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Hankův dům
Předprodej vstupenek (kavárna Hankův dům)

e-mail: mannova@hankuv-dum.cz,

tel.: 499 318 355,

www.hankuv-dum.cz; www.facebook.com/hankuvdum

DUO KAMÉLIE
1. 10. od 15:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 80 Kč

Recitál Hany Buštíkové a Dany Vlkové s názvem „LÁSKY DVOU PLAVOVLÁ-

SEK“. Koncertní program, při kterém si diváci poslechnou a připomenou nej-

větší hity této pěvecké dvojice.

EWA FARNA – MÁLO SE ZNÁME
7. 10. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 690 Kč, 650 Kč, 610 Kč

Akustické turné známé zpěvačky. V  roli předskokana se představí Roman 

Tomeš s kapelou.

KRÁLOVÉDVORSKÁ TANČÍRNA
9. 10. od 20:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 100 Kč

Hraje DJ Mirek Novotný. Zazní hudba od  swingu až po  nejnovější hity 

hudební scény v úpravě pro společenské tance.

Hra v předplatném 2020/2021:
MINDGAME – LÍBEZNÉ VYHLÍDKY
Anthony Horowitz
14. 10. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 380 Kč, 360 Kč, 340 Kč

Jedná se, jak sami divadelníci tvrdí, o čistokrevný thriller, který si po celou 

dobu představení pohrává s tím, co si divák myslí. Za branami ústavu pro 

choromyslné se odehrávají záhadné věci, jež se mohou jevit jinak, než se 

na  první pohled zdají. Režie: Petr Halberstadt, hrají: Miroslav Etzler, Petr 

Halberstadt, Gabriela Míčová.

DNY R. A. DVORSKÉHO – 26. ROČNÍK
15. 10. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 340 Kč

Jazzinec Quartet – Petr Stránský – trubka, Samuel Janko – baskytara, Jiří  

Matyska – pozoun, Ondřej Štěpán – bicí.

Ježkovy stopy – Mladý energický big band, který propadl swingu třicátých  

a čtyřicátých let.

Petr Sovič & Gramofon – Výteční instrumentalisté, pestrý repertoár, 

hudební vzpomínky napříč věkem.

Ve foyer zahraje saxofonové kvarteto Saxy Baby ze ZUŠ R. A. Dvorského.

Hra v předplatném 2019/2020:
RELATIVITA, Mark St. Germain
21. 10. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 430 Kč, 410 Kč, 390 Kč

Hra o  fi ktivním setkání Alberta Einsteina a  jeho utajované dcery Lieserl, 

o  níž se svět dozvěděl až o  mnoho let po  vědcově smrti. Režie: Miroslav 

Táborský, hrají herci Divadla V Řeznické Praha: Lucie Štěpánková, Miroslav 

Táborský, Kateřina Táborská.

468. koncert KPH
Zahajovací koncert nové sezony:
CZECH BRASS – ŽESŤOVÝ SOUBOR
22. 10. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 200 Kč

Zazní skladby J. S. Bacha, P. I. Čajkovského, W. A. Mozarta, G. Bizeta a dalších.

Zahrají: Marek Zvolánek – trubka, Stanislav Masaryk, Ondřej Jurčeka – 

trubky, Lukáš Moťka, Stanislav Penk – pozouny, Pavel Debef – bastrombón, 

Karel Malimánek – tuba.
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DDM Jednička
Dům dětí a mládeže Jednička, Spojených národů 1620, 

Dvůr Králové nad Labem,

bližší informace v DDM Jednička na tel.: 499 320 353.

Mgr. Iveta Hanušová – 775 320 353, info@ddmdvurkralove.cz

Sylvie Černotová, DiS. – 775 320 373, sylvie.cernotova@ddmdvurkralove.cz

Mgr. Alena Hušková – 735 752 836, alena.huskova@ddmdvurkralove.cz

Bc. Vladimír Jiřička – 775 621 550, vladimir.jiricka@ddmdvurkralove.cz

Bc. Veronika Málková – 774 320 361, veronika.malkova@ddmdvurkralove.cz

Bc. Tereza Dobiášová – 778 486 663, tereza.dobiasova@ddmdvurkralove.cz

DRAKIÁDA NA ZVIČINĚ
10. 10. od 13:00 hod., vstupné: zdarma

Zveme vás na vrch Zvičina, kde opět proběhne tradiční Drakiáda v  rámci 

akce Zavírání turistické sezony pořádané spolkem Podzvičinsko. Těšíme se 

na  vaši účast a  spoustu krásných draků na  obloze. Více informací u  Ivety 

Hanušové.

Nabídka na podzimní prázdniny:

AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ
29.–30. 10., čtvrtek 8:00 hod. až pátek 15:30 hod., cena: 350 Kč

Zveme všechny děti od  6 let na  tradiční halloweenskou přespávačku 

v  DDM. Těšit se můžete na  spoustu strašidelné zábavy. Společně navští-

víme strašidelně vyzdobenou zoo, vydlabeme si dýni a vyrobíme si krásné 

halloweenské dekorace. Upečeme si dobroty a nebude chybět ani večerní 

stezka odvahy. S  sebou: spacák, pyžamo, hygienické potřeby, oblečení 

a obuv do budovy a ven, středně velkou dýni a svačinu. Cena zahrnuje dva-

krát oběd, večeře, snídaně, přespání, vstup do zoo a veškerý materiál k tvo-

ření. Přihlášky přijímáme do 18. října 2020. Bližší informace a přihlášky 

u Terezy Dobiášové.

TURNAJ V BOWLINGU 
29. 10., 10:00–13:00 hod., Bowling Sport World, přihlášky do 22. 10.

Pro příznivce bowlingu je připraven první prázdninový turnaj v tomto škol-

ním roce. Zahrát si mohou přijít zkušení hráči i úplní začátečníci. S sebou si 

vezměte drobné na pití, občerstvení a dobrou náladu. Přihlášky nejpoz-

ději do 22. října 2020. Bližší informace u Veroniky Málkové.

NÁVRAT DO SNIPER VALLEY
30. 10., přihlášky nejpozději do 20. 10., cena: bude upřesněna

Laserová střelnice ve Vlčicích nabízí zábavu i  trochu dobrodružství. Nafa-

sujeme výzbroj a rozeběhneme se do krytů a zákopů s maskovacími sítěmi 

i  do  tajemných zákoutí starého domu s  nečekanými otvory a  průchody. 

Chce to postřeh, dobré krytí, přesnou mušku i  trochu štěstí a  soupeř je 

zasažen. První návštěva ve Sniper Valley měla velký úspěch, proto se sem 

vracíme. S  sebou občerstvení, drobné kapesné, kopii průkazu pojištěnce, 

cenu upřesníme. Bližší informace u Vladimíra Jiřičky.

Připravujeme na listopad:
7. 11. Uspávání strašidel;

21. 11. Škola bonsají „Tvarování modřínů a listnáčů“.

LUCIE BÍLÁ A PETR MALÁSEK – RECITÁL
30. 10. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 990Kč, 950 Kč, 890 Kč

Koncert devatenáctinásobné Zlaté slavice Lucie Bílé za doprovodu klavíru 

Petra Maláska. Zazní slavné světové hity v komorním provedení i výjimečné 

skladby psané Lucii přímo na tělo.
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Kino Svět www.kino-svet.cz, e-mail: kino.svet@tiscali.cz,

tel.: kancelář 499 318 351, pokladna 499 318 357 MC Žirafa
MC Žirafa, náměstí T. G. Masa-

ryka 59 (vchod OŽP),

e-mail: info@mc-zirafa.cz,

www.mc-zirafa.cz,

tel.: 773 292 033

MC Žirafa v nových prostorách
V uplynulých měsících proběhla rekonstrukce 

nových prostor, které během října dostanou 

fi nální podobu. Naše nová adresa je náměstí

T. G. Masaryka 59 (vchod odboru životního 

prostředí). Aktuální informace k programu, vol-

ným hernám a akcím jsou vždy dostupné na 

našem Facebooku a webu www.mc-zirafa.cz. Na 

všechny se těší kolektiv maminek MC.

Přednáška s Mgr. Janou Bartoňovou: 
EMOCE A JEJICH MOC
čtvrtek 15. 10., 9:30 hod., vstupné

Ve čtvrtek 15. října od 9:30 hod. proběhne Žiraf-

čina poradna s výbornou psychoterapeutkou, 

laktační a výchovnou poradkyní Janou Bartoňo-

vou. Tématem budou emoce a jejich moc. Všech 

přednášek a seminářů, které jsou pořádány 

v MC Žirafa, se můžete zúčastnit se svými dětmi. 

Vaše děti si pohrají a vy se dozvíte zajímavé 

informace.

KADEŘNICE PRO DĚTI + VOLNÁ 
HERNA
středa 21. 10., 9:30 hod.

Ve středu 21. října od 9:30 hod. přijde do mateř-

ského centra Žirafa kadeřnice Kristýna Fléglová. 

Pokud máte zájem nechat své děti nebo i sebe 

ostříhat, můžete se objednat na tel.: 736 419 754 

(dorazit můžete i bez objednání). Zároveň bude 

k dispozici herna pro děti.

HERNA MC ŽIRAFA OTEVŘENA:
čtvrtek 22. 10. 15:30–17:30 hod.

pátek 23. 10. 9:00–11:00 hod.

pondělí 26. 10. 9:00–12:00 hod.

úterý 27. 10. 15:30–17:30 hod.

čtvrtek 29. 10. 9:00–12:00 hod.

pátek 30. 10. 9:30–12:00 hod.

1. 19:00 NOVÍ MUTANTI, (12), sci-fi /horor, USA, dabing 95 min. 120 Kč

2.–4. 16:00 PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE, fantasy/pohádka, ČR 112 min. 120 Kč

2.–4. 19:00 TENET, (12), thriller/akční, USA/VB, titulky 150 min. 130 Kč

6. 19:00 K2 VLASTNÍ CESTOU, (12), dokument, ČR, ART 93 min. 100 Kč

7.–8. 19:00 ŽENSKÁ POMSTA, (12), komedie, ČR 88 min. 120 Kč

10.–11. 16:30 HURÁ DO DŽUNGLE, animovaný, Mauricius, dabing 88 min. 100 Kč

10.–11. 19:00 VYŠINUTÝ, (15), thriller, USA/VB, titulky 90 min. 130 Kč

13. 19:00
SVĚT PODLE MUCHY

(12), dokument, ČR/SRN/Francie, ART
100 min. 100 Kč

14.–15. 19:00 BÁBOVKY, (12), komedie, ČR 97 min. 130 Kč

17.–18. 16:30
ČERVENÝ STŘEVÍČEK A 7 STATEČNÝCH

animovaný/dobrodružny, Jižní Korea, dabing
83 min. 120 Kč

17.–18. 19:00
GREENLAND: POSLEDNÍ ÚKRYT

(12), akční/thriller, USA/VB, titulky
119 min. 120 Kč

20. 19:00 RYTMUS: TEMPOS, (12), dokument/hudební, SR, ART 90 min. 110 Kč

21. 14:00
Promítání nejen pro seniory:

ABSTINENT, (12), drama, ČR
83 min. 60 Kč

21.–22. 19:00 HAVEL, (12), drama, ČR 100 min. 100 Kč

23. 17:00 MÁŠA A MEDVĚD: MÁŠINY PÍSNIČKY, anim., Rusko, dab. 78 min. 100 Kč

24.–25. 16:30 MULAN, dobrodružný, USA, dabing 106 min. 100 Kč

24.–25. 19:00 ŠARLATÁN, (12), životopisný/drama, ČR/koprodukční 118 min. 120 Kč

27. 19:00 KAREL, dokument, ČR, ART 127 min. 130 Kč

29.–30. 16:30 DĚDA, POSTRACH RODINY, komedie/rodinný, USA, dab. 98 min. 110 Kč

31.–1. 16:30 100% VLK, animovaný/dobrodružný, Austrálie, dabing 96 min. 120 Kč

31.–1. 19:00 SMRT NA NILU, (12), kriminální/drama, USA, titulky 120 Kč

Více informací o programu Kina Svět na říjen 2020 najdete na webu www.kino-svet.cz.

BESEDA S PHDR. VÁCLAVEM MERTINOU NA TÉMA:
VOLNÝ ČAS, ZÁKAZY A TRESTY
6. 10. od 17:00 hod., sál Špýcharu městského muzea

Srdečně zveme širokou veřejnost na besedu s PhDr. Václavem Mertinou. 

Jako upoutávku na besedu, která se uskuteční v úterý 6. října 2020 od 

17:00 hod. v městském muzeu na téma Volný čas, zákazy a tresty, přiná-

šíme ukázku z rozhovoru. Otázky pokládala panu doktorovi Silvie Pýchová, ředitelka SKAV, z. s.

Jak organizovat volný čas dětem, abychom je jako rodiče nepřetěžovali?

Velmi záleží na věku dítěte, jeho aktivitě i možnostech rodiny. Čím je dítě menší, tím je větší prav-

děpodobnost, že mu čas budou organizovat rodiče. Samozřejmě s přihlédnutím k jeho zájmům či 

ochotě zúčastnit se činnosti. Na druhé straně dítě s většinou volnočasových aktivit nemá zkušenosti, 

takže někdy se jim brání ze zcela iracionálních důvodů. Chci tím říct, že mírné přesvědčování ze strany 

rodičů pokládám za vhodné. Myslím si, že dítě by mělo mít jednu až dvě mimoškolní činnosti. Jistě 

přitom záleží na zátěži – hodinový výtvarný kroužek jednou týdně představuje příjemné naplnění 

kousku odpoledne. Výuka klavíru v ZUŠce s každodenním cvičením může představovat podstatně 

větší zátěž. Když má dítě aktivit mnoho (tedy každý den a v sobotu ještě zápasy), může být velmi spo-

kojené, leč nezbývá mu čas na nicnedělání, někdy ani na učení, ani odpočinek. I v tomto případě jsou 

to rodiče, kteří by měli mírně krotit nadměrnou akčnost dítěte.

Kdy mají ve výchově smysl zákazy a tresty?

Vůči trestání dětí jsem značně odmítavý. Nerozumím jejich smyslu. Máme dítě něco učit a ne dávat 

najevo svou převahu a docilovat efektu obavami dítěte z dalšího trestu. Je mi úplně jedno, jestli jde 

o trest fyzický (plácnutí, pohlavek) nebo psychický. Neznamená to, že necháme dítě, aby si dělalo, co 

chce, a nebudeme reagovat na nepravosti. Jen musíme hledat jiné způsoby nápravy (odčinění) pře-

stupku. Zákaz představuje vhodný následek některých přestupků. Neuklidil jsi pokojíček, jak jsi slíbil, 

budeš tedy uklízet teď místo půlhodiny, kterou máš na hraní na tabletu. Jen musíme dát pozor, aby-

chom dítě nejrůznějšími zákazy nezahltili, aby mu zůstalo v životě něco příjemného. Paleta následků 

je však mnohem širší. Následky mnohem lépe vyhovují požadavkům dospělého života než trest.

 Kancelář MAS Královédvorsko

Beseda pro rodiče v městském muzeu

neděle 4. 10., 18. 10. a 1. 11., od 16:00 do 

18:00 hod., sál TS Attitude na Slovanech, 

kurzovné: 100 Kč/1 lekce

Pro milovníky řecké kultury připravuje Řecko-

český spolek Dvůr Králové nad Labem tři Kurzy 

řeckých tanců, které se uskuteční v neděli

4. a 18. října a 1. listopadu od 16:00 hod. v sále

TS Attitude na Slovanech čp. 3051. Cena za 

jeden kurz 100 Kč. Připravujeme pro vás také 

řeckou zábavu – sobota 14. listopadu 2020!

Řecko-český spolek Dvůr Králové nad Labem

Kurzy řeckých tanců

UPOZORNĚNÍ
S  ohledem na  dynamický vývoj epidemi-

ologické situace v České republice ve spo-

jitosti s  pandemií nemoci covid-19 upo-

zorňujeme občany, aby si před návštěvou 

dané společenské, kulturní nebo sportovní 

akce u pořadatelů ověřili, zda se daná akce 

skutečně koná a  jaká hygienická opatření 

je třeba při její návštěvě dodržovat.

redakce NKR
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Městské muzeum
Sladkovského 530, Dvůr Králové nad Labem,

e-mail: info@muzeumdk.cz,

tel.: 499 623 800, 499 318 325, www.muzeumdk.cz.

Otevírací doba:

úterý–pátek: 9:00–12:00 hod., 13:00–16:00 hod.

sobota–neděle: 13:00–17:00 hod.

Výstava:
SKAUTSKÁ VÝSTAVA KE 100 LETŮM OD ZALOŽENÍ 
STŘEDISKA ZVIČINA
13. 9. – 10. 10., výstavní sál ve Staré radnici, vstupné: dobrovolné

otevírací doba: úterý–pátek: 9:00–18:00 hod.,

sobota–neděle 9:00–17:00 hod.

V  letošním roce slavíme výročí 100 let od  založení skautského střediska 

ve  Dvoře Králové nad Labem. Výstava nabízí přehled skautské historie 

a současnosti jak republikové, tak i našeho střediska, a to díky fotografi ím 

a  kronikám. Návštěvníci mají možnost si prohlédnout i  skautské vlajky 

a mnoho dalších zajímavostí spojených se skautskými aktivitami. Pro děti 

i dospělé je připravena interaktivní část výstavy, kde si návštěvníci mohou 

vyzkoušet poznávání přírody, první pomoc nebo manuální zručnost. 

V pátek 9. října 2020 od 18:00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele – Mše se 

skauty za skauty.

Výstava: SEVERSKÉ FRAGMENTY
26. 9. – 25. 10., expozice textilního tisku v budově SPOŠ (dříve SŠIS)

Královédvorský rodák Jan Maruška by rád složil hold městu, ve kterém pro-

žil prvních dvacet života. Vrací se sem z cest, které ho v minulosti zavedly 

do severní Afriky a Skandinávie. Celkem 16 let pracoval v zahraničí a dnes 

se zaujetím vypráví o Finsku, Švédsku a Norsku. Nejen slovy, ale také foto-

grafi emi. Severské země mu učarovaly a silně na něho zapůsobily jednodu-

chostí, přímočarostí a vztahem člověka k přírodě. Fotografování se věnuje 

jako svému koníčku už 55 let. Výstava konající se na střední škole, na které 

Jan Maruška v  letech 1965–1969 studoval, obsahuje 12 velkoformátových 

fotografi í a  řadu menších snímků. O  zážitcích a  setkáních s  lidmi žijícími 

na Severu píše ve své knize „Kolik měří Skandinávie?“, jejíž křest se uskuteč-

nil během vernisáže.

Výstava:
PŘÍBĚH JEDNOHO MĚSTA: 750 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ 
ZMÍNKY O DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM
19. 9. – 22. 11., výstavní sál Špýcharu, vstupné: 40 Kč, 20 Kč

Až do 22. listopadu je v městském muzeu otevřena výstava s názvem Pří-

běh jednoho města: 750 let od první písemné zmínky o Dvoře Králové nad 

Labem, která je věnována historii královského věnného města. Návštěvník 

se seznámí prostřednictvím artefaktů i moderní techniky s dějinami města 

od první písemné zmínky (1270) až po současnost. Vedle archeologických 

vykopávek je vystaveno i  velké množství archivních dokumentů či expo-

nátů, které reprezentují významné řemeslné spolky. Některé z  nich jsou 

vystaveny úplně poprvé. Přijďte se podívat, jak naším městem procházel čas 

a jaké stopy zanechal v jednotlivých stoletích.

VYSTAVENÍ NEJSTARŠÍCH LISTIN A KNIH DVORA 
KRÁLOVÉ NAD LABEM S KOMENTOVANOU 
PROHLÍDKOU
10. a 24. 10., 7. a 21. 11., výstavní sál Špýcharu, vstupné: 40 Kč, 20 Kč

otevírací doba tyto dny:  9:00–12:00 a 13:00 – 17:00 hod. 

V  rámci výstavy Příběh jednoho města: 750 let od  první písemné zmínky 

o Dvoře Králové nad Labem budou vystaveny i nejstarší listiny a knihy města, 

výběrem např. listina krále Jiřího z  Poděbrad (1463), Marie Terezie (1749) 

a Františka II. (1793), Pergamenová kniha, Smolná kniha a nejstarší kronika 

města. Ve vybrané soboty se postupně do Dvora Králové nad Labem vrátí 

cenné dokumenty. Nenechte si tuto jedinečnou příležitost ujít a  přijďte si 

prohlédnout listiny a poslechnout odborný výklad Mgr. Martiny Volšanské.

LiStOVáNí.cz: ČTYŘLÍSTEK
11. 10. od 17:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, vstupné: 120 Kč

LiStOVáNí si splnilo sen a vyráží na turné po svých nejvěrnějších scénách pro 

své nejvěrnější diváky, diváky klasických večerních představení, kteří když 

ale vezmou své děti nebo vnoučata, tak je to také potěší. Čtyřlístek je tu už 

50 let a je dětstvím nás všech. Padesát let za tímhle legendárním komikso-

vým seriálem stojí úžasný Jaroslav Němeček. Na výlet do Třeskoprsk  vás zve 

Lukáš Myšpulín Hejlík, Věra Fifi nka Hollá, Alan Bobík Novotný a Pavel Piňda 

Oubram.

Přednáška: 
ČESKOSLOVENŠTÍ LEGIONÁŘI NA KRÁLOVEDVORSKU
16 10. od 17:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, vstupné: 30 Kč

Dne 16. října se uskuteční přednáška ve spolupráci s Československou obcí 

legionářskou, kterou povede předseda Jednoty Hradec Králové br. Radek 

Vorel. Hlavní částí budou osudy královédvoráků, kteří bojovali jak v řadách 

československého odboje na straně Dohody, tak i v řadách rakousko-uher-

ské armády. Přednáška se zaměří na  československé legionáře, kteří se 

zúčastnili všech významných bojů první světové války. 

XVI. ročník Festivalu muzejních nocí 2020: 
VÝROČÍ MĚSTA
24. 10. od 19:00 do 23:00 hod., městské muzeum, vstupné: 10 Kč

Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem se, jako každoročně, zapojí 

do  Festivalu muzejních nocí a  nabídne prohlídku expozic s  bohatým 

doprovodným programem. V letošním roce si připomínáme 750. výročí od

první písemné zmínky o našem městě. Muzejní nocí se připojíme k oslavám 

tohoto významného výročí. 

Setkání
Potkal jsem pana J. K. Náhodou.

Nad hlavou se mu čisté verše rojily

jak nad zelnou hlávkou

běloskvoucí motýli

A když se posadil

hned veršů bublina

jak vykopnutý balón 

vlétla mu do klína

Potkal jsem pana J. K. Znenadání.

Na nové křižovatce u Nosorožce 

mě si nevšímal, šel zasněně

s úsměvem a jaksi krotce

Měl opálené tělo i hlavu

sandály, triko i krátké kalhoty

zrychloval stále z kopce

a něco si broukal do noty

Potkal jsem pana J. K. Za šírání.

V místech kde drolí se opuka

tam dole pod tou strání

na jaře kde temně hučí splav

Šel dlouhým krokem

v těch létech zrání

zas někam do dálav

anebo snad do svítání.

© Zděnek Tomášek

Poetické okénko

Kraťasy 
Třicet roků zdobily mě,

to je neskutečný,

od jara přes léto k zimě

měly zůstat věčný,

moje starý kraťasy,

do každýho počasí

Skládám na ně div ne epos,

tak perfektní byly,

v půli srpna, právě letos,

žel, už dosloužily,

moje starý kraťasy,

do každýho počasí

Sehnat nový stejnejch kvalit

nešlo jen tak, v mžiku,

přes internet mně je Brandit

poslal na dobírku,

fungl nový kraťasy,

do každýho počasí

Pak přišla ta hlavní potíž,

nebyla to cena,

ale to, že byly totiž,

dlouhý po kolena,

tyhle nový kraťasy,

do každýho počasí

Nechci tady Ameriku,

její blbý zvyky,

v Pacifi ku, v Atlantiku

v trenclích po kotníky,

já chci svoje kraťasy,

do každýho počasí

Proto jsem vypátral ženu, 

která mi je šmikla

na dýlku, jež k mýmu jménu

perfektně se šikla,

a mám nový kraťasy,

do každýho počasí

Snad tu ještě chvíli budu,

proto pěju chválu,

na kraťasy, v kterejch půjdu

už až do penálu,

na mý nový kraťasy,

do každýho počasí

© Jaroslav Kratěna

ZUŠ R. A. Dvorského
náměstí T. G. Masaryka 83, Dvůr Králové n. L., 

www.zusdk.cz, e-mail: info@zusdk.cz,

tel.: 499 318 302 a 603 186 263. 

Školní galerie Otto Gutfreunda otevřena ve všední dny 9:00–17:00 hod.

AKTUÁLNÍ PROGRAM NAJDETE NA WEBU ŠKOLY
S ohledem na měnící se epidemiologickou situaci najdete seznam akcí při-

pravovaných ZUŠ R. A. Dvorského na webu školy www.zusdk.cz a na Face-

booku www.facebook.com/ZusRADvorskehoDvurKraloveNadLabem.
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Královská věnná města
Trutnov
DRAK A RÝBRCOUL – DOTEK DÁVNÝCH VĚKŮ, 3. 10., www.rybrcoul.com;

DRAKIÁDA, 4. 10., www. uff o.cz;

TRUTNOVSKÝ PODZIM, 13. 10. – 10. 11., www.uff o.cz;

VEČER DUCHŮ, 31. 10., www.uff o.cz.

Hradec Králové
HRADECKÝ PŮLMARATON A MARATON HRADEC KRÁLOVÉ, 4. 10., 

www.sportvisio.cz;

JAZZ JDE MĚSTEM / JAZZ GOES TO TOWN, 6.–10. 10., www.jgtt.cz;

HUDEBNÍ FÓRUM HRADEC KRÁLOVÉ, 11.–15. 10., www.hfhk.cz;

SBOROVÉ SLAVNOSTI HRADEC KRÁLOVÉ

15.–17. 10., www.sboroveslavnosti.cz;

NOVA CUP – ALPA HRADEC KRÁLOVÉ, 17. 10., www.novacup.cz.

Vysoké Mýto
OBYČEJNÝ SVĚT JAROMÍRA KROSCHE, DO 11. 10., http://galerie-vm.cz;

J. A. R., 23. 10., 20:00 hod., M-klub, www.mklub.cz;

Chrudim
RYBÍ JARMARK

17. 10., 9:00–12:00 HOD., RESSELOVO NÁM., www.chrudimsobe.cz;

ZLATÁ PECKA, 31. 10., VÝSTAVNÍ SÍŇ DIVADLA KARLA PIPPICHA, 

www. zpfestival.cz.

Více akcí naleznete v kalendáriu na stránkách www.vennamesta.cz.

Městská knihovna
Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové n. L.,

Tylova 512; www.slavoj.cz,

e-mail: knihovna@slavoj.cz,

tel.: 499 320 157, 721 390 348, 606 531 153

Soutěž pro děti: JMÉNA PRO MAZLÍČKY, 1.–30. 10.

V  knihovně se objevil nový tvor – želva vroubená. V  dětském oddělení 

pobývají již dvě felsumy madagaskarské a agama vousatá. Agama se jme-

nuje Vilém-Jarmila, pro felsumy a  želvu jména hledáme. Pomozte nám 

vymyslet originální jména vhodná pro knihovnické mazlíčky. Vaše tipy 

můžete zasílat na e-mail knihovna@slavoj.cz, na Fb městské knihovny Slavoj 

nebo napsat na papír a vhodit do schránky v dětském oddělení knihovny. 

Autory vybraných jmen po zásluze odměníme.

REGISTRACE DO KNIHOVNY ZDARMA, 5. 10. – 11. 10.

Registrace s  platností 1 rok platí pro nově zaregistrované čtenáře v  prů-

běhu Týdne knihoven.

KRÁLOVÉDVORSKÉ KNIHOMRNĚ 
6. 10. od 9:30 hod. (pro děti do 2 let), od 10:30 hod. (děti 3–6 let)

sálek knihovny, vstupné: zdarma

Program pro rodiče s dětmi do 6 let v rámci projektu S knížkou do života – 

Bookstart. Tentokrát s Knihovníčkem oslavíme svátek Halloween.

Jana Saifrtová: SÁM SOBĚ FYZIOTERAPEUTEM – 
HRUDNÍK, BŘIŠNÍ SVALY A DÝCHÁNÍ
7. 10. od 17:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 150 Kč, počet míst omezen

Jak pečovat o své tělo, když bolí, a jak bolesti předcházet? Naučíte se tech-

nikám a cvikům, které vám mohou pomoci váš pohybový problém zlepšit 

nebo se ho zcela zbavit. Vezměte si pohodlné oblečení, přineste s sebou 

karimatku. Počet míst omezen, nutná rezervace v  oddělení pro dospělé. 

V listopadu se bude lektorka zabývat problémy s bederní páteří.

NOC S ANDERSENEM – TENTOKRÁT TAK TROCHU JINAK
9. 10. od 17:00 hod.

Pravidelná celostátní akce, která se koná každoročně kolem 2. dubna 

u výročí narození dánského pohádkáře, byla z důvodu pandemie odložena 

na 9. října. Protože se však stále neobejdeme bez roušek, rozhodli jsme se 

vyzvat všechny Královédvoráky a  uspořádat Noc s  Andersenem v  každé 

domácnosti, která má ráda pohádky. V pátek 9. října večer máte jedinečnou 

možnost připojit se se svými dětmi k dalším tisícům čtenářů v pohodlí ze 

svých domovů. Od 17:00 do 20:00 hod. budou na Fb knihovny umístěny 

záludné otázky Bystrouše Slavoje. Čtěte, soutěžte, fotografujte. Na  vaše 

zprávy a  fotografi e se budeme těšit na  e-mailu knihovna@slavoj.cz nebo 

na Fb městské knihovny Slavoj. Na všechny zapojené Anderseny a Ander-

senky čeká v knihovně malá pozornost.

Loutkové divadlo Klíček: JANKA A DRAK KRUŤÁK
10. 10. od 15:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 30 Kč, 20 Kč

Maňásková pohádka pro děti v podání Loutkového divadla Klíček.

LiStOVáNí.cz: ČTYŘLÍSTEK
11. 10. od 17:00 hod., městské muzeum, vstupné: 120 Kč

LiStOVáNí si splnilo sen a vyráží na turné po svých nejvěrnějších scénách pro 

své nejvěrnější diváky, diváky klasických večerních představení, kteří když 

ale vezmou své děti nebo vnoučata, tak je to potěší také. Čtyřlístek je tu už

50 let a je dětstvím nás všech. Padesát let za tímhle legendárním komiksovým 

seriálem stojí úžasný Jaroslav Němeček. Na výlet do Třeskoprsk vás zve Lukáš 

Myšpulín Hejlík, Věra Fifi nka Hollá, Alan Bobík Novotný a Pavel Piňda Oubram. 

Koná se v městském muzeu. Předprodej v knihovně v oddělení pro dospělé.

Milan Záliš: KATEŘINA VILEMÍNA VÉVODKYNĚ 
ZAHÁŇSKÁ & JEJÍ DOBA – I. A II. ČÁST
14. a 21. 10. od 17:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 50 Kč

Dvoudílné vyprávění o  životě ženy, která vstoupila do  našeho povědomí 

především prostřednictvím díla spisovatelky Boženy Němcové jako „paní 

kněžna“ z  knihy Babička. Přineseme krátká nahlédnutí do  životů jejích 

rodičů, sester a dalších osobností, které významně ovlivnily její život. Vzpo-

meneme na její lásky, nenaplněné touhy, manželství i rozvody a také na její 

osudový vztah s Klemensem Metternichem. Ve vyprávění navštívíme řadu 

míst, ve kterých trávila různá období svého života, od kuronských zámků, 

přes paláce v evropských metropolích až po její milované Ratibořice. Před-

prodej v knihovně v oddělení pro dospělé.

Pohádkoterapie: ABRAKADABRA
21. 10. od 13:45 hod., sálek knihovny, vstupné: zdarma

Halloween – čas duchů, strašidel, čarodějnic a  vydlabaných dýní je tu! 

A my tu budeme rejdit společně s nimi. Zahrajeme si Židličkovou. Pardon 

– Košťatovou. A pokud to stihneme, tak ochutnáme i dýňovou limonádu. 

Program pro děti od 7 let.

Stanislava Benešová: NENECHTE MOZEK ZLENIVĚT 
27. 10. od 10:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 30 Kč

Pamatujete si telefonní číslo svého blízkého známého? Znáte datum naro-

zení alespoň tří svých příbuzných? Podle posledních průzkumů se společně 

se zvyšováním koncentrace elektroniky v našem životě snižuje kvalita naší 

paměti. Účastníci si prostřednictvím koncentračních cvičení a používáním 

paměťových strategií jako asociace a vizualizace ve spojení s paměťovými 

technikami ověří, že jejich paměť je nejen funkční, ale dokáže zvládnout 

mnohem více, než čekali.

Dvorská skupina České křesťanské akademie
pokračuje v činnosti a zve na přednášku
4. 11. od 18:00 hod., místo konání bude upřesněno

Loni na podzim místní skupina České křesťanské akademie po několika 

letech odpočinku obnovila tradici besed se zajímavými hosty. V listo-

padu zavzpomínala na léta v disentu chartistka Daniela Brodská a dobo-

vým dokumentárním fi lmem Ivana Pojara jsme si připomněli revoluční 

závěr roku 1989 ve Dvoře Králové nad Labem. Sešli se a zavzpomínali také 

pamětníci zakládání občanského fóra v našem městě. Na 11. března jsme 

pozvali 2 zajímavé hosty – Fedora Gála a Tomáše Molnára k Dialogu o dia-

logu. Z jejich rozhovoru vyplynuly dvě základní myšlenky: jednou je ta, že 

rozhovor vždy situaci zlepšuje – už jen tím, že toho, s kým jste strávili čas, 

nechcete tolik připravit o život. A druhá, zlaté pravidlo: nedělej druhému 

to, co nechceš, aby dělal tobě. Letos přivítáme doc. Jana Hábla z Univerzity 

Hradec Králové, předního znalce J. A. Komenského, který přijede 4. listo-

padu v 18:00 hod. Přijďte, těšíme se, že se společně setkáme.

Hana Pojezdná, místní skupina České křesťanské akademie

Pozvánka na přednášku

Změna termínu: Život Srdcem 
Charitativní pochod Život Srdcem
3. 10. od 10:00 hod., start: od DDM Jednička, cíl: areál Štěrbova vila 

Pořadatelé upozorňují, že charitativní pochod Život Srdcem na podporu 

onkologicky nemocných dětí se kvůli nepřízni počasí přesouvá. Nový ter-

mín akce je v sobotu 3. října. Start bude od 10:00 hod. od DDM Jednička, cíl

v areálu Šterbovy vily na přehradě Les Království. Doprovodný program platí.
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Pozvánka na fotbal
TJ Dvůr Králové nad Labem – Muži A, Divize C:

neděle 4. 10., 15:00 hod. TJ Sokol Libiš (domácí zápas)

sobota 10. 10., 15:00 hod. FC Horky nad Jizerou (venku)

neděle 18. 10., 14:30 hod. FK Kolín (domácí zápas)

neděle 25. 10., 14:30 hod. SK Kosmonosy (domácí zápas)

sobota 31. 10., 14:00 hod. FK Náchod (venku)

TJ Dvůr Králové nad Labem – Muži B, I. B třída:

sobota 3. 10., 15:00 hod. FK Nová Paka (venku)

neděle 11. 10., 15:00 hod. FK Kopidlno (domácí zápas)

sobota 17. 10., 14:30 hod. SK Jičín B (venku)

sobota 24. 10., 14:30 hod. TJ Slavoj Skřivany (venku)

neděle 1. 11., 14:00 hod. SK Miletín (domácí zápas)

Více informací najdete na stránkách klubu www.fotbal-dvur.cz.

II. liga hokeje
HC Rodos – II. liga:

středa 30. 9., 18:00 hod. BK Nová Paka (venku)

sobota 3. 10., 17:00 hod. HC Draci Bílina (domácí zápas)

středa 7. 10., 18:00 hod. HC Wikov Hronov (venku)

sobota 10. 10., 17:00 hod. HC Vlci Jablonec n. N. (domácí zápas)

středa 14. 10., 18:00 hod. HC Trutnov (domácí zápas)

sobota 17. 10., 17:00 hod. Mostečtí lvi (venku)

sobota 24. 10., 17:00 hod. HC Děčín (venku)

středa 28. 10., 18:00 hod. BK Nová Paka (domácí zápas)

sobota 31. 10., 17:00 hod. HC Draci Bílina (venku)

Časy utkání na hřištích soupeřů jsou orientační, sledujte www.hcrodos.cz.

Stříbro a dva bronzy z vrcholných soutěží pro sokolky
Sokolští sportovci zahájili svou činnost již 

o  prázdninách na  svých letních soustředěních. 

Zde měli dostatek času k  zlepšování kondičky 

a  nácviků nových prvků a  disciplín. Atleti pak 

skočili rovnýma nohama do  krajských přeborů 

družstev. Dorost i  starší žactvo letos hostovali 

v družstvech Sokola Jaroměř a svými body při-

spěli ke  druhým místům obou dorosteneckých 

družstev, k stříbru a postupu na mistrovství Čech 

družstva starších žákyň a  bronzu starších žáků. 

Barbora Síbrová vybojovala titul krajské přebor-

nice ve  skoku vysokém výkonem 157 cm, když 

týden před tím zdolala laťku o  výšce 165 cm, 

a  Simon Rajsner se stal přeborníkem kraje 

ve vrhu koulí výkonem 13,69 m.

Dvě žákyně reprezentovaly Sokol na republiko-

vém fi nále Odznaku všestrannosti olympijských 

vítězů (OVOV) a dalších devět sokolů postoupilo 

v barvách ZŠ Schulzovy sady. Anežka Holanová 

měla velikou motivaci obhájit loňský bronz, 

nakonec se jí podařilo vybojovat stříbrnou 

medaili ziskem 7  077 bodů. Tereze Grusové se 

podařilo získat skvělé 10. místo.

Další velkou atletickou akcí byl již 15. ročník 

Evropských dětských atletických her, kam 

jsme vyslali 13 závodnic a  závodníků. Nejlépe 

se závod vydařil sestrám Síbrovým, když nej-

prve vybojovala Barbora bronz za  skok vysoký 

158 cm a  druhý den přidala Markéta v  nej-

mladší kategorii bronz za  hod míčkem dlouhý 

38,04 m. Dalších úspěchů dosáhli T. Grusová –

6. místo ve fi nále míčku (45,86 m), S. Rajsner –

6. místo v kouli (13,23 m), B. Síbrová – 8. v oštěpu

a 9. v kouli, M. Palan – 2. místo ve fi nále B běhu 

na  60 m, 5. ve  výšce, 10. v  dálce. M. Lukáš –

6. ve  výšce, M. Holan – 10. v  míčku, F. Šturm –

10. v  běhu na  600 m, T. Erban – 13. v  běhu 

na 800 m, J. Šturmová – 15. v oštěpu.

Všem našim závodníkům přejeme hodně úspě-

chů v  dalším závodění a  děkujeme za  super 

reprezentaci našeho Sokola.

Mgr. Pavlína Špatenková

vzdělavatelka TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Rybářské závody dětí

Český rybářský svaz, místní organizace Dvůr Krá-

lové nad Labem, uspořádal v sobotu dopoledne 

5. září 2020 rybářské závody dětí do 15 let.

Závody se uskutečnily na malebném rybníku

5. květen ve Dvoře Králové nad Labem, ale účast 

utrpěla okolnostmi dnešní doby 

a závodníci se tak sešli v relativně 

nízkém počtu 18 dětí. Počasí se 

však vydařilo, ryby byly také při 

chuti, a tak se ulovilo nezvykle 

velké množství ryb o celkové váze 

220 kg.

Mezi druhy ulovených ryb se obje-

vil kapr, amur, lín a další druhy 

bílých ryb. Největší ulovená ryba 

byl právě kapr s amurem, kteří 

shodně měřili 50 cm. 

Jako věcné ceny pro nejlepší lovce 

byly uděleny pruty, naviják, podběrák a další 

hodnotné odměny. Akce se konala za fi nanční 

podpory města Dvůr Králové nad Labem

Filip Tomš

MO ČRS Dvůr Králové nad Labem
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