média včetně České televize a uvedl, že chce podporovat aktivní občanství včetně přímé 
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demokracie. Někteří politici, zejména z TOP 09 a z ODS, pak demonstrativně opustili 

Vladislavský sál. Byli mezi nimi i Miroslava Němcová (ODS), Jiří Pospíšil, Miroslav 

Kalousek a Karel Schwarzenberg (všichni z TOP 09) a Václav Chaloupek z klubu Starostů. 

Dalším bodem programu inaugurace je prezidentova poklona ostatkům sv. Václava. 

Miloš Zeman proto, za zvuku zvonů, přešel s manželkou z Vladislavského sálu do chrámu 

sv. Víta přes třetí nádvoří Hradu, kde na něho čekali jeho příznivci. Následně ho pak v kapli 

sv. Václava přivítal Dominik kardinál Duka. Ten ve své řeči připomněl sté výročí založení 

československého státu i 25. výročí vzniku České republiky a zavzpomínal na Zemanovu roli 

v listopadu 1989. 

Poté se kardinál Duka za prezidenta Zemana pomodlil a prezidentova dcera Kateřina 

položila jménem svých rodičů růže k světcovým ostatkům. V 15:35 hodin prezident za zvuků 

fanfár z Libuše opustil katedrálu sv. Víta a z nádvoří odjel připravenou limuzínou. 

Návštěvníci, kteří chtěli během tohoto dne projít na třetí nádvoří Hradu nebo navštívit 

některé zdejší objekty, museli od 6:00 do 20:00 hodin počítat v důsledku inaugurace 

s určitými omezeními. Další omezení je pak čekalo v okolí sochy T. G. Masaryka, u které se 

během dne sešli Zemanovi kritici a odpůrci. 

Zdroj: ČT24 
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FOTOGALERIE UDÁLOSTÍ A AKCÍ 

Březen 2018 
Nové prostory pobočky České spořitelny v našem městě 

 

 

 

Od pondělí 26. března 2018 mohli klienti 

navštívit pobočku České spořitelny v našem 

městě již v nových moderních prostorách. Ty 

jsou snáze přístupnější pro všechny 

návštěvníky, nechybí zde samoobslužná zóna, 

bankomat pro výběry hotovosti (k dispozici 

nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně), či 

platbomat uvnitř pobočky. 

Foto: prospekt České spořitelny 

 

 

 

Česká spořitelna svoji budovu nabízí městu Dvůr Králové nad Labem, které reálně uvažuje 

o její koupi. Vedle možnosti přestěhovat sem část úředníků z budov, které již nevyhovují 

současnému provozu a které má město navíc v pronájmu, se koupí naskýtá jedinečná možnost 

propojit tuto budovu s domem č. p. 2 a vedle stojícím domem č. p. 1, které jsou v majetku 

města a v současnosti nejsou bezbariérové. Vybudováním výtahu v nové budově by mohly být 

zpřístupněny i hendikepovaným a starším občanům.  
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V průmyslové zóně Zboží by měla být postavena nová továrna 

 Společnost Karsit 

Automotive z Jaroměře 

zahájila v průmyslové 

zóně Zboží 

archeologickým 

průzkumem stavbu 

továrny na výrobu 

autodílů. Investice by 

měla činit přes tři 

miliardy korun, 

továrna by měla 

zaměstnat tři sta až tři 

sta padesát pracovníků 

a měla by patřit 

k nejmodernějším 

v Evropě. 

 

Výstava obrazů RNDr. Dany Holečkové  
 

Výstava prací bývalé ředitelky 

královédvorské zoo, RNDr. Dany 

Holečkové, byla zahájena 

v pátek 2. března a ve výstavním 

sále ve Staré radnici trvala do 

neděle 25. března 2018. Kresbou 

a malbou se autorka intenzivně 

zabývá od roku 2011. 

Absolvovala semestrální kurzy 

kresby a malby různými 

technikami a věnuje se 

především realistické kresbě 

a malbě zvířat, vydává autorské 

archy, kalendáře, sešity 

„Portréty zvířat“, pexesa 

a omalovánky. Výstavu 

upořádalo královédvorské Městské muzeum. 

 

Braunův Betlém nadále chátrá 
V pátek 23. března 2018 se v Kuksu sešli zástupci místních samospráv včetně Jana Jarolíma, 

starosty našeho města, ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková, 

Martin Puš ředitel Revitalizace Kuks, o. p. s., a hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán, 

aby podepsali Memorandum o spolupráci na záchraně Braunova Betléma. Tato unikátní 

památka tak po mnoha letech má naději, že snad z ní bude zachráněno alespoň to, co díky 

„zubu času“, povětrnostním podmínkám, nešetrné těžbě dřevní hmoty a vandalům dosud 

nebylo zničeno. 

 



100 

 

 

 

 

 

 

I když nánosy 

mechu na fotografii 

byly již z reliéfů 

očištěny, Braunův 

Betlém nadále 

chátrá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cesty zdevastované těžbou dřeva, stromy v okolí soch pokácené nebo usychající, zatímco 

jejich kořeny a po nich stékající voda jedinečné památky stále ničí, parkoviště sloužící ke 

skládce klestí – takový je současný stav Braunova Betlému. 
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Počasí v měsíci březnu bylo velmi rozmarné 
 

 

 

Počasí v měsíci březnu 

bylo opravdu velmi 

rozmarné. Husté 

sněžení zasáhlo naše 

město z neděle 4. na 

pondělí 5. března 

i v úterý 6. března. 
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Sníh se ve větší 

míře objevil 

i z pátku 16. na 

sobotu 17. března. 

Dětem jistě sněžení 

přineslo radost, 

řidičům, hasičům 

i zdravotníkům však 

„sněhová nadílka“ 

způsobila řadu 

problémů. 

 

 

 

 

 

V areálu Domova sv. Josefa v Žirči pokračovaly stavební práce 

i v měsíci březnu 

V areálu Domova sv. Josefa v Žirči pokračovaly i v měsíci březnu stavební práce na nádvoří 

před budovami zařízení. Po jejich dokončení by se centrální náměstí areálu mělo proměnit 

v příjemné místo pro setkávání zdejších pacientů a jejich návštěvníků i návštěvníků bylinkové 

zahrady a zdejších četných akcí. Areál, včetně jeho úprav, si v úterý 27. března v rámci 

Etického projektu prohlédli i žáci 7. ročníků ZŠ Podharť. 
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Oslavy spojené s T. G. Masarykem 
 

 

 

Ve středu 7. března se u pomníku 

T. G. Masaryka v Podharti konal při 

příležitosti oslav jeho narozenin a svátku, 

pietní akt na uctění jeho památky, kterého 

se zúčastnilo na 30 osob. 

 

 

 

 

 

Akce Domu dětí a mládeže Jednička 

Návštěva televize a rádia 

Výlet do Hradce Králové, spojený s návštěvou Východočeské televize V1, Rádia Černá hora 

a Hradeckého deníku, ve čtvrtek 15. března 2018, všechny nadchl. Jeho účastníci si prohlédli 

místa, kde se připravují zprávy, natáčejí se pořady a připravuje se rozhlasové vysílání a sami 

si některé z činnosti mohli i vyzkoušet. 

 

„Velikonoční turnaj v bowlingu“ 
 

 

Zkušení hráči bowlingu i ti, kteří si bowling pouze odzkoušeli nebo ho ještě nikdy nehráli, se 

ve čtvrtek 29. března sešli v 10:00 hodin v bowlingovém centru Sport World, aby se zúčastnili 

„Velikonočního turnaje v bowlingu“.  
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„Barevné Velikonoce“ 

Během „Velikonočních prázdnin“ mohly děti ve čtvrtek 29. března v DDM Jednička tvořit 

velikonoční a jarní dekorace, barvit vajíčka, ale také si „užily“ sportovní hry a soutěže. 

 

„Zlaté slunce 2018“ 

V pátek 23. května 2018 bylo pro děti z mateřských 

škol a z prvního stupně škol základních v Kině Svět 

nejprve připraveno pásmo animovaných pohádek 

(foto vpravo nahoře). 

 Od 10:00 hodin se zde pak konal 7. ročník zemského 

kola celostátní soutěže neprofesionální filmové tvorby 

amatérských filmařů „Zlaté slunce 2018“.  
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„Juniorfilm – Memorial Jiřího Beneše“ 
V pátek 23. března od 16:00 hodin a v sobotu 24. března 2018 od 9:00 hodin změřili v našem 

městě své síly již po čtyřiadvacáté mladí i dospělí amatérští filmoví tvůrci v několika věkových 

a žánrových kategoriích v celostátní soutěži „Juniorfilm – Memorial Jiřího Beneše“. 

Patronem této unikátní filmařské akce, které se účastní mladí autoři širokého věkového 

spektra a při níž soutěžní snímky hodnotí odborná a dětská porota, je herec a režisér Tomáš 

Magnusek (na snímku vlevo). Ceny vítězům jednotlivých kategorií předával i starosta města 

Jan Jarolím (snímek vpravo). 

Foto:12x archiv DDM Jednička 

 
Na titulní straně kroniky událostí v měsíci březnu 2018: Reliéfy Betlému Matyáše Bernarda 

Brauna v Novém lese, již očištěné od nánosů a mechu. 

 

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

  


