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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

ZDENĚK IZER: NA PLNÝ COOLE
4. 11. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 250 Kč

Jedinečný a nezaměnitelný humor Zdeňka Izera.

469. koncert KPH: HUMORESQUE
Kristina Nouzovská Fialová – viola, Petr Nouzovský – 
violoncello
5. 11. od 19:00 hod., salonek Hankova domu, vstupné: 150 Kč

Hudební i životní partneři patří k naší absolutní interpretační špičce, jejich 

četné nahrávky sbírají prestižní ocenění po celém světě. Široký repertoár pro-

cházející napříč staletími i kontinenty slibuje velice pestrý a nevšední zážitek.

KRÁLOVÉDVORSKÁ TANČÍRNA
6. 11. 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:
TŘI ŽENY A ZAMILOVANÝ LOVEC
12. 11. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 290 Kč, 280 Kč, 260 Kč

„Není malíře od  Rýna na  východ slavnějšího nežli já. V  střídmosti ať žijí 

ti, kterým Bůh nedal schopnost se radovat.“ Příběh muže, který mohl 

mít vše, kdyby... Podezřele současná hra z  roku 1730 objevená v  srpnu

LP 2018 v  lékárně U  Granátového jablka v  hospitálu Kuks. Hrají Geisslers 

Hofcomoedianten Praha: Michaela Váňová, Eva Burešová, Aleš Pospíšil, Petr 

Šmíd. Režie: Petr Hašek.

MAX & VERONICA
16. 11. od 19:30 hod., krčma Starý pivovar, vstupné: 200 Kč

Veronica Sbergia – zpěv, ukulele, valcha, Max De Bernardi – zpěv, akustické 

kytary. Originální duo Max & Veronica z Milána patří ke špičce nejen italské, 

ale i evropské bluesové scény. Prezentuje tradiční blues 20. až 50. let s prvky 

ragtime, jazzu a folku.

Dny R. A. Dvorského – 26. ročník
HANA HOLIŠOVÁ & NEW TIME ORCHESTRA
18. 11. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 460 Kč, 420 Kč, 380 Kč

Hankův dům rozezní hlas populární herečky, zpěvačky, držitelky ceny 

Thálie a  vítězky show Tvoje tvář má známý hlas Hany Holišové společně 

s  energickou hudbou big bandu New Time Orchestra. Těšit se můžete 

na  originální hudební zážitek odkazující nejen na  zlatou éru swingu.                                                           

Odložený koncert z března, vstupenky zůstávají v platnosti.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
27. 11. od 15:00 hod., náměstí T. G. Masaryka

V pestrém programu vystoupí pěvecké sbory a žáci ZUŠ R. A. Dvorského, 

Pěvecký sbor Lipnice a  Zuzana Stirská & Fine Gospel Time. Vánoční trh 

na náměstí po celý den.

Divadelní čtyřlístek:
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA, H. Ch. Andersen
29. 11. od 15:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 130 Kč

Příběh Gerdy a Kaje vyprávěný tak, jak ho vidí tři uklízečky. Využívají všech 

prostředků z  vlastních zdrojů (kýble, hadry, smetáky) a  divadelních rekvi-

zit, jež fi ktivní herci zanechali na  jevišti. Poetická pohádka je tak oživena 

o nápady „obyčejných“ uklízeček. Hrají herci Divadla MALÉhRY Brno: Dani-

ela Zbytovská, Barbora Seidlová, Nikola Zbytovská. Od 14:30 hod. je pro děti 

připravena výtvarná dílna.

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.

Přednáška Vojtěcha Dolany: 
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA VE DVOŘE KRÁLOVÉ:
PAVILONY, VÝBĚHY A JEJICH PROMĚNY
6. 11. od 17:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, vstupné: 30 Kč

Přednáška v první části pojednává o historickém vývoji staveb v zoologic-

kých zahradách, jako jsou pavilony, výběhy a celková tvář zahrad. Druhá část 

přednášky hledá ozvuky vývoje staveb a jejich hodnoty v ZOO Dvůr Králové.

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

Až do 22. listopadu je otevřena výstava, která je věnována historii králov-

ského věnného města Dvůr Králové nad Labem. Návštěvník se prostřed-

nictvím artefaktů i  moderní techniky seznámí s  dějinami města od  první 

písemné zmínky (1270) až po  současnost. Vedle archeologických vykopá-

vek je vystaveno i velké množství archivních dokumentů či exponátů, 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
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.

UPOZORNĚNÍ
S  ohledem na  dynamický vývoj epidemiologické situace v  České 

republice ve  spojitosti s  pandemií nemoci covid-19 upozorňujeme 

občany, aby si před návštěvou dané společenské, kulturní nebo spor-

tovní 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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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

Upozornění MC Žirafa
Milí rodiče, vzhledem k  současným vládním 

nařízením není jisté, zda se naplánované akce 

uskuteční. O případných změnách vás budeme 

informovat na  našem webu www.mc-zirafa.cz

a na Facebooku.

VOLNÁ HERNA MC ŽIRAFA:
pondělí 9:00–12:00 hod., vstupné: 40 Kč

úterý 15:00–17:00 hod.,vstupné: 40 Kč

středa 9:00–12:00 hod., vstupné: 40 Kč

čtvrtek 15:00–17:00 hod.:, vstupné: 40 Kč

pátek 9:00–12:00 hod.:, vstupné: 40 Kč

ANGLIČTINKA SE SÁROU
pátek 6. 11., 9:30 hod., vstupné: 50 Kč

Nový kroužek pro děti a  jejich rodiče. Těšit se 

můžete na  spoustu pohybových aktivit, her, 

veselého zpívání i říkanek, a to vše se zapojením 

anglického jazyka. Povede jej lektorka anglič-

tiny, která má s výukou a vedením dětí bohaté 

zkušenosti. Kroužek se bude konat zatím pouze 

1x za  měsíc, v  případě vašeho zájmu může 

do budoucna probíhat častěji.

KARNEVAL V AMERICANA BARU
sobota 14. 11., 15:30 hod., vstupné: 50 Kč

MC Žirafa ve  spolupráci s  Americana barem 

pořádá v  sobotu 14. listopadu od  15:00 hod. 

karneval pro děti. Přijďte si s dětmi zatancovat, 

zadovádět a zasoutěžit. Veselé kostýmy a masky 

vítány, nejsou však podmínkou. Vstupné 50 Kč. 

Hlaste se, prosím, na  tel.: 773  292  033, počet 

míst je omezen.

Přednáška s Mgr. Janou Bartoňovou: 
RODINNÉ KONSTELACE A JEJICH 
VLIV NA DÍTĚ
čtvrtek 19. 11., 9:30 hod., vstupné: 50 Kč

Ve čtvrtek 19. listopadu od 9:30 hod. proběhne 

žirafčina poradna s  výbornou psychoterapeut-

kou, laktační a výchovnou poradkyní Janou Bar-

toňovou. Tématem budou rodinné konstelace

a jejich vliv na dítě. 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.

PODZIMNÍ DÍLNIČKA + VOLNÁ 
HERNA
pondělí 23. 11., 9:30 hod., vstupné: 40 Kč

Přijďte si s  dětmi vyrobit fi gurky z  kaštanů, 

žaludů, oříškových skořápek, šišek a  dalších 

přírodnin. Materiál na výrobu si můžete donést 

vlastní, nebo bude k dispozici na místě. Otevřená 

bude po celou dobu dílničky také volná herna.

LOGOPEDICKÉ ODPOLEDNE 
NA TÉMA PROBLEMATIKA 
VÝSLOVNOSTI U DĚTÍ
středa 25. 11., 15:00 hod., vstupné: 50 Kč

Prakticky zaměřená přednáška logopedky

Mgr.  Denisy Petříkové. Chcete-li se dozvědět 

více informací o  vývoji řeči svého dítěte, jak 

postupovat při nácviku výslovnosti hlásek

a čeho se naopak vyvarovat, jste srdečně zváni. 

Prostor bude věnován také vašim dotazům.

4.–5. 19:00 BÁBOVKY, (12), komedie, ČR 97 min. 130 Kč

7.–8. 19:00
GREENLAND: POSLEDNÍ ÚKRYT

(12), akční/thriller, USA/VB, titulky
119 min. 130 Kč

10. 19:00 RYTMUS: TEMPOS, (12), dokument/hudební, SR, ART 90 min. 100 Kč

11.–12. 19:00 HAVEL, (12), drama/životopisný, ČR 100 min. 90 Kč

13. 17:00 MÁŠA A MEDVĚD: MÁŠINY PÍSNIČKY, anim., Rusko, dab. 88 min. 100 Kč

14.–15. 17:30 MULAN, dobrodružný, USA, dabing 116 min. 100 Kč

18. 14:00
Promítání nejen pro seniory:

TERORISTKA, (12), komedie/drama, ČR/SR
95 min. 60 Kč

18.–19. 19:00 SMEČKA, (12), drama, ČR/SR/Lotyšsko 94 min. 120 Kč

21. 16:30 MLSNÉ MEDVĚDÍ PŘÍBĚHY, animovaný, ČR 45 min. 80 Kč

21.–22. 19:00 ŠARLATÁN, (12), životopisný/drama, ČR/koprodukční 118 min. 120 Kč

24. 19:00
KDO SI MYSLÍŠ, ŽE JSEM

(12), drama/romantický, Francie/Belgie, titulky, ART
101 min. 110 Kč

25.–26. 19:00 VYŠINUTÝ, (15), thriller, USA/VB, titulky 90 min. 120 Kč

28. 16:30
ČERVENÝ STŘEVÍČEK A 7 STATEČNÝCH

animovaný/dobrodružný, Jižní Korea, dabing
92 min. 110 Kč

30. 18:00 BOYS 1970, dokument s besedou, ČR 100 min. 150 Kč

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

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

ŠKOLA BONSAJE V. – Tvarování modřínů a listnáčů
sobota 21. 11., 9:00–12:00 hod., cena: 200 Kč, přihlášky do 17. 11.

V  průběhu převážně prakticky zaměřené lekce vás čekají informace o  pokračovacích postupech 

v péči o bonsaje a o dalších možnostech jejich úprav. Tentokrát se více zaměříme na tvarování modřínů 

a  listnatých stromů a  keřů. Kurz je vhodný i  pro začátečníky, kteří se seznámí s  teorií vyzvedávání, 

zakládání a tvarování bonsají a budou si zároveň moci některé techniky úprav vyzkoušet. Celým kur-

zem provede člen České bonsajové asociace Lukáš Praus. Doporučujeme: přinést si vlastní pomůcky 

(nůžky, kleště, dráty...), abyste během praktické části nemuseli čekat na  zapůjčení. Pokud vlastním 

nářadím nedisponujete, lze si ho během semináře zapůjčit. Bližší informace u T. Dobiášové. Akce se 

uskuteční pouze za příznivých epidemiologických podmínek.

Na prosinec: 3.–11. 12. Výstava Betlémů; 4.–5. 12. Čertovská noc; 5. 12. Rodinné výpravy.

od 23. 11. do 6. 12., ZŠ speciální Diakonie ČCE – pracoviště Dvůr Králové nad Labem

Vyzýváme všechny, kteří chtějí obdarovat a  potěšit co největší počet dětí a  klientů žijících v  tíživé 

sociální situaci prostřednictvím projektu „Krabice od bot“. Obdarovány budou děti z Dětského centra 

ve Dvoře Králové nad Labem, ze Sociálně aktivizační služby Klub Labyrint, z Centra pro rodinu Klubko, 

OSPODu, Dětské ozdravovny Království a dále klienti Barevných domků Hajnice a žáci ZŠ speciální Dia-

konie. Hlavním organizátorem akce je Diakonie ČCE Praha, v regionu pak ZŠ speciální Diakonie Dvůr 

Králové nad Labem, nám. T. G. Masaryka 40 (vchod z ulice Komenského), které se stalo již podruhé 

sběrným místem shromažďování dárků v krabici od bot v termínu od 23. listopadu do 6. prosince 

2020. Otevírací doba sběrného místa bude pondělí, úterý, středa od 8:00 do 16:00 hod. 

Cílem projektu je oslovit lidi s dobrým srdcem, kteří darují kvalitní dárečky v krabici od bot. Aby dárek 

mohl být zaregistrován, dárce si musí na internetové adrese www.krabiceodbot.cz označit toho, koho 

chce obdarovat – zvolí si věk a pohlaví dítěte. Samými dárci mohou být i děti ze základních škol, jak 

je v původním projektu „Děti darují dětem“ zamýšleno. Věříme, že několik těchto kroků nás neodradí 

od  toho, aby i  tyto děti a  klienti měli možnost zažít radost pod vánočním stromečkem. Podpořme 

opětovně všichni tuto záslužnou charitativní akci s významovou hodnotou proto, aby i v letošním roce 

dokázala pomoci potřebným, tak jako vloni. Připojte se k nám!

tým Základní školy speciální Diakonie ČCE – odloučené pracoviště Dvůr Králové nad Labem 

Krabice od bot 
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Nová kniha prof. Karla Martinka:
ZVIČINA – HISTORIE PAMÁTNÉHO VRCHU 
PODKRKONOŠÍ
Dlouho očekávaná kniha o  vrchu 

Zvičina od  prof.  RNDr.  Karla Mar-

tinka bude od listopadu 2020 v pro-

deji v  omezeném počtu výtisků. 

Knihu o pěti stech stránkách se šesti 

sty obrázky bude možno zakoupit 

za cenu 690 Kč v městském informač-

ním centru, v  Knihkupectví u  Vese-

lých, v  městské knihovně Slavoj, 

v  městském muzeu či v  Hotelu pod 

Zvičinou v Dolní Brunici.

Vážení čtenáři, před několika lety 

jsme si vyprávěli o  „Tešnovské pře-

hradě, vodním díle na  horním toku 

Labe“ (ELLI print, Dvůr Králové nad 

Labem, 2009). Nyní se vám dostává 

do  rukou historie Zvičiny. Společně 

s knihou „Lázně u Mariánské studně pod Zvičinou“ (ARPA, Dvůr Králové nad 

Labem, 2015) tyto tři publikace dotváří historický obraz města Dvora Krá-

lové nad Labem. Vyprávění o Zvičině se začíná ve XII. století, kdy historie se 

ještě snoubí s legendami, a končí ve XX. století, kdy došlo k zániku německé 

komunity ve zvičinské vísce.

Pět set stránek se skoro 600 obrázky jistě přinese čtenářům nejenom pou-

čení, ale i potěšení. Nová kniha může posloužit též jako historicko-turistický 

průvodce při výletech či vycházkách po královédvorském Podzvičinsku.

Příště se snad setkáme v Kuksu?

Karel Martinek

Poetika
Příští měsíc, v listopadu,

vydá mi knihovna Slavoj

věc, jež není bez nápadů

a má poetický náboj

Přišla na svět zpode pleše,

z orgánu za hrudní kostí,

by tu byla ku potěše,

k úsměvu a ku radosti

Jmenuje se Poetika,

dvojsbírka mé poezie,

jež o básníkovi říká,

kde chvíli byl, a kde žije

© Jaroslav Kratěna

Poznámka autora

Kniha bude k mání pouze u vydavatele, to jest v městské knihovně Slavoj,

a v městském informačním centru.

Nové knihy 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

KRÁLOVÉDVORSKÉ KNIHOMRNĚ 
18. 11. 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 celorepublikového projektu 

S knížkou do života – Bookstart. Se skřítkem Knihovníčkem tentokrát přiví-

táme pestrobarevný podzim. Koná se v sálku knihovny.

Marta Zemanová:
BABIČKA B. NĚMCOVÉ – SKUTEČNOST ČI SEN? 
25. 11. od 17:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 50 Kč

Dlouholetá sběratelka titulu Babička Boženy Němcové a  také badatelka 

v  tomto oboru Marta Zemanová vydala k  250. výročí narození samotné 

babičky M. Novotné Čudové ilustrované vydání knihy Babička s autorským 

dodatkem Babička B. Němcové – skutečnost či sen? Přednáška o hlavních 

postavách knihy a jejich skutečných osudech a o historii vydávání Babičky 

za uplynulých 165 let se koná v sálku knihovny.

Nová kniha Jaroslava Kratěny:
POETIKA SEVERNÍ AMERIKA & ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ

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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Druhou polovinu září měli sokolové nabitou atletickými závody.

Nejprve proběhlo poslední kolo soutěže přípravek. Družstvo dívek skončilo 

na výborném 2. místě a postoupilo do fi nále, hoši skončili na 3. místě, které 

bylo bohužel nepostupové. Ve fi nále změřilo síly šest nejlepších družstev 

dívek i  chlapců z  celého kraje. Letos naše děvčata na  medaili nedosáhla 

a skončila na pěkném 4. místě. 

Proběhla dvě kola krajského přeboru mladšího žactva. Zde vybojoval 

M. Palan stříbro za  60 m překážek v  čase 11,42 s  a  bronz za  skok daleký 

438 cm. A. Sedláčková dohodila kriketovým míčkem na  51,01 m a  získala 

stříbrnou medaili. T. Erban vybojoval v běhu na 1000 m bronz v čase 3:24,47.

Krajského přeboru ve  vícebojích se zúčastnilo 16 našich malých atletů. 

J. Seifrt získal mezi hochy 2013 zlato, B. Ježová mezi dívkami 2012 

stříbro, V. Baier mezi hochy 2011 bronz stejně jako A. Špačková mezi 

dívkami 2010.

Jediným župním přeborem, který se podařilo uskutečnit, byl přebor 

v přespolním běhu na Novém Hrádku. I přes velmi nepříznivé počasí 

odjelo reprezentovat Sokol Dvůr Králové nad Labem 37 závodníků 

od předškoláků po dospělé. A ve vytrvalém dešti vyběhali 20 medailí. 

Předškolní žákyně: 1. E. Hažvová, 3. V. Beranová, předškolní žáci:

1. O. Seifrt, 2. J. Flégel, předžáci: 1. D. Voborník, 2. J. Seifrt, ml. žákyně 

I.: 3.–4. místo A. Beranová, K. Schreiberová, ml. žáci I.: 3. J. Dušek, ml. 

žákyně II.: 2. T. Grusová, 3. A. Holanová, ml. žáci II.: 1. T. Erban, 2. F. Šturm, 

3. M. Holan, st. žákyně III.: 1. J. Šturmová, 2. A. Šebková, dorostenky 

a ženy: 1. K. Kubíčková, 2. M. Kubíčková, dorostenci a muži: 1. D. Hojný, 

2. M. Beran. Velkého úspěchu dosáhli B. Síbrová a S. Rajsner, kterým se 

podařilo svými výkony ve skoku vysokém a ve vrhu koulí nominovat 

na Mistrovství ČR žactva, které se konalo v Třinci. Ani Báře, ani Simonovi se 

nepodařilo navázat na výkony ze začátku září, kterých dosáhli na EKAG, kdy

B. Síbrová obsadila 3. místo a S. Rajsner 6. místo. Přes tento nezdar je vel-

kým úspěchem i samotná účast na šampionátu, která je motivací do dal-

šího atletického snažení.

Všem atletům děkujeme za  reprezentaci nejen naší jednoty, ale i našeho 

města. Městu Dvůr Králové nad Labem pak děkujeme za trvalou podporu 

sokolského sportu! Těšíme se na to, až se budeme moci sejít v sokolovně 

a pokračovat v zimní přípravě.

Mgr. Pavlína Špatenková

vzdělavatelka TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Tělocvičná jednota informuje
Letošní rok nebyl pro většinu sportovců 

ideální. Podmínky pro trénování nám 

nejen ztížila situace, která po celém světě 

nastala, ale pro naše vrhače i špatné pod-

mínky k  trénování. I  přes to všechno se 

Davidu Jarolímkovi, který jezdí trénovat 

do Hradce Králové, podařilo svými výkony 

probojovat na Mistrovství ČR žáků a žákyň, 

které se konalo 19. září 2020 v  Třinci. 

V  napínavém fi nále poslal disk na  značku 

51,40 metru a dosáhl tak na druhý nejlepší 

výkon tohoto roku. V  druhé disciplíně 

hod kladivem se mu také dařilo. Výkonem 

46,13 metru obsadil krásné 5. místo. 

Ve stejný den se konalo 2. kolo Krajského 

přeboru družstev a  jednotlivců mlad-

šího žactva v  Jaroměři. Přebornicí kraje 

se stala Adriana Davidová v  běhu na

150 metrů v čase 20,79 s. Téhož umístění dosáhla i v běhu na 60 metrů časem 

8,60 s. Svým osobním výkonem ve  vrhu koulí 10,61 metru vybojovala 

4. místo Zuzana Sedláčková. Ani chlapci nezůstali pozadu. Jakub Kňákal 

ve vrhu koulí výkonem 10,25 metru obsadil 2. místo a téhož umístění dosáhl 

i Jakub Lieser ve skoku vysokém, když překonal laťku ve výšce 140 cm.

Atletických závodů se neúčastní jen mladí atleti, ale i naši trenéři. Michal 

Sirový, který hostuje v Trutnově, získal 1. a 2. místo v soutěži družstev mužů 

v  hodu kladivem a  svým letošním výkonem 40,09 metru se zařadil na

5. místo v kraji. Pro naše malé atlety je tak 

velkou inspirací.

Poslední závody této sezony pořádal náš 

oddíl na  stadionu ve  Dvoře Králové nad 

Labem dne 27. září 2020. Třetí kolo KPD 

a  jednotlivců pro naše atlety dopadlo 

nadmíru úspěšně. Adriana Davidová zís-

kala stříbrnou medaili na  trati 300 metrů 

v  čase 46,25 s. a  téhož umístění dosáhla 

v  běhu na  60 metrů časem 8,46 s. Nej-

lepšího umístění dosáhla Zuzana Sedláč-

ková, která svůj oštěp poslala na  značku 

31,38 metru a obsadila tak 1. místo. Ve vrhu 

koulí ještě Zuzana získala body za 4. místo 

a Kateřina Ježková za 6. místo svým osob-

ním výkonem. Chlapcům ve  štafetě 4 krát 

60 metrů ve  složení Adam Šturma, Jakub 

Lieser, Adam Čeřovský a Adam Hulík unikla 

bronzová medaile jen o  0,8 s. Adam Čeřovský ve  skoku dalekém výko-

nem 4,41 metru obsadil další 4. místo. Ve skoku vysokém Floortje Chriss-

toff els obsadila 2. místo a Jakub Lieser 3. místo, když oba překonali laťku 

ve výšce 1,39 metru.

Děkujeme všem svěřencům za výborné výkony v nelehké sezoně, trenérům 

za trpělivost a rodičům za podporu.

Dagmar Sedláčková

oddíl atletiky, TJ Dvůr Králové nad Labem

1. závod Českého poháru 2020
ve skocích na trampolíně
Dne 26. září se v Odolene Vodě uskutečnil 1. závod Českého poháru v letoš-

ním roce, kterého se zúčastnily dvě naše závodnice Anna Svobodová 

a Anna Vodehnalová.

Anička Svobodová se v kategorii juniorek i přes ne dobře bodově ohodno-

cenou povinnou sestavu dostala s 5. místem z kvalifi kace do fi nále, do kte-

rého postoupilo 6 nejlepších závodnic, a svoje umístění udržela.

Anička Vodehnalová výborně odskákala obě sestavy, ze 4. místa se dostala  

do fi nále a tato pozice jí i poté zůstala.

 Jaromír Bek

oddíl skoků na trampolíně, TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

II. liga hokeje
HC Rodos – II. liga:

středa 11. 11., 18:00 hod. HC Wikov Hronov (domácí zápas)

sobota 14. 11., 17:00 hod. HC Vlci Jablonec n. N. (venku)

sobota 21. 11., 17:00 hod. Mostečtí lvi (domácí zápas)

středa 25. 11., 18:00 hod. HC Wikov Hronov (venku)

sobota 28. 11., 17:00 hod. HC Děčín (domácí zápas)

středa 2. 12., 18:00 hod. BK Nová Paka (venku)

Termíny a časy utkání jsou orientační. Sledujte aktuální informace na 

webových stránkách klubu www.hcrodos.cz a facebookovém profi lu

www.facebook.com/hcdvurkralove.

Sokolští atleti v září a říjnu
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Aplikace pro chytré telefony eRouška vás anonymně 

upozorní na rizikové setkání s jiným uživatelem 

eRoušky, který byl pozitivně testován. Vy tak můžete 

ochránit sebe i své blízké před dopady COVID-19.

www.eRouska.cz
Aplikaci eRouška si stáhněte zdarma na Google Play a App Store
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