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MĚSTSKÉ UDÁLOSTI 

Schůze rady města – vybraná usnesení 
Rada města na své 145. schůzi v úterý 9. října 2018 mimo jiné: 

- schválila poskytnutí dotace Svazu mažoretek a twirlingu ČR – NBTA, z. s., 

Praha, ve výši 8.000 Kč na úhradu nájemného v rámci akce Národní 

twirlingový pohár 2018; 

- souhlasila s přistoupením města Dvůr Králové nad Labem k projektu Via 

Religiosa, předkládanému v rámci operačního programu „INTERREG V-A, prioritní 

osa č. 2“, výzvy č. 29 „Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu 

zaměstnanosti Oblastní charitou Červený Kostelec a Parafia Rzymskokatolicka Pw. 

Wniebowziecia NMP“; 

‐ uložila vedoucí ŠKS – KSCR zajistit ve spolupráci s Osadním výborem Žireč realizaci 

naučné stezky v Žirči; 

‐ uložila vedoucí ŠKS – KSCR zajistit ve spolupráci s oddělením vztahů k veřejnosti 

přípravu akce „V běhu dějin: 100 let našeho města v obrazech“; 

‐ schválila navýšení poskytnuté dotace spolku Za obnovení památky židovského 

hřbitova Dvůr Králové nad Labem, z. s., Lipnice, na úhradu prací projektu „Odkrývání 

a sanace základů oplocení a kaple bývalého židovského hřbitova ve Dvoře Králové 

nad Labem“ z 15.000 Kč na 30.000 Kč; 

‐ souhlasila s použitím 38 kusů „samonivelačních – plovoucích kanalizačních poklopů“ 

– tedy s dodáním a osazením na městskou kanalizaci v rámci rekonstrukce 

komunikace, akce „Údržba silnic Královéhradeckého kraje, a. s. – „II/300 Dvůr nad 

Labem malá okružní křižovatka s II/299 a II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře 

– I. etapa“, za částku 549.100 Kč bez DPH, tedy 664.111 Kč s DPH; 

‐ souhlasila se snížením celkové ceny díla akce „Oprava komunikace – ulice Vorlech ve 

Dvoře Králové nad Labem“ o 328.499,77 Kč bez DPH. Nová celková cena je 

1.860.174,01 Kč bez DPH, tedy 2.250.810,55 Kč včetně DPH. 

Zdroj: výňatky z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 145/2018“ 

 

Rada města na své 146. schůzi v úterý 23. října 2018 mimo jiné: 

‐ odvolala ke dni 24. října 2018 Josefa Nypla z funkce vedoucího skupiny součinnosti 

a analýzy situace povodňové komise města Dvůr Králové nad Labem a do této funkce 

k témuž datu jmenovala Ondřeje Samka; 

‐ souhlasila s pronájmem datových okruhů optické metropolitní sítě společnostem 

Městská nemocnice, a. s.; Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem 

a Martinu Frödemu; 

‐ schválila poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč Heleně Rezkové, Jaroměř, na částečnou 

úhradu tisku knihy „Nebylo jim souzeno žít“; 

‐ schválila přijetí dotace v celkové výši 1.358.102,39 Kč na projekt „Sociální byty ve 

Dvoře Králové nad Labem“ (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0008420) na rekonstrukci 

bytů na adresách B. Němcové č. p. 950; Komenského č. p. 1296 a Revoluční č. p. 72; 

‐ souhlasila se zvýšením celkové ceny díla „Rekonstrukce komunikace Plk. Švece“ ve 

Dvoře Králové nad Labem o 345.067,18 Kč bez DPH; 417.531,29 Kč včetně DPH; 

tedy na částku 4.294.278,28 Kč bez DPH; 5.196.076,72 Kč včetně DPH; a schválila 
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dodatek č. 1 RISM/DILO-2018/0751-D1 se společností Pavel Bořek – stavební firma 

Dvůr Králové nad Labem; 

‐ souhlasila (v návaznosti na změnu termínu části veřejné zakázky Údržby silnic 

Královéhradeckého kraje, a. s.) s prodloužením termínu dokončení prací do 

18. listopadu 2018 a dokončení díla do 30. prosince 2018 akce „II/300 Dvůr Králové 

nad Labem malá okružní křižovatka s II/299 a II/300 Dvůr Králové nad Labem – 

Kocbeře – I. etapa“; 

‐ rozhodla o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na službu „Tisk 

a kompletace Novin královédvorské radnice 1/2019 – 12/2021“, kterým je společnost 

SAMAB Press Group, a. s., Brno, za cenu 927.993 Kč bez DPH; 

‐ souhlasila se zpracováním analýzy hospodaření na lesním majetku města Dvůr 

Králové nad Labem ve formě lesnického a ekonomického auditu společnosti Lesy 

města Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., a s výběrem zhotovitele – Sdružení vlastníků 

obecních a soukromých lesů v ČR, se sídlem Pelhřimov, a schválila cenu za dílo 

v maximální výši 60.000 Kč (zpracovatel není plátcem DPH) a smlouvu o dílo na 

provedení kontroly hospodaření.  

Zdroj: výňatky z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 146/2018“ 

 

Rada města na své 147. schůzi v pátek 26. října 2018 mimo jiné: 

‐ souhlasila s provedenými vícepracemi na akci „Obnova vnějšího pláště hlavní budovy 

Hankova domu č. p. 299 ve Dvoře Králové nad Labem“ a s tím souvisejícím 

navýšením ceny díla o 220.352,99 Kč včetně DPH na celkovou částku 

3.877.142,63 Kč včetně DPH, a s prodloužením termínu dokončení akce do 

30. listopadu 2018. 

Zdroj: výňatek z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 147/2018“ 

 

Revitalizace památníku T. G. Masaryka v Podharti 
Během měsíce září dokončili pracovníci královédvorské firmy „Kámen Brož“ revitalizaci 

památníku Tomáše Garrigue Masaryka v Podharti. 

Busta i pískovcové hranoly památníku byly kompletně očištěny od mechů a ostatních 

nečistot, původní chodníková dlažba přiléhající k památníku byla vyměněna za novou 

pískovcovou dlažbu, a to včetně obrub. Obnoven byl i původní kovový nápis s Masarykovým 

jménem a stožár na umístění vlajky byl vyměněn za nerezový. 

Oprava pomníku byla dokončena před Dnem české státnosti – svátkem sv. Václava 

28. září – kdy se u pomníku uskutečnila krátká pieta, při které zde starosta Jan Jarolím 

a místostarostové Alexandra Jiřičková a Jan Helbich k uctění památky T. G. M. položili 

květy, stejně tak jako v neděli 28. října 2018 při oslavách stého výročí vzniku Československé 

republiky. 

Zdroj: město Dvůr Králové nad Labem 

 

Výsledky voleb do městského zastupitelstva 
V komunálních volbách, které se v naší republice konaly v pátek 5. a v sobotu 6. října 2018 

získalo nejvíce hlasů sdružení ANO 2011 – v královédvorském městském zastupitelstvu tak 

zasedne deset jeho zástupců. Čtyři zástupce bude mít v zastupitelstvu ODS; tři DKoalice 

(jednoho za TOP 09, jednoho nezávislého kandidáta a jednoho za KDU-ČSL); dva kandidáty 

ČSSD a po jednom kandidátovi pak VÝCHODOČEŠI a Česká pirátská strana.  
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Pořadí 

Kandidát 
Navrhující 

strana 

Politická 

příslušnost 

Hlasy Kandidátní listina 

poř. 

číslo 

příjmení, jméno, 

tituly 
věk absol. v % název 

1 1 Jarolím Jan Ing.  44 ANO ANO 2718 6,61 ANO 2011 

2 2 
Jiřičková 

Alexandra Mgr.  
45 ANO BEZPP 2246 5,46 ANO 2011 

3 3 Helbich Jan Ing.  51 ANO ANO 2037 4,96 ANO 2011 

4 4 Kříž Jan Ing.  40 ANO ANO 2134 5,19 ANO 2011 

5 5 Štípek Jan  41 ANO ANO 2026 4,93 ANO 2011 

6 6 Metelka Jan  38 ANO BEZPP 2013 4,90 ANO 2011 

7 7 
Špačková Jana 

JUDr.  
34 ANO BEZPP 2108 5,13 ANO 2011 

8 8 Kraus Pavel  66 ANO BEZPP 2127 5,17 ANO 2011 

9 9 Gluz Vladimír  43 ANO ANO 1849 4,50 ANO 2011 

10 10 Kratěna Jaroslav  71 ANO BEZPP 1999 4,86 ANO 2011 

11 1 
Hroneš Petr 

MUDr.  
59 ODS ODS 1378 8,32 ODS 

12 2 Bohutínská Dana  48 ODS ODS 799 4,82 ODS 

13 3 Bém Jan  62 ODS ODS 1047 6,32 ODS 

14 4 
Šrámek Jakub 

Ing. MBA 
34 ODS ODS 869 5,24 ODS 

15 1 
Tomková 

Veronika Ing.  
32 TOP 09 TOP 09 1119 7,92 DKoalice 

16 2 

Pešková 

Staníková Marta 

Mgr.  

48 NK BEZPP 967 6,84 DKoalice 

17 4 
Petráček Antonín 

MUDr.  
50 KDU-ČSL BEZPP 1089 7,70 DKoalice 

18 2 
Kubica Dušan 

Mgr.  
44 ČSSD ČSSD 894 8,90 ČŠSD 

19 3 Krýza Luděk  56 ČSSD BEZPP 715 7,12 ČŠSD 

20 1 
Šturma Vítězslav 

Ing. DiS. 
43 VČ BEZPP 795 10,04 VÝCHODOČEŠI 

21 4 
Černý Ota  

Ing. arch.  
31 Piráti BEZPP 683 9,65 

Česká pirátská 

strana 

Zdroj: město Dvůr Králové nad Labem a www.volby.cz    
  

http://www.volby.cz/
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Výsledky voleb v Žirči 
Poněkud jiné volební výsledky dosáhly strany a sdružení v městské části Žireč, kde se sice 

jako první (stejně jako v celém městě) umístilo ANO 2011 (s 1 805 hlasy), lišilo se však 

pořadí dalších stran a sdružení. 

Jako druhá se zde prosadila DKoalice s 587 hlasy; třetí byla ČSSD s 524 hlasy; čtvrtá 

ODS s 307 hlasy; pátá Česká pirátská strana s 286 hlasy a na posledním – šestém místě se 

umístili Východočeši se 203 hlasy. 

Ze Žirče kandidovalo do městského zastupitelstva celkem sedm kandidátů. Počty 

hlasů, které pro jejich zvolení byly odevzdány, se pohybovaly od 404 do 1 851 hlasů, do 

městského zastupitelstva tak žádný z kandidujících zvolen nebyl. 

Zdroj: město Dvůr Králové nad Labem a Osadní výbor Žireč 

 

Slavnostní předávání „Cen města Dvůr Králové nad Labem za 

rok 2017“ 
Předávání „Cen města Dvůr Králové nad Labem za rok 2017“ se uskutečnilo v sále Hankova 

domu v úterý 23. října od 18:00 hodin. Návštěvníky již při jejich příchodu vítal ve foyer svým 

vystoupením PlechBand, který také celý akt předávání ocenění zahájil v sále slavnostními 

fanfárami z balkónu a fanfárami uváděl i každou část předání „Cen“. 

Po slavnostním zahájení starostou města Ing. Janem Jarolímem nadchlo zaplněný sál 

vystoupení členek TJ Sokol Lipnice, které zatančily Českou besedu. Mnozí tento kdysi tak 

oblíbený tanec viděli poprvé a obdivovali dvanáct minut trvající složité kreace, které však 

tanečnice zvládly s jedinečnou bravurou. Česká beseda je tradiční český salónní řadový tanec 

vždy pro čtyři páry. U jeho zrodu stáli básník Jan Neruda, český taneční mistr Karel Link 

a Ferdinand Heller – hudební pedagog a skladatel – spolumajitel hudební školy s Bedřichem 

Smetanou. Poprvé byl tanec tančen 11. listopadu 1863 v Konviktu při společenském večeru 

tzv. Barákových besed. V jeho ukázce tehdy tančili nejen Jan Neruda, ale i známý hudební 

skladatel Bedřich Smetana. O dva měsíce později tančilo Českou besedu na Žofíně již 

144 párů na plese Národní besedy. Sestava má čtyři části a každá z nich se skládá z několika 

úryvků národních písní a tanců. 

Po tanečním úvodu následovalo předání „Cen města“ prvním třem (respektive dvěma) 

oceněným – panu Jaromíru Bekovi (za trenérskou činnost), paní Mgr. Heleně Seitlové 

(rovněž za trenérskou činnost) a panu Josefu Tomášovi (za sportovní úspěchy – ten se ale 

předání ocenění nemohl osobně zúčastnit). 

První část večera uzavřelo vystoupení Školního orchestru ZUŠ R. A. Dvorského, který 

přednesl úryvky ze symfonické básně Vltava z cyklu „Má vlast“ Bedřicha Smetany. 

Dalšími oceněnými, kterým pamětní plakety a dárkový koš předával starosta města 

a dva radní, byli (za celoživotní přínos v oblasti sportu) Josef Němec (in memoriam – cenu 

převzal jeho syn Jiří Němec) a Jan Dušek (za absolvování Svatojakubské cesty v délce 

600 kilometrů na invalidním vozíku v roce 2017), který divákům představil i svého syna 

a zároveň spoluúčastníka putování. 

O taneční vložku se postaralo vystoupení tanečního oboru ZUŠ R. A. Dvorského – 

děvčata zatančila Jiřinkovou polku Bedřicha Smetany. 

Ceny byly předány také Jaroslavu Kratěnovi (za celoživotní přínos v literární 

oblasti) a Filipu Pýchovi (za převyprávění a nakreslení Rukopisu královédvorského 

v komiksu). 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Tanec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Neruda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Link
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Heller
https://cs.wikipedia.org/wiki/U%C4%8Ditel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hudebn%C3%AD_skladatel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bed%C5%99ich_Smetana
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bed%C5%99ich_Smetana
https://cs.wikipedia.org/wiki/11._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/1863
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Školní orchestr ZUŠ pak přednesl Suitu pro smyčcový orchestr, 3. větu Andante noc 

moto Leoše Janáčka. 

Překvapením pro přítomné diváky i oceněné byl vzácný host – režisér Jiří Adamec – 

královédvorský rodák, který v našem městě pobýval se svými rodiči a bratrem až do doby, 

kdy navštěvoval v ZŠ 5. května první třídu. V rozhovoru s moderátorkou vzpomínal na to, jak 

navštěvoval mateřskou školu „U andělíčků“, jak bydleli v „Mandlovkách“, jak si ze „Dvora“ 

odnesl doživotní jizvu na nose, jak se zde dvakrát topil, chodil do první třídy v ZŠ 5. května 

a jak se posléze, po smrti jeho prarodičů, rodina přestěhovala na jejich hospodářství na 

Vysočině. Na pódium byla pozvána také Adamcova žena Jana – známá televizní moderátorka 

– a jeho děti. Naše město si všichni během dne prohlédli v doprovodu starosty města 

a samozřejmě navštívili i místa Adamcova dětství. 

Jiří Adamec pak společně s panem starostou a s dalším zástupcem města předal 

květiny a ceny dalším dvěma oceněným – Martinu Laulovi (za celoživotní přínos v hudební 

oblasti) a Marcele Hauke (za autorství knihy „Když do života vstoupí demence: aneb 

Praktický průvodce péčí o osoby s demencí nejen v domácím prostředí“). 

 „Selanka“ Zdeňka Fibicha v podání studentky ZUŠ R. A. Dvorského Terezy 

Dederové (klarinet) a s klavírním doprovodem pedagožky Milady Petrášové a vystoupení 

školního orchestru a jeho Symfonie č. 9 „Novosvětská“, 2. věta Largo Antonína Dvořáka, 

slavnostní večer důstojně zakončily. 

Celým večerem provázela Miroslava Kameníková, která jej nejen moderovala, ale 

rozhovory s oceněnými a s hostem i s jeho rodinou rovněž zpestřila. 

Večer, ze kterého všichni diváci, ocenění, jejich rodinní příslušníci i vystupující 

odcházeli příjemně naladěni, byl završen společným fotografováním laureátů. 

Zdroj: průběh slavnostní akce 

 

Předlohou byla rytina z roku 1874  
Práce na rekonstrukci fasády Hankova domu pokračovaly i v měsíci říjnu. V září byl již 

zprovozněn hlavní vchod do foyer, osazený novými masivními řezbovanými dveřmi se 

zdobným kováním, které jsou replikou původních dveří. Současně byla také dokončena 

rekonstrukce vstupního portiku včetně štukové výzdoby a replik historických lamp, a to podle 

historické rytiny pocházející z roku 1874, kdy byl Hankův dům dokončen. Lampy věrně 

odpovídají původnímu typu, a to včetně litinové konzoly. Bohužel, zrekonstruovanou fasádu 

portiku vzápětí po jejím dokončení již někdo svou nedbalostí poškodil… 

Zdroj: Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor rozvoje, investic a správy majetku 

 

Pokračovaly práce na rekonstrukci budovy ZŠ Schulzovy sady 
V říjnu pokračovaly práce také na rekonstrukci budovy „A“ ZŠ Schulzovy sady. V jejím 

rámci má být přistavěna schodišťová věž s novým schodištěm a výtahem, napojená na 

všechna stávající podlaží, která zajistí bezbariérový přístup do školy, v podkrovním prostoru 

budou vybudovány nové odborné učebny včetně zázemí a v prostorách nad tělocvičnou 

prostory pro školní poradenské pracoviště. Budova bude mít zrekonstruovanou střechu 

a dojde i k úpravě venkovních ploch školní zahrady a k rekonstrukci oplocení školy. 

Stará střecha školní budovy byla pokryta azbestocementovými taškami, které byly 

odstraněny za přísných hygienických opatření. Na stavbě na konci září pracovníci Krajské 

hygienické stanice Hradec Králové provedli, na základě podnětu, ve vybraných učebnách 
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rekonstruované budovy kontrolu koncentrace minerálních a azbestových vláken v ovzduší. 

Měření ukázala, že při odstraňování tašek nedošlo k překročení přípustné limitní koncentrace, 

hodnoty byly pod hladinou měřitelnosti. 

Postavena byla již schodišťová věž pro bezbariérový přístup a stavbaři dále pracují na 

střeše a v podkroví. Jak uvedl vedoucí odboru rozvoje, investic a správy majetku 

královédvorského městského úřadu Ctirad Pokorný: „V současné době se ve schodišťové věži 

provádí betonáž podest a mezipodest schodiště včetně ramen. V podkroví probíhá příprava 

pro betonáž chodby, osazují se střešní okna a provádí se montáž nosné konstrukce podlahy 

v podkroví. Byly zahájeny práce na vnitřních rozvodech vodovodu, kanalizace, ústředního 

topení a elektroinstalací“. 

Rekonstrukce budovy „A“ ZŠ Schulzovy sady je nejnákladnějším stavebním 

projektem letošního roku, který město Dvůr Králové nad Labem realizuje. 

Zdroj: Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor rozvoje, investic a správy majetku  

 

Společenská kronika 
Noví občánci  

V měsíci říjnu 2018 se narodilo deset nových občánků našeho města – šest holčiček a čtyři 

chlapci. 

Zemřelí 

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

dvacet královédvorských občanů (čtrnáct žen a šest mužů). 

Jubilea 

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

občanů při jejich životních jubileích. 

Sňatky 

Své „ano“ si v říjnu řekl v Kuksu jeden pár snoubenců. V tomto období oslavily dva páry 

stříbrnou a pět párů zlatou svatbu. 

Vítání občánků 

Ve Staré radnici bylo v říjnu slavnostně přivítáno šestnáct novorozených občánků našeho 

města – třináct holčiček a tři chlapci. 

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

 

Městská policie Dvůr Králové nad Labem 

Zásahy městských strážníků 
Strážníci Městské policie Dvůr Králové nad Labem řešili během 

měsíce října 2018 celkem 114 případů.  

Druh zásahu říjen 2018  

 BESIP přestupky 60 

 Překročení nejvyšší povolené rychlosti 13 

 Veřejný pořádek (přestupek)  3 

 Obecně závazná vyhláška (přestupek) 1  

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=717432&x=250&y=250&hash=3bf529b2ae86b5be89e79202ff695b73&ratio=1
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 OZV o volném pohybu psů 1  

 Majetek (přestupek) 9 

 Doručení písemnosti (šetření) 8 

 Odchyt zvířete (opatření) 8 

 Ztráty a nálezy 6 

 Trestný čin 1  

 Trestný čin (nezletilý, mladistvý) 1  

 Pokuty v blokovém řízení 39 

 Na místě nezaplacených blokových pokut 5 

 Předáno na správní odbor MěÚ 6 

 

Moderní technologie říjen 2018  

 BESIP - MKDS (předáno na ODP) 16 

 BESIP - úsekové měření rychlosti (předáno na ODP) 1 880 

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem 

 

Městské vodovody a kanalizace 

Dvůr Králové nad Labem 

Poruchy vodovodního řadu  
V úterý 2. října došlo k poruše vodovodního řadu v lokalitě sídliště 

Libušina – Fügnerova ulice. Odstávka vody trvala od cca 8:30 do 13:00 hodin, po dobu 

odstávky byla uživatelům na parkovišti sídliště k dispozici cisterna s pitnou vodou. 

Ve čtvrtek 4. října byla od 8:30 do 11:30 hodin provedena odstávka pitné vody 

v oblasti „Bajráku“, tzn. v ulicích Slunečná, Na Vyhlídce, Na Výsluní a v Okružní ulici. 

Z důvodu provádění prací na vodovodním řadu pak ve středu 31. října 2018 od 7:30 do 

11:00 hodin byla provedena odstávka pitné vody v ulici Spojených národů. 

Zdroj: MěVaK Dvůr Králové nad Labem  

 

Pečovatelská služba Města 

Dvůr Králové nad Labem 
„Den otevřených dveří“ 
Dům s pečovatelskou službou v ulici E. Krásnohorské, Dům s pečovatelskou službou v ulici 

Sadová a Dům Žofie (azylový dům a noclehárnu) bylo možné v pondělí 8. října 2018 navštívit 

a od 9:00 do 15:00 hodin si prohlédnout příslušné prostory v rámci „Dne otevřených dveří“. 

Zdroj: Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem 

  

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=718367&x=250&y=250&hash=4a29f96393038f66bbc547243e572cc6&ratio=1
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KULTURA VE MĚSTĚ 

28. října 2018 jsme si připomněli sté výročí vzniku naší 

republiky 
Součástí oslav výročí byl rovněž program tradičního „Dne seniorů“. Ve čtvrtek 4. října 

v sále Hankova domu vystoupily se svým koncertem „Sestry Havelkovy – na vlně první 

republiky“ – tedy s koncertem plným jazzové a taneční hudby dvacátých, třicátých a raných 

čtyřicátých let dvacátého století v aranžmá „s patřičnou dávkou nostalgie a elegance“. 

 

Výstavu „Poslední císař a první prezident“ si pro královédvorskou veřejnost připravila 

Farnost sv. Jana Křtitele, Děkanství Dvůr Králové nad Labem a spolek Klíč, z. s. Výstava se 

uskutečnila od čtvrtka 18. do neděle 28. října 2018 (mimo pondělí 22. října) a v kostele 

sv. Jana Křtitele byla přístupna vždy od 14:00 do 17:00 hodin. 

 

V měsíci říjnu nechyběl ani slavnostní koncert Podkrkonošského symfonického orchestru 

ze Semil, který se uskutečnil v sále Hankova domu v pátek 26. října. Zazněly na něm známé 

skladby českých skladatelů – Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Josefa Suka a dalších 

(více viz program městského kulturního zařízení Hankův dům). 

 

Oslavy stého výročí vzniku Československé republiky 
V neděli 28. října 2018 si skutečnost – že v tento den, právě před sto lety, vznikla samostatná 

Československá republika – připomněli obyvatelé Dvora Králové nad Labem vysazením 

stromu svobody v parčíku nedaleko kostela sv. Jana Křtitele, pietním aktem a promítáním 

filmu. 

Zástupci města – starosta Jan Jarolím a místostarostové Alexandra Jiřičková 

a Jan Helbich – nejprve položili věnec u pomníku T. G. Masaryka v Podharti a poté 

odpoledne, ve 14:30 hodin, za účasti veřejnosti slavnostně na náměstí Republiky – naproti 

kostelu sv. Jana Křtitele – vysadili strom svobody – lípu srdčitou. Ta byla poslední z osmnácti 

lip srdčitých, které byly v našem městě v průběhu týdne vysazeny na různých místech. 

Stromy by měly připomínat budoucím generacím letošní jubilejní oslavy, osmnáctá lípa byla 

navíc, jak je uvedeno výše, vysazena jako strom svobody. Jak na tomto slavnostním aktu 

uvedl starosta Jan Jarolím: „Stromy svobody byly hromadně vysazovány v letech 1918 a 1919 

a symbolizují vznik Československé republiky. Obyvatelé tyto stromy vysazovali na náměstích 

či návsích a připomínali si tím, že lidé tvoří jednotu. Pod těmito stromy se často sdružovali, 

odehrávaly se zde svatby nebo oslavy. Je tedy dobře, že si tyto tradice a významná výročí 

i nadále připomínáme.“ 

Lípa byla považována za posvátný strom již u starých Čechů. V roce 1848 se na 

Všeslovanském sněmu v  Praze stala národním symbolem slovanských národů (jako 

protiváha k velkoněmeckému dubu) a její připomínku najdeme například i na prezidentské 

standartě. Není proto náhodou, že se lípa stala i „stromem svobody“ a že ji nyní město 

nechalo vysadit také při příležitosti stých oslav vzniku republiky. 

Nedělní program oslav pak zakončil pietní akt na náměstí Odboje, kterého se 

zúčastnili také královédvorští sokolové a skauti a u pomníku nechyběla ani čestná vojenská 

stráž včetně legionářů, kteří stáli u vzniku naší republiky v  roce 1918. V podání pěveckého 

sboru Záboj zaznělo několik lidových písní i československá státní hymna.  
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Jak ve svém projevu opět řekl starosta města: „Jsem velmi rád, že jsou přítomni právě 

zástupci skautů a sokolů, protože tyto organizace stály u zrodu republiky, na němž se 

významně podílely, je zde pěvecký sbor Záboj, který vznikl v 19. století a jeho členové řadou 

akcí přispěli i v našem městě k posilování národního sebeurčení. Pro mnohé je symbolem 

28. října 2018 osobnost Tomáše Garrigue Masaryka. Tento velký státník a první 

československý prezident navštívil Dvůr Králové nad Labem v sobotu 10. července 1926. 

Tehdy ho na náměstí přivítal tehdejší starosta Václav Měšťák a legionář Jan Vávra. A kromě 

náměstí, které je právě po Masarykovi pojmenováno, jeho památku připomíná také pomník 

v Podharti. Měli bychom rovněž společně vzpomenout na všechny, kteří položili životy, aby 

mohlo samostatné Československo vzniknout, ale také na ty, kteří za náš stát za oněch 100 let 

zemřeli. Právě jejich odkazy bychom měli neustále připomínat a dělat společně vše pro to, 

aby jejich oběti nikdy nebyly zbytečné. Tito hrdinové nám postupně vybojovali privilegium mít 

vlastní stát, vlastní identitu, vlastní řeč i měnu – věci, které dnes považujeme za samozřejmé, 

ale je naší povinností nejen v jejich odkazu o tyto hodnoty pečovat a bedlivě je střežit. Jen tak 

budeme ctít jejich odkaz při stých narozeninách republiky i v budoucnu.“ 

K několika desítkám přítomných, které neodradil ani déšť, promluvila také 

Hana Pojezdná za pěvecký sbor Záboj, Pavlína Špatenková, vzdělavatelka TJ Sokol Dvůr 

Králové nad Labem, a Josef Langfelner, zástupce skautů. Na závěr odpoledne pak účastníci 

zhlédli film „V běhu dějin – 100 let našeho města v obrazech“ – velkoplošnou projekci 

dobových historických fotografií, ke kterým příslušný komentář vytvořila místostarostka 

města Alexandra Jiřičková. 

Zdroj: město Dvůr Králové nad Labem a vlastní akce 

 

Pozn.: Film „V běhu dějin – 100 let našeho města v obrazech“ mohli zájemci následně až do 

neděle 11. listopadu zhlédnout v královédvorském městském muzeu během výstavy „Osudové 

osmičky“. 

 

V úterý 30. října 2018 pak oslavy v našem městě zakončilo hudebně-historické vystoupení 

„Hudba v myšlenkách Masarykových“. V sále Hankova domu zazněly nejen skladby 

českých a slovenských autorů od 19. století po současnost, ale i množství citátů a informací 

z významných životních momentů T. G. Masaryka. Hudební doprovod Jitka Baštová 

(akordeon) a Jiří Macek (loutna) (více viz program městského kulturního zařízení Hankův 

dům). 

Zdroj: programy oslav 100. výročí založení Československé republiky 

 

Městské kulturní zařízení Hankův dům 

Den seniorů 2018: „Sestry Havelkovy – na vlně 

první republiky“ 
Sál Hankova domu byl ve čtvrtek 4. října místem koncertu „Sestry Havelkovy – na vlně první 

republiky“, pořádaného v rámci „Dne seniorů“ naším městem. Pořadem provázela herečka 

Zdenka Procházková, začátek v 15:00 hodin, vstupné 80 Kč. 
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Jakub Smolík  
Jakub Smolík se pak s doprovodnou skupinou představil posluchačům na svém koncertě 

v sále Hankova domu v úterý 9. října 2018 od 19:00 hodin. Vstupné 300, 320 a 365 Kč. 

 

„Perfect Days“ 
Romantickou komedii nejen o ženách a nejen pro ženy mohli diváci navštívit v sále Hankova 

domu ve středu 10. října 2018 od 19:00 hodin. 

„Barbs Marshallová je super úspěšná kadeřnice, má vlastní televizní pořad a všechno 

se jí daří. Až na jedno – nějak nestihla mít dítě a zbývá jí posledních pár let, kdy se to musí 

podařit. Jenže manželství se jí rozpadlo, nejbližší přítel je homosexuál a vytipovaní 

potencionální otcové z nejrůznějších důvodů selhávají. „Lov“ na kvalitního otce jejího dítěte 

se tak pro ni pomalu, ale jistě, stává prioritou a posedlostí…“. 

V divadelní hře, podle které byl natočen i film, se představili herci divadla Palace 

Praha – Lenka Vlasáková, Jan Dolanský, Jan Hofman, Dana Syslová, Petra Jungmanová 

a Vilém Udatný. Vstupné 400, 420 a 440 Kč, hra v předplatném. 

Bohužel pro náhlou indispozici herečky Lenky Vlasákové v průběhu divadelního 

představení nemohla být divadelní hra dohrána až do konce a představení tak bylo ukončeno. 

Náhradní termín byl stanoven na leden 2019, zakoupené vstupenky zůstaly v platnosti. 

 

Václav Hudeček & Barocco sempre giovane 
Koncert známého houslového virtuosa pořádala v sále Hankova domu v úterý 16. října 2018 

od 19:00 hodin Farní charita Dvůr Králové nad Labem. Vstupné 350 Kč, výtěžek koncertu 

podpořil zajišťování služby „Osobní asistence – Domácí péče“. 

 

„Maroko – život v sousedství Sahary“ 
Velkoplošná panoramatická dia-show cestovatelů Lenky a Václava Špillarových zavedla 

návštěvníky do historických měst jako je Marakesh, Taroudant, Sidi Ifni či Essaouira, jejichž 

staré medíny překypují životem, jsou plné barev a prosycené směsicemi vůní všeho druhu. 

Ukázala jim sílu saharského slunce, zavedla je i do beduínského tábora ukrytého mezi dunami 

pouště Erg Chigaga. Převedla je přes dva nejvyšší průsmyky Vysokého Atlasu a zavedla na 

jeho nejvyšší vrchol – Toubkal, vysoký přes 4 000 metrů. Nechyběla ani návštěva údolí 

jižního Maroka, kde „zub času“ pomalu rozrušuje opevněná rodinná sídla zvaná kasby; 

starého španělského přístavu s barevnými stavbami ve stylu art deco, či pobřeží, které zdobí 

obrovské skalní oblouky. Mohli ale poznat i to, jak velmi se liší naše vžité představy 

o Maroku od skutečnosti, kterou je tato země od nás místy vzdálená o celá staletí. V sále 

Hankova domu se dia-show uskutečnila ve středu 17. října od 8:30 a od 10:30 hodin, vstupné 

50 Kč. 

 

„Shanna Waterstown (USA)“ 
Krčma Starý pivovar pak byla, rovněž ve středu 17. října, místem koncertu Shanny 

Waterstown z USA – skutečné „Blues Woman“ s úžasným hlasem, představující bluesovou, 

jazzovou a soulovou hudbu na nejvyšší úrovni. Začátek v 19:30 hodin, vstupné 250 Kč. 
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„Nekonečný příběh“ 
Celosvětově známou dětskou knihu přiblížilo malým divákům z I. stupně základních škol – 

v její divadelní podobě – v pátek 19. října od 8:30 a od 11:00 hodin v sále Hankova domu – 

Divadlo Lampion Kladno. V rámci „Divadelního čtyřlístku“ tak děti viděly bájné a vzrušující 

dobrodružství chlapce Bastiena, draka Falka a dalších hrdinů v říši Fantazie. Vstupné 80 Kč. 

 

„Krkonošské pohádky“ 
Které z dětí by neznalo kultovní večerníček „Krkonošské pohádky“, ve kterých nadutý 

Trautenberk stále vymýšlí, jak by ošidil „Pána hor“ Krakonoše a „sekýruje“ služebnou Ančí, 

Kubu i hajného. Divadelní podobu těchto pohádek pak děti mohly v sále Hankova domu vidět 

v neděli 21. října od 10:00 hodin v podání „Divadla Pohádek Praha“. Vstupné 110 Kč. 

 

Slavnostní udílení cen města 
(Bližší informace o průběhu akce viz kapitola Městské události/Slavnostní předávání „Cen 

města Dvůr Králové nad Labem za rok 2017“ – této kroniky.) 

 

„Gulliverovy cesty – Gulliver mezi trpaslíky“ 
Divadelní ztvárnění jednoho z nejznámějších děl světové literatury uvedlo divadlo Mladá 

scéna Ústí nad Labem – pro nejmenší diváky z mateřských škol a z I. ročníků základních škol 

– v sále Hankova domu ve čtvrtek 25. října 2018 od 8:30 a od 10:00 hodin. Vstupné 60 Kč. 

 

Podkrkonošský symfonický orchestr 
Sál Hankova domu byl v pátek 26. října 2018 od 19:00 hodin místem slavnostního koncertu, 

který se konal v rámci královédvorských oslav stého výročí založení naší republiky a který 

posluchačům představil průřez skladeb, symbolicky reprezentujících určitou část našich dějin.  

Koncert zahájila původní československá hymna, ve které zazněla její česká 

i slovenská část „Nad Tatrou sa blýská“. 

Vztah Wolfganga Amadea Mozarta k Čechám a především k Praze je všem 

milovníkům jeho hudby dobře znám – stačí si jen vzpomenout na jeho výrok „mí Pražané mi 

rozumí“ i skutečnost, že právě Praha byla místem, kde se v roce 1787 konala premiéra jeho 

opery „Don Giovanni“, navíc pod jeho taktovkou. A právě předehra k této opeře zazněla 

i v programu královédvorského slavnostního koncertu (kde představovala vztah Čechů 

a Němců). 

Radeckého pochod (někdy také Radeckého marš), op. 228, složil v roce 1848 Johann 

Strauss starší a věnoval jej jednomu z nejlepších vojevůdců Evropy 19. století – rakouskému 

maršálovi Josefu Václavu Antonínu Františkovi Karlovi Radeckému z Radče. Pochod byl 

velmi oblíbený mezi vojáky – na koncertu zastupoval dobu rakouského mocnářství. 

Následovala „Triumfální symfonie“, E dur, op. 6, Allegro non troppo ma energico 

Bedřicha Smetany – Smetanovo geniální dílo, které je ale u nás prováděno pouze zřídka – 

a jeho „Slavnostní fanfára“ z opery Libuše a také „Srbské kolo“ ze Slovanských tanců č. 7, 

op. 72 Antonína Dvořáka. 

Po krátké přestávce si posluchači vychutnali slavnostní skladbu Josefa Suka „V nový 

život“, op. 35c – věnovanou českým Sokolům a legionářům – „Východ měsíce“, intermezzo 

z opery „V studni“ Viléma Blodka a slavnostní koncert zakončila „Má Vlast, II. Vltava“ 

Bedřicha Smetany. 
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Podkrkonošský symfonický orchestr řídil Graziano Sanvito, vstupné činilo 150 Kč. 

Orchestr vznikl v roce 2007 a k dnešnímu dni sdružuje bezmála stovku hudebníků ve 

věku od čtrnácti do osmdesáti let z okruhu zhruba sta kilometrů kolem Semil, kde orchestr 

sídlí. Italský šéfdirigent Graziano Sanvito je absolventem konzervatoře G. Nicolini v Piacenze 

(Itálie), konzervatoře M. Feliu v Benicarlo (Španělsko) a konzervatoře v Teplicích, obor 

dirigování (2006). Působil mimo jiné v italském rozhlase a v televizi v Miláně a v Turíně, 

v symfonickém orchestru v Sao Paulu (Brazílie), v Guatemale a v Monterrey (Mexiko). 

V roce 2002 a 2003 byl hostujícím profesorem na Pontifikální univerzitě (Vatikán – Řím), od 

roku 2004 je členem orchestru Divadla F. X. Šaldy a zároveň působí v ZUŠ Liberec jako 

pedagog vyučující hru na klarinet, saxofon, tubu a orchestrální hru. S Podkrkonošským 

symfonickým orchestrem spolupracuje od roku 2012 a od podzimu 2013 je jeho 

šéfdirigentem. 

Zdroj: Městské kulturní zařízení Hankův dům Dvůr Králové nad Labem 

Podkrkonošský symfonický orchestr Semily  

 

„Hudba v myšlenkách Masarykových“ 

Jitka Baštová (akordeon) a Jindřich Macek (loutna) se posluchačům představili v salonku 

Hankova domu na 454. koncertu KPH v úterý 30. října 2018 od 19:00 hodin. Zazněly nejen 

skladby českých a slovenských autorů od 19. století po současnost, ale také citáty a informace 

o významných životních momentech T. G. Masaryka, prvního prezidenta naší republiky. 

Vstupné 130 Kč. 

Zdroj: Městské kulturní zařízení Hankův dům Dvůr Králové nad Labem 

 

Loutkové pohádky pro děti 

„Koza Líza“ 
Loutkové divadélko Zvoneček uvedlo v neděli 7. října od 16:00 hodin v přednáškovém sále 

Špýcharu pohádku pro nejmenší, nazvanou „Koza Líza“. Vstupné dobrovolné. 

 

„Perníková chaloupka“ 
Ve stejný den od 10:00 hodin se v sále Hankova domu představila Loutková scéna Klíček 

s marionetovou pohádkou „Perníková chaloupka“. Vstupné 20 a 30 Kč. 

 

„Ježek soudcem“ 
V sobotu 13. října od 15:00 hodin pak v sálku knihovny Slavoj čekala na děti maňásková 

pohádka „Ježek soudcem“, vstupné 20 a 30 Kč. Během vystoupení bylo v knihovně otevřeno 

i oddělení pro děti. 
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Městské muzeum 

Předání cen a křest knihy 

„Ze světa knih a knihoven“ 
Křest knihy, jejíž základ tvořily výherní práce soutěže „Kresli a tvoř mandaly ze světa knih 

a knihoven“, se v sále městského muzea a následně v městské knihovně Slavoj uskutečnil ve 

středu 3. října 2018. 

(Další informace viz kapitola Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové nad 

Labem/Ocenění autorských prací studentek a Městská knihovna Slavoj Dvůr Králové nad 

Labem/Předání cen a křest knihy „Ze světa knih a knihoven“ – této kroniky.) 

 

LiStOVáNí: „Svatá Barbora“ 
Mladá novinářka Andrea dostala za úkol napsat článek o tzv. kuřimské, nikdy neobjasněné 

kauze, kterou před několika lety žila celá naše republika. V jejím středu stála dospělá žena 

vydávající se nejprve za jedenáctiletou dívku Aničku a později v Dánsku za stejně starého 

chlapce. Celou kauzu „odstartovalo“ nelidské týrání dvou malých chlapců jejich matkou 

a tetou, jejíž součástí byla i Anička, a do které byla zapojena také jakási sekta. 

Novinářka Andrea se ztrácí v nekonečném labyrintu otázek, domněnek, dohadů 

a fabulací, ale nedokáže přestat hledat pravdu. Když se jí nakonec již zdá, že má pravdu o celé 

kauze téměř na dosah, je postavena před zásadní otázku: „Co všechno je ochotna obětovat“?  

V roce 2018 vydalo knihu „Svatá Barbora“ nakladatelství Lipnik. 

V Listování, konaném v pátek 26. října od 18:00 hodin v přednáškovém sále 

Špýcharu, účinkovali Alan Novotný a Petra Bučková. Vstupné na tuto nekonvenční a velice 

zajímavou akci činilo 120 Kč, zájemci si vstupenku mohli zakoupit v předprodeji v knihovně, 

v oddělení pro dospělé. 

Zdroj: Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem 

Městská knihovna Slavoj Dvůr Králové nad Labem 

 

Městská knihovna Slavoj 

„Týden knihoven“ – registrace zdarma 
Také v letošním roce se noví čtenáři mohli v rámci „Týdne 

knihoven“ (tj. od pondělí 1. do neděle 7. října) zaregistrovat 

v knihovně a získat tak průkaz čtenáře na jeden rok zdarma. 

 

Konzerva místo upomínky za pozdní vrácení knih 
Ti, kteří nestíhají vracet knihy do knihovny včas a jsou nuceni uhradit pokuty za upomínky, 

měli v říjnu a částečně i v listopadu jedinečnou a netradiční možnost, jak se pokutám vyhnout 

a přitom „udělat dobrý skutek“. Od pondělí 1. října až do středy 21. listopadu mohli totiž 

uhradit „své upomínky“ v naturáliích – a tím se aktivně připojit k 5. ročníku benefičního 

projektu „Noc venku“.  

Naturální poplatek byl stanoven ve výši 1. upomínka = jeden pokrm; 2. upomínka = 

dvě konzervy atd. Vybíraly se zásadně trvanlivé potraviny – konzervy s hotovými jídly, 
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polévky v sáčku, těstoviny atd. Vybrané „poplatky“ pak knihovna předala ve čtvrtek 

22. listopadu organizačnímu týmu projektu „Noc venku“. 

Připojit se se svými dary mohli ale i ti, kteří své vypůjčené knihy sice vracejí včas, ale 

kteří chtěli napomoci dobré věci. 

 

Večer učitelů ZUŠ 
Zajímavý program připravili pro návštěvníky v sálku knihovny učitelé královédvorské 

ZUŠ R. A. Dvorského.  

Ve skladbě Krysař, inspirované stejnojmennou knihou Viktora Dyka, zahráli na 

akordeon Markéta Mikulková a Jan Prouza.  

V lyrické sáze o stvoření světa „Adam a Eva“ (autora Karla Šiktance) se v hudební 

části představili Markéta Mikulková a Jan Prouza (kytara), mluvené slovo obstaral Ladislav 

Peřina. Večer se uskutečnil v úterý 2. října 2018 od 18:00 hodin, vstupné zdarma. 

 

Kurz internetu pro začátečníky i pokročilé 
Další kurzy, týkající se nejen základů internetu, ale i jeho používání v praxi, nabídla knihovna 

začátečníkům i pokročilým v období od úterý 2. do středy 24. října 2018. Počet míst byl opět 

omezen tak, aby se přednášející mohl frekventantům plně věnovat. 

 

Předání cen a křest knihy „Ze světa knih a knihoven“ 
Ve středu 3. října se v sále Špýcharu městského muzea konal od 18:30 hodin křest knížky „Ze 

světa knih a knihoven“, kterou vydala městská knihovna Slavoj a jejíž součástí jsou i výherní 

práce soutěže „Kresli a tvoř mandaly ze světa knih a knihoven“, vyhlášené před rokem.  

Následně pak na autory oceněných prací a zástupce knihoven (kterým je tato kniha 

rovněž určena) čekal raut v prostorách městské knihovny Slavoj. Zde byly také vybrané 

soutěžní práce již od pondělí 1. října vystaveny, takže si je do středy 21. listopadu 2018 mohli 

prohlédnout nejen malí a velcí čtenáři a účastníci různých akcí, které knihovna pořádá, ale 

i široká veřejnost. Obálku knihy navrhla Kateřina Hornychová Baliharová. Městská knihovna 

Slavoj knihu „Ze světa knih a knihoven“ nabízí za 150 Kč. 

(Další informace viz kapitola Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové nad 

Labem/Ocenění autorských prací studentek – této kroniky.) 

 

Pohádkoterapie: Písničkové pohádky 
Čtení pohádkových příběhů, inspirovaných tradičními lidovými písničkami, a zpívání a hraní 

na hudební nástroje čekalo na děti od sedmi let v sálku knihovny v pátek 12. října 2018 od 

13:45 hodin. Vstupné zdarma. 

 

„Královédvorské knihomrně“ 
Do speciálního programu pro rodiče s dětmi od 0 do 6 let se, v rámci celorepublikového 

projektu „S knížkou do života – Bookstart“, zapojila i královédvorská knihovna Slavoj. 

V prostoru knihovny čekaly na děti říkanky, hry, hraní na hudební nástroje i knížky. Akce se 

uskutečnila v úterý 23. října od 9:30 hodin, vstupné zdarma. 
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Věra Radoňová: Tibetské mísy 
Relaxační procházka s tóny, které vydávají tibetské mísy, gong, šamanský buben, dešťová hůl 

a další exotické nástroje, navodila ve středu 24. října návštěvníkům ten správný pocit klidu 

a pohody. „Tibetské mísy“ Věry Radoňové se v sálku knihovny konaly od 18:00 hodin. 

Vstupné 50 Kč. 

 

„Není pomoc jako pomoc“ 
Až do středy 31. října 2018 mohli výtvarníci předškolního a školního věku odevzdávat své 

výtvarné práce na téma „Není pomoc jako pomoc“ v dětském oddělení knihovny. V nich 

mohli libovolnou technikou ztvárnit svoji představu o tom, jak si sami pomoc představují. 

Vybrané práce budou v den konání 5. ročníku charitativní akce „Noc venku 2018“, 

tj. ve čtvrtek 22. listopadu 2018, vystaveny v předsálí Hankova domu. 

Zdroj: Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem 

 

ŠKOLSTVÍ 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Základní škola Schulzovy sady 

„Běh Schulzovými sady 2018“ 
Tradičního, v letošním roce již 18. ročníku vytrvalostního závodu „Běh 

Schulzovými sady“ se ve středu 3. října zúčastnilo celkem 450 dětí 

z královédvorských škol, kterým nevadilo ani nepříliš pěkné počasí. 

Pro žáky od 1. do 9. tříd připravily ZŠ Schulzovy sady, ZŠ Podharť, ZŠ Strž, ZŠ 5. května 

a královédvorské gymnázium, za podpory firmy Carla, města Dvůr Králové nad Labem 

a Domu dětí a mládeže Jednička, běžecké tratě od 500 do 1 500 metrů. 

Závody ve 12:00 hodin odstartoval pan učitel Valášek, který závod před šestnácti lety 

zakládal. Po běhu prvňáčků na trati dlouhé 500 metrů následoval běh žáků a žákyň 

2. a 3. třídy a třídy 4. a 5. na stejnou délku tratě, tj. na 500 metrů. Ve 14:00 hodin „vyrazili“ 

na trať mladší žákyně a žáci, a to na trať o délce 800 a 1 000 metrů a závod ukončili starší 

žáci a žákyně na tratích dlouhých 1 000 a 1 500 metrů. Každý z účastníků obdržel sladkou 

odměnu, součástí oblíbené akce byly také doprovodné soutěže pořádané DDM Jednička. 

 

„Matematický orienťák 2018“ 
V pondělí 15. října se žáci ZŠ Schulzovy sady zúčastnili soutěže nazvané „Matematický 

orienťák“. Pro dvoučlenná družstva ze základních škol a odpovídajících ročníků víceletých 

gymnázií ji v Hradci Králové každoročně pořádá královéhradecké Gymnázium J. K. Tyla. 

Letošního ročníku se zúčastnilo třicet týmů z Královéhradeckého kraje. V netradičně 

koncipované soutěži konané v plenéru plnili soutěžící různé matematické úkoly, které si podle 

mapy vyzvedávali na jednotlivých stanovištích v Jiráskových sadech. 
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Dvě hodiny, naplněné nejen intenzivním počítáním, ale i běháním, přinesly pro 

soutěžící z našeho města „své ovoce“. Družstvo děvčat z 9. B, ve složení Diana Kulíková 

a Petra Sedláčková, obsadilo v poměrně velké konkurenci čtvrté místo. 

 

„Večer s duchy“ 
„Večer s duchy“ byl pro malé i velké účastníky připraven ve středu 31. října 2018 od 

17:00 hodin. Start u zadního vchodu budovy „B“, odkud se všichni s lampiony, lucerničkami 

a jinými světly vydali nočním světélkujícím parkem Schulzovy sady. 

Zdroj: ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové nad Labem 

 

Základní umělecká škola R. A. Dvorského 

Týden knihoven: „Karel Šiktanc – „Adam a Eva“ 
(Blíže o akci viz kapitola Městská knihovna Slavoj/ Večer učitelů ZUŠ – této 

kroniky.) 

 

Vítání občánků 
Učitelé hudebního oboru ZUŠ R. A. Dvorského pravidelně se svými žáky zajišťují 

v konšelské síni „Staré radnice“ hudební program při slavnostním vítání „do života“ 

novorozených královédvorských občánků. V říjnu se tato slavnost konala ve středu 

3. a 17. října od 14:30 a od 15:00 hodin. 

 

„Koncertík“ 
Společný koncert žáků ZUŠ R. A. Dvorského a ZUŠ z Hostinného se v sále školy uskutečnil 

v pátek 12. října 2018 od 18:00 hodin. V programu zazněly oblíbené skladby A. Piazzolly. 

 

Orientální show  
Za hudebního doprovodu akordeonového souboru Komořinka, učitelů Markéty Mikulkové, 

Tomáše Valtery, Jana Prouzy a žáků školy se v sobotu 13. října uskutečnilo od 17:00 hodin 

v sále školy orientální show lektorky Kateřiny Khatty Krupkové. 

V programu zatančila Khattya se svými skupinami Malikou a Kasiou, dále Danica, 

Ksenia Izotkina, skupina Amira, Treize, skupina Isizwana, Bára Mólová, Elizabeth, Ayala 

Setara, Hypnotica a další. Vstupné 100 Kč. 

 

Výstava „Hledání cesty“ 
Ve čtvrtek 18. října byla od 18:00 hodin vernisáží zahájena v sále školy výstava obrazů 

a drobných plastik Oty Malého. V hudebním programu vystoupili učitelé školy, slovem 

provázel Ladislav Peřina. 

Výstava nazvaná „Hledání cesty“ byla návštěvníkům v galerii Otto Gutfreunda 

přístupná do pondělí 19. listopadu 2018.  
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Ceny města 
Na slavnostním udílení „Cen města Dvůr Králové nad Labem“ vystoupili i učitelé a žáci 

školy. Ocenění, další hosté a účastníci večera si tak vyslechli skladby českých autorů v podání 

orchestru; na klarinet za klavírního doprovodu Milady Petrášové zahrála Tereza Dederová 

„Selanku“ od Zdeňka Fibicha; žákyně tanečního oboru zatančily v královédvorských krojích 

a při vstupu do Hankova domu vítal návštěvníky lidovými písněmi žesťový soubor 

PlechBand. 

(Další informace viz kapitola Městské události/Slavnostní předávání „Cen města Dvůr 

Králové nad Labem za rok 2017“ – této kroniky.) 

 

Říjnový koncert  
První z pravidelných koncertů žáků hudebního oboru se v sále školy konal ve čtvrtek 25. října 

2018 od 18:00 hodin. 

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

 

STŘEDNÍ ŠKOLY 

Gymnázium Dvůr Králové nad Labem 
„Gymnázium za Rakouska i první republiky“ 

V pátek 26. října 2018 se v budově gymnázia uskutečnila od 17:00 hodin 

přednáška, ve které přednášející Ivo Rejchrt přiblížil studentům i široké veřejnosti to, „jak 

velké dějiny vstupovaly do každodenního života učitelů a studentů v prvních desetiletích 

existence školy“. 

Zdroj: Gymnázium Dvůr Králové nad Labem  

 

Střední škola informatiky a služeb 

Dvůr Králové nad Labem 
Návštěva strojírenského veletrhu v Brně 

Brněnské výstaviště žilo od pondělí 1. do pátku 5. října 2018 pět dní průmyslem 

a nejvyspělejšími technologiemi. Na jubilejním 60. ročníku „Mezinárodního strojírenského 

veletrhu“ bylo možné navštívit expozice 1 651 vystavujících firem z 32 zemí, které obsadily 

plochu více než 45 tisíc metrů čtverečných. Zájem návštěvníků, kterých veletrh navštívilo 

více než 80 tisíc, byl veliký.  

Nechyběli mezi nimi ani studenti oboru „Informační technologie – kybernetická 

bezpečnost“ z královédvorské SŠIS. Ti si na veletrhu mimo jiné prohlédli například pětiosé 

frézy, které jsou v dnešní době schopny vytvořit sochu, nebo 3D tiskárny, které jsou schopny 

tisknout karbonové díly pro automobilový průmysl, zajímalo je i využívání robotů 

a robotických ramen a další aktuální novinky v oblasti strojírenského průmyslu.  

https://www.ssis.cz/obor-detail/4/all
https://www.ssis.cz/obor-detail/4/all
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Ocenění autorských prací studentek 
Soutěže „Kresli a tvoř mandaly ze světa knih a knihoven“, vyhlášené v roce 2017, se 

s úspěchem zúčastnily i studentky SŠIS. Jako autorky oceněných prací tak byly pozvány 

nejen na raut, ale jejich práce se staly také součástí knihy „Ze světa knih a knihoven“, vydané 

královédvorskou městskou knihovnou Slavoj. Studentky se ve středu 3. října 2018 zúčastnily 

křtu knihy v sále Špýcharu městského muzea. 

(Další informace viz kapitola Městská knihovna Slavoj/Předání cen a křest knihy „Ze světa 

knih a knihoven“ – této kroniky.) 

 

Prohlídka Prahy s francouzskými studenty 
Studenti 2. C oboru „Cestovní ruch“ si své „průvodcovské dovednosti“ vyzkoušeli v pondělí 

15. října 2018 v Praze, kam doprovodili francouzské studenty, kteří v našem městě 

absolvovali svoji šestitýdenní stáž. Provedli je po historickém centru hlavního města, přičemž 

každý z nich si připravil krátký výklad o památkách v anglickém jazyce, a tak si poprvé 

v praxi vyzkoušel, jaké to je provázet cizince a poskytovat jim výklad o památkách v cizím 

jazyce. 

 

Exkurze studentů na odborná pracoviště 
V pondělí 1. října 2018 se 26 studentek 2. ročníku oboru „Kadeřník – vizážista“ vydalo 

na exkurzi do školicího centra Freneach servis v Praze. Po celkové prohlídce zařízení se 

všichni zúčastnili trichologického školení, které se zabývá problematikou vlasů a pokožky. 

Technoložka školicího centra jim na něm představila i počítačový program „Hergen“, kterým 

se diagnóza pokožky stanovuje. Děvčata si pak ve skupinkách diagnostiku mikrokamerou 

na vlastní pokožce vyzkoušela a seznámila se i s produkty k odstranění či zmírnění 

případných problémů. Na závěr měli všichni možnost nakoupit si pěstící přípravky a pomůcky 

v kadeřnickém salónu firmy „Bes“. 

V rámci projektu I-KAP (jehož cílem je, zjednodušeně řečeno, zvýšení kvality procesu 

vzdělávání) navštívili ve středu 10. října studenti oboru „Aplikovaná chemie“, zaměření 

„Analýza životního prostředí“, skládku odpadů v Lodíně. Vyslechli si odborný výklad 

o tom, jakým způsobem jsou zřizovány a provozovány řízené skládky, viděli zařízení na 

spalování skládkového plynu, způsob jímání, další zpracování a využití průsakové vody, 

uložení nebezpečných odpadů, vážení odpadů i uzavřenou rekultivovanou skládku, osázenou 

vegetací. 

Ve středu 31. října 2018 pak studenti 4. B oboru „Výroba a zpracování polymerů“, 

zavítali do královédvorského závodu Juta 07, kde se v praxi seznámili s technologií výroby 

geotextilií a měli možnost vidět v provozu i výrobní linky. 

 

„Projektový den“ pro žáky 9. tříd 
SŠIS navštívili v říjnu žáci 9. třídy ZŠ Česká Skalice. V chemické laboratoři plnili úkoly na 

dané téma, v učebně biologie si vyzkoušeli své znalosti při poznávání stromů, zahráli si 

i elektronické hry a vyzkoušeli 3D brýle. Na závěr „Projektového dne“ pro ně studentky 

oboru „Kadeřník“ připravily tematické líčení a účesy. Žáci si nejen „užili“ zajímavý den plný 

nových poznání a zážitků, ale zároveň se i blíže seznámili se školou, která se možná pro 

některé z nich stane v budoucnu místem jejich dalšího studia. 

Zdroj: SŠIS Dvůr Králové nad Labem  
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ZÁJMOVÁ ČINNOST 

Dům dětí a mládeže Jednička 
„Všehotrh aneb bazar tak trochu jinak“ 
Tradičně netradiční bazar upořádal DDM Jednička nově ve spolupráci 

s královédvorským městským muzeem v sobotu 13. října 2018 ve výstavní 

síni Staré radnice od 8:30 do 11:30 hodin. Prodávat se mohlo vše, co doma leží a zabírá místo 

(dětské oblečení, hračky, sportovní potřeby, oblečení pro dospělé, společenská obuv atd.), 

nakoupit pak kupující naopak mohli to, co jim doma chybí a za co nechtěli zbytečně moc 

utrácet. 

Cena prodejního místa činila 50 Kč, kupující měli vstup zdarma. Prodávající již 

neplatili žádnou provizi, své „zboží“ si prodávali sami a po skončení akce si neprodané věci 

mohli odnést, nebo je věnovat na charitu. 

 

Výukový program „Já člověk“ 
Ve čtvrtek 11. října 2018 navštívily DDM Jednička děti ze školní družiny při ZŠ Podharť. Zde 

pro ně byla připravena různá stanoviště, na kterých se dozvěděly zajímavosti o lidském těle: 

„je každý z nás stejný, nebo jiný a v čem se lišíme?“ 

Děti se dozvěděly, co všechno lidské tělo dokáže – slyšíme, vidíme, sportujeme, 

zvládáme množství činností, které nám řídí mozek, a k fungování našeho těla nám pomáhají 

další orgány – a některé z dovedností smyslů si i vyzkoušely. Na závěr byly děti za svůj zájem 

odměněny pamětními medailemi. 

 

Drakiáda na Zvičině 
Na vrchu Zvičina se i v letošním roce v rámci akce „Zavírání turistické sezony“ pořádané 

sdružením Podzvičinsko uskutečnila tradiční „Drakiáda“. Návštěvníci si tak pouštění draků, 

a nejen to, mohli vychutnat v sobotu 13. října od 13:30 hodin, vstup na akci byl zdarma. 

 

Podzimní prázdniny v Jedničce 
Na podzimní prázdniny připravila „Jednička“ pro děti hned několik akcí. Vybrat si tak mohly 

z následujících akcí: 

„Ať žijí duchové“ 

Pro všechny děti od šesti let pořádal DDM od pondělí 29. do úterý 30. října od 8:00 do 

14:30 hodin tradiční halloweenskou „přespávačku“, jejíž součástí bylo dlabání donesených 

dýní, hry a tvoření, návštěva halloweenské zoo, vytváření strašidelných dobrot a večerní 

stezka odvahy. 

 

„Přestřelka ve Sniper Valley“ 

V pondělí 29. října se uskutečnil výlet do laserové střelnice „Sniper Valley“ ve Vlčicích, kde 

se děti pohybovaly arénou, „kde za každou překážkou mohly očekávat nepřítele“. Celkový 

dojem umocňovaly světelné, zvukové a kouřové efekty. Výlet byl doplněn prohlídkou hrádku 

Břečštejn (nyní zříceniny) s malou soutěží a dále výstupem na trutnovský Šibeník (kde se 

v prusko-rakouské válce v roce 1866 odehrávaly kruté boje) s pomníkem generála Gablenze. 
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Turnaj v bowlingu     

Pro příznivce bowlingu pak byl v úterý 30. října od 10:00 do 13:00 hodin připraven 

v Bowling Sport World v Podharti další prázdninový turnaj. Zahrát si mohli opět přijít 

zkušení hráči i úplní začátečníci. 

Zdroj: DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem 

 

Mateřské centrum Žirafa 
Výtvarná dílnička  
Program výtvarných dílniček v měsíci říjnu byl zaměřen na vyrábění 

„Houbiček“ (4. října); „Podzimního sluníčka (11. října); Draka (18. října) a vytváření 

„Podzimního věnečku z listí (25. října). Dílničky se konaly každý čtvrtek od 9:00 do 12:00 

hodin, vstupné 40 Kč. 

 

Setkání šátkujících a nosících maminek 
Setkání s maminkami, které své děti nosí v šátku nebo v nosítku, rady, jaký šátek nebo 

nosítko vybrat, i ukázky možnosti nošení čekaly maminky v Mateřském centru Žirafa každý 

pátek od 9:00 do 11:30 hodin. Vstupné 40 Kč. 

 

Tradiční podzimní bazárek 
Tradiční bazárek podzimních a zimních věcí, hraček, obuvi, kočárků apod. pro nejmenší se 

uskutečnil v pondělí 15. a v úterý 16. října od 9:00 do 12:00 a od 14:00 do 17:00 hodin. 

 

„Kytičková alchymie ženy“ 
Informace o hormonální a emoční péči o ženu, o podpoře hormonální rovnováhy a celého 

endokrinního systému, o vitalizaci životní energie a posílení esence ledvin, o jemné 

harmonizaci emočního naladění ženy, o léčivém působení květových esencí na tělesnou, 

psychickou a smyslovou rovinu a další informace se od lektorky Evy Kopasové mohly 

dozvědět účastnice „Kytičkové alchymie ženy“ v úterý 23. října od 16:30 hodin.  

Vstupné činilo 300 Kč, na akci byla nutná rezervace a uhrazení nevratné zálohy 

150 Kč.  

Zdroj: Mateřské centrum Žirafa Dvůr Králové nad Labem 

 

ZPRÁVY ZE SPORTU 

„Afro tance“ 
Jednodenní workshop „Afro tanců“ bylo možné navštívit v pondělí 22. října 2018 od 14:00 do 

17:00 hodin v areálu Slovany. Workshop byl určen pro všechny zájemce včetně úplných 

začátečníků, cena 400 Kč. 

Zdroj: plakátek akce  
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TC Dvůr Králové, z. s. 

Bilancování uplynulé tenisové sezony 
Královédvorský tenisový klub má za sebou v letošním roce velice úspěšnou sezonu. 

Z oblastních přeborů si titul přivezlo hned několik hráčů, odměnou jim byla i účast na 

Mistrovství České republiky (MČR) jednotlivců. Postup na MČR si v zářijových finálových 

kolech zajistila královédvorská družstva i v nejmladších kategoriích mini tenisu a baby tenisu. 

Tím se královédvorský tenis stal v letošní sezoně jednoznačně nejúspěšnějším klubem 

východočeské oblasti. 

Pozadu oddíl nezůstal ani v činnosti pořadatelské. Od dubna zorganizoval celkem 

devatenáct turnajů mládeže a dospělých, kterých se zúčastnilo přes pět set hráčů a hráček. 

Zdroj: TC Dvůr Králové, z. s. 

 

TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem 
„Podzvičinský skokánek“ 
V sobotu 6. října 2018 se v královédvorské tělocvičně uskutečnil závod 

„Podzvičinský skokánek“, kterého se zúčastnilo nejvíce závodníků za 

posledních několik let – více než 80 jednotlivců a více než 30 synchronních 

dvojic.  

Za královédvorský oddíl soutěžilo osm jednotlivkyň a čtyři synchronní dvojice 

a děvčata získala jednu medaili za jednotlivce a dvě za synchronní dvojice. V kategorii 

„L6 dívky“ získala stříbrnou medaili Anna Svobodová, nejlepšími synchronními dvojicemi se 

staly Linda Hermanová a Bára Schejbalová, které si „vyskákaly“ zlato, a Adéla Hermanová 

s Karolínou Plodíkovou, které získaly bronz. 

 

Křest knihy „Nebylo jim souzeno žít“ 
V pátek 12. října 2018 se od 17:00 hodin konal v Knihovně města Hradce Králové křest knihy 

„Nebylo jim souzeno žít“ autorek Heleny Rezkové a Pavlíny Špatenkové. 

Kniha byla vydána při příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky 

a podnětem k jejímu napsání byla snaha o zdokumentování událostí, ke kterým došlo v obci 

Končiny u Červeného Kostelce, kde v roce 1942 ukrývala rodina Burdychových radistu Jiřího 

Potůčka, posledního žijícího člena legendárního výsadku Silver A. Po vyzrazení jeho pobytu 

bylo v Pardubicích na Zámečku popraveno 17 členů sokolské odbojové skupiny S 21 B. 

Tím ale oběti z řad sokolů zdaleka nekončily, jejich životy uhasínaly v nacistických 

věznicích, na popravištích, v koncentračních táborech, ale i na bojištích druhé světové války. 

Z původních dvou desítek příběhů, které měly autorky knihy v úmyslu zpracovat, jich 

nakonec bylo více než sto šedesát. 

Křtu knihy se, mimo jiné, zúčastnili i vzácní hosté – potomci popravených sokolů 

a jejich rodinných příslušníků – Antonín Burdych z Končin u Červeného Kostelce; Jiřina 

Jarošová, dcera popraveného učitele Karla Ježka z Doubravice; Věnek Baudyš, syn popravené 

Zdeňky Satranové z Bohdašína u Červeného Kostelce; Květa Stárková, dcera popraveného 

Jana Sedláčka z Opočna; Olga Castiellová Hostovská, dcera Egona Hostovského a vnučka 

popraveného Cyrila Ondráka z Opočna a další potomci umučených sokolů. Nechyběl ani 
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Ing. Miroslav Kroc, starosta obce Břasy na Rokycansku, ve které radista Jiří Potůček žil, nebo 

PaedDr. Iva Matulková, která do knihy poskytla své několikaleté bádání po stopách narození 

Jiřího Potůčka v Itálii. 

 

Rozloučení se sletovým rokem 2018 
TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem pozval všechny zájemce v sobotu 20. října 2018 od 

17:00 hodin do budovy „Sokolovny“, aby zde naposledy zhlédli sletové skladby, které 

nacvičili cvičenci královédvorské Jednoty. Na akci si také zájemci mohli zakoupit knihu 

„Nebylo jim souzeno žít“, která se věnuje sokolskému odboji a zdejším sokolům, kteří 

zahynuli ve druhé světové válce, a jejíž jednou z autorek je královédvorská sokolka 

Pavlína Špatenková. 

Zdroj: TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem 

 

Tyršův plavecký klub 

Plavání v Trutnově 
Královédvorští vodní záchranáři absolvují již tradičně každou středu plavecké tréninky 

v bazénu v Trutnově a s sebou vozí děti školního i předškolního věku, aby se zde naučily 

plaveckému umění. Kurzovné činí 700 Kč.  

První odjezd na plavecký výcvik byl ve středu 3. října v 17:15 hodin od autobusového 

nádraží, vzhledem k opravě křižovatky u oční školy ale nebyly další zastávky tradičně právě 

zde a „u Zpěváčků“, ale až u benzinové stanice Pap oil na výpadovce na Trutnov. Až bude 

křižovatka u oční školy zprovozněna, vrátí se nástupní zastávky k normálu. Bazén v Trutnově 

mají plavci rezervován od 18:00 do 19:00 hodin. 

Zdroj: Tyršův plavecký klub Dvůr Králové nad Labem 

 

TS Attitude Dvůr Králové nad Labem 
Sportovní lekce pro děti 
Od měsíce října byly v prostorách 24/7 GYM na Slovanech rodičům nabízeny 

sportovní lekce určené pro jejich děti. 

Cílem lekcí bylo přispět k všestrannému rozvoji pohybových dovedností dětí a k vytvoření 

jejich vztahu ke sportu i k jejich celoživotním sportovním aktivitám. Lekce, na nichž se děti 

učily správnou techniku základních cviků – dřep, klik, ale i správné zvedání předmětů ze 

země apod. (nechyběl samozřejmě ani šplh, skákání, běhání, týmové hry atd.) – byly určeny 

pro děti od sedmi do patnácti let.  

Permanentka na čtrnáct lekcí činila 550 Kč – tzn. 39 Kč za lekci, jednorázová cena 

lekce byla 50 Kč. Pro velký zájem byla do rozvrhu přidána další lekce, která se konala každou 

středu od 17:00 do 18:00 hodin. 

Zdroj: TS Attitude Dvůr Králové nad Labem 
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SAFARI PARK DVŮR KRÁLOVÉ 

Prohlídka Safari Kempu 
Ve středu 3. října 2018 od 10:00 do 11:30 hodin měli milovníci Afriky 

jedinečnou příležitost prohlédnout si zdarma bungalovy, klasické africké 

stany i stany v korunách stromů – s výhledem na zebry, žirafy a pakoně. 

Seznámili se s projekty, které zoo již zrealizovalo, i s těmi, které se v budoucnosti zrealizovat 

chystá. Po prohlídce také měli možnost zakoupit si za sníženou cenu 95 Kč vstupenku do 

celého areálu. Sraz účastníků byl na recepci hotelu Safari Lodge, z důvodu omezené kapacity 

bylo nutné se na akci přihlásit nejpozději do 30. září 2018. 

 

„Den otevřených dveří“ 
Safari Park Dvůr Králové pozval v neděli 7. října 2018 všechny zájemce na prohlídku hotelu 

Safari Lodge, do Safari Kempu a do nového Safari pivovaru. 

Od 10:00 do 15:00 hodin bylo možné navštívit Safari Kemp; od 12:00 do 14:00 hodin 

hotel Safari Lodge a od 14:00 do 16:00 hodin Safari pivovar a konferenční prostory. 

Vstup byl všude zdarma, návštěva Safari pivovaru byla navíc spojena s malou 

ochutnávkou piva. Prohlídky bylo možné absolvovat samostatně nebo v doprovodu průvodců, 

„Den otevřených dveří“ se ale nevztahoval na vstup do areálu Safari Parku. 

 

„O záhadných zvířatech Madagaskaru“ 
Unikátní zvířata Madagaskaru jsou obrovským lákadlem turistů i fotografů divoké přírody. 

Na ostrově bylo napočítáno přes dvě stě tisíc živočišných a rostlinných druhů a devět z deseti 

z nich se jinde na světě nevyskytuje. Proto se Madagaskaru také někdy přezdívá „laboratoř 

bohů“.  

Jedním z nejzajímavějších zdejších obyvatel je ksukol ocasatý, vzácná samotářská 

poloopice, nazývaná domorodci „Aye aye“. Známý ochranář Stanislav Lhota právě s životem 

této největší ze všech nočních poloopic seznámil posluchače ve své přednášce ve čtvrtek 

25. října od 18:00 hodin v konferenčním sále hotelu Safari Lodge. Vstup zdarma. 

 

„Týden duchů“ 
Mezi návštěvníky velmi oblíbený „Týden duchů“ byl v letošním roce zahájen v sobotu 

27. října a trval až do neděle 4. listopadu. Během devítidenní akce si návštěvníci každý den od 

9:00 do 17:00 hodin mohli na určených místech vydlabat dýni podle své fantazie, zakoupit si 

do ní svíčku (nebo si ji přinést z domova) a svoje „dílo“ umístit na libovolné místo v areálu 

zoo. Ta pro návštěvníky připravila více než 4 tisíce dýní, které získali zdarma, podmínkou 

bylo pouze to, aby dýně neodnášeli domů a vyzdobili jimi areál zahrady pro ostatní 

návštěvníky. 

V rámci obou víkendů (27. a 28. října a 3. a 4. listopadu) od 11:00 do 15:00 hodin se 

vyráběla i další dekorace, kterou byl malý strašák z přírodních materiálů. Materiál a návod 

získali návštěvníci na příslušném stanovišti od pracovníků zoo, kteří jim v případě potřeby 

také poradili. Rovněž o těchto víkendech a během podzimních prázdnin – v pondělí 29. 

a v úterý 30. října – se navíc návštěvníci mohli setkat s „obživlým africkým duchem“, nechat 

se s ním vyfotografovat a své foto vystavit na Facebooku a Instagramu, zúčastnit se nočního 
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pozorování netopýrů, večerní komentované prohlídky zahrady s loučemi, připravit dýňová 

překvapení pro zvířata atd.  

V úterý 30. října se konal i „Den s Lesy ČR“, v rámci kterého byla pro děti a dospělé 

připravena soutěžní stezka s několika stanovišti zaměřená na poznávání české přírody.  

 

Pelikáni se stěhovali na zimoviště 
Dvě desítky ošetřovatelů a zoologů se ve středu 31. října sešly v Africkém a pěším safari, aby 

společně, již poosmé, přesunuly na zimoviště zdejší skupinu deseti bílých a osmi kadeřavých 

pelikánů. „Hon“ začal o půl jedné. Ptáci byli vyhnáni ven z rybníků, aby je bylo možné „na 

suchu“ pochytat, do akce se jako vždy zapojili i pracovníci v neoprenech a na člunech. 

Reportáž z této nevšední akce vysílala opakovaně také Česká televize. 

Ne vždy byl ale odchyt snadnou záležitostí – zatímco většinu ptáků se podařilo 

pochytat v poměrně krátké době, dva pelikány kadeřavé „naháněli“ pracovníci přes půl 

hodiny a nakonec je museli lapit do sítě. „Své“ si pak užili s jednou ze samic, která přelétla na 

městské koupaliště. Odchyt se tak nakonec protáhl na více než dvě hodiny. 

Zdroj: Safari Park Dvůr Králové 

 

DALŠÍ UDÁLOSTI VE MĚSTĚ A V JEHO OKOLÍ 

Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem 

„Než vypustíme vodu z chladiče“ 
Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem uspořádal v sobotu 6. října 

2018 výstavu a jízdu historických vozidel (vzpomínkovou jízdu 

Jaroslava Šíra) „Než vypustíme vodu z chladiče“. 

Od 9:00 do 10:00 hodin si milovníci starých aut mohli prohlédnout veterány na náměstí 

T. G. Masaryka, od 10:00 do 11:00 hodin se konal start vozidel a od 13:00 do 15:00 hodin 

dojezd do cíle v Safari Kempu. 

Krátká trasa jízdy historických vozidel vedla ze Dvora Králové nad Labem do 

Kocbeře, Hajnice, Trutnova, Adršpachu, Teplic nad Metují, Police nad Metují, Starkova, 

Červeného Kostelce, Slatiny nad Úpou, Choustníkova Hradiště, Žirče a zpět do Dvora 

Králové nad Labem do Safari Kempu. 

Dlouhá trasa jízdy historických vozidel vedla ze Dvora Králové nad Labem do 

Kocbeře, Hajnice, Trutnova, Adršpachu, Teplic nad Metují, Police nad Metují, Starkova, 

Červeného Kostelce, České Skalice, Nahořan, Jaroměře, Zaloňova, Žirče a zpět do Dvora 

Králové nad Labem do Safari Kempu. 

Zdroj: Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem 

  

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=702153&x=800&y=599&hash=7149fc351594ff5523091c8917f8a380&ratio=1
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Old Racing Club Dvůr Králové nad Labem 

„1. Dvorská podzimní Burza neboli bleší trh“ 
V neděli 7. října 2018 pořádal od 9:00 do 13:00 hodin Old Racing Club Dvůr Králové nad 

Labem na královédvorském dopravním hřišti „1. Dvorskou podzimní Burzu neboli bleší trh“. 

Kupující měli vstup zdarma, prodejci za prodejní místo uhradili poplatek 50 Kč. Prodávalo se 

a nakupovalo oblečení, knihy, hračky, kukačky, sběratelské předměty, auto-moto díly, věci do 

domácnosti, do zahrady, ale i zahradní přebytky apod. 

Zdroj: Old Racing Club Dvůr Králové nad Labem 

 

„Zavírání letní turistické sezony“ 
Tradiční „Zavírání letní turistické sezony na Zvičině“ se uskutečnilo v sobotu 13. října 2018. 

Akce byla zahájena v 13:30 hodin, kdy byla slavnostně otevřena i výstava fotografií a konala 

se registrace účastníků Drakiády. V 15:30 hodin následovalo vyhlášení vítězů fotosoutěže 

a v 16:00 hodin vyhlášení vítěze Drakiády. Akci ukončilo v 16:30 hodin symbolické uzavření 

letní turistické sezony v Podkrkonoší. Nechybělo občerstvení a hudební doprovod, na místě 

byly nabízeny i informační materiály z Podkrkonoší a z celého Královéhradeckého kraje, 

nebo regionální produkty pod značkou „Podkrkonoší regionální produkt“. 

Zdroj: informace z akce 

 

MAP Dvůr Králové nad Labem 

Diskuze na téma rovné příležitosti 

ve vzdělávání 

Další akce v rámci projektu MAP Dvůr Králové nad Labem – přednáška a diskuzní setkání 

s Doc. RNDr. Janou Strakovou, Ph.D., z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, zaměřené 

na inkluzi a rovné příležitosti ve školách – se v sále městské knihovny Slavoj konala v úterý 

30. října 2018 od 13:00 hodin.  

Zdroj: MAS Královédvorsko, z. s.  

 

Farní charita Dvůr Králové nad Labem 

„Záškoláctví“ 
Přednášku Mgr. Nikoly Hendrychové, ve které se účastníci dozvěděli informace 

o záškoláctví, mohli zájemci navštívit v úterý 23. října 2018 od 15:00 do 16:00 hodin. 

Účastníci si také zkusili zahrát hru „AZ kvíz“ na téma „školní pojmy“ a nechybělo ani malé 

občerstvení. Vstup byl zdarma. Akce se konala v rámci projektu „Rozvoj regionálního 

partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje“. 

Zdroj: Farní charita Dvůr Králové nad Labem  
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Regionální institut ambulantních  

psychosociálních služeb RIAPS 

„Týden duševního zdraví“ 
V rámci „Týdne duševního zdraví“ si ve středu 17. října 2018 mohli návštěvníci prohlédnout 

od 9:00 do 17:00 hodin prostory Stacionáře RIAPS ve Dvoře Králové nad Labem, v objektu 

č. p. 40 na náměstí T. G. Masaryka. Další akce, včetně vernisáže výstavy obrazů klientů 

Stacionáře RIAPS, tvůrčích dílen či ukázek relaxačních technik pak mohli navštívit 

a zhlédnout v prostorách Stacionáře v Trutnově. 

Zdroj: Stacionář RIAPS Dvůr Králové nad Labem 

 

Policie České republiky 

KŘP Královéhradeckého kraje 

Obvodní oddělení PČR Dvůr Králové nad Labem 

Pestrou trestní činnost páchal muž i v našem městě 
Policejní komisař zahájil v měsíci říjnu trestní stíhání proti jednatřicetiletému muži, kterého 

obvinil ze spáchání přečinů podvod, nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými 

a psychotropními látkami a jedy a dále z přečinu krádeže a porušování domovní svobody. 

Na přelomu září a října totiž muž nejdříve několik dnů využíval bez zaplacení služby 

hotelů v Peci pod Sněžkou a ve Dvoře Králové nad Labem, čímž majitelům způsobil škodu za 

téměř 15 a 7 tisíc Kč. Při svém pobytu na Královédvorsku si také nezákonně opatřil pervitin, 

který navíc poskytl i další osobě. V neposlední řadě se pak na okraji města vloupal do 

uzamčeného zahradního domku a odcizil z něho horské kolo v hodnotě nejméně 12 tisíc Kč. 

Po vyhodnocení všech důkazů soudce Okresního soudu v Trutnově rozhodl o tom, že 

muž bude stíhán ve vazbě, přihlédl i k tomu, že v minulosti byl již pravomocně odsouzen za 

obdobnou trestnou činnost. V případě prokázání viny a odsouzení mu tak nyní hrozí až 

pětiletý pobyt za mřížemi.  

Zdroj: Policie ČR – Krajské ředitelství Královéhradeckého kraje 

 

Areál Nový svět Dvůr Králové nad Labem 

Jízdy na ponících 
V neděli 21. října od 14:00 do 16:00 hodin si malí návštěvníci Nového světa mohli již 

podruhé vyzkoušet jízdu na ponících (první se uskutečnila v neděli 30. září). Jízdy se ale 

mohli zúčastnit pouze v doprovodu dospělých, kteří jim nezbytnou přilbu mohli vypůjčit na 

místě, jízdné činilo 50 Kč.  

Zdroj: Areál Nový svět Dvůr Králové nad Labem 
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Domov sv. Josefa v Žirči 

Koncert u sv. Jakuba  
Folková skupina AltanTrio/2JAJA a především manželé Šimkovi uspořádali 

v sobotu 6. října od 18:00 hodin v kostele sv. Jakuba v Jaroměři již druhý koncert, 

jehož výtěžek (v rámci dobrovolného vstupného) byl věnován nemocným 

roztroušenou sklerózou v Domově sv. Josefa v Žirči. 

Příjemnou atmosféru navodily písničky z repertoáru Spirituál Kvintetu, Devítky, 

Marien, Druhé trávy atd. a také písničky z vlastní tvorby. Posluchači prožili příjemný večer 

a v pokladně se sešlo 3.720 Kč, které byly věnovány na ergoterapii a logopedii. 

Zdroj: Domov sv. Josefa v Žirči 

 

Řád svatého Huberta Kuks 

25. ročník „Svatohubertských slavností“ 
Jubilejní 25. ročník Svatohubertských slavností se v areálu hospitálu Kuks 

uskutečnil v sobotu 6. října 2018 již od 10:00 hodin, oficiálně a slavnostně 

pak byl zahájen ve 12:00 hodin. Součástí byl koncert Ilony Csákové, vystoupení Zuzany 

Bubílkové („Bubu fóry“) a komentovaná koňská show Václava Vydry. 

A co dalšího na návštěvníky čekalo? Sbor Řádu sv. Huberta, laserová střelnice, 

lukostřelba, ukázky techniky a výzbroje Policie ČR a výcviku loveckých psů a dravců, Fríští 

koně – hipologické ukázky s výkladem, jízdy kočárem, vystoupení spolku panstva z tvrze 

Žíželeves a Brakýřů, Divadlo „V pytli“, mažoretky z Olešnice, soutěže a malování pro děti 

i prohlídky zrekonstruovaných prostor hospitálu. 

Po celý den si návštěvníci mohli vychutnat zvěřinové hody, od 18:00 hodin je čekalo 

zpívání a troubení na Svatohubertské mši v kostele Nejsvětější Trojice, kterou celebroval 

kardinál Mons. Dominik Duka, a celá akce vyvrcholila hudební a světelnou kompozicí 

s velkolepým ohňostrojem. 

Zdroj: program 25. ročníku „Svatohubertských slavnosti“ v Kuksu 

 

POČASÍ V NAŠEM MĚSTĚ 

Počasí v měsíci říjnu 
Minimální teploty se v říjnu pohybovaly od -0,3 °C (v pondělí 1. a v pondělí 22. října 2018) 

do +4,6 °C (v neděli 28. října 2018). 

Maximální teploty dosahovaly v říjnu rozmezí od +7,9 °C (v pondělí 15. října 2018) 

do +22,2 °C (v pátek 12. října 2018).  

V úterý 23. října se teploty pohybovaly od +1,2 °C do +7,7 °C a nic nenasvědčovalo 

tomu, že by mělo dojít k nějaké mimořádné události. Přesto naši republiku sužoval vítr, který 

dosahoval až síly orkánu, nejezdily vlaky na trati Brno – Havlíčkův Brod – Praha, neboť zde 
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na koleje spadl vzrostlý strom a popadaly i elektrické dráty. Nejhůře na tom byly kraje 

Liberecký, Ústecký, Královéhradecký a Pardubický, ale problémy byly i na Moravě. 

K odstraňování škod vyjeli také hasiči. Silný vítr například uvolnil část lešení v Hradci 

Králové – v Plotiští a hasiči ho tak museli částečně rozebrat tak, aby nehrozilo žádné 

nebezpečí. Dále odstraňovali popadané stromy na Hradecku (Štít, Hradec Králové, Slatina, 

Kratonohy), na Trutnovsku (Žacléř, Královec) a v Krkonoších. Ráno odstranili hasiči také 

spadlý strom, který blokoval provoz na železniční trati u Kuksu, nejezdily tak ranní vlaky 

z Jaroměře do Dvora Králové nad Labem – Žirče. Na Sněžce dosahoval vítr v nárazech až 

160 km/hod. 

Zdroj: meteostanice Gymnázia Dvůr Králové nad Labem a zprávy z tisku 

 

TEPLOTY V ŘÍJNU 

DATUM Minimální teplota Průměrná teplota Maximální teplota 

1. 10. 2018  - 0,3 o C   + 6,2 o C   + 14,3 o C  

2. 10. 2018  + 3,8 o C   + 6,4 o C   + 8,3 o C  

3. 10. 2018  + 4,5 o C   + 8,1 o C   + 11,2 o C  

4. 10. 2018  + 3,0 o C   + 7,5 o C   + 14,1 o C  

5. 10. 2018  + 0,4 o C   + 8,7 o C   + 18,8 o C  

6. 10. 2018  + 2,1 o C   + 9,7 o C   + 20,3 o C  

7. 10. 2018  + 6,2 o C   + 12,0 o C   + 20,9 o C  

8. 10. 2018  + 5,1 o C   + 9,5 o C   + 15,6 o C  

9. 10. 2018  + 2,9 o C   + 10,4 o C   + 21,0 o C  

10. 10. 2018  + 5,1 o C   + 12,8 o C   + 21,6 o C  

11. 10. 2018  + 5,2 o C   + 13,4 o C   + 21,8 o C  

12. 10. 2018  + 5,9 o C   + 13,2 o C   + 22,2 o C  

13. 10. 2018  + 4,9 o C   + 12,2 o C   + 21,1 o C  

14. 10. 2018  + 6,4 o C   + 13,9 o C   + 20,9 o C  

15. 10. 2018  + 7,9 o C   + 14,0 o C   + 19,9 o C  

16. 10. 2018  + 5,5 o C   + 12,2 o C   + 21,2 o C  

17. 10. 2018  + 4,4 o C   + 10,7 o C   + 20,0 o C  

18. 10. 2018  + 3,8 o C   + 10,9 o C   + 20,9 o C  

19. 10. 2018  + 5,1 o C   + 9,6 o C   + 15,4 o C  

20. 10. 2018  + 3,4 o C   + 8,5 o C   + 12,4 o C  
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TEPLOTY V ŘÍJNU 

DATUM Minimální teplota Průměrná teplota Maximální teplota 

21. 10. 2018  + 0,9 o C   + 6,0 o C   + 12,3 o C  

22. 10. 2018  - 0,3 o C   + 5,3 o C   + 11,8 o C  

23. 10. 2018  + 1,2 o C   + 4,8 o C   + 7,7 o C  

24. 10. 2018  + 3,8 o C   + 6,7 o C   + 9,3 o C  

25. 10. 2018  + 3,7 o C   + 7,4 o C   + 10,1 o C  

26. 10. 2018  + 2,4 o C   + 7,3 o C   + 12,2 o C  

27. 10. 2018  + 1,9 o C   + 4,8 o C   + 7,2 o C  

28. 10. 2018  + 1,5 o C   + 2,7 o C   + 4,6 o C  

29. 10. 2018  + 2,3 o C   + 6,3 o C   + 17,1 o C  

30. 10. 2018  + 5,2 o C   + 14,4 o C   + 17,5 o C  

31. 10. 2018  + 0,5 o C   + 6,6 o C   + 14,9 o C  

 

ZAJÍMAVOSTI Z DOMOVA 

Volby do obecních zastupitelstev a městských částí 
V komunálních volbách, které se v České republice konaly 5. a 6. října 2018, kandidovalo do 

zastupitelstev obcí a městských částí 216 472 kandidátů. V několika obcích se však žádnou 

kandidátku sestavit nepodařilo, v řadě dalších obcí byly volby čistě formální záležitostí, 

podána byla totiž pouze jediná kandidátka. Kandidovalo přibližně dvakrát více mužů než žen. 

Ve velkých městech, kde se volila i zastupitelstva městských částí, byl poměr vyrovnanější, 

i zde ale ženy tvořily jen necelých čtyřicet procent kandidátů. 

Věkový rozdíl mezi nejmladším a nejstarším kandidátem v republice byl 76 let! 

Průměrný věk kandidátů do obecních zastupitelstev byl necelých 47 let, kandidátů do 

zastupitelstev městských částí mírně přes 48 let. Největší skupinu tvořili kandidáti, kterým 

bylo 60 a více let, nejméně bylo kandidátů ve věku do 19 let. Nejstarším kandidátům do 

obecních zastupitelstev bylo 94 let – muž, který kandidoval za KSČM v Turnově na 22. místě 

kandidátky, a žena, která v Karlových Varech kandidovala za ODS s podporou Soukromníků 

a Mladých konzervativců. Osmnáctiletých kandidátů byla naopak celá řada. 

Většina kandidátů (82 458 osob) kandidovala za místní hnutí. Z velkých stran měli 

nejvíce kandidátů křesťanští demokraté, na 1 500 samostatných kandidátních listinách bylo 

13 311 kandidátů, KSČM mělo 13 239 kandidátů. Ve velkých městech, pro která jsou 

statistiky vedeny zvlášť, kandidovalo za sociální demokracii 1 933 osob a za ANO 2011 

celkem 1 840 kandidátů. 

Ve stejném termínu, tj. 5. a 6. října, se ve třetině obvodů uskutečnilo také první kolo 

voleb do Senátu, ve kterém kandidovalo více než 200 kandidátů. 

Zdroj: Český statistický úřad 
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FOTOGALERIE UDÁLOSTÍ A AKCÍ 

Říjen 2018 

Oslavy stého výročí vzniku Československé republiky 

 

K pomníku T. G. Masaryka v Podharti položili v neděli 28. října 2018 věnec starosta 

a  místostarostové města. Pomník během měsíce září prošel rozsáhlou revitalizací (blíže viz 

„Revitalizace památníku T. G. Masaryka“ v této kronice). 

 

 

 

Na náměstí Republiky naproti 

kostelu sv. Jana Křtitele pak za 

účasti veřejnosti slavnostně 

vysadili „strom svobody“ – lípu 

srdčitou – poslední z osmnácti 

lip, vysazených při této 

příležitosti v našem městě. 
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Program oslav stého výročí založení naší republiky zakončil pietní akt na náměstí Odboje, 

kterého se zúčastnili také královédvorští sokolové a skauti, a u pomníku nechyběla ani čestná 

vojenská stráž včetně legionářů, kteří stáli u vzniku naší republiky v  roce 1918. V podání 

pěveckého sboru Záboj zaznělo několik lidových písní i československá státní hymna. 

K přítomným promluvili mimo jiné vzdělavatelka královédvorské TJ Sokol Pavlína 

Špatenková (snímek vlevo) nebo starosta města. Součástí akce bylo i promítání filmu „V běhu 

dějin – 100 let našeho města v obrazech“ – velkoplošné projekce dobových historických 

fotografií (snímek vpravo). 

 

Volby do obecního zastupitelstva 

 

Ve dnech 5. a 6. října 2018 se konaly volby do obecních zastupitelstev, ve kterých v našem 

městě získalo nejvíce hlasů sdružení ANO 2011 (deset mandátů v zastupitelstvu města); uspěly 

ještě ODS (čtyři mandáty); DKoalice (tři mandáty); ČSSD (dva mandáty) a VÝCHODOČEŠI 

a Česká pirátská strana (po jednom mandátu). Vlajky v den voleb byly vyvěšeny i na 

soukromých objektech. 
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Slavnostní předávání „Cen města Dvůr Králové nad Labem za 

rok 2017“ 
Předávání „Cen města Dvůr Králové nad Labem za rok 2017“ se uskutečnilo v sále Hankova 

domu v úterý 23. října od 18:00 hodin. 

Oceněni byli: 

 

Helena Seitlová za trenérskou činnost a Filip Pýcha za převyprávění a nakreslení Rukopisu 

královédvorského v komiksové podobě. 

 

 
Jan Dušek za absolvování Svatojakubské cesty v roce 2017, a to v délce 600 kilometrů na 

invalidním vozíku, a Jaroslav Kratěna za celoživotní přínos v literární oblasti. 
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Marcela Hauke za autorství knihy „Když do života vstoupí demence: aneb Praktický 

průvodce péčí o osoby s demencí nejen v domácím prostředí“ a Martin Laul za hudební 

oblast.  

 

V programu slavnostního večera vystoupil Školní orchestr ZUŠ R. A. Dvorského, který 

přednesl úryvky ze symfonické básně Vltava z cyklu „Má vlast“ Bedřicha Smetany, se svým 

tanečním vystoupením se představily členky TJ Sokola Lipnice, které zatančily Českou besedu, 

předávání cen laureátům se zúčastnil také režisér Jiří Adamec s rodinou. 
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Laureáti „Ceny města Dvůr Králové nad Labem za rok 2017“: zleva Jaroslav Kratěna, 

Marcela Hauke, Filip Pýcha, Martin Laul, Helena Seitlová, Jaromír Bek (oceněný za svoji 

trenérskou činnost), syn Josefa Němce (oceněného in memoriam za celoživotní přínos 

v oblasti sportu), vpředu Jan Dušek. 

 

Akce Domu dětí a mládeže Jednička 

„Ať žijí duchové“ 
Pro všechny děti od šesti let pořádal DDM od pondělí 29. do úterý 30. října od 8:00 do 

14:30 hodin tradiční halloweenskou „přespávačku“, jejíž součástí bylo i dlabání donesených 

dýní, hry, tvoření a další aktivity, nechyběla ani večerní stezka odvahy.  

 

 

  



359 

 

Drakiáda na Zvičině 

Také letos se na vrcholu Zvičiny sešli (v rámci akce „Zavírání turistické sezony“ pořádané 

sdružením Podzvičinsko) účastníci „Drakiády“, které ale vedle pouštění draků čekaly i další 

zajímavé činnosti. 

 
 

„Všehotrh aneb bazar tak trochu jinak“ 
Tradičně netradiční bazar upořádal DDM Jednička nově ve spolupráci s královédvorským 

městským muzeem ve výstavní síni Staré radnice, prodávat se mohlo vše, co doma leží 

a zabírá místo. A nabídka byla opravdu velká a rozmanitá. 

 

Výukový program „Já člověk“ 
Výukového programu „Já člověk“ se ve čtvrtek 11. října 2018 v DDM Jednička zúčastnily 

děti ze školní družiny při ZŠ Podharť. Na jednotlivých stanovištích se dozvěděly zajímavosti 

o lidském těle i o tom, v čem jsme všichni stejní a v čem se lišíme. 

 
Foto: 8x archiv DDM Jednička   
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„Den otevřených dveří“ Safari Parku 
V neděli 7. října 2018 si zájemci v rámci „Dne otevřených dveří“ mohli prohlédnout nejen 

Safari Kemp či Safari pivovar, ale od 12:00 do 14:00 hodin i interiér a exteriéry hotelu Safari 

Lodge. 

 
 

Opravy a úpravy ve městě 

Ve Štefánikově ulici získal novou podobu dům č. p. 1080 (vlevo původní vzhled, vpravo po 

úpravě). 
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Vstupní portik Hankova domu včetně štukové výzdoby a replik historických lamp byl opraven 

podle historické rytiny pocházející z roku 1874, kdy byl Hankův dům dokončen. Lampy věrně 

odpovídají původnímu typu, a to včetně litinové konzoly.  

 
Na titulní straně kroniky událostí v měsíci říjnu 2018: Předávání „Cen města Dvůr 

Králové nad Labem za rok 2017“ se jako host zúčastnil také režisér Jiří Adamec. 

 

Foto: Pokud není uvedeno jinak, autorkou fotografií je kronikářka města. 
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Příloha – Podpisy laureátů „Ceny města Dvůr Králové nad 

Labem za rok 2017“ včetně podpisu režiséra Jiřího Adamce 

Akce se v sále Hankova domu uskutečnila v úterý 23. října od 18:00 hodin. 

  


