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Rozchodíme civilky

V termínu 19. 6. 2015 uspořádal Svaz
postižených civilizačními chorobami v ČR,
z. s., akci s názvem Rozchodíme CIVILKY
ve Dvoře Králové nad Labem. Na náměstí
T. G. Masaryka proběhla propagace projektu, prezentace a výuka správné techniky
chůze Nordic walking. Účastníci si mohli
zapůjčit hole a zapojit se do společného
pochodu městem. Společně jsme ušli 1–3
kilometry, každý z účastníků podle svých
možností. Podobná akce proběhla také
v Hradci Králové 3. 9. 2015 a přijeli ji podpořit i členové královédvorského SPCCH.
Děkujeme za podporu akce Ministerstvu
zdravotnictví ČR.
Lidé s civilizačním onemocněním a senioři ve Dvoře Králové nad Labem nachodili
v roce 2015 společně již 1174 kilometrů
a plánují v září až listopadu nachodit další.
Na podzim plánujeme ve Dvoře Králové
nad Labem další pochody v rámci celorepublikové akce Rozchodíme CIVILKY. Dne
12. října pochod kolem Labe a 12. listopadu pochod na setkání do Lipnice.
SPCCH Dvůr Králové nad Labem

Dny otevřených dveří
v pečovatelské službě

Pečovatelská služba Města Dvůr Králové
nad Labem zve všechny zájemce na Dny
otevřených dveří, které se uskuteční
v pondělí 5. října od 9:00 do 16:00 hod.
v domech s pečovatelskou službou v ulici
Elišky Krásnohorské 2962 a v ulici Sadová
2755. Zájemci si budou moci prohlédnout
všechny prostory, nahlédnout do zákulisí
služeb, promluvit si s pracovníky o poskytovaných službách, o bydlení a získat
potřebné informace. Zájemci mohou rovněž navštívit ředitelku, která bude po celý
den k dispozici ve své kanceláři (v ul. Elišky
Krásnohorské 2962).
Mgr. Marcela Hauke
ředitelka PS Města Dvůr Králové nad Labem

Rozšiřují služby svým klientům

Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem
rozšiřuje své služby. Naši uživatelé se totiž
rádi scházejí při nejrůznějších příležitostech a jednou z takových je i nakupování
v našich prostorách, kam dříve pravidelně
přijížděli prodejci a nabízeli k prodeji potraviny, nápoje, základní drogerii, lahůdky,
časopisy a další zboží podle přání uživatelů. Bohužel prodejci, kteří k nám dosud
dojížděli, již tuto službu poskytovat nemohou. Hledáme tedy jiného prodejce, který
by byl ochoten pravidelně jednou týdně
ve všední den dopoledne tuto službu
nabídnout. Více informací poskytne sociální pracovnice Mgr. Linda Mocová, Domov
důchodců Dvůr Králové nad Labem, Roháčova 2968 (tel.: 774 461 336).

Hola, hola, škola volá!
V úterý 1. září jsme se opět sešli v naší školičce.
Všechny děti se na sebe velmi těšily a vyprávěly si zážitky z prázdnin. Po úvodním přivítání
dostali rodiče informace k organizaci nového
školního roku a děti si rozdělily malé dárečky
a občerstvení.
V letošním roce nás čeká hodně práce a spousta
zážitků. Během měsíce září bude v přízemí
dokončena naše nová TYRKYSOVÁ třída,
do které se následně část žáků přesune. Vznikne
tak více prostoru pro výuku i hru. Moc se těšíme.
Na konečné podobě třídy se budeme všichni
podílet.
Druhý zářijový týden jsme zahájili plaveckou
výuku, již tradičně v plaveckém bazénu v Trutnově. Plavat budeme každé úterý po dobu
deseti týdnů.
Protože máme pohyb rádi, zařadili jsme také
v rámci tělesné výchovy venčení pejsků z městského útulku Nový svět. Pravidelně v pátky,
pokud počasí dovolí, se po desáté hodině
vydáme za našimi psími kamarády a společně
s nimi si užijeme běhání a dovádění na loukách.
Každý čtvrtek nás navštíví paní logopedka, která
bude během dopoledne jednotlivě s dětmi
pracovat.
Abychom se nenudili ani odpoledne, připravili

jsme si pro děti v rámci družiny zájmové kroužky:
hudební, taneční, šikulové a také divadelní.
S naším divadýlkem bychom rádi nacvičili pěknou pohádku, kterou pak předvedeme rodičům.
Plánů a nápadů máme hodně, tak teď rychle
do práce, ať neztrácíme čas!
Pozor! 19. října od 13:00 hod. proběhne slavnostní otevření nové třídy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, v budově
naší školy náměstí T. G. Masaryka 40 (vchod ze
dvora), Dvůr Králové nad Labem. Všichni zájemci
jsou srdečně zváni.
Více o nás na našich webových stránkách –
www.specialniskoladvurkralove.cz a na facebooku školy.
Bc. Veronika Rapáčová
ZŠ speciální a praktická Diakonie CČE Vrchlabí,
odloučené pracoviště Dvůr Králové nad Labem

Vernisáž výstavy „Stopy Vladimíra Preclíka“
Dne 10. 9. 2015 se v přeplněném sále ZUŠ
R. A. Dvorského uskutečnila vernisáž výstavy
jednoho z nejvýznamnějších českých sochařů
20. století Vladimíra Preclíka. Slovem provedl
učitel literárně dramatického oboru Ladislav
Peřina. Hudební vystoupení zajistily svými skvělými výkony Milada Petrášová a Libuše Flečková
se skladbou Zdeňka Fibicha a Jan Prouza vlastní
tvorbou ve hře na kytaru. Ve školní výstavní
síni Otto Gutfreunda se návštěvníci seznámili
s vystavenými exponáty v různých sochařských
materiálech a to ve dřevě, v bronzu, v porcelánu
a vše provázené malbou. Najdeme zde portréty
z cyklu „České avantgardy“, např. Josefa Čapka
a Václava Špály, a další portréty významných
východočeských osobností jako byl jeho učitel
z vysoké školy Josef Wagner nebo velký barokní
sochař M. B. Braun. Sochařské, malířské a grafické
dílo Vladimíra Preclíka je zařazeno do českého,

evropského a světového vývoje. Jeho tvorba je
rozsáhlá naplněna hravou fantazií. Naše výstava
nese jméno „Stopy Vladimíra Preclíka“ a zaznamenává pouze zlomek jeho tvorby, která se ale
váže k našemu regionu, v němž se autor narodil,
prožil mládí a kam se rád vracel.
Srdečně zveme všechny zájemce. Výstava
potrvá do 9. října 2015.
Mgr. Ivana Černá, ředitelka ZUŠ R. A. Dvorského

Nový tréninkový obchod Slunečnice
Ve středu 2. září 2015 byl ve Dvoře Králové nad
Labem zahájen provoz nové tréninkové prodejny Slunečnice. Na jeho provozu se podílejí
klienti s lehkým až středně těžkým mentálním
postižením, kteří navštěvují Sociálně terapeutickou dílnu Slunečnice Farní charity Dvůr Králové nad Labem. Klienti dílny vyrábí nejrůznější
výrobky, které jsou během roku k dostání na rozmanitých akcích, trzích a přímo i v dílnách.
Nyní lze tento sortiment zakoupit i v nové prodejně, která se nachází v Havlíčkově ulici č. p. 14
v centru města. Tato nová pracovní příležitost
pomáhá klientům pobývat v přirozeném pracovním prostředí a získávat nové sociální
dovednosti. Protože by množství výrobků nestačilo na provoz obchůdku, je zde v nabídce také

ošacení, boty a drobné předměty od individuálních dárců z Královédvorska a okolí. Klienti spolu
s pracovnicemi dílen přijaté věci třídí, perou,
suší, žehlí a připravují k prodeji.
Část přijatých použitých oděvů, bot a bytového
textilu je odložena pro osoby a rodiny v nouzi,
které je dostávají zdarma, pokud o to požádají
přes příslušnou sociální službu. Zbytek je věnován Diakonii Broumov k dalšímu zpracování. Nic
z darovaných věcí tak nepřijde nazmar.
Zakoupením nabízeného zboží může každý
občan přispět na provoz dalších služeb Farní
charity Dvůr Králové nad Labem, zvláště na provoz bezplatné občanské poradny a služby
domácí péče.
Farní charita Dvůr Králové nad Labem

Mgr. Linda Mocová
Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem
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