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CELOSTÁTNÍ UDÁLOSTI

Zdeněk Miler na své poslední cestě 
Také usměvavý plyšový krteček umístěný vedle rakve na poslední cestě v zaplněné Velké

obřadní síni krematoria v Praze - Strašnicích doprovodil svého autora, Zdeňka Milera. Vý-
tvarník, ilustrátor a režisér animovaných filmů zemřel 30. listopadu ve věku 90 let. 

MĚSTSKÉ UDÁLOSTI

Pečovatelská služba byla oceněna
Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem byla v rámci Ceny kvality v sociální

péči za rok 2010 vyhodnocena jako nejlepší poskytovatel sociálních služeb pro seniory v Čes-
ké  republice.  Cenu  kvality  vyhlásila  již  pošesté  redakce  časopisu  Ošetřovatelská  péče  ve
spolupráci s Radou kvality ČR. Předání Ceny kvality se uskutečnilo dne 9. 11. v Senátu Parla-
mentu České republiky. 

Vedení města uctilo památku veteránů
Vedení města uctilo památku válečných veteránů položením květin k památníku na měst-

ském hřbitově a u školy 5. května. Dne 11. 11. 1918 v 11 hodin a 11 minut zazněla poslední
salva při podpisu příměří na konci 1. světové války. Den veteránů si jako vzpomínku na padlé
připomínají v naprosté většině zemí, které byly v novodobé historii zataženy do válečných
konfliktů. Od roku 2001 je tento významný den připomínán i v České republice. 

Názory na náměstí
Město se chová trestuhodně. Veřejná architektonická soutěž pro Dvůr Králové nad Labem:

pojem neznámý.
Jak bylo naplánováno, tak bylo provedeno. O čem že je řeč, no přece o rekonstrukci náměs-

tí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem. Místní radnice dokončuje nekonečnou stav-
bu, která vstoupila do života takřka všem občanům města – a to za A příjemně, nebo za B ne-
příjemně. Troufám si říci, že pro 99,9 % obyvatelstva města to bylo jen a jen za B. 

Tato stavba se zapíše do historie města jako hmatatelný a skutečný důkaz neskutečné ne-
schopnosti a hlouposti současných a minulých zastupitelů města. Kdo jim dal právo beztrestně
a zejména nekvalifikovaně rozhodovat, a tím pádem měnit po staletí se tvořící architektonický
a urbanistický výraz svého centrálního náměstí, které se historicky „měnilo“ jen v dobách to-
tality? Kolik dalších generací se bude muset smířit s „ novou“ podobou svého náměstí ,které
je ukázkou absolutně nevyvážené kompozice levných pozinkovaných architektonických prv-
ků, kde všemu dominuje katastrofální kvalita provedených stavebních prací, která změnila
celý prostor na vydlážděný stavební dvůr? Nepochopitelně osvětlené stromořadí tvoří spíše la-
ciné kulisy připomínající Potěmkinovy vesnice, které v zimním období ještě více zdůrazní po-
temnělou atmosféru celého náměstí vytvářenou z nevhodně navržených a špatně vybraných
typů osvětlovacích těles. Výsledkem celé rekonstrukce je fakt, že projektant ani zhotovitel ne-
splnili zadaný úkol a došlo pouze k znehodnocení veřejných peněz, pro Město Dvůr Králové
nad Labem v uplynulých letech tak typické. 

Jak je vůbec možné, že za posledních dvacet let novodobé historie nebyla vypsána Městem
Dvůr  Králové  nad  Labem ani  jedna  veřejná  architektonická  soutěž,  rekonstrukci  náměstí
TGM nevyjímaje. 

Vždyť cílem každé architektonické soutěže je získat pro investora co nejlepší návrh (řešení)
stavby. Dalším důvodem k takové soutěži je, že jejímu vypisovateli, v našem případě Městu
Dvůr Králové nad Labem, přináší ničím nenahraditelný zisk v podobě propracování úkolu
z  mnoha  pohledů  ze  strany  soutěžících  architektů.  Pestrá  paleta  nápadů,  kreativních
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architektonických návrhů je následně vyhodnocená početnou porotou složenou z nezávislých
architektů,  urbanistů,  odborníků  na  památkové  otázky  a  vybraných  zástupců  investora.
Samotným hodnotitelem se mohou stát také všichni občané Města Dvora Králové nad Labem,
když jsou jim soutěžící architektonické návrhy předloženy k laickému posouzení. Toto vše je
možné udělat v předstihu před vlastní realizací plánované stavby a předejít tak situaci, ve kte-
ré se dnes nacházíme, že provedená stavba pobuřuje svojí kvalitou jak odbornou tak laickou
veřejnost.  Nedopusťme,  aby se tato  situace  v  budoucnosti  opakovala  například  v  případě
schválené „rekonstrukce“ autobusového nádraží, kde byla na zastupitelstvu předkládána abso-
lutně nesmyslná, architektonicky a urbaninisticky neřešená studie. 

Doufám, že tento můj otevřený dopis nezapadne v nezájmu o „věci veřejné“ a bude dosta-
tečným impulzem pro všechny občany Dvora Králové nad Labem. 

Rozhořčený občan města Dvora Králové nad Labem, Nasik Kiriakovský   KD 2. 12. 

O podobě náměstí rozhodli občané 
Odpovědi lidí, kteří se na přípravě rekonstrukce náměstí podíleli.
1. Rekonstrukce náměstí byla pro občany města nepříjemná stavba 
Milan Marx, Tenet s.r.o. Trutnov (zpracovatel projektové dokumentace): Každá, pře-

devším pak inženýrská stavba (navíc v tomto případě inženýrská stavba hlavně rozsahem,
nikoliv charakterem) v historickém centru města, je pro občany nepříjemná a omezující. Stav-
ba musí probíhat za omezeného provozu a užívání veřejných ploch, a tím i přístupu k při-
lehlým nemovitostem.  Hlavním omezením je  pak provádění  záchranného archeologického
průzkumu, jehož rozsah a dopady na postup výstavby nelze v přípravné části stavby objek-
tivně stanovit. Nabízí se samozřejmě možnost provedení průzkumu před zahájením vlastní
stavby, to však znamená kromě podstatně vyšších nákladů (uvedení dotčených ploch do pů-
vodního stavu) i omezení pro občany města v delším časovém horizontu, než když průzkum
probíhá během vlastní stavby. 

Edita Vaňková, starostka Dvora Králové: Každá rekonstrukce, byť malého rozsahu, je
nepříjemná pro občany i  obchodníky,  jichž se bezprostředně týká.  My i  předchozí vedení
města si byli vědomi, že takto rozsáhlá rekonstrukce centra města se bez určitých omezení neo-
obejde. V rámci možností jsme se snažili tyto nepříjemnosti zmírnit a občany průběžně infor-
movat. Naší prioritou bylo, aby náměstí bylo během celé rekonstrukce alespoň částečně prů-
jezdné. 

2. Mění se letitý architektonický a urbanistický výraz centra 
Milan Marx: Z pohledu, v tomto případě běžného občana, se domnívám, že město není

skanzen a mělo by se vyvíjet ve všech svých částech a oblastech. Navíc, právě v případě ná-
městí T. G. Masaryka, se nedomnívám, že historické centrum města fungující do zahájení re-
konstrukce jako ´jedno velké parkoviště a velká okružní křižovatka´ bylo z urbanistického
hlediska  ideální.  Náměstí  by mělo  vhodným způsobem kombinovat  zdánlivě  protichůdné
požadavky na zajištění dopravní obslužnosti a současně klidové zóny s preferencí pěší do-
pravy. Architektura vytvářená před zahájením rekonstrukce betonovými nádobami, byť s kvě-
tinou výzdobou, také není bůhvíjaký architektonický počin. 

3. Nové náměstí je katastrofálně a nevkusně upraveno 
Milan Marx: Na každou stavbu, ať novou nebo rekonstrukci či opravu, budou protichůdné

názory.  V tomto případě neexistuje objektivní měřítko pro posouzení navržených a prove-
dených úprav. Jediným objektivním měřítkem bude čas, který ukáže, zda občané města i jeho
návštěvníci budou náměstí rádi navštěvovat a vezmou jej za vlastní. Pokud je „katastrofální
a nevkusnou úpravou“ míněno použití v převážné míře původní dlažby, pak je třeba si uvědo-
mit, že tento materiál je přírodní a nelze od něj očekávat „sterilní“ rovinatost a hladkost ploch
z betonových tvarovek (např. zámkové dlažby). Jejich použití v historickém centru by si snad
nikdo nepřál. 
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4. Náměstí má špatné osvětlení 
T. Nováková, ochrana památek MěÚ: Protože se nezachovalo historické osvětlení bylo

odsouhlasen státní památkovou péčí moderní mobiliář včetně osvětlení, aby každá doba zane-
chala svou stopu. Veškerý mobiliář byl zvolen v jednoduché formě aby nekonkuroval archi-
tektuře domů a dominantám náměstí. Osvětlení je nyní tlumenější, což je pro historické jádro
města vhodnější. I za těchto parametrů je kvalitnější pro monitorování kamerovým systémem.

5. Došlo ke znehodnocení veřejných peněz 
Milan Marx: Každý má právo na svůj názor. Pokud má k tomuto tvrzení objektivní, ne po-

citové, důkazy, nechť koná dle zákona. 
6. Město za dvacet let nevypsalo ani jednu veřejnou architektonickou soutěž (ani na

rekonstrukci náměstí TGM) 
Edita Vaňková: Na náměstí nebyla vypsána architektonická soutěž, ale byly zpracovány

v roce 2005 studie náměstí ve více variantách. Tyto varianty řešení náměstí byly postupně
konzultovány v  radě města,  odborech MěÚ, odborných komisích  města,  a  rovněž  občané
města měli  možnost se k jednotlivým variantám vyjádřit.  Informace o variantách byly na
webu města, v tištěné podobě v radničních novinách. Mezi občany byla anketa, ze které vze-
šlo právě toto řešení zklidnění historického jádra města. Variantní studie byla rovněž konzul-
tována s NPÚ Jaroměř. 

Výsadba nové dubové aleje
V měsíci listopadu byly obohaceny

řady  městské  zeleně.  Podél  polní
cesty vedoucí od Sedláčkova rybníku
severně  ke komunikaci  Krkonošská
(výpadovka  na Trutnov)  bylo  vy-
sazeno nové dubové stromořadí. Vý-
sadbu  padesáti  dubů  letních,  pod-
pořenou  Agenturou  ochrany  přírody
a krajiny  v Programu  péče  o krajinu
pro  rok  2011  (dotace  pokryla  94 %
celkových  nákladů  ve výši
201.000 Kč),  provedly  Technické
služby  města  Dvora  Králové  nad
Labem. Občanům města se tak nabízí
možnost  aktivního  odpočinku  a re-

laxace  při  procházce  v blízkém okolí  města  ve stínu  těchto  symbolů:  síly,  dlouhověkosti
a odolnosti.

Společenská rubrika

Noví občánci
V listopadu se v našem městě narodilo 13 občánků – 7 chlapců a 6 děvčat.

Sňatky
V měsíci listopadu uzavřeli ve Dvoře Králové nad Labem sňatek tito snoubenci:
Lubomír Drška a Zdeňka Kašparová – 11. 11., Lukáš Bělovský a Petra Karásková – 11. 11.
Tyto údaje jsou zveřejněny na základě souhlasu snoubenců. NKR, 12/2011

Úmrtí
V měsíci listopadu zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 20 lidí, z toho bylo 11 dvorských

občanů, 2 muži a 9 žen.

205



Komise pro občanské záležitosti
Členové  komise  pro  občanské  záležitosti  navštívili  při  životních  jubileích  v listopadu

26 občanů s gratulací a kytičkou. Ve stejném období oslavilo 8 manželských párů stříbrnou
svatbu, 1 zlatou svatbu a 1 diamantovou svatbu.

Na Staré radnici bylo slavnostně přivítáno 8 novorozených občánků našeho města.

KULTURA

Hankův dům – městské kulturní zařízení

Hudební pořad Východočeského divadla Pardubice
V úterý 8. 11. se uskutečnil koncert pro žáky 2. stupně základních škol a studenty středních

škol nazvaný Tisíce let hudby aneb od pravěku k renesanci. Pořad uvedli členové východočes-
kého divadla Pardubice Petra Tenorová a Martin Mejzlík v režii Martiny Čechové.
Koncert Lucie Bílé

Ve středu 16. 11. se konal ve vyprodaném
sále  Hankova  domu  koncert  Lucie  Bílé
s  klavírním  doprovodem  Petra  Maláska.
Koncert byl v rámci turné Bílé Vánoce Lu-
cie  Bílé.  Repertoár  koncertů  vycházel
z multiplatinového alba z roku 2010. Svá-
tečním  slovem  uvedl  koncert  římskokato-
lický farář Zbigniew Czendlik. Koncert ve
Dvoře Králové nad Labem byl prvním kon-
certem tohoto turné. Na závěr proběhla au-
togramiáda.

Přednáška o drogové závislosti
V pondělí 21. 11. se uskutečnila beseda pro žáky 2. stupně základních škol a středních škol

na téma drogových závislostí. Besedu měl známy psycholog Ivan Douda – vedoucí Střediska
prevence a léčebny drogových závislostí Drop in.

Pohádka O Pračlovíčkovi
V úterý 22. 11. uvedlo divadlo Tramtárie z Olomouce pohádku O Pračlovíčkovi. Tato po-

hádka byla vyprávěním z doby dinosaurů, dinosauřic, praještěrů a o pračlovíčkovi, kterak vy-
zrál nad Tynosaurem.

Velkoplošná panoramatická dia-show
V úterý 22. 11. byla v sále Hankova domu velkoplošná dia-show Leoše Šimánka o jeho

cestování po Novém Zélandu.

Loutková scéna Klíček
V neděli 27. 11. uvedla loutková scéna Klíček pohádku Hrátky s čertem.
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Zleva: Kristina Kasíková – klavír, Valérie Zawadská – průvodní slovo a Andrea Kalivodová – zpěv
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Koncert KPH
Ve středu 23. 11. se uskutečnil 395. kon-

cert  KPH  s  názvem  Slavní  muži  Almy
Mahler. Pořad byl koncipován jako koncert
mezzosopranistky  Andrey Kalivodové  do-
provázené  na  klavír  Kristinou  Kasíkovou
a dopisy Almy Mahler četla Valérie Zawad-
ská.

Divadelní představení Hrdý Budžes
V pátek 25. 11. uvedlo divadlo Příbram

v hlavní roli s Bárou Hrzánovou divadelní
představení Ireny Douskové Hrdý Budžes.
Hrdinka  příběhu,  osmiletá  Helena  Souč-
ková, zkoumavým a naivním pohledem di-
váka seznamuje s tragikomickými roky hu-
sákovské normalizace.

Rozsvícení vánočního stromu
V neděli  27. 11. se na náměstí Václava

Hanky slavnostně  rozsvítil  vánoční  strom.
Slavnostní rozsvícení bylo doprovázeno ad-
ventním zjevením – anděly, kteří tančili na
chůdách za zvuků rolniček, činelů a zvon-
ků;  jedinečné představení v podání divadla
Kvelb. Zakončení programu jako každý rok
patřilo ohňostroji.

Jubilejní rok pěveckého
sboru Záboj 

V letošním roce  2011  slavil
Pěvecký spolek Záboj 150. vý-
ročí  svého  založení.  Květnový
slavnostní  koncert  byl  spojen
s  oceněním  vítězů  dětské  vý-
tvarné  soutěže  na  téma  Záboj
inspirující.  Také  se  uskutečnil
slavnostní  večer  v  Konšelské
síni  Staré  radnice.  Zde  si  po-
zvaní  hosté  spolu  s  členy  PS
Záboj připomněli historii i sou-
časnost jubilujícího sboru,  pro-
hlédli si výstavu, kroniky, zhlédli film o sboru a vyslechli  několik skladeb ze současného
repertoáru.  Všechny  potěšila  účast  hostů  –  hejtmana  Královéhradeckého  kraje,  starostky
a dalších zástupců města Dvůr Králové, pracovníků v oblasti kultury i sponzorů.

V rámci oslav výročí se konala řada dalších akcí. Úspěšné bylo vystoupení sboru pro stu-
denty gymnázia, doplněné literárními pracemi studentů o historii Záboje v jejich přednesu.
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Přípitek starostky, hejtmana Královéhradeckého kraje a ředitelky
Hankova domu na oslavě ve Staré radnici



V červnu se Záboj zúčastnil festivalu Foersterovy Osenice, kde se každoročně setkávají sbory
sdružené v Unii českých pěveckých sborů. V rámci tohoto festivalu koncertoval Záboj také
v Sobotce. Již tradičně navštívili zpěváci Záboje Dolní Dvůr v Krkonoších, kde každoročně
koncertují  pro  německé  i  místní  posluchače  –  bývalé  i  současné  občany  obce  a  jejich
potomky. Setkání a zpívání v opraveném kostelíku má vždy srdečnou atmosféru. Zejména ně-
mečtí hosté, kteří svou původní obec podporují, jsou vděčnými posluchači. Po prázdninové
přestávce se Záboj představil svým vystoupením na Dni královédvorských spolků.

Ve dnech 3. 9. – 2. 10. Záboj hostil spřátelený německý sbor z Wagenfeldu, se kterým
spolupracuje a vzájemně se navštěvují se již přes dvacet let. Tentokrát  pro hosty připravili vý-
let do Nového Města nad Metují, Odpoledne, po prohlídce města a zámku a po společném
obědě v Pekle, také oba sbory na zámku koncertovaly. Organizace víkendového pobytu pro
třicet německých hostů, příprava na jejich přijetí a pohoštění v našich rodinách a uspořádání
závěrečného večírku byla náročná záležitost, do níž se vždy zapojují všichni členové Záboje.
Odměnou jim je spokojenost našich hostů a také příslib naší příští koncertní cesty do Ně-
mecka.

Koncem října se PS Záboj zúčastnil festivalu v Pardubicích, kam nás pozval sbor Pernštýn
– Ludmila – Suk, který letos také slavil 150. výročí založení. Setkání několika pardubických
sborů a společné zpívání s nimi bylo pro všechny zpěváky velkou motivací a povzbuzením.
Říjnové aktivity sbor zakončil zpěvem české a slovenské hymny v rámci oslav výročí vzniku
Československé republiky při kladení kytic na náměstí Odboje.

Náš jubilejní rok byl pestrý a úspěšný. Domníváme se, že jsme udělali kus dobré práce pro
propagaci naší činnosti jak mezi mládeží, tak mezi královédvorskou veřejností.

Radost máme také ze sborníku, vydaného ke 150. výročí. Ten obsahuje informace o historii
i současnosti spolku, představuje dnešní sbormistry a vzpomíná na dirigenta Josefa Židka,
který řídil sbor více než 50 let. Sborník uvádí také postřehy a vzpomínky členů na významné
akce, především na zahraniční koncertní zájezdy do Německa, Francie a Itálie.

Za zdařilý průběh jubilejního roku patří dík našim sbormistrům Vítu Mišoňovi a Petru Rů-
žičkovi, předsedkyni sboru Janě Růžičkové, která obdržela ocenění jako osobnost města Dvůr
Králové roku 2011, klavíristovi Tomáši Mervartovi, členům výboru i všem zpěvákům Záboje.
Jejich obětavá práce, dobrá pohoda, kterou ve sboru vytvářejí, a radost vyzařující ze společné-
ho zpívání si zaslouží uznání. Děkujeme i všem, kteří naši činnost se zájmem sledují a podpo-
rují ji i ekonomicky – především představitelům města a vedení Hankova domu.

Heslo „Duchu hudby – buď dlouho živ a mlád!“, které zaznělo z úst zpěváků při slavnost-
ním koncertě, chce stopadesátiletý Záboj nést radostně dál i do dalších let.   KL 11/2011

Městské muzeum

Výstava Kuriozity ve světě zvířat – ryby, obojživelníci, plazi
Do 20.11. pokračovala interaktivní výstava věnovaná rybám, obojživelníkům a plazům.

Loutková scéna Zvoneček
V neděli 6.11. uvedlo divadlo Zvoneček (dříve známé jako Volfovo rodinné divadlo) lout-

kovou pohádku O víle Dobrovíle.
V neděli 20. 11. uvedlo loutkové divadlo Zvoneček hru O rusalce a vodníkovi.

Loutkové divadlo Klíček
V sobotu 12. 11. uvedlo loutkové maňáskové divadlo Klíček pro nejmenší diváky pásmo

Kašpárkových pohádek.

Maškarní ples – šibřinky
Městské muzeum spolu s Tělocvičnou jednotou Sokol uspořádala v sobotu 20. 11. maškarní

ples – šibřinky.
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Královédvorský chrámový sbor má pět let
Už  je  tomu  pět  let,  co  byl

založen  Královédvorský  chrá-
mový  sbor.  První  zkouška  se
konala  na  počátku  listopadu
roku 2006 a záměrem byla sna-
ha o vytvoření vokálního tělesa
zaměřeného  na duchovní  hud-
bu. Z původních několika členů
se sbor záhy rozrostl do dnešní
podoby  12  kmenových  zpěvá-
ků.  Hlavní  náplní  tohoto  ko-
morního  sboru  byl  tedy  pů-
vodně  hudební  doprovod  slav-
nostních  mší.  Těžiště  repertoá-
ru, který dnes čítá přes 50 skla-
deb,  spočívá  v  duchovních
skladbách 18. a 19. století. Na-
studováno a provedeno již bylo
několik mší a řada jiných skla-

deb různých stylových období od gregoriánského chorálu až po soudobou hudbu. Od roku
2009 se rozvíjí i koncertní činnost. Sbor se již představil vedle řady koncertů (Praha, Hradec
Králové,  Kuks  ad.)  i  na několika  hudebních  festivalech  (naposledy  8.  října  tohoto  roku
na festivalu  duchovní  hudby v  Ústí  nad  Orlicí).  V září  roku  2009  uvedl  sbor  ve světové
premiéře skladbu „Zvony z Dvora Králové“ skladatele Otomara Kvěcha, který tuto kompozici
napsal z podnětu sbormistra Víta Havlíčka přímo pro tento sbor. V loňském září provedl sbor
v premiéře skladbu Vidi aquam renomovaného skladatele Luboše Sluky a 11. září letošního
roku sbor uvedl ve světové premiéře dílo Severská ukolébavka předního českého skladatele
Ilji Hurníka. Dosavadními třemi premiérami skladeb předních českých skladatelů se ve Dvoře
Králové začíná tvořit zajímavá tradice zářijových koncertů s premiérou, která je významným
kulturním obohacením nejen našeho města. Stálým korepetitorem je varhaník Tomáš Mervart.
Sbor  často  spolupracuje  s  Královédvorským chrámovým orchestrem,  ale  i  s  významnými
osobnostmi, z nichž stojí za zmínku varhaníci Václav Uhlíř a Pavel Svoboda nebo japonská
sopranistka Michiyo Keiko.

Městská knihovna Slavoj

Galapágy – místo, kde se zvířata nebojí
Dne 2. 11. proběhla přednáška Romana Rozínka v rámci další série přednášek pořádaných

ZOO Dvůr Králové, tentokrát na Galapágy. Dozvíte se něco o tamní flóře a fauně a také o
tom, co všechno můžete vidět jako skoro obyčejný turista na ostrově Santa Cruz. Přijměte po-
zvání na výlet na ostrov Isabela a na potápění se žraloky.

Trénování paměti – Jitka Šmelhausová
Dne 14. 11. byla další lekce trénování paměti. Bylo možno si vyzkoušet mnemotechnické

pomůcky při zapamatování si jmen a tváří a rady, jak vyzrát na selhávající paměť.
Výstava fotografií Vietnamu Martiny Minárikové

Dne 16. 11. byla výstava zahájena vernisáží. Autorka koncepce výstavy Martina Minári-
ková vystavila jednak své vlastní fotografie ze středního a jižního Vietnamu, ale také výji-
mečné fotografie z dalších částí Vietnamu od jiných cestovatelů, kteří tuto krajinu navštívili.
Každá z fotografií obsahovala krátký příběh, který přiblížil důvod, proč byla tato fotografie
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Muži zleva: Jan Krysta, Vlastimil Kubica, Jindřich Kubica,
Antonín Petráček, Josef Pojezdný, Tomáš Růžička

Ženy zleva: Andrea Zaorálková, Jana Friedová, Marcela Urbanová,
Kateřina Hojná, Hana Pojezdná, Marie Pácaltová, Věra Marková

Sedící: Vít Havlíček – sbormistr



pořízena, zvyky, krajinu a také zajímavé odlišnosti naší a vietnamské kultury. Zahájení oboha-
tila ochutnávka vietnamské kuchyně.

Den pro dětskou knihu aneb knihovna pro celou rodinu
Dne 26. 11. bylo možno prožít v knihovně den plný aktivit a výtvarných dílen. Připraveno

bylo i divadelní představení pro děti a dospěláky. Dále se zde nacházelo: ukázka lidových ře-
mesel a vánočních tradic, prodej drobných předmětů a také povídání nejen o knížkách, ale i o
blížících se Vánocích.
Přednáška o první pomoci – Milada Suchardová, záchranář ZZS Dvůr Králové

Dne 30. 11. byla přednáška o první pomoci, která zodpověděla otázky: Víte, jak reagovat,
při naléhavých zdravotních problémech? Při zástavě dýchání a krevního oběhu, krvácení, ko-
lapsových stavech, epilepsii, mozkové mrtvici a jiných závažných poruchách zdraví? Víte, co
dělat, když jste svědky dopravní nehody? Umíte poskytnout první pomoc? Jak funguje zá-
chranná služba a přednemocniční zdravotní péče ve Dvoře Králové nad Labem? 

Beseda se známou spisovatelkou Táňou Kubátovou
Dne 23. 11. v podvečer byla beseda se spisovatelkou Táňou Kubátovou. Spisovatelka je ob-

líbenou autorkou románů jako např. Abstinentka, Co je v domě, Dlouhán od naproti atd. Její
knihy se hojně kupují, čtou a v knihovnách se na ně tvoří pořadníky. Sama autorka o sobě
říká, že je permanentně náchylná k únikům z reality. 

Koncerty Fall of Sickness vol.1
První ročník koncertů ve Dvoře Králové nad Labem zaměřených na Death/Core/Grind ma-

sakry se uskutečnil v Hudebním klubu na Karlově v sobotu 12. 11. Death metal je velmi těžké
přesně definovat, většina kapel hrající death metal je ovlivněna jinými styly nebo hraje přímo
kombinaci několika stylů. Death metal je známý svým prudkým tempem, nepředvídatelnými
změnami ve struktuře, a extrémně rychlými a komplikovanými kytarami a bicími, i když se
některé kapely zaměřují spíš na rychlost a surovost než na techniku hraní. Deathmetalové tex-
ty se většinou zaobírají nihilistickými tématy více než ostatní formy rockové hudby. Žánr, pů-
vodem odnož thrash metalu, vznikl, aby vzdával hold temným, principiálním idejím, které zů-
stávaly v metalu nevyužity. Zaměření se na smrt a extrémy dalo podnět na pojmenování žán-
ru. 
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SPORT

Fotbal 
Muži – divize skupina C
DK – Náchod 1:2 (1:1) Rejl, 500 diváků, Kolín – DK 2:0 (2:0)
DK – Ústí n. O. 5:1 (2:0) Kořínek 2, Kilevník, Čech a Samler, 400 diváků
Trutnov – DK 0:4 Kilevník 2, Čech 2, DK – Admira Praha 0:2 (0:1), 380 diváků
Muži – Krajský přebor
Slavia HK – DK B 3:3 (2:1) Podolník, M. Otradovský. Doseděl, DK B – Libčany 3:2 (2:0) M.
Otradovský, Kořínek, Novotný, Č. Skalice – DK B 0:1 (0:1) Doseděl, Nový Hradec Králové –
DK B 1:1 (0:1) M. Otradovský, DK B – Rychnov n. K. 2:1
Muži – I. B třída
Bílá Třemešná – Libáň 2:2 (2:1) Hažer, D. Kubelka, Kopidlno – Mostek 4:2 (2:2) Hendrych 2
Mostek – Úpice 1:4 (1:1) Besšapošnikov, Milíčeves – Bílá Třemešná 1:2 (1:0) Jar. Kubelka, 
Hažer, Janské Lázně – Mostek 6:1 (2:1) Hendrych, Bílá Třemešná – Stará Paka 6:0 (5:0) D. 
Kubelka 3, T. Otradovský, Hažer, Jos. Kubelka
Dorostenci – Východočeský přebor
Náchod – DK 0:1, Rychnov – DK 2:1

Lední hokej
Muži – Krajská liga
Tambor DK – Náchod 1:9 (1:3, 0:5, 0:1) Rychtera, 235 diváků
Hronov – DK 5:6 po samostatných nájezdech (0:1, 4:2, 1:2 – 0:0)
DK – Nová Paka 3:4 (0:1, 1:2, 2:1) Hrdlička 2, Rychtera 1, 350 diváků
Opočno – DK 2:3 (0:1, 2:1, 0:1) Voděrek, Lelka, Zmítko
DK – Nový Bydžov 2:3 (1:2, 1:1, 0:0) Mišinec, Zmítko
DK – Třebechovice 0:3 (0:2, 0:0, 0:1), 200 diváků
Jaroměř – DK 9:1 (2:1, 3:0, 4:0)
DK – Vrchlabí 5:8 (3:4, 0:3, 2:1) Mišinec 3, Lelka, Haase, 520 diváků

Házená
Muži – I. liga
Karviná B – DK 29:22 (16:11) Fiedor 6, Kulhánek 4, Kotík 3, Hracha ml. 4, Zelinka a Kirsch-
baum 2, Jůza 1
DK – Šumperk 28:23 (14:12) Kotík 9, Fiedor 6, Jůza 5, Etrich a D. Picha 2, Hracha ml., Kul-
hánek, Hracha st. a Gogolák 1, 210 diváků
DK – Bystřice p. Hostýnem 24:27 (12:14) Fiedor a Kulhánek 5, Kotík 4, Erich 3, Jůza 3, Ze-
linka 2, Kirschbaum a D. Picha 1

Kuželky
Východočeský přebor
DK – Červený Kostelec D 14:2, Vrchlabí C 12:4, Jilemnice B 10:6, Hořice C 10:6, Rokytnice 
n. J. B 2:14
Východočeská soutěž
DK B – Vrchlabí D 0:16, Jilemnice C 2:14, Přelouč B 4:12, České Meziříčí B 4:12, Rokytnice
n. J. C 4:12, 
DK C – Trutnov E 4:12, Jičín D 2:14, Č. Kostelec D 2:14, Březovce 2:14, Vrchlabí D 2:14
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Pod vysokou sítí Dvůr stále neporažen 
Krajská liga, TJ Dvůr Králové nad Labem SK Janské Lázně 3:2 (19, -21, 12, -26, 14) a 3:2

(16, -14, 18, -18, 11). 
Ve sportovní hale na břehu řeky Labe se ve šlágru kola střetly první a druhý tým tabulky.

Možná i proto přinesly oba duely především taktikou svázanou bitvu, kterou navíc pokaždé
rozhodla závěrečná zkrácená hra. Domácí v prvním utkání dvakrát vedli, soupeř ale pokaždé
dokázal srovnat, když čtvrtý set vyhrál 26:28. Tie break přinesl málokdy vídaný zvrat. Hosté
vedli již 7:13 a zápas měli takřka vyhraný. V té době šel ale na servis Miroslav Přichystal,
hrdina duelu, sebral hostům vedení a Dvoráci nakonec pátou sadu vyhráli 16:14.

Tělocvičná jednota Sokol

Královédvorské gymnastky opět stříbrné
Oblastního přeboru v TeamGymu, který se konal v neděli 27. 11. v Brně, se zúčastnila dvě

družstva gymnastek z královédvorského Sokola. Obě družstva ve svých kategoriích obsadila
výborná druhá místa a kvalifikovala se do přeboru na velké oblasti, který se bude konat v ne-
děli 11. 12. v Praze. 

Sokol má nový oddíl
V Sokole vznikl v listopadu nový sportovní oddíl nohejbalu.  Jeho členové se zúčastnili

12. 11. svého prvního turnaje, který se konal v Hostinném.

ŠKOLY

ZŠ a PrŠ Důr Králové nad Labem

Za obě úspěšná leporela získala cenu 
V listopadu se žáci I. a II. stupně ZŠ a PrŠ Dvůr Králové nad Labem zúčastnili soutěže

O nejkrásnější pohádkové leporelo, kterou vyhlásilo Muzeum východních Čech v Hradci Krá-
lové. Úkolem bylo vytvořit leporelo s ilustracemi k českým národním pohádkám. 

Žáci 2.–5. ročníku a 6.–9. ročníku se úkolu chopili svědomitě a s nadšením. Děti vyrobily
dvě krásná leporela na motivy pohádek B. Němcové a K. J. Erbena. 

Žáci I. stupně navíc pojali leporelo nejen jako samotnou ilustraci, ale své výkresy dotvořili
i dalšími technikami, čímž každý obrázek dostal osobitý a neopakovatelný ráz. Vzniklo tak
výtvarné dílo, které se zalíbilo porotě. Dostalo nejvyšší ocenění ve své kategorii a získalo
cenu poroty. Ocenění ve své kategorii získali i žáci II. stupně. 

Slavnostní předání cen proběhlo v úterý 13. prosince v prostorách Muzea východních Čech
v Hradci Králové. Výhercům i oceněným gratulujeme.      Kateřina Píšová 

Žáci školy navštívili záchranou stanici pro volně žijící zvířata
V úterý 15. listopadu začal pro žáky ZŠ a PrŠ Dvůr Králové nad Labem den nových zážit-

ků. Vypravili se totiž do  záchranné stanice pro volně žijící zvířata v Jaroměři. Po přivítání
s panem Davidem Vališkou žáci nedůvěřivě vstupovali za brány stanice. V jejich očích jsme
viděli plno otázek. Co nás tady čeká? Co uvidíme? 

Labutě, srnečci, fretky, polární liška, krkavci, sojka, pávi a další místní obyvatelé si brzy
získali naše srdce. Žáci pozorovali ubytovaná zvířata, vyptávali se, zajímali se o osudy jednot-
livých obyvatel. Po počátečním ostychu nebyla ani památka a jedna otázka stíhala druhou.
S  chutí  si  pohladili  fretku,  červenou  užovku,  pochovali  morčata  a  nahlédli  k  usínajícím
ježečkům. Návštěva nás velmi ovlivnila. Setkání se sovou Rozárkou, sojkou z Krkonošských
pohádek, vránou Káčou, pohlazení některých zvířat, to jsou pro naše žáky nezapomenutelné
zážitky.       Jana Vojtěchová, metodik environmentální výchovy. 
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Večer se strašidýlky se velice povedl 
Ve školce ve Verdeku se poslední říjnový týden nesl v duchu blížícího se svátku Dušiček.

Děti kreslily, lepily obrázky a jedno odpoledne bylo věnováno společnému dlabání dýní s ro-
diči. Celá školka byla vyzdobena obrázky, naše rozsvícené vydlabané dýně nás vítaly při kaž-
dém ranním příchodu do školky. 

A byl tu čtvrteční večer. Děti i někteří rodiče se přestrojili do kostýmů duchů nebo strašidel
a plni očekávání jsme se všichni sešli před školkou. Její interiér i zahrada byly nádherně vy-
zdobeny rozsvícenými dýněmi, velkými bílými duchy a strašidly. Po malých skupinkách jsme
se vydali do tmy verdeckých polí, nechali se vést lampičkami směrem k lesu. Cestou jsme po-
tkali dva velké duchy s pytlem, děti sebraly odvahu a každé si sáhlo pro balíček s dárkem. Po
návratu na zahradu čekal děti další úkol – najít si mezi všemi pojmenovanými duchy, rozvě-
šenými po keřích, toho svého. Na každém z nich našly připevněné další překvapení. Protože
už bylo chladno a dětem vyhládlo, šli jsme se ohřát do třídy. Děti dostaly krásné památeční
medaile a následovalo perníčkové občerstvení.      P. Kortanová 

Moderní technologie na ZŠ Schulzovy sady
Od listopadu  2011  žáci  školy využívají  v ostrém provozu  sestavu  nejmodernější  termi-

nálové počítačové učebny. Již delší dobu jsme plánovali testovat terminálové klientské stanice
v počítačové síti. O letních prázdninách konečně svitla naděje na realizaci. Městský úřad Dvůr
Králové nad Labem nabídl spolupráci ve formě konzultací i zapůjčení hardware. Hned v září
škola vypsala výběrové řízení na dodávku další potřebné techniky a v říjnu již testovali nový
hardware.  Multimediální  terminálová  učebna  má operačním  systém  MS  Windows  Server
2008 R2 – je řešením pro 2 až 30 klientů připojených k terminálovému serveru.

Pro tuto učebnu zakoupili nejnovější verze osvědčených tenkých klientů nComputing L300.
Pro laiky – tenký klient je v podstatě malá čtvercová krabička,  která se připevní na zadní
stranu monitoru.  Pouze ta  pak  zajišťuje virtuální  komunikaci  se  serverem a nahrazuje tak
velkou skříň klasického počítače. Nespornými výhodami multimediální učebny jsou: až 50%
úspora   financí, zjednodušená instalace a údržba hardwaru, úspora pracovního místa, zvýšení
rychlosti startu stanice a obrovské snížení spotřeby energie.

ZÁJMOVÁ ČINNOST

Sokol

Královédvorské šibřinky byly úspěšné
Nápad obnovit  šibřinky pro dospělé ve

Dvoře  Králové  n.  L.  měly  hned  dvě  or-
ganizace  najednou.  Sokolové  přemýšleli,
že se pokusí navázat na tradici, kterou pře-
trhla  povodeň  a  následná  rekonstrukce
sokolovny,  dohodli  se  na  spolupráci
s Městským muzeem ve Dvoře Králové n.
L. A tak se obě organizace pustily do pří-
pravy akce, u které nevěděly, jak bude Krá-
lovédvoráky přijata.

Horké  chvilky  zažívali  pořadatelé  ob-
zvlášť  ve  chvíli,  kdy  byl  zahájen  prodej
lístků. Nakonec se všechna úskalí podařilo
překonat  díky  nezměrnému  optimismu

a víře, že si lidi dobrou zábavu najdou. A našli. Do sálu Zábavního centra Zálabí si v sobotu
12. 11. našlo cestu 160 lidí, z velké většiny v maskách. K tanci hrála kapela Ego Retro Music
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Hořice, večerem provázela baba Jaga s čarodějnicí a návštěvníci se bavili. V sále jste mohli
potkat růžového pantera s komisařem Clouseau, pana Pávka s Otíkem, Ivánka s partou Marfu-
šek,  faraona s Kleopatrou,  myšáky Mickeyho,  Bořka stavitele  s Týnou,  Šeherezádu,  čerty
a čertice, vodníky a vodnice, čarodějnice a mnoho dalších zdařilých a nápaditých masek. 

Do atmosféry maškarního plesu výborně zapadlo vystoupení hořické skupiny mužoretů Ar-
tróza, kteří vystoupili s deštníky a stuhami. Jejich vystoupení bylo přijato s velkým ohlasem.
Pěkné bylo i půlnoční vyhlášení nejlepší masky. Pan Pávek s Otíkem převzali cenu pro nej-
lepší masku  – kolo s kempinkovou úpravou. Obě masky společně absolvovaly první spo-
lečnou jízdu. Královédvorské šibřinky pro dospělé se vydařily.

Sokolové nacvičují na XV. všesokolský slet
V sokolských jednotách se již naplno rozběhl nácvik na XV. všesokolský slet, který se bude

konat v příštím roce. Také královédvorští sokolové se připravují na tento svátek všech sokolů.
Nácvik na slet se již rozběhl téměř ve všech složkách. Žactvo nacvičuje koedukovanou sklad-
bu Návštěvníci; předškoláci Člověče, nezlob se; gymnastky skladbu Jonatán; ženy Kontrasty
a Věrná garda skladbu Jen pro ten dnešní den. Do nácviku se ještě zapojí  rodiče s dětmi
s mladšími školáky ve skladbě Ať žijí duchové a rodiče s dětmi do skladby Muzikantova
písnička. Celkem se do nácviku zapojí stovka cvičenců z královédvorské jednoty. 
Královédvorští sokolové uspořádali desetiboj

V neděli 6. 11. se konal v královédvorské sokolovně župní závod v desetiboji. Tentokrát se
sešlo 102 závodníků z pěti sokolských jednot,aby společně změřili své síly. Nejvíce závodní-
ků, přesně 59, postavila na start pořádající jednota.

Desetiboj je závod, který závodníky prověří po všech stránkách. Sílu rukou ukážou shyby,
hod medicinbalem a šplh, rychlost člunkový běh, obratnost překážkový běh, skákání přes švi-
hadlo a motorický test, sílu nohou skok z místa, břišní svaly zvedání nohou u žebřin a přes-
nost hod na cíl.

Závodníci od 4 do 17 let soutěžili se zaujetím, podávali krásné výkony, vytvořili si mnoho
osobních rekordů. Za zmínku jistě stojí, že v Sokole dokážou šplhat už čtyřleté děti, čtyřletá
Nela Ježková dokázala vydržet 20 s ve shybu. Mladší žákyně Sára Erbenová dosáhla nejlepší-
ho výsledku mezi závodníky výkonem 15 shybů. Závod se vydařil a v závěru byly předány
medaile a diplomy vítězům. Domácí vybojovali 9 zlatých, 7 stříbrných a 2 bronzové medaile. 

Fotokroužek z DDM Jedničky v pražkém Bio Ponrepo
Vše začalo v loňském roce na jaře, kdy se 5 skupin studentů královédvorského gymnázia

zúčastnilo projektu „Tři mapy kraje F. A. Šporka“ v rámci programu Kulturně historické dě-
dictví jako východisko pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro
rozvoj místních komunit. 

Jako konzultantka při realiza-
ci  byla  zvolena  paní  Ing.  Jana
Hnilicová  ze  společnosti  AČV
Medialog, o. s., z Prahy. Protože
celá  akce  skončila  natočením
pěti  krátkých  filmů,  které  se
s úspěchem promítaly na něko-
lika  představeních,  byl  jeden
z  filmů  vybrán  k  promítání
i v nesoutěžní části již 11. roč-
níku festivalu Videokulture Fest
pořádaným  společností  Medi-
alog ve známém pražském kině
Ponrepo v pátek 11. 11.
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Na snímku zleva: Mgr. Lada Biňovcová, Jakub Ptáček a David
Cerman                                                            Foto: Zdeněk Cerman



Jako součást festivalu se konala malá fotografická výstavka, a tak byla nabídnuta členům
fotokroužku z Jedničky možnost vystavit své práce při této příležitosti. 

Za dvoráky se akce zúčastnila profesorka dvorského gymnázia Mgr. Lada Biňovcová, jako
vedoucí projektu „Tři mapy“, která projekt a promítání filmu zde uvedla. Za fotokroužek se
zúčastnil vedoucí kroužku Ing. Zdeněk Cerman a členové jeho loňského ročníku Jakub Ptáček
a  David  Cerman.  Vystaveny  byly  též  fotografie  Aničky  Tafilové,  Honzíka  Mencla,  Míši
Šlechtové a Petry Michálkové. Za naši účast je nutné poděkovat paní Ing. Hnilicové, která
svým nezměrným nadšením a úsilím je významnou hybnou silou, motorem a realizátorem
všech těchto činností, akcí a úspěšnou vedoucí Tvůrčí skupiny Večernice, která se na konání
festivalu podílela. 

Fotokroužek DDM Jednička vstoupil s letošním školním rokem do svého druhého novodo-
bého ročníku a zvýšený počet členů dokazuje, že podobnou činnost má smysl nadále rozvíjet. 

Šermíři z DDM ukončili svou sezonu na zámku 
Dětská skupina historického šermu Legenda Aurea z DDM Jednička ve Dvoře Králové nad

Labem předvedla umění na zámku Loučeň. Součástí programu bylo i pasování nových šermí-
řů. Chlapci nebudou zahálet ani přes zimu. Čeká je nácvik dalších šermířských dovedností.
Jeden víkend plánují workshop, kde pod vedením profesionálního lektora, který připravuje
šermíře účinkující ve filmech, proniknou do dalších tajů šermířského umění.

Středisko Junáka
V pátek 4.  11.  se sešly světlušky a  jejich vedoucí,  aby společně strávily ve svém pře-

chodném domově ve skautské vile noc. Mezi věcmi uvedenými v seznamu, které si děvčata
měla s sebou vzít, byla na prvním místě dobrá nálada. Ta měla vydržet po celou dobu akce.
Aby nezmizela, byla udržována různými hrami, zpěvem, dovednostmi a světlušky si ji měly
odnést i domů, což se povedlo.

ZAJÍMAVOSTI

Životní jubileum Karla Pecky
V listopadu oslavil významné životní ju-

bileum  80.  let  bývalý  redakční  fotograf
Královédvorských listů pan Karel Pecka.

Akce v hostinci U Rudolfa III.        
v listopadu

V sobotu 5. 11. zahrál k příjemnému po-
slechu David Jakubec na kytaru.

V sobotu 12. 11. se uskutečnila Mexická
párty,  podávala  se  tequila  a  obsluha  byla
v mexickém oblečení.

V sobotu 19. 11. se uskutečnila řecká zá-
bava, grilovalo se jehně a podávaly se řecké
speciality  připravené  řeckou  kuchařkou.
K tanci a poslechu hrála kapela Akropolis
se zpěvačkou.

V sobotu 26. 11 byla v hostinci Ohnivá
show,  předváděly  se  kaskadérské  kousky

s ohněm, podával se hořící kotlík a také hořící panák B52.
Je vidět, že podnikavost v nynější konkurenci pohostinství a probírající mírné recesi je znát.
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O svatomartinské víno byl zájem
Kočár s párem koní projížděl 11. 11. Dvorem Králové a nabízel lidem k ochutnání víno.

Každým rokem vymýšlí vinotéka pana Goldšmída nějakou upoutávku na svatomartinské víno.
Jednou to je husa a letos se rozhodl pro kočár tažený koňmi s nákladem svatomartinského ví-
na. A zájem byl jak venku, tak v 11 hodin 11 minut ve vinotéce při slavnostním otvírání
prvních lahví. Letošní rok byl velmi dobrý pro víno, a tak majitel vinotéky doufá, že zákazníci
budou spokojeni.

Obnova varhan v kostele sv. Anny v Žirči
Na konci listopadu 2011 byla ukončena 1.  etapa obnovy varhan v kostele sv.  Anny při

Domově sv. Josefa v Žirči.  V rámci této etapy došlo k výměně kůže všech měchů vevnitř
i vně sacích klapek a k restaurování nosné konstrukce měchové soustavy. Dále byly kom-
pletně zrekonstruovány sochy andělů a krále Davida. 

Černá kronika
Zloději mají zájem i o malého Matize. Celostátní pátrání po odcizeném vozidle Daewoo

Matiz, stříbrné barvy, značky 4H3 7899 vyhlásili ve středu 16. 11. zdejší policisté. Uvedený
automobil odcizil dosud neznámý pachatel z volně přístupného místa v centru města, v So-
chorově ulici. Majitel vyčíslil škodu na necelých 31 tisíc korun.

Nemocný muž se zamkl v bytě. Profesionální hasiči jeli v úterý ráno otevřít byt v Okružní
ulici. Majitelka volala na tísňovou linku s tím, že její manžel je nemocný a zamčený v bytě.
Když hasiči dorazili na místo, zjistili, že dveře bytu i pokoje jsou odemčené. V okamžiku, kdy
je manžel zpozoroval, opět se zamkl. Hasiči vyčkali na příjezd policie a záchranářů. Na výzvu
policistů muž otevřel pokoj a záchranka jej odvezla do nemocnice.
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Obrazová kronika měsíce
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Na náměstí byly usazeny zajímavým způsobem lavičky Začaly první opravy vydlážděného náměstí

Výsadba zeleně na náměstí Výsadba zeleně na náměstí

Výstavba nových prostorů v Penny Marketu Prodejna Penny Marketu má již regály

Přední část Penny Marketu je již hotová Boční část Penny Marketu (z Mánesovy ulice)
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Poslední zbytky budov staré Sochorovy tkalcovny Další z budov dřívějších skladů Sochorovy tkalcovny
značně zarostlá vegetací

Pokládá se asfaltový koberec pro příjezd v Mánesově
ulici

Asfaltový koberec pro příjezd  k Penny Marketu,
Mánesova ulice

JUTA zrekonstruovala bývalou Tibu pod nádražím JUTA zrekonstruovala bývalou Tibu pod nádražím

Rekonstrukce oken na domě č.p. 200, restaurace
Na Karlově

Rekonstrukce oken: dům č.p. 200, Jiráskova ulice
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Úprava vlasů Lucie Bílé při autogramiádě v Hankově
domě

Lucie Bílá se zdraví s účastníkem autogramiády

Ples postižených pořádaný sdružením Barevné domky
z Hajnice

Ples postižených

Hudební skupina Mandrage na Zálabí Skupina Mandrage a její frontmen

Slavnostní otevření chráněné dílny Farář Czekala předává dárky pro klienty chráněné
dílny
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Martin přijíždí na bílém koni a zahajuje degustaci
svatomartinského vína ve vinotéce pana Goldšmída

Nová prodejna telefonů O2 v Revoluční uliciVečerní snímek prodejny BEST Burgers

Noční snímek náměstí T. G. Masaryka Noční osvětlení budov a zeleně na náměstí

Náladový snímek z poloviny listopadu s ojíněnými stromy a mlhou (ulice Spojených národů)


