
Ilustrace na měsíc říjen – Nikola Urbancová, základní škola Schulzovy sady
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MĚSTSKÉ UDÁLOSTI

Výsledky voleb 2014 ve Dvoře Králové nad Labem
Výsledky voleb do Senátu

Ve dnech 10.–11. 10. proběhly volby do Senátu Parlamentu ČR v ob-
vodu č.  39 Trutnov.  V prvním kole kandidovalo 8 kandidátů – žádný
z  nich  však  nezískal  nadpoloviční  většinu,  a  tak  proběhlo  v  termínu

17.–18. 10.  druhé kolo voleb,  kde se rozhodlo mezi  dvěma kandidáty:  Adolfem Klepšem
(TOP 09 + STAN) a Ing. Jiřím Hlavatým (ANO 2011). Voliči se rozhodli ve prospěch kandi-
dáta za politické hnutí ANO 2011. Ing. Jiří Hlavatý se tak stal s 63,94 % hlasů senátorem za
volební obvod č. 39 Trutnov. Volební účast ve Dvoře Králové nad Labem v prvním kole byla
40,06%, ve druhém kole 28,56% (v celém obvodu Trutnov to bylo 39,55 % a 17,87 %).

Noviny královédvorské radnice 10/2014

Volby do zastupitelstva města
Z celkového počtu 13 153 oprávněných voličů přišlo ve Dvoře Králové nad Labem k vo-

lebním urnám 5 530 voličů. Právo volit tedy využilo 42,04 % občanů, což je celostátně lehký
podprůměr. Nejnižší volební účasti byla ve volebním okrsku č. 7 (SŠIS, nábřeží J. Wolkera),
kde  volilo  32,67  %  voličů.  Naopak  nejvyšší  volební  účast  dosáhl  volební  okrsek  č.  12
(ZŠ Schulzovy sady) se 49,30 %. 

Své zástupce mělo v místním zastupitelstvu 8 z 12 kandidujících stran,  z  toho nejvíce
ANO 2011 – 7, ČSSD – 5, TOP 09 – 2, ODS – 2, Šance pro Dvůr – 2, ostatní po 1.

Žádného svého zástupce neměly v následujícím volebním období KSČM, SNK Evropští
demokraté, Republika pro Dvůr Králové nad Labem a Občané pro lepší životní podmínky. 

Seznam zvolených zastupitelů pro následující volební období je zveřejněn na následující
stránce. Zajímavostí je, že 15 z 21 zastupitelů není členem navrhující nebo jiné strany a prů-
měrný věk zastupitele je 45,6 let – zastupitelstvo tedy mírně „zestárlo“ (před 4 lety to bylo
42,5 let).

Noviny královédvorské radnice 10/2014

Graf s procentuálním podílem politických stran a hnutí
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Výsledky voleb do městského zastupitelstva

Název strany
Poř.
číslo

Jméno kandidáta Věk
Navrhující

strana

Politická
příslušno

st

Počet
hlasů
(abs.)

Počet
hlasů 
v %

Pořadí
zvolení

Ano 2011 1 Jarolím Jan, Ing. 40 Ano 2011 BEZP 1 786 6,59 1

Ano 2011 2 Kříž Jan, Ing. 36 Ano 2011 BEZP 1 524 5,62 2

Ano 2011 4 Špačková Jana, Mgr. 30 Ano 2011 BEZP 1 496 5,52 3

Ano 2011 7 Jiřičková Alexandra, Mgr. 41 Ano 2011 BEZP 1 470 5,42 4

Ano 2011 3 Jarkovská Marie, Bc. 34 Ano 2011 BEZP 1 449 5,34 5

Ano 2011 5 Metelka Jan 34 Ano 2011 BEZP 1 356 5,00 6

Ano 2011 6 Štípek Jan 37 Ano 2011 BEZP 1 319 4,86 7

TOP 09 1 Kudrnovský Emil, Mgr. 38 TOP 09 TOP 09 692 7,99 1

TOP 09 3 Seneta Libor, MUDr. 42 TOP 09 TOP 09 666 7,69 2

Královédvorští
patrioti 11 Kratěna Jaroslav 67 NK BEZP 530 8,09 1

ČSSD 6 Kubica Dušan, Mgr. 40 ČSSD BEZP 1 309 7,14 1

ČSSD 1 Vaňková Edita, Mgr. 55 ČSSD ČSSD 1 220 6,65 2

ČSSD 8 Rapáč Jaroslav, MVDr. 64 ČSSD BEZP 1 047 5,71 3

ČSSD 9 Krýza Luděk 52 ČSSD BEZP 983 5,36 4

ČSSD 11 Staníková Marta, Mgr. 44 ČSSD BEZP 964 5,25 5

Šance pro Dvůr 1 Sedláček Dušan, Ing. 40 SZ SZ 748 7,41 1

Šance pro Dvůr 12 Petráček Antonín, MUDr. 46 NK BEZP 685 6,79 2

VÝCHODOČŠI-
ŠANCE pro  Dv.
Král.

1 Kiriakovský Nasik 51 VČ BEZP 681 9,89 1

ODS 1 Bém Jan 58 ODS ODS 819 8,44 1

ODS 4 Vojtěch Petr, Mgr. 47 ODS ODS 758 7,81 2

VOLBA  PRO
MĚSTO 1 Kraus Pavel 62 VPM BEZP 880 15,17 1

Volby – úvaha J. H. – Královédvorsko.cz
Již rekordní množství kandidátek znamenalo, že občané města byli nespokojeni se situací

ve městě a nastala veliká touha po změně. Výsledky voleb tomu také odpovídají.

Nastala velmi výrazná obměna zastupitelstva a volby vyhrálo uskupení lidí, kteří se dali
dohromady  nedlouho  před  volbami  a  jsou  nabiti  energií  a  chutí  po  velkých  změnách
a ANO 2011 – dá se říct, že se svezli na vlně široké podpory pana Ing. Hlavatého, který za tu-
též stranu kandidoval do Senátu. Na druhou stranu jsou tito mladí lidé bez zkušeností s cho-
dem zastupitelstva i města jako takového.

ANO  2011  získalo  velmi  silný  mandát  a  ujalo  se  vyjednávání  o  podobě  příští  krá-
lovédvorské radnice. Jaké byly tedy možnosti? Pan Jarolím na předvolebním setkání v Han-
kově domě mluvil (při „opatrném“ očekávání úspěchu) o velmi široké koalici. Výsledek je ale
jistě lepší, než ANO 2011 očekávalo, a velmi široká (a vždy problematická) koalice je tedy
zbytečná a stačí dohoda jen s někým! Ale s kým? Mohly být následující varianty:
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Zásadní změna – zcela nové složení radnice. Radnice nezatížená žádnou minulostí. Žádné
osobní vazby mezi řediteli městských organizací a politiky, politiky a úředníky apod. Tedy
bez ČSSD a ODS. Prostě čistý stůl a ... makat!

Co by to obnášelo? Koalice nováčků! K nováčkům lze jednoznačně přidat i nováčky minu-
lých voleb, kteří se „díky velké koalici“ de facto neměli příležitost do vedení města (výkonná
rada města) zapojit. Tím myslím i TOP 09 a Šanci pro Dvůr (jmenovali se jinak). Otázkou je,
jak by se k takovémuto vedení města postavili  jediní zvolení ze svých stran Nasik Kiria-
kovský z Východočechů, Pavel Kraus z Volby pro město a velký skokan voleb Jaroslav Kratě-
na (z 11. na 1. místo). 

Pozvolná a opatrná změna – zachování vlivu ČSSD a respektování této strany jako druhé
nejsilnější v těchto volbách. Koalice ANO 2011 a ČSSD by dávala dohromady 12 zastupitelů,
a tedy pohodlnou většinu. Byla by zachována kontinuita projektů a procesů. Zde vyvstává
otázka, kolik voličů ANO 2011 by se cítilo hned na začátku podvedeno a zklamáno. To roz-
hodně nelze podceňovat. 

Bez ANO 2011 – asi by šlo ANO 2011 zcela obejít, ale nemyslím, že by si to nyní, po tak
jednoznačném výsledku,  někdo troufl. Povolebních otázek je  samozřejmě daleko více,  na-
příklad: čistička – to je trn v patě každého ze zúčastněných. Pan Hlavatý se proti čističce
staví. Nikdo ze zvolených za ANO 2011 však není členem, takže i zde mohou být neshody.
Nebo, že by ČSSD najednou po několikaleté usilovné práci zjistila, že ji nakonec nepotřebuje-
me? Vedení technických služeb, VaKu. Jak si ČSSD poradí s nestraníkem Mgr. Dušanem Ku-
bicou, který ze 6. místa přeskočil i paní starostku Mgr. Editu Vaňkovou. Lidé obecně vyřadili
„zasloužilé“ členy strany, takže je otázkou, zda to vůbec ještě ČSSD je. Jak by řešení „problé-
mu“ Kubica/Vaňková ovlivnilo případný zájem o spolupráci ze strany ANO 2011.

To  byly  úvahy  o  možných  variantách  případných  koalic  ve  městě,  jak  je  popsal
Ing. arch. Jan Holan na www.kralovedvorsko.cz.

Koaliční smlouva je podepsána
V úterý 21. 10. došlo k setkání zástupců volebních hnutí a stran ANO 2011, Šance pro

Dvůr, TOP 09 a Volba pro město. Po čtrnáctidenních přípravách a jednáních písemně stvrdili
stabilní a většinovou koalici ve Dvoře Králové nad Labem na volební období 2014–2018.

Účastníci  jednání  se  shodli  jak  na  základních  programových  prohlášeních,  tak  na  me-
chanizmech budoucího rozhodování a vzájemné komunikace. Součástí koaliční smlouvy byla
také dohoda o partnerství při hlasování o volbě nového starosty, místostarostů a personální ře-
šení rady města. 

Na starostu byl navržen Ing. Jan Jarolím – vítězné hnutí ANO 2011 (uvolněný)

1. místostarosta – Mgr. Alexandra Jiřičková – ANO 2011 (uvolněná)
2. místostarosta – Ing. Dušan Sedláček – Šance pro Dvůr (neuvolněný)

3. místostarosta – Mgr. Emil Kudrnovský, Ph.D. – TOP 09 (neuvolněný)
Dalšími členy rady města byly navrženi:

Ing. Jan Kříž – ANO 2011
Mgr. Jana Špačková – ANO 2011

Pavel Kraus – Volba pro město.
Široká koalice připravila podklady na ustavující zastupitelstvo, které se uskutečnilo 6. 11.

v Hankově domě. 
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Rada města volebního období 2010–2014

Sociální služba azylový dům Žofie získala prestižní ocenění
Sociální  služba  azylový  Dům

Žofie byla vyhodnocena jako nej-
lepší  sociální  služba  pro  osoby
ohrožené  sociálním  vyloučením
v České republice.

Toto ocenění převzala 21.  10.
v Senátu Parlamentu ČR ředitelka
Pečovatelské  služby Města  Dvůr
Králové nad Labem Mgr. Marcela
Hauke  spolu  s vedoucí  Domu
Žofie  Bc.  Lucií  Chaloupkovou,
DiS.,  a  vedoucí  odboru  školství,
kultury a sociálních věcí Bc. Ka-
teřinou  Pištorovou.  Poblahopřát
Pečovatelské  službě  k získané

ceně přišla i ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová. Kromě diplomu ob-
držela městská organizace i věcný dar ve výši 133.100 Kč.

Cenu  kvality  uděluje  každoročně  nejlepším  poskytovatelům  sociálních  služeb  v České
republice redakce časopisu Ošetřovatelská péče ve spolupráci s Radou kvality ČR.

Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem je v české republice dlouhodobě po-
važována za jednu z nejlepších organizací poskytujících sociální služby. V roce 2011 získala
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starostka, Jan Bém – místostarosta, Petr Kříž, Petr Krejcar, Ing. Ondřej Kudrnáč – tajemník



cenu kvality za pečovatelskou službu, v roce 2012 získala čestné uznání za sociální službu
azylový dům – Dům Žofie, v roce 2013 byla oceněna cenou sympatie vedoucí pečovatelka
paní Iveta Seifrtová a letos byl azylový dům oceněn cenou nejvyšší, a to cenou kvality.

Mgr. Marcela Hauke, ředitelka Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem

Nové workoutové hřiště v Schulzových sadech
V horní části  Schulzových sadů vzniklo workoutové hřiště, které slouží k procvičování

a posilování základních svalových skupin. Jak již anglický název napovídá, jde o cvičení ve
venkovním prostředí pomocí různých cviků kalisteniky (cvičení s vlastní tělesnou vahou). Zá-
jemci mají možnost k tomu v Schulzových sadech využít dvě nerezové hrazdy v různých výš-
kách, vodorovné ručkovadlo se zavěšenými nerezovými kruhy, bradla, tři kusy svislých žebřin
a šikmou lavici. Na tuto novou bezpečnou workoutovou sestavu město uvolnilo ze svého roz-
počtu 110 tisíc Kč. Technické služby města připravily podkladovou plochu pro vlastní instala-
ci, která proběhla v pondělí 13. 10. Celá konstrukce není uložena na betonových základech,
ale na zemních základových vrutech. 

Noviny královédvorské radnice 10/2014, Bc. Martin Skrbek, odbor rozvoje, investic a správy majetku 

Kruhový objezd Denisova náměstí hlídají supi a lev
V polovině  října  byl  na  těleso  uvnitř

kruhového  objezdu  na  Denisově  náměstí
umístěn  upravený dubový kmen a na něj
byli  připevněni  dva supi  a  zoborožec.  Do
konce října se na tomto místě objevil velký
dřevěný lev. Prostor byl doplněn kačírkem
a v jarních měsících  budou vysety traviny
a vysazeny keřovité skupiny a trvalky. Te-
rénní  úpravy  a  nákup  plastik  zajistilo  fi-
nančně město, instalaci ZOO Dvůr Králové,
a.  s.  Autorem dřevěných  plastik  je  řezbář
Jan Paďour.

Společenská rubrika
Noví občánci města

V říjnu se narodilo v našem městě 15 ob-
čánků – 6 chlapců a 9 děvčat.

Sňatky
V měsíci říjnu uzavřeli ve Dvoře Králové nad Labem manželství tito snoubenci: Rudolf Pi-

lný a Jitka Prokopová – 4. 10., Robert Vojtěch a Denisa Alušíková – 4. 10., Jan Čurda a Taťá-
na Pilná – 25. 10.

V obci Kuks uzavřeli manželství: Michal Makalouš a Nikola Dostálová – 10. 10.
Údaje byly zveřejněny na základě poskytnutého souhlasu snoubenců.

Úmrtí
V měsíci říjnu zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 28 lidí, z toho bylo 18 dvorských ob-

čanů, 12 mužů a 6 žen.

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili v říjnu při životních jubileích 23 ob-

čanů s gratulací a kytičkou. V tomto období oslavilo 10 manželských párů stříbrnou svatbu,
7 párů zlatou svatbu a dva páry svatbu diamantovou. Na Staré radnici bylo slavnostně přiví-
táno 10 novorozených občánků našeho města.
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KULTURA

Hankův dům, městské kulturní zařízení
Den seniorů

Ve středu 1. 10 se v Hankově domě konal další Den senio-
rů, který byl nazván Drobnosti Milana Drobného. S Milanem Drobným vystoupila zpěvácká
legenda Yvetta Simonová a spolu zazpívali nezapomenutelné melodie.

Dobromysl
V pátek 3. 10. probíhal v kině Svět filmový festival Dobromysl, který přinesl snímky oby-

čejného štěstí napříč spektrem filmových tvůrců od profesionálů po amatéry. Dopoledne pro-
bíhala projekce pro školy.  Odpoledne byly promítány soutěžní filmy festivalu Dobromysl.
Odpolední program byl doplněn na náměstí Václava Hanky o vystoupení kapel Lariden a El
Ectro Folk. Večer bylo slavnostní ukončení s vyhlášením vítězů.

Cenu kategorie hudební objev obdržela Anna Klímová, která si říká Arriane, za hudební
klip. Poprvé byla na letošním ročníku zařazena kategorie kamera Nikolas Lexy. Poslední bylo
vyhlášení kategorie pozitivní přínos ve filmové práci se začínajícími filmaři, ocenění získala
za svoji práci s dětmi Klára Němečková.  

Sindibád mořeplavec
V úterý 7. 10. uvedlo divadlo Scéna ze Zlína příběh provoněný exotikou a orientem, plný

humoru a napětí na motivy Pohádek z tisíce a jedné noci o námořníkovi Sindibádovi.

O dvanácti měsíčkách
Ve středu 8. 10. zahráli herci divadla Mladá scéna z Ústí nad Labem klasickou pohádku

Boženy Němcové O dvanácti měsíčkách. Představení bylo pro děti mateřských škol a prvních
ročníků základních škol.

Modní trendy 
V pátek 10. 10. předvedla Agiss Praktikmóda ze Dvora Králové nad Labem módní pře-

hlídku kolekcí podzim–zima 2014–2015.

Koncert Kruhu přátel hudby (KPH)
V  úterý  14.  10.  se  konal

418.  koncert  KPH,  na  kterém
vystoupila Musica Dolce Vita se
skladbami  programu  Klenoty
české  hudby v  jubilejním roce
české hudby 2014. Na koncertu
vystoupila  Žofie  Vokálková  na
flétnu, Zbyňka Šolcová na harfu
a  zpěv  mezzosoprán  Daniela
Demuthová.

Havajské ostrovy
Ve středu 15. 10. večer a ve

čtvrtek  16.  10.  dopoledne  měl
cestopisnou přednášku fotograf

a cestovatel Václav Špillar, který se svou ženou představil fascinující přírodu, krásy a život na
Havajských ostrovech.
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Princezna se zlatou hvězdou
V neděli 19. 10. v rámci cyklu Divadelní čtyřlístek uvedla pražská divadelní společnost

Julie Jurištové klasickou pohádku s písničkami na motivy Boženy Němcové Princezna se zla-
tou hvězdou.

 Identity tour
V  úterý

21.  10.  se
představil
v  Hankově
domě  Ondřej
Brzobohatý se
svojí  Identity
tour,  která
navazovala  na
úspěšné  jarní
klubové turné.

Vztahy na
úrovni

Ve čtvrtek 23. 10. pokračovala série her pro předplatitele. Herci divadelní společnosti Háta
z Prahy zahráli divadelní hru Edvarda Taylora Vztahy na úrovni. Svižná komedie ze zákulisí
vysoké politiky, která nevynechává ani milostný život mužů sedících na vlivných křeslech
v Evropské obchodní komisi. Hráli: Lukáš Vaculík, Ivana Andrlová, Martin Zounar, Vlasta
Žehrová, Monika Absolonová a další.

Městská knihovna Slavoj
Ontário

Ve středu 1. 10. vyprávěl královédvorský autor Jaroslav Kratěna o své
knize Ontário, která byla již jeho desátým cestopisem v pořadí. Vstupné

dobrovolné.

Navrhujeme si domov s feng-šuej
Ve středu 8. 10. pokračoval seriál přednášek o tom, jak si zařídit interiér svého domova. Po

zařizování dětského pokoje a ložnice přišlo tentokrát na řadu zařizování  obývacího pokoje.
Lektorky Radka Votavová a Monika Gavulová přiblížily práci návrhářů, práci s prostorem,
barvami, časem a ukázaly, jak zhmotnit své pocity a představy o bydlení. Vstupné 30 Kč.

Tvůrčí psaní
V rámci celostátní akce Týden knihoven nabízela lektorka Dagmar Ruščáková možnost

diskuze na téma tvůrčí psaní. Zájemci mohli diskutovat o svých literárních ambicích a ces-
tách, jak je realizovat. Zajímavé setkání s novinářkou, publicistkou a šéfredaktorkou interne-
tového deníku DeDeník o zvířatech a lidech. Vstupné dobrovolné.

Zdravá žena = Šťastná žena
Ve středu 15. 10. přednášela Lada Novotná o porušení harmonie našeho organismu, o kte-

rou neustále usilujeme, které se nejlépe pozná na kůži, trávení a u žen v oblasti gynekologie.
Posluchačky se dozvěděly, na co by se měly soustředit, co mohou samy ovlivnit, co se dá léčit
a upravit bylinami a dalšími metodami tradiční čínské medicíny. Od průběhu menses, přes tě-
hotenství a porod až po klimakterium. Nechybělo ani doporučení pro dlouhověkost a beauty
terapie. Vstupné 30 Kč.
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S hvězdáři na kolech pod polynéskou oblohou
Ve středu 22. 10. vyprávěla Slávka Chrpová, šéfredaktorka časopisu Cykloturistika, s mul-

timediální projekcí o cestě se skládacím kolem do Francouzské Polynésie, kterou podnikla
společně s cestovatelkou Ludmilou Rumlovou a známým popularizátorem astronomie Jiřím
Grygarem. Posluchači se dozvěděli, jaké jsou výhody cestování na skládacích kolech, jak to
vypadá, když se k ostrovům blíží tsunami a probíhá evakuace, co měla cesta společného s tzv.
ebicyklisty  a  Milanem Rastislavem Štefánikem,  jaké  tance  předvádějí  domorodci  a  další
zajímavosti. Vstupné 30 Kč. 

 Význam státních svátků a vznik republiky
Ve středu 29. 10. měl přednášku Josef Langfelner o vzniku malé republiky. Na konci října

1918 byl již rozpad Rakousko-Uherska nezvratitelný. Jak došlo k tomu, že padla velká monar-
chie a vznikla malá republika? To vše a ještě další zajímavosti se posluchači na přednášce do-
zvěděli.

Městské muzeum
Oči nevidomých, uši neslyšících

Od 13. 10. do 23. 11. probíhala ve výstavním sále v bu-
dově Špýcharu zajímavá putovní interaktivní výstava přibli-

žující návštěvníkům svět lidí se zdravotním postižením. Jejím cílem bylo překonávat bariéry
mezi zdravými a handicapovanými lidmi, které vznikají z důvodu nepochopení či neznalosti
jejich světa a potřeb. Skládala se z textové a obrazové části, ve které se návštěvníci dozvěděli,
jak jednotlivé smysly fungují a ovládají náš život. Umožnila jim na vše sáhnout, všechno si
vyzkoušet a dovědět se více o našich smyslech. A poznat, jaké to je, když nám některý z nich
správně nefunguje… Návštěvníci si například vyzkoušeli „slepeckou dráhu“, znakovou řeč,
zahráli si různé hry pro nevidomé, slepecké pexeso, stolní hry pro nevidomé, seznámili se
s výukou Braillova písma, psaní na psacím stroji pro nevidomé a podobně. Výstava o smys-
slech byla jedinečnou možností se alespoň dotknout světa zdravotně handicapovaných lidí
a uvědomit si, jak je jejich život nesnadný, jak je obtížné, když jeden ze smyslů nefunguje tak,
jak má, a také to, že zdraví je dar. Vstupné jednotné 40 Kč.

TIBA v proměnách času
Ve čtvrtek 16. 10. měl přednášku Ing. Josef Jiránek a provedl posluchače historií největšího

bavlnářského podniku TIBA od jeho založení až po dnešek. Uviděli jsme fotodokumentaci
osudu jednotlivých závodů a další zajímavosti. V rámci přednášky se někteří účastníci přidali
se svými vzpomínkami na práci v TIBĚ. Vstupné 25 Kč.

Loutkové divadlo Zvoneček
V neděli 12. 10. hrálo pohádku Princezna Světluška.

V neděli 26. 10. uvedlo loutkovou pohádku Kašpárek u ježibaby.

ZOO Dvůr Králové, a. s.
Brány safari se pro letošní rok uzavřely

Velmi nabitý program nabídla o víkendu 5. a 6. 10. královédvorská zo-
ologická zahrada. Ještě před uzavřením sezony přišli lidé popřát nosorož-
čí dámě Nabiré, která oslavila své jednatřicáté narozeniny. Ke gratulan-

tům se připojil i známý filmový producent, režisér a tvůrce oblíbených zvířecích večerníčků
Václav Chaloupek. Oslavenkyni, jež se řadí mezi nejvíce ohrožené živočichy na světe (zbývá
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posledních sedm kusů nosorožců bílých severních), popřál nejen pevné zdraví, ale i lepší bu-
doucnost.

„Kdyby znovu vyhořelo Národní divadlo, postaví se replika, kterou od originálu nikdo ne-
rozezná. Pokud však vymizí druzi Nabiré, žádná replika se nepostaví a lidstvo přijde o další
ze svých krás,“ pronesl Václav Chaloupek k Nabiré.

Někteří návštěvníci po jeho slovech honem utíkali pro svá auta, nebo ke stání Safaribusů
a Afrika Expressů. Nechtěli totiž propást chvilku, kdy se brány zdejšího safari naposledy za-
vřou. Tedy alespoň pro letošní rok. Od dnešního dne najela dvorská zoo na zimní sezonu se
sníženým vstupným. O radovánky mezi klecemi a výběhy zvířat však nebude nouze ani v sy-
chravém a blátivém podzimu či v čase zimních radovánek.

Oslavy narozenin Nabiré se zúčastnily dvě kočky
V sobotu 4. 10. proběhla v rámci Dne zvířat oslava 31. narozenin samice nosorožce bílého

severního Nabiré. Role gratulanta se tentokrát ujal známý režisér a scénárista Václav Chalou-
pek. Největší úspěch však slavil samotný příchod mohutného nosorožce, kterého k narozeni-
novým dobrotám přivedly dvě černé kočky. 

Zdroj: www.zoodk.cz

ŠKOLY

ZŠ Schulzovy sady
Hřiště v ZŠ Schulzovy sady má nový povrch

Ve středu 8. 10. získali žáci základní školy Schulzovy sady zpět do
užívání  zrekonstruované  školní  hřiště  s  novým povrchem,  který  tvoří
umělý trávník.  Multifunkční lajnování a další  vybavení umožňuje hrát
kopanou,  odbíjenou,  přehazovanou,  nohejbal,  vybíjenou,  tenis  nebo
nohejbal. Sportoviště bylo realizováno díky finanční podpoře města Dvůr
Králové nad Labem a JUTA, a. s., která byla zároveň finálním dodavate-

lem.  Rekonstrukci  provedly  Technické  služby  města  Dvora  Králové  nad  Labem  a  Sta-
voSport, s. r. o., Fryšták.

Zdroj: www.zsschsady.cz, 10/2014

ZŠ 5. května
Nejlepší chemik ČR

Dne 10. 12. 2014 se vybraní žáci 9. ročníku (Jakub Vobořil, Radek Vonka
a Eva Lachnittová) zúčastnili regionálního kola chemické soutěže „Nejlepší
mladý  chemik  v ČR“,  která  se  konala  v Pardubicích.  V nebývale  silné
konkurenci se nejlépe umístil Jakub Vobořil a to na 88. místě z celkového

počtu 270 soutěžících. Vzhledem k tomu, že se školních kol letošního ročníku soutěže zú-
častnilo více než 3 000 žáků, je tento výsledek opravdu velkým úspěchem.

www.zs5kdk.cz, 10/2014

Vánoční chemický turnaj
Ve středu 16. 12. se na SŠIS ve Dvoře Králové nad Labem konal již 8. ročník chemické

soutěže  s názvem Vánoční  chemický turnaj.  Tříčlenné  týmy žáků  soutěžily  ve  znalostech
a dovednostech z chemie a přírodopisu. Celý turnaj byl tradičně provázen přátelskou atmo-
sférou a možná i ta napomohla k historickému úspěchu žáků naší školy, ZŠ 5. května. Tým ve
složení: Květa Bergerová, Natálie Fofonková a Jakub Vobořil obsadili 1. místo, což potvrzuje
pravidlo, že i David dokáže porazit Goliáše.

 www.zs5kvdk.cz,10/2014
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Základní umělecká škola R. A. Dvorského
V pátek 10. 10. vystoupily v Hankově domě žákyně tanečního oboru

v doprovodném programu s tématem podzim – zima v rámci módní pře-
hlídky Agiss Praktikmódy.

V úterý 14. 10. se v sále ZUŠ
uskutečnila  vernisáž  výstavy
volných  grafik  Milady  Harvil-
kové  nazvaná  Usmívání.  Stě-
žejní téma grafik autorky tvoří
příroda  prezentovaná  krajinou
ve  všech  rozmanitých  fanta-
zijních podobách. Úvodní slovo
přednesl  Mgr.  Ladislav  Peřina,
na  klavír  zahrála  Mgr.  Milada
Petrášová,  na  zobcové  flétny
Vlasta Siřišťová, DiS., a Tomáš
Valtera, DiS. Výstava trvala do
7. 11.

V sobotu  18.  10.  uspořádal
výtvarný  obor  výlet  pro  své
žáky  a  kamarády  do  nově
otevřeného  Rentzova  muzea
v Kuksu. Výlet pak pokračoval
do  lomu  ve  Stanovicích  a  do
Dvora  Králové  se  vrátili  přes
křížovou cestu u Kuksu a  krá-
lovédvorské letiště.

V úterý 23. 10. se v sále zá-
kladní umělecké školy konal je-

den z řady pravidelných koncertů, na kterém se představili žáci školy.
Text: Mgr. Ivana Černá, ředitelka ZUŠ

SPORT

Tělocvičná jednota Sokol Dvůr Králové nad Labem
Trampolíny – velký úspěch Petry Rychterové v Rakousku

Jedna z nejlepších reprezentantek královédvorského sportu a členka
Sokola  Petra  Rychterová  obsadila  o  víkendu  25.  10.  nádherné  druhé
místo  v  mezinárodně  obsazeném  Alpském  poháru  v  rakouském
Salzburku!

V konkurenci závodnic ze 7 evropských zemí tak získala nejlepší umístění ze všech čes-
kých účastnic, a navíc v hlavní seniorské kategorii!

„V tréninku se mi na nejkvalitnějších trampolínách nedařily těžší prvky z volné sestavy,
a jelikož se mi povinná sestava velice povedla, šla jsem volnou jen o kapku těžší než po-
vinnou a vsadila na jistotu a provedení.  Ostatní spoléhaly na obtížnost, ale nepohlídaly si
provedení,“ řekla Petra po úspěšném závodě

Královédvorsko.cz, Jaromír Bek (upraveno kronikářem)
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Volejbalový klub
Začala nová volejbalová sezóna

A je tu další sezóna! Pro VK TAMBOR už druhá v druhé
lize. S novou sezónou přichází i nový kádr – opustil nás Kuba

Hanzlík, zřejmě vinou rasistických posměšků svých spoluhráčů po dovolené v Egyptě se Ja-
kub rozhodl hrát za Slavii HK (přejeme hodně složených balonů v  1. lize). Naopak ze Slavie
k nám „přichází“ formou střídavého startu libero Marek Bukovjan. Největší změnou je od-
chod nahrávače Michala „Hulise“ Hůlka (přejeme hodně koní pod kapotou, eventuálně klisen
na kapotě), kterého vystřídal další hráč z Bílé Třemešné, a to Jan Stránský. Sečteno podtr-
ženo, týmu nechybí dravé mládí, zkušení prvoligoví hráči či skuteční volejbaloví harcovníci
(předseda už se dal opět do kupy).

VK  TAMBOR
začínal  svá  utkání
v  Hrotovicích.  VK
TAMBOR DKnL. –
TJ Sokol Sport hotel
Hrotovice  3:2  (23,
-19, 24, -17, 12). 

Hned  v úvodním
zápase  nás  čekali
obhájci  prvního
místa  naší  skupiny
B.  Do  zápasu  na-
stoupilo  spíš  dravé
mládí  než  zku-
šenosti.  A  byla  to
premiéra jako hrom!
Hrotovicím  se
z těch  střel  točí
hlava  ještě  teď.

Tým, který jsme v minulé sezóně ani jednou neporazili, je poražen hned při první příležitosti. 

VK TAMBOR DKnL – TJ Sokol Sport hotel Hrotovice 2:3 (23, -23, 16, -20, -13). Mezi
prvním a druhým zápasem byla kvůli házené pouze hodinová pauza. Pětisetovou bitvu jsme
tak  ztratili  nejmenším možným rozdílem.  I  tak  jsou 3  body proti  favoritovi  slušným vý-
sledkem a myslím, že výkon, který předvedl omlazený tým v čele s novým nahrávačem je,
velkým příslibem do budoucna. 

www.volejbaldvurkralove.cz, 10/2014 (upraveno kronikářem)

Úspěchy atletů z TJ Dvůr Králové nad Labem
Letošní hlavní sezóna se mladým atletům z oddílu TJ Dvůr Králové nad Labem velmi vy-

dařila. Nejmladší děvčata postoupila do finále krajského přeboru družstev přípravek a obsadi-
la 4. místo. Ačkoliv je bramborové, měla z něho děvčata velkou radost.

V přeborech mladšího žactva jsme měli zastoupení dvou družstev. V posledním 4. kole
krajského přeboru  družstev a  jednotlivců,  které  se  konalo v Jaroměři,  chlapci  sváděli  boj
o první příčku s družstvem TJ Sokol Hradec Králové. V celkovém součtu bodů jim chybělo
jen 4,25 bodu, aby se postavili na stupínek nejvyšší.

Také družstvo dívek podávalo ve všech kolech vyrovnané výkony a stříbrnou medaili si
opravdu zasloužilo. V Týništi nad Orlicí se konalo závěrečné kolo krajského přeboru družstev
a jednotlivců staršího žactva. 
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Družstvo starších žáků obsadilo celkově pěkné 4. místo a družstvo starších žákyň vyhrálo
s výrazným bodovým rozdílem a postoupilo do semifinále, kde obsadilo ve velké konkurenci
8. místo. 

Noviny královédvorské radnice 10/2014, Dagmar Sedláčková

ZÁJMOVÁ ČINNOST

Dům dětí a mládeže Jednička
Po stopách válek

V pátek 3. 10. probíhala akce pro žáky ZŠ Schulzovy sady na téma
2. světové války se zaměřením na československé letce západní frontě.

Zbraně, šerm a rytíři
Ve čtvrtek 9. 10. se konala akce pro všechny mladé příznivce historie,

zejména středověku.  Základy šermířských dovedností  předvedly šermířské kroužky DDM.
Účastníci si mohli prohlédnout malou kolekci chladných zbraní a zbroje, kterou si mohli vy-
zkoušet, a dozvěděli se i mnohé o dobývání a obraně středověkých hradů. 

Váš Náš les
V pátek 10. 1. v rámci projektu Uklízíme Dvůr Králové nad Labem – Ruku na to! Přišla do

Jedničky přiložit ruku k dílu ZŠ a PrŠ Dvůr Králové nad Labem.

Per sapéra na Kumburku
Ve dnech 10.–11. 10. byla první společná výjezdní akce šermířsko-historické přípravky Per

sapéra na Kumburku. S dětmi jsme si prošli hrad, rozhlédli jsme se do kraje z velké věže, při-
pravili jsme táborák a opekli buřty. Noc jsme strávili v hradním srubu. Účastníky samozřejmě
čekaly i hry a soutěže, následovala také malá úklidová brigáda. 

Výstava podzim v přírodě
Podzim v přírodě, tak byla nazvaná výtvarná soutěž ukončená ve dnech 14.–16. 10. vý-

stavou všech doručených prací. Celkem 152 prací, na kterých se podílelo celkem 195 autorů,
bylo vystaveno v DDM Jednička.  Do soutěže se zapojily děti z MŠ Slunečná II, MŠ Dvořá-
kova a MŠ Roháčova ze Dvora Králové nad Labem a  MŠ Dubenec. Ze ZŠ zaslali svoje práce
žáci ZŠ Dubenec, ZŠ Bílá Třemešná, ZŠ Schulzovy sady, ZŠ Podharť a ZŠ Strž. Soutěžili
i studenti z domova mládeže SŠIS Dvůr Králové na Labem. 

Setkání Avatarů
V polovině října se každoročně schází parta dětí z letního pobytového tábora v Jívce, aby

zavzpomínala na prázdninová dobrodružství a před příchodem zimy ještě společně vyrazila
alespoň na krátký výlet. I letos se malí Avataři mohli těšit na společné setkání a zážitky. Ten-
tokrát se vydali do Pardubic a Hradce Králové, čekala je návštěva aquacentra a zábavního are-
álu Tongo. 
Scrapbooking

Sešitky, záložky, kalendáře a obrázky – vše technikou tzv. scrapbookingu si mohly děti vy-
robit na rukodělném programu pro ZŠ ve dnech 22. a 23. 10. 

Co je to scrapbooking a také cardmaking? Jsou to výtvarné techniky, které mají ve své ná-
plni tvoření „papírové“. Tato technika je velmi kreativní činnost, která osloví každou věkovou
kategorii. Lze vytvářet cokoliv, co si dokážete jen představit. Pomocí razidel, razítek, šablon,
barev, tiskátek, dekorativních vroubkovaných nůžek, papírových či dřevěných aplikací ozdo-
bíte  lepením  čtvrtky  papíru  různých  rozměrů  a  potisků,  a  vytvoříte  tak  originální  přání
(valentýnské, vánoční, velikonoční, svatební, ke křtu, narozeninové), dopis, jmenovku, a mů-
žete dojít až k vytvoření vlastního fotoalba nebo své originální ilustrované knížky. 
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Tuto informaci jsem doplnil, aby bylo jasné, co technika scrapbooking a cardmaking vy-
tváří.

Ať žijí duchové
Začátek podzimních prázdnin 27. a 28. 10. jste mohli strávit s námi v Jedničce a užít si

den plný duchů a strašidel. Ráno jsme se společně seznámili a koukli na hrůzostrašnou po-
hádku, následně jsme se vrhli na dlabání dýní a vytváření různých obličejíčků či ornamentů.
Potom jsme se trochu vyblbli a nasmáli při halloweenských hrách, jako například při lovení
jablka z lavoru s vodou, nebo u „sedané“ s čarodejnicemi a mumiemi a jinými halloweenský-
mi symboly, které jsme se naučili říkat i anglicky. Chvíli jsme si odpočinuli u pohádky a šli
jsme si protáhnout ručky při výrobě bambulí, ze kterých vznikala dýňová strašidla. Poté jsme
motali a lepili obvazy, až nám vznikl tužkovník Mumie. Když se začalo stmívat, vyrazili jsme
směr zoo, kde bylo spousta duchů a strašidel a vydlabaných dýní. Ovšem děti si stejně nejvíce
užily prolézací hrad. V zoo a cestou domů nám pěkně vyhládlo,   a proto se po toustech jenom
zaprášilo a s chutí jsme s dětmi vytvořili další halloweenské dobrůtky v podobě mumií z piš-
kotů či čokoládových muffinů, na kterých jsme si pochutnali na snídani, a na rodiče taky
zbylo. Kolem 9. hodiny byly děti už celkem netrpělivé a natěšené na stezku odvahy, která
vedla kolem DDM Jedničky, kterou lemovaly vydlabané dýně. Stezku prošel každý statečně
a stvrdil to podpisem u bílé paní. Večer jsme zalezli do pelíšků a za chvilku bylo naprosté ti-
cho. Ještě aby ne, po tak nabitém dni plném zážitků. Ráno jsme posnídali, koukli na pohádku,
zasportovali si u x-boxů a počkali, až dorazí rodiče.

Podzimní prázdninový bowling
Ve středu 29. 10. se uskutečnil prázdninový bowling, oblíbený tradiční turnaj, na kterém si

zahrálo celkem 33 hráčů různých věkových skupin. Soutěž probíhala na bowlingu v hotelu
Safari v zoo. Vítězem se stal Jan Mencl, který získal ve 2 hrách celkem 269 bodů. 

Zdroj: podklady DDM Jednička

Skautské středisko
Po zahradní slavnosti pořádané v září se přihlásilo okolo 25 nových

dětí, které se staly členy našich oddílů. Nové děti se rychle zapojily do
činnosti oddílů i díky starším a zkušenějším oddílovým kamarádům. 

Druhý oddíl z Mostku s nejmenšími členy oddílu Cvrčky navštívil ke
Dni železnice Výtopnu Jaroměř, kde si děti prohlédly i prolezly lokomo-

tivy. Stihly i navštívit výstavu železničních modelů a svést se zahradním vláčkem v České
Skalici. 

Vlčata a světlušky zdolaly na výpravě dva hrady, a to hrad Litice a Potštejn. A v říjnu na
dvou výpravách prošly Babiččino údolí a vydaly se na výpravu pod názvem S bratry Čapko-
vými na Žaltman.

Třetí oddíl uspořádal koncem září pro své členy výpravu do Hořic a okolí. V Hořicích si
všichni prohlédli sochy v parku pod vrchem Gotthard i dřevěné sochy v lese, udělali si za-
stávku u  krásné  studánky Kalíšek  blízko  Dachov a  nakonec  navštívili  i  Masarykovu  věž
samostatnosti.

Pátý oddíl vodních skautů se zúčastnil pětithlonu v Hradci Králové pořádaným skautským
oddílem Štik. Disciplíny byly následující: jízda na kanoi, pramici, závodníci museli sekerou
(bobrováním) useknout kmen, překonat provazový žebřík, stříleli z luku do terče a překonáva-
li lanové překážky. Naše posádka, ač nejmladší, se umístila se na devátém místě z jedenácti
zúčastněných posádek.

Noviny královédvorské radnice 10/2014, Ing. Martin Stránský
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ZAJÍMAVOSTI

Volební setkání s ministrem financí Andrejem Babišem
V pondělí  6.  10.  se  v  Han-

kově domě uskutečnilo volební
setkání hnutí ANO 2011 s voli-
či.  Jednalo  se  o  kandidaturu
Ing. Jiřího Hlavatého do Senátu
ČR a  také  volební  představení
lídra hnutí ANO 2011 ve Dvoře
Králové  nad  Labem  Ing.  Jana
Jarolíma. Volební setkání přišel
podpořit  předseda  hnutí  ANO
2011  a  ministr  financí  Andrej
Babiš.  Sál  Hankova  domu  byl
zaplněn a dlouho probíhala dis-
kuze  nejen  s  volebními  lídry

Ing. Janem Jarolímem a kandidátem na senátora Ing. Jiřím Hlavatým, ale převážná část disku-
ze sklouzla k otázkám na ministra financí Andreje Babiše. Celá akce trvala více než dvě hodi-
ny. 

Předvolební akce Ing. Jiřího Hlavatého před druhým kolem se-
nátních voleb

V prvním kole senátních voleb nebyl zvolen žádný kandidát nadpoloviční většinou, konalo
se tedy 17.–18. 10. druhé kolo, do kterého postoupil Ing. Jiří Hlavatý (ANO 2011), jeho pro-
tikandidátem byl Adolf Klepš (TOP 09 + STAN) z Trutnova. Na svoji  podporu uspořádal
Ing.  Jiří  Hlavatý  setkání  s  voliči  v  kině  Svět  a  podpořit  ho  přijel  ministr  obrany Martin
Stropnický s manželkou Veronikou Žilkovou. 
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Zprava: ministr financí Andrej Babiš, Jiří Hlavatý a Jan Jarolím

Zprava: ministr obrany Martin Stropnický, kandidát na senátora Jiří Hlavatý a Veronika Žilková
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Předvolební akce ODS

Ve čtvrtek 8. 10. zaví-
tal  do Dvora Králové nad
Labem na předvolební se-
tkání  s  voliči  předseda
Občanské  demokratické
strany prof. PhDr. Petr Fi-
ala.

Společně s představite-
lem ODS ve  Dvoře Krá-
lové  nad  Labem  Janem
Bémem  probrali  s  voliči
volební  program  ODS.
Akce se konala v malém
salonku Hankova domu

Sokolové si připomněli Památný den Sokola – Večerem světel
Česká obec sokolská rozhodla, že si bude každoročně připomínat 8. 10. jako Památný den

Sokola. V noci ze 7. na 8. 10. roku 1941 pozatýkalo gestapo po celé republice špičky sokol-
ského hnutí. Další den nacisté rozhodnutím zastupujícího říšského protektora R. Heydricha
rozpustili Českou obec sokolskou, neboť vytušili, že právě sokolové jsou jejich nesmiřitelný-
mi odpůrci. Zatčení sokolové zahynuli takřka do jednoho v Osvětimi.

Bývalá náčelnice ČOS Jarina Žitná navrhla pořádat při této příležitosti Večer sokolských
světel, kde by účastníci poslali po řece malé lodičky se svíčkami, které by symbolizovaly duše
sokolů, kteří přišli za války o život. Sokolská světla za sokolské duše, tak zní tato krásná myš-
lenka,  která oslovila sokolské cvičitele ze všech koutů republiky,  a tak v těchto dnech na
mnoha místech vypluly na cestu sokolské flotily.

Do této akce se zapojila také královédvorská sokolská jednota. Cvičitelky připravily přes
devadesát malých plavidel se svíčkami. Počasí akci přálo, a tak se u sokolovny sešla stovka
účastníků. Rozsvícené lodičky poslali sokolové po Labi. Na hladině svítily lodičky a na břehu
zářily oči dětem. S napětím všichni sledovali, zda lodičky poplují až k lávce a budou pokra-
čovat dál.

Na závěr se všichni zastavili u pomníku na stadionu, kde uctili památku bratrů sokolů, kteří
hrdě nesli a uskutečňovali myšlenky národní hrdosti, sounáležitosti a bratrství. I zde sokolové
zapálili svíčky a položili květiny. Na závěr celé akce zazněla česká státní hymna.

Královédvorsko.cz, 8. 10. Mgr. Pavlína Špatenková (upraveno kronikářem)
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V parku Schulzovy sady vzniklo broukoviště
Skupina  kmenů,  špalků a  velkých větví  částečně  zakopaných v zemi  tvoří  nové brou-

koviště v parku Schulzovy sady. Vhodné životní podmínky zde najdou běžné, ale i ohrožené
druhy některého hmyzu. Součástí tohoto ekologického prvku bude i vřesoviště a květnatá lou-
ka pro motýly.

V městském prostředí  je  mnohdy problematické  z  důvodu provozní  bezpečnosti  pone-
chávat staré, rozpadající se stromy. Právě tyto dřeviny však poskytují domov a útočiště řadě
druhů živočichů, rostlin a hub. Málokdo si při pohledu na mrtvý strom, pahýl, pařez, nebo
hromadu větví uvědomí, že můžou hostit širokou paletu zajímavých, vzácných nebo zákonem
chráněných druhů, a to dokonce i v centru měst. Broukoviště je v podstatě člověkem vytvo-
řený biotop, který se skládá z kmenů a větví ponechaných přirozeným procesům. Zakládáním
broukovišť poskytujeme náhradní životní prostor nejen broukům, ale též drobným obratlov-
cům, jako jsou ještěrky či ptáci.

www.mudk.cz, 2. 10., Bc. Milan Šimek, odbor životního prostředí (upraveno kronikářem)

Rezervace vstupenek do Hankova domu on-line
V říjnu byl na webu Hankova domu, městského kulturního zařízení, spuštěn na vybraná

představení a pořady jednoduchý rezervační systém vstupenek. Stačilo si vybrat v programu
představení  a  kliknout na tlačítko „Rezervovat on-line“.  Po výběru sedadel,  nebo míst  ke
stání, dojšlo k rezervaci vstupenek a ověření rezervace pomocí zadaného emailu. Rezervační
systém vygeneroval kód, který si divák buď vytisknul, napsal na papír nebo telefonem uložil
příslušný QR kód. Následně si vstupenky vyzvedl v předprodeji v přízemí Hankova domu,
a to nejpozději 3 dny před začátkem představení. Rezervované vstupenky bylo možno vy-
zvednout před přestavením v předprodeji v případě, že byly zaplaceny minimálně 3 dny před
představením na účet Hankova domu, se jménem diváka ve zprávě pro příjemce.

Noviny královédvorské radnice 10/2014, Zuzana Čermáková, ředitelka městského kulturního zařízení
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Další zajímavosti obrazem
Různé druhy volební agitace

Dominanta Boroviček

213


	Městské události
	Výsledky voleb 2014 ve Dvoře Králové nad Labem
	Výsledky voleb do Senátu
	Volby do zastupitelstva města
	Graf s procentuálním podílem politických stran a hnutí
	Výsledky voleb do městského zastupitelstva

	Volby – úvaha J. H. – Královédvorsko.cz
	Koaliční smlouva je podepsána
	Rada města volebního období 2010–2014
	Sociální služba azylový dům Žofie získala prestižní ocenění
	Nové workoutové hřiště v Schulzových sadech
	Kruhový objezd Denisova náměstí hlídají supi a lev
	Společenská rubrika
	Noví občánci města
	Sňatky
	Úmrtí
	Jubilea


	Kultura
	Hankův dům, městské kulturní zařízení
	Den seniorů
	Dobromysl
	Sindibád mořeplavec
	O dvanácti měsíčkách
	Modní trendy
	Koncert Kruhu přátel hudby (KPH)
	Havajské ostrovy
	Princezna se zlatou hvězdou
	Identity tour
	Vztahy na úrovni

	Městská knihovna Slavoj
	Ontário
	Navrhujeme si domov s feng-šuej
	Tvůrčí psaní
	Zdravá žena = Šťastná žena
	S hvězdáři na kolech pod polynéskou oblohou
	Význam státních svátků a vznik republiky

	Městské muzeum
	Oči nevidomých, uši neslyšících
	TIBA v proměnách času
	Loutkové divadlo Zvoneček

	ZOO Dvůr Králové, a. s.
	Brány safari se pro letošní rok uzavřely
	Oslavy narozenin Nabiré se zúčastnily dvě kočky


	Školy
	ZŠ Schulzovy sady
	Hřiště v ZŠ Schulzovy sady má nový povrch

	ZŠ 5. května
	Nejlepší chemik ČR
	Vánoční chemický turnaj

	Základní umělecká škola R. A. Dvorského

	Sport
	Tělocvičná jednota Sokol Dvůr Králové nad Labem
	Trampolíny – velký úspěch Petry Rychterové v Rakousku

	Volejbalový klub
	Začala nová volejbalová sezóna

	Úspěchy atletů z TJ Dvůr Králové nad Labem

	Zájmová činnost
	Dům dětí a mládeže Jednička
	Po stopách válek
	Zbraně, šerm a rytíři
	Váš Náš les
	Per sapéra na Kumburku
	Výstava podzim v přírodě
	Setkání Avatarů
	Scrapbooking
	Ať žijí duchové
	Podzimní prázdninový bowling

	Skautské středisko

	Zajímavosti
	Volební setkání s ministrem financí Andrejem Babišem
	Předvolební akce Ing. Jiřího Hlavatého před druhým kolem se-nátních voleb
	Předvolební akce ODS
	Sokolové si připomněli Památný den Sokola – Večerem světel
	V parku Schulzovy sady vzniklo broukoviště
	Rezervace vstupenek do Hankova domu on-line
	Další zajímavosti obrazem
	Různé druhy volební agitace



