
Ilustrace na měsíc září – Jan Odvárka

Jan Odvárka se narodil  v roce 1943 ve Dvoře Králové nad Labem. Na svět přišel jako 
čtvrtý syn v rodině Františka Odvárky, mistra kováře. V místě svého rodiště pracoval jako 
propagační výtvarník a malířství se věnuje jako svobodnému povolání od roku 1978. Žije ve 
Svratce. 

Hlavním tématem jeho obrazů je krajina především Českomoravské vysočiny. Názvy jeho 
obrazů jsou spojeny se jmény půvabných vesniček, krajinných zákoutí, rybníků, říček a po-
toků, ale i kopců a cest. Je nazýván malířem Vysočiny, i když tímto tématem  se před ním 
zabývalo více známých malířů. 
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CELOSTÁTNÍ  UDÁLOSTI

Loučení s žárovkou, klasickou chtějí nemocní i umělci
V září mizí z pultů obchodů i v Česku klasické žárovky o příkonu 75 W a vyšším. Oby-

čejná věc, kterou si lidé svítí doma nebo v práci, dokázala rozdělit Evropu. 

Mzdy stouply o víc než 540 korun
Průměrný  občan  České  republiky  přinášel  domů  ve  druhém  čtvrtletí  letošního  roku 

o  542  korun  více  než  ve  stejném  období  vloni.  Mzdy  totiž  v  České  republice  stouply 
o 2,4 procenta na průměrných 23.514 korun. Včera to uvedl Český statistický úřad.

Inflace  ovšem  toto  zvýšení  relativizuje,  takže  skutečný  mzdový  nárůst  odpovídá  jen 
1,2 procenta. Ze zmíněných 542 korun navíc tedy zbyla průměrnému Čechovi na útratu jen 
polovina. Je to stejné, jako kdyby se mu v peněžence objevovalo oproti loňskému druhému 
čtvrtletí navíc jen 271 korun měsíčně. Odborníci ale varují, aby lidé těch pár stokorun navíc 
„neprobendili“, ale raději mysleli na zadní kolečka.

Východočeši vydělávají méně než jinde v zemi
Průměrné mzdy ve východních Čechách podle statistiků přesáhly 20 tisíc korun. Na tento 

„průměr“ však dosáhne jen třetina zaměstnanců. Přesto patří Východočeši k nejméně vydě-
lávajícím  občanům  země.  Obyvatelé  v  Královéhradeckém  kraji  ve  výši  mezd  jsou  mezi 
14 českými kraji na osmém místě. Česká republika - plat průměr 23.514 Kč, Královéhradecký 
kraj průměr 20.672 Kč.

Nové značky upozorní na kola
Hned sedm nových dopravních značek by už od  14. 9. potkávali řidiči na českých silni-

cích. V platnost vstoupila novelizovaná vyhláška, která značení upravuje. Na rozdíl od mi-
nulého roku, kdy se řidiči naučili nové značky jako „dálniční kaple“ (která je u nás jen jedna 
na dálnici D5) nebo novou značku „padací most“ (ten u nás zatím není vůbec), je tentokrát 
změna daleko praktičtější. Nově se ve vyhlášce objevují hlavně značky upravující pohyb cyk-
listů na silnicích. Oficiálně se tak například zavádí pojem „koridor pro cyklisty“, „konec cyk-
listické trasy“ a vznikají nová návěstidla na doporučené odbočování cyklistů přes silnici.

Zemřel Rudolf Pellar, doyen českých překladatelů
 Doyen české překladatelské scény, herec a zpěvák Rudolf Pellar zemřel v sobotu 4. 9. ve 

věku 87 let. Informoval o tom jeho syn Šimon Pellar.
Rudolf Pellar společně s manželkou Lubou přeložil mnoho desítek titulů převážně od ame-

rických a anglických, ale i německých autorů. Jsou podepsáni například pod českými překla-
dy amerického spisovatele J. D. Salingera. Za překladatelské dílo získal v roce 1997 spolu 
s manželkou Státní cenu.   Upraveno z KD, 6. 9.

Ceny benzinu v Královéhradeckém kraji
Trutnovsko-Tank ONO Trutnov 28,90 Kč, Náchodsko-Čepro Eurooil Broumov 30,30 Kč, 

Hradecko-ČS Tesco HK 29,90 Kč. 

Plat českého učitele - o polovinu méně než ve světě
Podle  zveřejněných výsledků Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 

činil roční plat kantora na druhém stupni české základní školy 456 tisíc korun, zatímco v Lu-
cembursku 1,910.000 korun. Jde o průměrné údaje z roku 2007 měřené současným kurzem 
dolaru a přepočítané na kupní sílu. Týkají se učitelů s patnáctiletou praxí.

 - 197 -

Celostátní 
události



MĚSTSKÉ  UDÁLOSTI

Čipovat psy bude další veterinář
Město rozšířilo počet veterinářů zajišťujících trvalé označování psů. Čipování bude nově 

provádět  také  veterinární  lékař  MVDr.  Dalibor  Sova.  Majitelé  zvířat  mají  čipování  u  vy-
braných zvěrolékařů zdarma. Město jim zákrok u nesmluvních lékařů proplatí, ale pouze ve 
výši, kterou by zaplatili ve vybrané veterinární ordinaci.  

Dětské hřiště ve Slunečné má nový plot
Na konci letních prázdnin byl na dětském hřišti ve Slunečné ulici instalován nový plot ze 

svařovaného pletiva. Od začátku nového školního roku tak mohou děti z této lokality i z míst-
ní mateřské školy hřiště bezpečně užívat. Původní plot nevydržel aktivity některých vandalů 
a svou funkci plnil necelý rok.     NKR, 1. 9.

Handicapovaní sportovci projeli městem
Ve středu 15. 9. naším městem projeli účastníci Tour de Labe Rotary Handicap 2010, kteří 

mapují bariéry Labské stezky od pramene Labe do Děčína. Na chvíli se zastavili na stadionu 
pod Hankovým domem. Svou podporu jim přišli vyjádřit zástupci města v čele se starostkou 
Mgr. Editou Vaňkovou. 

Pivovaru Tambor Dočesná svědčí
Také  druhou  účast  v  mezinárodní  prestižní  soutěži  Dočesná  v  Žatci  proměnil  králo-

védvorský pivovar Tambor v úspěch. K loňskému vítězství v kategorii jedenáctistupňových 
nefiltrovaných piv přidal „bronz“ ve stejné kategorii. V letošním roce soutěžilo v degustaci 
piv ve dvanácti kategoriích necelých dvě stě druhů piv z 34 pivovarů. 

S kvalitou souvisí samozřejmě také zabezpečení výroby. Pro tu jsou potřeba pivovarští od-
borníci. V našem regionu je jich ale zatím nedostatek. Proto se pivovar Tambor rozhodl garan-
tovat žákům devátých tříd, kteří se na konci roku budou rozhodovat o svém povolání, dvě pra-
covní místa pro budoucí absolventy Střední průmyslové školy potravinářských technologií, 
obor kvasné technologie, v Praze. Škola vychovává střední pivovarský management.

V Podkrkonoší již začala topná sezona
Teplárny v Trutnově - Poříčí, Náchodě a Dvoře Králové nad Labem kvůli nízkým teplotám 

zahájily již  začátkem září topnou sezonu. Proti minulým letům začaly topit přibližně o deset 
dní dříve.  Upraveno z KD, 3. 9.

Město ocenilo osobnosti uplynulého roku
Sedm osobností ocenilo vedení města ve středu 8. 9. v konšelské síni Staré radnice. Pamět-

ní listy a upomínku na významný den převzala střelkyně Gabriela Vognarová, pilotka Jana 
Vepřeková, trenér házenkářů Karel Hracha, cyklokrosař Jaroslav Antoš, fotograf Jan Stránský, 
ředitelka Hankova domu Zuzana Čermáková a cvičitelky Sokola Jarmila Pivcová a Ludmila 
Vítová. Osobnosti, které v minulém roce šířily dobré jméno města, mohli navrhovat občané. 
Radní potom z návrhů vybrali sedm oceněných. Ludmila Vítová se do práce Sokola zapojila 
již za první republiky. Významně se podílela na rozvoji tělovýchovy a sportu ve Dvoře Krá-
lové nad Labem, na udržení sokolské myšlenky i v době totality.

Učili se, jak správně pečovat o dětské zoubky
Konferenci preventivního dětského programu Zdravý úsměv hostil 13. a 14. 9. penzion Za 

Vodou. Akci pořádala Stomatologická klinika Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Konfe-
rence byla výjimečná tím, že tento program byl rozšířen do mateřských školek a center. Zájem 
byl obrovský a sešlo se tu na osmdesát posluchačů, kteří se zacvičili pro program Zdravý 
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úsměv. Cílem projektu bylo naučit děti v mateřských školách správné technice čištění chrupu, 
obecné péči o orální zdraví, napomoci ke vzniku celoživotního návyku spojeného s čištěním 
zubů. K projektu byla natočena motivační pohádka O Matěji a kouzelné víle Zvonilce. Při vý-
uce se používala například plyšová zvířátka s modelem chrupu. 

Den železnice nabídl slevu do zoo
Na nádraží ve Dvoře hrála kapela, děti si mohly zasoutěžit o ceny, rodiče vyplňovali kvíz 

o dráze. O týden dříve než kolegové slavili železničáři v kraji svůj svátek.
V sobotu 11. 9. areál hospitalu Kuks ožil tradičním vinobraním. České dráhy vyšly v rámci 

svých oslav tisícům návštěvníků vinobraní vstříc a vypravily zvláštní spěšné vlaky. Další za-
stávkou byla výtopna Jaroměř s expozicí historické vlakové techniky. Koho nezajímalo víno, 
mohl dojet až do Dvora Králové. Na zdejším upraveném nádraží každý z vlaků uvítalo vy-
stoupení orchestru Drezína z královéhradecké Základní umělecké školy Na Střezině. Ten za-
hrál nejen řadu klasických jazzových skladeb, ale také úpravy popových a rockových písni-
ček.

Především pro děti bylo na nádraží ve Dvoře připraveno několik soutěží, například skládání 
velkých puzzle, malování obrázků o železnici nebo střelba na terč. Rodiče si mohli vyplnit 
test ze znalostí o dráze. Velké i malé čekaly různé ceny. Jídelní vůz nabízel zájemcům občer-
stvení. Kyvadlová autobusová doprava zavezla pasažéry Českých drah zdarma do místní zoo-
logické  zahrady,  kde  po  předložení  vlakové  jízdenky  dostali  třiceti  procentní  slevu  na 
vstupném. 

Den železnice připomíná datum 27. září 1825, kdy byl zahájen provoz s parní lokomotivou 
vynálezce Georga Stephensona mezi anglickými městy Stockton a Darlington na trase dlouhé 
40 kilometrů.    Upraveno z KD, 13. 9.

Společenská rubrika
Sňatky

V měsíci  září   bylo  uzavřeno ve  Dvoře  Králové nad Labem 9 sňatků na Staré  radnici 
a 16 sňatků na zámku Kuks.

Dne 11. 9. uzavřeli manželství ve Dvoře Králové nad Labem (areál Technických služeb) 
snoubenci pan Pavel Kmoníček a slečna Petra Šitinová.
Úmrtí

V měsíci září  zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 25 lidí, z toho bylo 16 dvorských ob-
čanů, 4 muži a 12 žen.

KULTURA  

Hankův dům – městské kulturní zařízení

Na Hrubých lukách se představily spolky
Ve městě působí řada spolků a zájmových organizací. Pouhý zlomek z nich se představil na 

Dni spolků, který uspořádalo město v sobotu 4. 9. na Hrubých lukách v areálu Nový svět. Ak-
ce byla nazvána Den spolků s Country parádou. Mezi vystupujícími byly například tanečnice 
z Angeles Dance Group. Svou činnost tu prezentovali také včelaři, chovatelé, centrum Střelka, 
DDM Jednička nebo oddíl trampolín sokolské jednoty.  Velký zájem byl také o stánek RC 
modelářů, kteří tu jezdili s řadou automobilů. Kromě nákladního vozu v barvách místního do-
pravce  to bylo několik terénních aut, která se proháněla mezi diváky. Pro děti připravilo sou-
těže a malování mateřské centrum Žirafa. Svůj stánek tu měla i městská policie. 
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Koncert Karla Gotta a Karla Štědrého
V neděli 12. 9. se uskutečnil koncert 

mistra Karla Gotta spolu s Karlem Štěd-
rým, za klavírního doprovodu Pavla Vě-
trovce.  Pořad  byl  koncipován  jako 
Hvězdy, jak je neznáte. Sál Hankova do-
mu byl vyprodán do posledního místeč-
ka.  Koncert  potvrdil,  že  obliba  Karla 
Gotta je neustále vysoká, stejně jako je-
ho pěvecký výkon.

Divadelní představení Ať žije 
královna

V pondělí 13. 9. bylo divadelní před-
stavení  herců  divadla  Pod  Palmovkou 
z Prahy Ať žije královna. Děj hry se ode-
hrával v době anglické královny Alžběty 
I.  a skotské královny Marie Stuartovny, 
jde  o  nadčasové  podobenství  vzestupu 
a  pádu  i  pomíjivosti  pozemských  věcí. 
Hráli :  Jitka Čvančarová, Zuzana Slaví-
ková, Rudolf Jelínek, Jan Teplý a další.

Výstava Františka Kalenského
Ve čtvrtek 16. 9 se uskutečnila ve vý-

stavní síni Staré radnice vernisáž výstavy 
výtvarníka a malíře Františka Kalenské-
ho  s  názvem Konstelace  inspirací.  Vý-
stava byla retrospektivou k jeho 65. na-

rozeninám, které letos oslavil.

Na den se vrátila královna Žofie
Oslavy  740.  výročí  první  písemné 

zmínky o městě potěšily v sobotu 18. 9. 
návštěvníky  bohatým  programem.  Ve 
středověkou  osadu  se  v  sobotu  změnil 
areál Nový svět na Hrubých lukách. Ko-
naly se tu  oslavy 740. výročí  první  pí-
semné zmínky o městě.

Akci připravil Hankův dům s agentu-
rou Armentum.  Od dopoledne si  mohli 
návštěvníci  prohlédnout  středověkou 
tržnici s bohatou nabídkou rukodělných 
výrobků, u řady stánků svou práci před-
stavovali  jednotliví  řemeslníci.  Na 
hlavním  pódiu  se  představila  taneční 

skupina s gotickými tanci, do kterých zapojily tanečnice také diváky. Středověkého ducha ak-
ce podtrhla katovna mistra Pawouka, rytířské lešení nebo obléhací prak. S ním přijela skupina 
Ganancia, jejich ukázka střelby se všem líbila. Stejně tak potleskem skončily ukázky šermíř-
ských soubojů nebo praktické využití „útrpného práva“ mistrem katem. Pro děti byl připraven 
rytířský turnaj. Své umění předvedli sokolníci i jezdci na koních.
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Nejvíc návštěvníků ale dorazilo na odpolední příjezd královny Žofie Bavorské, která z ru-
kou dvorských měšťanů převzala nejen dary,  ale především klíč od města.  „Z mých měst 
věnných  jest  mi  Dvůr  nad  Labem  nejmilejší.  Jest  mi  známa  práce  mistrů  cechu 
soukenického,“ pozdravila přítomné diváky. Se svým městem se královna rozloučila po devá-
té večer, kdy jejímu odjezdu předcházel koncert gotické hudby Musica Canora a velice efektní 
ohňová show.    

Taneční kurzy pro manželské páry a taneční dvojice
V neděli 19. 9. odpoledne začaly kurzy tance pro manželské páry a taneční dvojice.  

Kurzy vedou taneční mistři Miroslav a Vladimíra Francovi.
Slavnostní koncert u příležitosti 740. výročí města

Ve čtvrtek 30. 9. byl v Hankově domě slavnostní koncert v rámci Klubu přátel hud-
by. Na koncertě vystoupil Komorní orchestr Slávy Vorlové z Náchoda. Dirigentem byl 
Václav Vorlíček, sólisté Petra Machková-Čadová viloloncello, Dagma Sušická a Petr 
Vlach housle.

V kostele sv. Jana Křtitele zazněla opět světová premiéra
Milovníci klasické hudby mohli v ne-

děli 12. 9. v kostele sv. Jana Křtitele vy-
slechnout světovou premiéru skladby Vi-
di Aquam. Autorem byl renomovaný hu-
dební  skladatel  Luboš  Sluka.  Skladbu 
přednesl Královédvorský chrámový sbor 
za řízení Víta Havlíčka a za doprovodu 
varhaníka Pavela Svobody. Koncert při-
pomněl  výročí  posvěcení  kostela.  Sou-
částí koncertu byly  i skladby starých mi-
strů  Johana  Sebastiana  Bacha,  Antonia 
Vivaldiho,  Wolfganga Amadea Mozarta 
a  dalších  v podání  varhanního virtuosa 
Václava Rabase.

ZOO Dvůr Králové

Ředitelé krajských úřadů jednali 
v zoo

V pátek 3. 9. se v místní zoologické 
zahradě konalo jednání grémia ředitelů krajských úřadů z celé České republiky. Cílem bylo 
prodiskutovat  problematiku  aplikace  účetnictví  státu  či  kontrolu  krajů  ze  strany NKÚ po 
novele Ústavy. Do nahuštěného programu se ještě vešla novela Zákoníku práce a připomínky 
k návrhu zákona o elektronických úkonech a  autorizované konverzi  dokumentů.  Hosté  si 
v doprovodu ředitelky zoo Dany Holečkové a s jejím výkladem projeli Safari. Samozřejmě 
nechyběla ani prohlídka nedávno otevřeného Safarikempu.   Upraveno z KD, 6. 9.

Fotografové i malí výtvarníci ukázali svůj pohled na město
Vyhlášením výsledků výtvarné a fotografické soutěže začaly v knihovně Slavoj zářijové 

oslavy 740. výročí od první písemné zmínky o městě. Zájem o účast byl až nečekaný. Pů-
vodně například u výtvarné soutěže Pomaluj si svoje město organizátoři nevyhlašovali ka-
tegorii nad 15 let. Ale i studenti nám poslali řadu zajímavých prací. Do fotografického klání 
se sice zapojilo jen devět soutěžících, ale poslali více než 530 snímků.
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Ve výtvarné soutěži měli výtvarníci za úkol na černobílých fotkách domalovat, přemalovat 
nebo vybarvit město. Úkolem fotografů bylo zachytit zajímavé momenty a zákoutí Dvora. Do 
výtvarné  soutěže  přišlo  195  prací,  zapojily  se  do  ní  všechny  místní  školy,  školky  i  ZŠ 
v Choustníkově Hradišti. Celkem organizátoři z městské knihovny Slavoj udělili šestnáct cen 
a čestných uznání. Zvláštní cenu předala i starostka Edita Vaňková, které se nejvíc líbil ob-
rázek Josefa Hanzlíčka z výtvarného kroužku při Hankově domě.

Mezi fotografy zvítězil Oldřich Horký, cenu si ale odnesl každý ze zúčastněných. Pořadate-
le potěšila i účast jednoho „dětského“ fotografa.

Vzpomínkový večer na filmaře Jiřího Beneše
Vzpomínkový  večer  na  nedávno  ze-

mřelého filmaře Jiřího Beneše pořádalo 
dne  21.  9.  Městské  muzeum ve  Dvoře 
Králové. Setkání s přáteli a filmy připo-
mnělo tvorbu autora, který se mohl ho-
nosit řadou úspěchů z českých i meziná-
rodních  soutěží  a  přehlídek.  Diváci 
zhlédli například film Radka a Rudí býci 
nebo  Parní  muž.  Mgr.  Jiří  Beneš  byl 
oceněn jako Osobnost města roku 2009, 
některé  z  jeho  filmů  jsou  uloženy 
v Technickém muzeu. Škoda, že takový 
člověk musel opustit naše řady.  

ŠKOLY  

Městské gymnázium slavilo 120. výročí založení
V září 2010 uplynulo 120 let od založení gymnázia v našem městě. Toto významné jubi-

leum nejprve připomenula výstava, která byla od 13. 9. instalována v městském muzeu. Před-
stavila historii i současnost školy a pobavila při čtení školních perliček. Jádro oslav bylo na-
plánováno na poslední víkend v září. V pátek 24. 9. se v Hankově domě uskutečnila slavnost-
ní akademie pro širokou veřejnost.

V sobotu 25. 9. odpoledne patřila budova gymnázia absolventům, kteří vzpomínali na dří-
vější uspořádání tříd a hodnotili současné vybavení školy. Z nainstalovaných výstavek a atrak-
cí se pochopitelně největší  pozornosti  těšila  tabla,  která  vyplnila celou aulu.  Po jedenácté 
hodině se školní budova začala vyprazdňovat, protože se absolventi přemístili do Hankova 
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domu, kde došlo k oficiálnímu setkání. To začalo přivítáním a projevem ředitele školy Mgr. 
Josefa Běliny a pokračovalo studentskou akademií. 

Odpoledne se sešli absolventi po ročnících a třídách ve velkém sále Hankova domu, v Zá-
bavním centru Zálabí a dalších restauračních zařízeních města. Setkání se zúčastnilo více než 
700 absolventů gymnázia. Nejstaršími účastníky byli tři absolventi, kteří studium na gym-
náziu zakončili maturitní zkouškou v roce 1941. 

ZŠ Schulzovy sady

Evropský den jazyků
I letos si žáci ZŠ Schulzovy sady připomněli v posledním týdnu září  Evropský den jazyků.  

Bohatý program připravili nejen učitelé cizích jazyků, ale také DDM Jednička. Některé třídy 
plnily své úkoly  v anglickém jazyce v zoo, jiní žáci tvořili projekty o jednotlivých evrop-
ských zemích.  

Ekoshow před ZŠ Schulzovy sady
Dne 3. 9. přijela do Dvora Ekoshow aneb Zatočte s elektroodpadem. Projekt měl za cíl mo-

tivovat občany k aktivnější recyklaci elektrospotřebičů. Zábavná show byla spojena s kvízy 
a možností získat nějakou cenu. Každý kdo v ten den odevzdal nějaký elektrospotřebič, dostal 
odměnu. 

SPORT 

Nový mistr Evropy motocyklových veteránů je z našeho města
Se jménem Josef  Chvojka  si  mnozí  z  nás 

spojí prodejce skutrů v Podharti. A dále i zá-
vodníka  na  motocyklu  Honda  CB  350  cm3, 
který stál i na závodním roštu ve Dvoře Krá-
lové  nad  Labem.  Absolvoval  mnoho  závodů 
jak v Čechách, tak i  v zahraničí,  i  když pod 
vlajkou SR.

Na  okruhu  Di  Franciacorta  v  Itálii  získal 
2.  místo,  na  okruhu  Adria  v  Itálii  3.  místo 
a  další  krásná  umístění  v  Čechách i  na  Slo-
vensku. V celkovém součtu získaných bodů se 
stal mistrem Evropy pro rok 2010 s oficiálním 
názvem Mistr Evropy v mistrovství EUM ka-
tegorie C do 500 cm3.
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Josef Chvojka s pohárem Mistra Evropy ve  
veteránech v kategorii do 500 cm3



Fotbal

Divize skupina C - muži
Jednotlivé zápasy fotbalistů v září: 
DK - Trutnov 1:0 (0:0) Kilevník, 750 diváků
DK - Kolín 1:0 (0:0) Kilevník, 340 diváků
DK - Hradec Králové B 1:0 (0:1) Klazar, 300 diváků
Pardubice - DK 2:5 (0:3) Kilevník 2, Rejl. Fejk, Kořínek

Tabulka soutěže po podzimní části
Na prvním místě byl Letohrad  9 2 4  29:13  29 bodů, Dvůr Králové A skončil na sedmém 

místě  7 4 4  29:19  25 bodů.

Dvorské béčko jde na první místo v 1.A třídě
Dvůr Králové B – Libčany 2:1 (1:1).  Dvorská rezerva ve šlágru kola zvítězila nad do-

savadním lídrem soutěže. Hosté šli již v 5. minutě do vedení, když rychlou protiakci zakon-
čoval Jelínek. Hned za dvě minuty však domácí odpověděli. Kombinaci Řežábka s Urbanem 
přesně zakončil prvně jmenovaný. Kvalitní duel přinesl spoustu šancí na obou stranách, ale 
ujala se pouze jediná. V 77. minutě zahrával Řežábek rohový kop, po kterém Urban rozhodl 
o posunu Dvora Králové B na první místo.

Lední hokej
Východočeská liga - muži
DK - Náchod 0:5 (kontumačně) 
Jaroměř - DK 4:2 (0:1, 2:0, 2:1) Rychtera, Všetečka
Třebechovice - DK 2:4 (1:1, 1:1, 0:2) Kollman, Všetečka, Vítek, Zmítko
DK - Hronov 6:5 po prodloužení (0:1, 2:3, 3:1 - 1:0) Dušička 2, Rychtera, Vítek, Poul, 

Kollman
Nové Město nad Metují - DK 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) Poul, Kollman
DK - Nová Paka 6:5 (0:1, 4:3, 2:1) Dušička 2, Kollman, Vítek, Hamerský, Zmítko
Nový Bydžov - DK 3:6 (1:4, 2:1, 0:1) Dušička,2, Vítek 2, Voděrek, Zmítko
DK - Opočno 5:2, (1:0, 1:1, 3:1) Hamerský, Svoboda, Döme, Vítek, Dufek

Tabulka soutěže po odehraném 9. kole
Hokejisté Dvora Králové n.L. byli na prvním místě - 5 1 0 2   31:27   17.

Košíková
Regionální přebor - muži
Týniště n. O. - DK 84:77 (15:21, 34:42, 61:56)
Rychnov n. K. - DK 80:67 (19:23, 39:39, 56:53)
Pořadí po šestém kole:
1. Týniště n. O. 10 bodů, 2. Nová Paka 9 bodů, 3. Dvůr Králové n. L. 9 bodů

Sokol

Atletky Sokola stříbrné
V sobotu 4. 9. pokračoval čtvrtým kolem krajský přebor staršího žactva Královéhradeckého 

kraje v atletice. Za TJ Sokol Dvůr Králové nastoupilo dvanáct závodnic – Z. Vítková, A. Ho-
lubová, A. Rutrlová, D. Hysková, Karolína a Klára Chaloupkovy, K. Šturmová, V. Godárová, 
K. Melounová, N. Stanovská a hostující ze Sokola Jaroměř A. Freislebenová a P. Nováková. 
Děvčatům se dařilo, a tak jsme se radovali z moha nových osobních rekordů a dalších skvě-
lých výkonů a samozřejmě ze stříbrné medaile A. Rutrlové a bronzu A. Freislebenové, které 
vybojovaly za hod kladivem.
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Družstvo Sokola vybojovalo ve 4. kole 2. místo ziskem 5 hlavních a 160 vedlejších bodů. 
V závěru soutěže byly vyhlášeny výsledky krajského přeboru družstev pro rok 2010. Družstvo 
královédvorských sokolek se umístilo na 2. místě za Sokolem Hradec Králové.  P. Špatenková

Evropské zlato z atletických her mládeže má Zuzana Vítková
Závodnice dvorského Sokola se zúčastnily již 5. ročníku Evropských atletických her mlá-

deže (European kids athletics games), který se letos z důvodu rekonstrukce stadionu v Brně 
konal v Olomouci.

Mezinárodního závodu se zúčastnilo přes 700 závodníků z 10 států Evropy, a tak jsme se 
mohli těšit na zajímavé dvoudenní měření sil.

Nejvýraznějšího úspěchu dosáhla Zuzana Vítková, které se podařilo obhájit mezi 27 třinác-
tiletými závodnicemi zlatou medaili za skok vysoký výkonem 154 cm. 

Karate

Úspěch karatistů v Lounech
Královédvorští karatisté se v sobotu 25. 9. vypravili na první poprázdninovou soutěž, která 

se  konala  v  Lounech,  v  městské  sportovní  hale.  Do soutěže  se  přihlásilo  197 závodníků 
z 28 klubů, Dvůr Králové reprezentovali závodníci Drápalíková, Janečková, Ponikelský a Še-
divá a oba oddíloví rozhodčí Kazdová a Kocmánek. 

V soutěži kata dorostenek obsadila Simona Šedivá třetí místo, ostatní královédvorští zá-
vodníci bohužel v kata nedokázali přejít přes první kolo. Svou vyrovnanou výkonnost potvr-
dila Simona Šedivá ziskem druhé bronzové medaile, tentokrát v disciplíně kumite. Martina 
Janečková přidala do oddílové sbírky stříbro a Kristýna Drápalíková bronz. V hodnocení klu-
bů tak královédvorský oddíl obsadil 19. místo ziskem jedné stříbrné a třech bronzových me-
dailí.   Královédvorsko, 3. 10., Petr Kocmánek

Softbal

Na mistrovství ČR byly kadetky druhé
O prodlouženém víkendu 24. - 26. 9. se na hřištích ostravského týmu Arrows konalo soft-

balové mistrovství České republiky kadetek do 16 let. Turnaje se zúčastnilo osm nejlepších 
týmů ze základní jarní části soutěže. Dvorská děvčata nastoupila v sobotním dopoledni proti 
týmu Eagles Praha, a vstup do turnaje se jim nevydařil - prohrála vysoko 2:15. Důležité bylo 
otřepat se z drtivé porážky a dál bojovat. 

Druhý den ráno  se náš tým utkal znovu s Mladými Buky o postup do finále. Zápas s od-
věkým rivalem z Mladých Buků byl obrovsky těžký. Pátá směna nám však vyšla a při dohráv-
ce jsme vedli 5:2 a zápas, a tím i později celý turnaj, byl ukončen s tímto výsledkem pro ne-
přízeň počasí. Direktoriát turnaje rozhodl o anulování nedělních výsledků a ponechal konečné 
výsledky po odehraném pátku a sobotě. Protože naše děvčata utrpěla pouze jedinou prohru, 
mohla se tak radovat z konečného a pro nás nečekaného druhého místa v České republice.

Žákyně mají titul mistrovství ČR
Podzimní a rozhodující část sezony mladých královédvorských softbalistek se vydařila nad 

očekávání. Za krásného slunného počasí se o víkendu 17. - 19. 9. na dvou hřištích v areálu na 
Hrubých lukách uskutečnilo mistrovství České republiky žákyň do 13 let. Finálového turnaje 
se zúčastnilo sedm nejlepších týmů z celé České republiky. 

Finále před zraky zhruba dvou stovek diváků bylo ukázkou bezkonkurenční nadvlády děv-
čat ze Dvora Králové, která již ve své kategorii nemají konkurenci , zvítězila nad Arrows Ost-
rava vysoko 12:0. Děvčata tak po roce obhájila prvenství v České republice. Předání diplomů, 
medailí  a  individuálních  ocenění  se  ujali  čestní  hosté,  paní  starostka  Dvora  Králové  nad 
Labem Edita Vaňková a čestný předseda ČSA pan Aleš Hrabě. Konečné pořadí: 1. Dvůr Krá-
lové nnad Labem,  2.  Arrows Ostrava,  3.  Eagles  Praha,  4.  Storms Praha,  5.  Mladé Buky, 
6. Joudrs Praha, 7. Kotlářka Praha.
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Atletika

Krajské finále atletického poháru středních škol Corny ve Dvoře Králové 
Ve čtvrtek 30. 9. se konalo na atletickém stadionu pod Hankovým domem krajské finále 

poháru středních škol v atletice Corny. Byla to letos premiéra, neboť v minulých letech se toto 
finále konalo vždy v Hradci Králové. 

Vynikajícího úspěchu dosáhla obě družstva chlapců - zástupců našeho okresu, když zvítězi-
lo družstvo SŠIS Dvůr Králové n.L. se ziskem 8 690 bodů před družstvem Gymnázia Dvůr 
Králové n. L. se ziskem 8466 b. V soutěži dívek zvítězilo Gymnázium Jičín (8294 bodů) před 
Gymnáziem Náchod (8 144 b.). Naše družstvo gymnázia Dvůr Králové skončilo na 4. místě 
(6 450 b.). 

Jednotlivé výsledky našich závodníků: 100 m - Samler (GDK) 11,58 s., Procházka (GDK) 
11,78 s.; 400 m - Gabriel (SŠIS DK) 53,60 s., Procházka (GDK) 54,56 s., Peška (SŠIS DK) 
54,72 s.; 1500 m - Kasan (GDK) 4: 40,29 min., Hájek 4:41,32 min.; výška - Bárta (SŠIS DK) 
180 cm, Fejk (GDK) 176 cm, Novotný (SŠIS DK) 176 cm; dálka - Samler (GDK) 631 cm, 
Bárta (SŠIS DK) 597 cm, Sychra (SŠIS DK) 582 cm; koule - Křehký (SŠIS DK) 14,48 m,  
Rosuzcian (SŠIS DK) 12,13 m; štafeta 400 - 300 - 200 - 100 m - Gymnázium Dvůr Králové 
(Fejk, Samler, Procházka, Vašina) 2:06,13 min., SŠIS Dvůr Králové (Gabriel, Peška, Vaněk, 
Křehký) 2:10, 43 min. 

Vítězové jednotlivých kategorií - chlapci SŠIS Dvůr Králové a dívky Gymnázia v Náchodě 
postoupili do republikového finále v Břeclavi, které se konalo ve dnech 11. - 12. 10.

ZÁJMOVÁ ČINNOST

DDM Jednička
Dne 4. 9. se Jednička účastnila Dne spol-

ků pořádaného městem Dvůr Králové nad 
Labem a MKZ Hankův dům. Jednička měla 
své malování na obličej a další atrakce pro 
mladé účastníky.

Dne  9.  9.  pořádala  již  3.  ročník  hu-
manitární akce Běh naděje (dříve nazývaný 
Běh Teryho Foxe).  Počasí letos mnoho ne-
přálo, a tak bylo i méně účastníků.

Dne 11. 9. se jednička zúčastnila Drakiá-
dy na Zvičině spolu se sdružením Podzvi-
činsko v rámci akce Zavírání turistické se-
zóny.

Dne 24. 9. pořádala Jednička ve svých vnitřních i venkovních prostorech akci k zahájení 
nového školního roku s názvem Bavíme se s Jedničkou aneb Dveře Jedničky otevřené. Počasí 
bylo příznivé a program se vydařil.

Podzvičinským voříškem byl Bobík
Nejhezčího křížence si současní majitelé vzali z útulku. Zvítězil mezi sedmdesáti psy. Do 

poroty zasedli majitelé vítězných psů z minulých čtyř ročníků, které doplnili  herci Martin 
Stránský a Robert Jaškow. Posledním členem byl Robert Nosek, který zastupoval spolupořa-
datele, restauraci U Slunce. Porotu nečekala jednoduchá úloha. Kromě nejhezčího voříška ta-
ké vybírali vítěze vložených soutěží. Těmi byly Dítě a pes, Nejhezčí pes bez průkazu původu 
a konečně Podoba pána a psa. Při ní se nápaditost a fantazie soutěžích projevily nejvíc. Před 
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zraky poroty tak náhle procházeli kovbojové, nevěsty, pravěcí lidé, muchomůrky nebo čertíci. 
Vítězem celé akce se nakonec stal kříženec Bobík, kterého si před lety vzali majitelé právě 
z královédvorského útulku.

Na akci se  přišly podívat desítky diváků. Pořadatelé z kynologického klubu Nový svět jim 
připravili ukázky agility, velký úspěch měl psí tanec. Velice akční byla ukázka zásahu Policie 
ČR, kdy „likvidovali“ ozbrojeného pachatele s použitím služebního vlčáka.

Senioři si užívali canisterapii
Kynologický klub ZKO 138 připravil  v sobotu 4.  9.  dopoledne pro obyvatele  diakonie 

a domova důchodců. Akce byla pořádána v rámci dotačního programu města a cílovou skupi-
nou jsou především klienti domovů důchodců v našem městě. Kynologové zavedli speciálně 
vycvičené pejsky mezi seniory. Ti se s nimi mohli nejen mazlit, ale vyzkoušeli si navlékání 
obojků,  připínání  vodítka nebo krátké procházky se psem. Velkou pozornost  poutal  jeden 
z vystupujících psů. Přestože sám pomáhá, je slepý. I tak dokáže přinášet starým lidem  a ne-
mocným dětem radost ze života.

Na akci se přišla podívat také starostka Edita Vaňková, tentokrát také jako členka pořádající 
kynologické organizace ZKO 138.

Skauti

Světlušky byly na výpravě
V sobotu 18. 9. se sešly světlušky z 1. roje a jejich vedoucí ve skautské vile, aby se vydaly 

na vycházku do okolí našeho města. Bylo krásné a teplé počasí, a tak les lákal k návštěvě. 
„Využily jsme ho k mnoha hrám, poznávání hub a jejich následnému sběru, pozorování lesní 
zvěře nebo stavbě domečků pro skřítky. Společný den nám velmi rychle utekl a domů se nám 
vůbec  nechtělo,  moc  jsme  si  ho  užily.  Určitě  ještě  využijeme  podzimní  dny  k  dalším 
společným akcím.“

ZAJÍMAVOSTI

Slavnostní odpoledne v evangelickém kostele
V neděli 12. 9. proběhlo v evangelickém 

kostele slavnostní shromáždění, při kterém 
byl  uveden do služby nový farář  evange-
lického sboru ve Dvoře Králové nad Labem 
Mgr. Aleš Mostecký.  Vlastní instalační akt 
vedl  senior  Královéhradeckého  seniorátu, 
farář  Michal  Kitta,  který  nového kazatele 
pověřil  k jeho duchovenské činnosti  a zá-
roveň ho přivítal do společenství seniorátu. 
Nový farář sboru při bohoslužbách kázal na 
text  z  Lukášova  evangelia,  17.  kapitoly, 
20.  verš.  Shromáždění  bylo  hojně  navští-
veno členy místního sboru,  členy evange-
lické  církve  z  regionu  i  vzdálených  míst 
a členy Evangelického sboru v Třebíči, kde 

dosud Aleš Mostecký působil. 
 Jeho předchůdce farář Vojen Syrovátka dne 31. 7. ukončil svou činnost v českobratrském 

evangelickém sboru v našem městě a v Hořicích. Působil zde bez jednoho měsíce 20 let. Mohl 
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Nový evangelický farář Mgr. Aleš Kostelecký



zde být již o nějaký rok dříve, ale tehdejší krajský církevní tajemník nedal souhlas k jeho vol-
bě, a tak byl zvolen za faráře zdejšího sboru až po listopadu 1989, kdy stát do církevních zá-
ležitostí přestal zasahovat.

Vojen Syrovátka se ujal své duchovenské práce ve sboru a brzy se svou ženou Dorkas inici-
oval založení diakonie v našem městě. Podařilo se získat objekt na Benešově nábřeží, který se 
začal přestavovat na Domov diakonie. Sehnat finanční prostředky na tuto výstavbu nebylo 
jednoduché. Díky kontaktům bratra faráře se podařilo získat značné finance ze zahraničí, zej-
ména z Německa, Holandska, Francie a Švýcarska. Vojenovi přátele, muzikanti, založili „Trio 
pro tempore“ (Trio na čas), které vystupovalo v rámci benefičních koncertů pro diakonii ve 
Francii  a  Švýcarsku. Rovněž Královédvorský komorní  sbor vystoupil  za tímto účelem na 
několika  koncertech  ve  Francii,  Německu  a  Holandsku.  Postupně  se  podařilo  vybudovat 
Domov diakonie a rozšířit činnost střediska až do dnešního stavu.

Během svého působení v seniorátu (jednotka církevní správy) byl farář Syrovátka zvolen 
na dvě šestiletá období seniorem Královéhradeckého seniorátu. Po prvních povodních na Mo-
ravě byl jmenován členem povodňové komise, která nyní pracuje pod hlavičkou Diakonie.

Oficiální rozloučení s farářem Vojenem Syrovátkou a jeho ženou Dorkas se konalo poslední 
květnovou neděli.  Při  dopoledních bohoslužbách kázal senior Michal Kitta.  Po společném 
obědě začalo sborové odpoledne, pojaté jako koncert Tria pro tempore, které se po letech opět 
pro tuto akci sešlo. Mezi jednotlivými hudebními čísly promluvili postupně ti, kteří s Vojenem 
spolupracovali v různých oblastech. Stanislav Štěpař, první ředitel Diakonie v našem městě, 
zhodnotil podíl manželů Syrovátkových na vzniku a činnosti této veřejně prospěšné organiza-
ce, kde Dorkas po dlouhá léta vykonávala funkci vrchní sestry. Rovněž bývalý starosta Radek 
Kačerovský i nynější starostka paní Edita Vaňková a místostarosta Vasil Biben ocenili jejich 
práci v našem městě. Jan Czekala, římskokatolický farář, zhodnotil ekumenickou spolupráci, 
která se zdárně rozvíjela mezi oběma farnostmi i v rámci křesťanské akademie. S pozdravem 
se připojili i zástupci Církve adventistů sedmého dne, kteří ke svým bohoslužbám využívají 
prostory evangelického sboru. 

Anglický letec RAF na letišti ve Dvoře Králové nad Labem 
V sobotu 4. 9. mně zavolal pilot zdejšího 

letiště pan Tomíček, že se na letišti v Žirči 
objeví  anglický  pilot  Mr.  Robert  Lavack, 
který létal v RAF za druhé světové války. 
Byl zde na soukromé pozvání a proletěl se 
na místním letadle.  Zaznamenal  jsem tuto 
událost a pan Lavack věnoval autogram do 
městské kroniky.

Hasiči změřili své síly na šampio-
nátu

Na stadionu  pod  Hankovým domem se 
v sobotu 25. 9. uskutečnilo první mistrovství České republiky družstev v klasických disciplí-
nách CTIF. Týmy dobrovolných hasičů z Čech, z Maďarska a Německa a také mužstvo profe-
sionálních hasičů Královéhradeckého kraje, které  v loňském roce zvítězilo ve své kategorii 
na hasičských hrách v Ostravě, změřily své síly v požárním útoku (nasucho) a ve štafetovém 
běhu s překážkami. Soutěžilo se v kategoriích mužů a žen ve třídě A (bez započtení věkových 
bodů) a ve třídě B (se započtením věkových bodů). Akci pořádalo Sdružení hasičů Čech, Mo-
ravy a Slezska ve spolupráci s HZS Královéhradeckého kraje, a to pod záštitou předsedy Čes-
kého národního výboru CTIF Miroslava Štěpána a za podpory Ústřední hasičské školy Bílé 
Poličany,  Krajského  sdružení  hasičů  Královéhradeckého  kraje,  Okresního  sdružení  hasičů 
Trutnov, SDH okresu Trutnov a kanceláře Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.  
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Jméno Václav
Jméno hlavního českého patrona svatého Václava si stojí mezi křestními jmény v české po-

pulaci  docela  dobře.  Je  dvanácté.  Obliba  Václavů ovšem povážlivě klesá.  Mezi  dnešními 
novorozenci je Václav až na dvaadvacátém místě. Protože Václav znamená „více slavný“ ane-
bo „slavnější“, může jít u dnešních rodičů o ostych: necítí se na výchovu celebrity. Také je zde 
legenda o tom, jak svatý Václav špatně dopadl, anebo jeho svatost, což by mohlo být u pověr-
čivé a většinově ateistické společnosti handicapem. Jenomže když vezmeme deset letos nej-
oblíbenějších jmen, najdeme mezi nimi samé apoštoly!

Neuškodil by průzkum, zda křestnímu jménu Václav udělali dobrou reputaci, anebo mu 
naopak v očích veřejnosti uškodili dva naši poslední prezidenti. Jejich zásluhou je v každém 
případě Václav stále na očích. A když se bude hledat příští prezident, Václavové budou v psy-
chologické výhodě, neboť se u nás stalo zvykem, že prezidenti nosí jméno hlavního patrona. 
Z výrazných Václavů namátkou vzpomeňme biskupa Václava Malého, filozofa Václava Bělo-
hradského, houslistu Václava Hudečka či písničkáře Václava Koubka. 

S ohledem na prezidentský úřad bude Václavů stále třeba a mělo by jich být dost, abychom 
z nich mohli vybírat či losovat. Našim nejdůležitějším Václavem nicméně stejně zůstane Sva-
tý Václav, připravený v hoře Blaník s elitní jednotkou chrabrých rytířů, aby pomohl, když 
nám bude nejhůř. Nezjevil-li se dosud, je to důkaz, že se to ještě dá vydržet a že nemáme 
reptat. Anebo důkaz, že není tak zle, abychom to nezvládli sami.

Počasí ve Dvoře Králové nad Labem v září

Pro přehled, jaké bylo v září počasí, jsem měl možnost zaznamenat z teplot měřených ve 
Dvoře  Králové  nad Labem. Ze získaných hodnot  jsem sestavil  graf  minimálních a  maxi-
málních teplot v jednotlivých dnech měsíce září. Z uvedeného grafu je vidět, že září bylo dosti 
teplé,  denní teploty se pohybovaly od 10,63 °C do 23,82 °C (nejvyšší  denní teplota byla 
11. 9.). Noční a ranní teploty se pohybovaly od 2,88 °C do 14,25 °C (nejchladněji bylo k ránu 
30. 9.). Průměrná nejvyšší denní teplota byla 18,75 °C a noční minimální teplota 8,31 °C.

 - 212 -

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

29

0,00
5,00

10,00
15,00
20,00
25,00
30,00

Teplota v září 2010

8,88

18,94

Dny

°C



Pro kroniku města Dvůr Králové nad Labem

Mr. Robert Lavack
pilot RAF za 2. světové války

letiště Dvůr Králové nad Labem - Žireč
4.9.2010
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Jaguáry si projely také Safari
O víkendu 18. 9. se v místní zoologické zahradě uskutečnilo setkání automobilů Jaguar. 

Sjelo se 29 vozidel, od těch moderních, až po nejstarší z roku 1932. Největší zastoupení měla 
série E. Akci ve spolupráci se zoo pořádal místní Veteran Car Club a Jaguar Enthusiast´s 
Club.

V sobotu ráno nejprve vozidla projela Safari. Vozy se projely mezi africkými zvířaty, takže 
tu byla i původem americká šelma v zastoupení automobilů Jaguar. Potom se stroje britské 
výroby přesunuly na parkoviště u hotelu Safari. Po krátké výstavě pro desítky diváků vyrazily 
auta na cestu po regionu. Královédvorští veteránisté připravili výstavu historických motocyk-
lů britské výroby, byly tu značky Ariel, BSA, Velocette a Scott.

Trasa jízdy vedla do Nového Města nad Metují, kde se motoristé zúčastnili Dnů evropského 
dědictví. Další zastávka byla na Dobrošově a v Kuksu.  

Černá kronika
Zaparkoval  kolo  u  benzínky,  nemá mobil. Zloděj  ve  večerních  hodinách  využil  ne-

střeženého okamžiku a  na parkovišti  jedné  z  místních  čerpacích  stanic  z  uzavřené  kapsy 
umístěné na rámu jízdního kola, které si majitel opřel o budovu, odcizil mobilní telefon Nokia 
6700 Classic Gold. Poškozený si škodu vyčíslil na téměř 11 tisíc korun. 

Muži hráli volejbal, zmizely jim boty. Ke krádeži došlo ve večerních hodinách v jednom 
ze školských zařízení. Neznámý pachatel využil neuzamčených vchodových dveří a dvěma 
mužům, kteří v tělocvičně hráli volejbal, odcizil dva páry sportovních bot Nike a Salomon. 
Poškození si škodu vyčíslili na částku převyšující sedm tisíc korun.

Při nakupování přišla o mobilní telefon. Na čtvrteční nákup v místním hypermarketu ne-
bude  v  dobrém  vzpomínat  čtyřiatřicetiletá  žena.  Neznámý  lapka  totiž  využil  vhodného 
okamžiku a z neuzamčené kabelky, kterou měla zavěšenou přes rameno, jí ukradl mobilní te-
lefon značky Nokia 6030. Okradená škodu vyčíslila na jeden tisíc korun. 

Řidič  vysklil  okno u vozidla  Mitsubishi. Dosud neznámý vandal  rozbil  na  parkovišti 
jednoho z hypermarketů zadní sklo zavazadlového prostoru u auta Mitsubishi. Policisté zjis-
tili, že mezi řidiči došlo k hádce. Poškozený majitel vozu uvedl, že rozzuřený řidič po rozbití 
skla nasedl do vozu Škoda Roomstr a ujel. Škoda byla 20 tisíc korun. 
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Obrazová kronika měsíce září
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Dům č.p. 559 v Jiráskově ulici - rekonstrukce Dům má již novou čelní atiku

Základní umělecká škola má krovy na střeše -10. 9. Střecha je hotová -17. 9.

Na náměstí se začalo dláždit 7. 9. Dláždění náměstí pokračuje

Letadlo s reklamou Mountfieldu
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Průvod královny věnných měst se dává do pohybu V čele kráčí skupina dvořanů

Večerní program sledovala královna Žofie Součástí programu byla ohnivá show

Diplom  z filmařské soutěže pro Mgr. Beneše Další diplomy Mgr. Beneše

Vernisáž výstavy Františka Kalenského Ukázka z díla F. J. Kalenského
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Konec prodejny v Tylově ulici V Havlíčkově ulici končí také pekařství v č.p. 13

Prodejna na pěší zóně vedle Starého pivovaru Veterinář u Starého pivovaru

Další snímek přestavby OkeyPřestavba Jednoty na Okey

Končí prodejna DERMA, uvolňuje místo Komerční  
bance

Prodejní stánky v Revoluční, tzv. Šmoulov
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Kavárna JAMAICA v Palackého ulici Prodejna masa Palackého ulice, Zdeněk Flégl

Stavba horkovodu před kostelem Odstraněný parovod v ulici Jaroslava Biliny

Prodejna textilu Marin v Palackého ulici Prodejna kuchyňských potřeb Koblížkovi
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Bytelné uložení parovodu Uložení horkovodu 

Horkovod postupuje z Husovy ke stadionu Zbytek nadzemního parovodu

Horkovod pokračuje parkem na Wolkerově nábřeží Rekonstruovaný horkovod v areálu bývalé Tiby Zálabí

Odstraněný parovod v parčíku u kostela Totéž místo již s horkovodem
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Ukázka policejního výcviku v DDM Jednička Ukázka patchvorku na Dětském dni v DDM Jednička

Vystoupení břišních tanečnic v DDM Jednička Ukázka paličkování v DDM Jednička

Hasiči z Itálie na Svatováclavském poháru Ukázka jedné překážky ze závodu

Středoškolské závody CORNY v atletice Běh naděje pořádaný DDM Jednička




