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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

Den seniorů 2021: STAROPRAŽŠTÍ PARDÁLOVÉ
1. 10. od 15:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 80 Kč

Hrají a zpívají nejznámější písně staropražské, lidové a také nejpopulárnější 

hity Karla Hašlera.

KRÁLOVÉDVORSKÁ TANČÍRNA
1. 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.

Náhradní termín, vstupenky zůstávají v platnosti.

LOUTKOVÁ REVUE – VESELÁ POUŤ
5. 10. od 9:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 80 Kč

Už samotný název nás zavádí tam, kam děti s  rodiči velice rády chodí – 

do  světa hudby, kolotočů a  říše cizokrajných zvířat. Na  pouti se s  vámi 

setkají také dvě roztomilá strašidla Kryšpín a Táhlo, ježibaba a  neposední 

hadi. V představení nás navštíví Jů a Hele a společně se přeneseme do míst 

plných kouzel, zábavy a legrace. „Hola, hola, pouť vás volá!“ 

Pořad pro děti MŠ a  I. ročníky ZŠ uvádí loutkoherecká skupina Loudadlo 

Praha.

Divadlo v předplatném 2021/2022:
MINDGAME – LÍBEZNÉ VYHLÍDKY – Anthony Horowitz
6. 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.

Náhradní termín, vstupenky zůstávají v platnosti.

Divadlo v předplatném 2019/2020:
RELATIVITA – Mark St. Germain
11. 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 mnoho let po vědcově smrti. Divadlo v Řeznické 

Praha, režie: Miroslav Táborský, hrají: Lucie Štěpánková, Miroslav Táborský, 

Kateřina Táborská.

Náhradní termín, vstupenky zůstávají v platnosti.

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

Marek Zvolánek, Stanislav Masaryk, Ondřej Jurčeka – trubka, Lukáš Moťka, 

Stanislav Penk – pozouny, Pavel Debef – bastrombón, Karel Malimá-

nek – tuba. Zazní skladby autorů: J. S. Bach, W. A. Mozart, P. I. Čajkovskij,

G. Verdi a G. Bizet a dalších.

Výstava dětských výtvarných prací v Safari Parku:
ZVÍŘE NENÍ VĚC
22. 10. – 14. 11., 9:00–18:00 hod., pavilon lidoopů a slonů Safari Parku

Výstava vybraných dětských prací XVII. ročníku výtvarné soutěže. Slavnostní 
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MC Žirafa
Nová kniha
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Slavoj

3 Městské muzeum
Top Ten Rock
Galerie minerálů

4 Pozvánky na hokej
a na fotbal
Úspěchy sportovců

5–6 Pozvánky na kulturní 
a společenské akce 
ve městě

7–8

zahájení výstavy s předáním cen se koná ve čtvrtek 21. října v Galerii Zdeňka 

Buriana v 16:00 hod.

Divadelní čtyřlístek: ČERT A KÁČA
24. 10. od 15:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 130 Kč

Nová klasická výpravná pohádka na  motivy B. Němcové v  podání herců 

Divadelní agentury Praha. Od 14:30 hod. ve foyer výtvarná dílnička pro děti.

CESTA KOLEM SVĚTA
26. 10. od 8:30 a 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 90 Kč

Známý příběh Phielase Fogga v  novém zpracování divadla SemTamFór 

Praha. Určené žákům II. stupně ZŠ.

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ CEN MĚSTA
26. 10. od 18:00 hod., sál Hankova domu

Slavnostní předání Cen města Dvůr Králové nad Labem za rok 2020 s dopro-

vodným programem v podání žáků a pedagogů ZUŠ R. A. Dvorského.

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

Hraje DJ Mirek Novotný.
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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

Milí rodiče, v  měsíci říjnu se v  Žirafce můžete 

těšit na  tradiční bazárek dětského oblečení, 

povídání s  poporodní dulou a  laktační porad-

kyní Míšou, hlídání dětí, tvoření i volnou hernu. 

Ta bude nově otevřena každý den kromě 

středy, jejíž kapacita je naplněna. Veškeré akti-

vity budou podléhat aktuálním epidemickým 

opatřením. Podrobnější informace o  akcích 

naleznete na  našem Facebooku a  webu

www.mc-zirafa.cz. Máte-li jakékoli dotazy, 

obraťte se na  nás na  našem Messengeru,

e-mailu nebo na tel. čísle 773 292 033.

VOLNÁ HERNA MC ŽIRAFA:
vstupné: 50 Kč

pondělí, čtvrtek, pátek 9:00–12:00 hod.

úterý 16:00–18:00 hod.

ŽIRAFKY VE ŠKOLCE – HLÍDÁNÍ 
DĚTÍ S PESTRÝM PROGRAMEM
každou středu 9:00–11:00 hod.

Každou středu dopoledne můžete v  MC využít 

hlídání dětí, které funguje jako školka nanečisto. 

Dětem se po  celou dobu věnují dvě zkušené 

a laskavé učitelky z mateřské školy, které zajišťují 

také zábavný program a  hry. Odkaz pro rezer-

vaci termínu, ceník a  další podrobnosti o  této 

službě naleznete na  našem Facebooku, webu 

nebo nám s jakýmkoli dotazem můžete zavolat 

na tel.: 773 292 033.

PODPŮRNÁ SKUPINA KOJÍCÍCH 
MAMINEK
každou středu od 15:00 hod., vstupné: 80 Kč

Každou říjnovou středu bude probíhat setkávání 

maminek s  poporodní dulou a  laktační porad-

kyní Michaelou Buriánkovou. Pokud máte jaké-

koliv otázky ohledně kojení a  péče o  miminko 

nebo si chcete jen popovídat, neváhejte přijít.

TVOŘENÍ PRO DĚTI A RODIČE + 
VOLNÁ HERNA
pondělí 18. 10., 9:30–10:00 hod.

volná herna 9:00–12:00 hod

Každý, kdo bude mít chuť, se může připojit 

k  našemu podzimnímu tvoření. To bude pro-

bíhat v pondělí 18. října v době otevření volné 

herny, takže se děti stihnou i vyřádit a vydová-

dět. Veškerý materiál na  výrobu bude zajištěn 

na  místě a  hotové výrobky si můžete odnést 

domů nebo je ponechat v centru jako výzdobu.

TRADIČNÍ BAZÁREK PODZIMNÍCH 
A ZIMNÍCH VĚCÍ V MC ŽIRAFA
příjem věcí: 21. a  22. 10., 9:00–12:00 hod.

a 14:00–17:00 hod.

výdej věcí: 25. 10., 9:00–12:00 hod.

a 14:00–17:00 hod.

Bazárek v  prostorách MC Žirafa, pokyny 

a  seznam věcí k  vytištění na  webu MC nebo 

k  vyzvednutí přímo v  centru, kdy je otevřeno. 

Z  kapacitních důvodů je omezen počet pro-

dávajících i  počet věcí k  prodeji (max. 50 ks). 

Ze stejného důvodu nepřijímáme k prodeji ani 

kočárky. V  případě zájmu se obraťte na  Janu 

Vávrovou,  tel.: 731  959  828. Přidělí vám pořa-

dové číslo a  domluvíte se spolu na  bližších 

podrobnostech.

říjen

1.–3. 19:00 NENÍ ČAS ZEMŘÍT, (15), akční/thriller, VB/USA, titulky 163 min. 140 Kč

2.–3. 16:30 CROODSOVI: NOVÝ VĚK, animovaný, USA, dabing 95 min. 120 Kč

5.–6. 19:00 MINUTA VĚČNOSTI, drama, ČR 81 min. 130 Kč

7.–10. 19:00 KAREL, dokument, ČR 127 min. 130 Kč

9.–10. 16:30 MYŠI PATŘÍ DO NEBE, animovaný, ČR/Fr./koprodukční 87 min. 130 Kč

12. 19:00 MARŤANSKÉ LODĚ, drama/romantický, ČR/Norsko 77 min. 110 Kč

13. 14:00
Promítání nejen pro seniory:

ZÁTOPEK, životopisný/drama, ČR/SR
130 min. 60 Kč

13. 19:00
NEBE, (12), dokument, ČR/Čína, mluveno česky s titulky, ART

Po projekci fi lmu beseda s autorem Tomášem Etzlerem
71 min. 200 Kč

14.

17.
19:00 ZBOŽŇOVANÝ, (12), komedie/drama, ČR 99 min. 120 Kč

15.–16. 19:00
JUNIORFILM – MEMORIÁL JIŘÍHO BENEŠE

Soutěž pro mladé fi lmové tvůrce, pořádá DDM Jednička

19. 19:00
JEDNOTKA INTENZIVNÍHO ŽIVOTA

(12), dokument, ČR, ART
76 min. 100 Kč

20.–21. 19:00 ZPRÁVA, (12), drama/válečný, ČR/SR/SRN 94 min. 120 Kč

23.–24. 16:30 100% VLK, animovaný, Austrálie, dabing 96 min. 120 Kč

23.–24. 19:00 DUNA, (12), dobrodružný/sci-fi , USA, dabing 155 min. 130 Kč

26. 19:00
MILAN KUNDERA: OD ŽERTU K BEZVÝZNAMNOSTI

dokument, ČR, ART
95 min. 100 Kč

27.–28. 19:00 BLACK WIDOW, (12), akční/dobrodružný, USA, dabing 134 min. 100 Kč

30.–31. 16:30
ADDAMSOVA RODINA 2

rodinný/animovaný, USA/VB/Kanada, dabing
93 min. 130 Kč

30.–31. 19:00 HALLOWEEN ZABÍJÍ, (15), horor/thriller, USA/VB, titulky 105 min. 130 Kč

Více informací o programu Kina Svět na září 2021 najdete na webu www.kino-svet.cz.

Nová kniha
SOUBOR BÁSNÍ, JEŽ TI ŽITÍ ZKRÁSNÍ ANEB O LÁSCE A MILOVÁNÍ – NOVÁ 
KNIHA ZESNULÉHO KRÁLOVÉDVORÁKA JUDR. VÁCLAVA HÁJKA
Dne 20. června 2021 zemřel ve věku 97 let JUDr. Vác-

lav Hájek. Narodil se v Radkyni, ale od útlého věku 

žil ve Dvoře Králové nad Labem. Pracoval jako pod-

nikový právník v  národním podniku Juta a  poté 

v národním podniku Tiba, a ve zdejším sboru Církve 

československé husitské. Byl aktivním skautem 

a fi latelistou. Po sametové revoluci pomáhal svému 

mladšímu bratrovi, prvnímu polistopadovému 

demokraticky zvolenému starostovi města Dvůr 

Králové nad Labem, Ing.  Radomilu Kačerovskému. 

V té době ještě vykonal advokátní zkoušku a působil 

jako právník – advokát.

I přes své zdravotní problémy bral život optimisticky 

s neskutečným elánem až do konce života.

Posledních šest měsíců jsme spolu trávili víkendy. 

Poslouchali jsme hudbu, hráli společenské hry, vařili, vedli konverzace na různá témata a hlavně jsme 

dávali do kupy jeho sbírku básní. Ta vyšla tři týdny po jeho skonu s názvem Soubor básní, jež Ti žití 

zkrásní aneb o lásce a milování. Po přečtení sbírky si každý může udělat obrázek o autorovi sám.

Kontakt pro zájemce o zakoupení knihy: nemcova.irena@tiscali.cz, tel.: 603 143 577.

Irena Němcová

UPOZORNĚNÍ
Vzhledem k aktuální epidemické situaci v  ČR apelujeme na občany, aby si před návštěvou 

vybrané společenské, kulturní nebo sportovní akce u pořadatelů ověřili, zda se skutečně koná 

a jaká hygienická opatření je třeba při její návštěvě dodržovat.                     redakce NKR
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Městská knihovna
Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové n. L.,

Tylova 512; www.slavoj.cz,

e-mail: knihovna@slavoj.cz,

tel.: 499 318 320-322, 721 390 348, 606 531 153

REGISTRACE DO KNIHOVNY ZDARMA
4.–9. 10.

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

běhu Týdne knihoven.

KRÁLOVÉDVORSKÉ KNIHOMRNĚ
5. 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 celorepublikového projektu 

S knížkou do života – Bookstart. Děti si se skřítkem Knihovníčkem budou 

povídat o svátku Halloween, který k říjnu neodmyslitelně patří.

Marta Zemanová:
BABIČKA B. NĚMCOVÉ – SKUTEČNOST ČI SEN? 
6. 10. 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 Babičky 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.

LiStOVáNí:
SOBĚSTAČNÝ (Zuzana Dostálová)
25. 10. od 18:00 hod., městské muzeum, vstupné: 120 Kč

Štěpánovi je jedenáct a celý jeho svět závisí na dospělých. Jenže co si počne 

ve chvíli, kdy se jeho táta nejspíš zbláznil – odstěhoval se, nechal si narůst 

plnovous a z kalhot mu koukají kotníky. Tátova nová přítelkyně nemá Ště-

pána moc v  lásce, přijde si nadbytečný. Jeho máma vzdychá, šetří úplně 

na všem a vypadá to, že jí není dobře. Štěpán si proto přeje hlavně jednu 

věc – co nejrychleji vyrůst a být soběstačný. I když je tu hlavním hrdinou 

Štěpán a jeho čtyři roky života, je to především sonda do světa dospělých.

Účinkují: Markéta Lánská, Jiří Ressler (alt. Lukáš Hejlík) a  autorka Zuzana 

Dostálová.

Koná se v  sálu Špýcharu městského muzea. Vstupné 120 Kč, předprodej 

v knihovně v oddělení pro dospělé.

Loutková scéna Klíček:
ČERVENÁ KARKULKA
16. 10. od 15:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 30 Kč, 20 Kč

Maňásková pohádka pro děti v podání královédvorského loutkového diva-

dla Klíček.

Pohádkoterapie:
ABRAKADABRA 
22. 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. Také ochutnáme dýňovou limonádu a vytvoříme si tradiční 

halloweenskou výzdobu.

Program je určen pro děti od 7 let. Koná se v sálku knihovny. Vstup zdarma.

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

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

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

VÝSTAVA BONSAJÍ
9. 10., 10:00–16:00 hod., vstupné: dobrovolné

DDM Jednička ve  spolupráci se členy České bonsajové asociace pořádá 

v  sobotu 9. října na  zahradě DDM Jedničky výstavu bonsají. Dozvíte se 

spoustu zajímavých informací o péči o bonsaje a možnostech jejich úprav. 

Jako součást výstavy budete moci zhlédnout i praktické ukázky úprav bon-

sají. Těšíme se na vaši návštěvu.

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

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

akce Zavírání turistické sezony pořádané sdružením Podzvičinsko. Těšíme 

se na vaši účast a spoustu krásných draků na obloze. Vstup zdarma. Bližší 

informace u Ivety Hanušové.

KRÁLOVÉDVORSKÝ FESTIVAL MLADÝCH 
AMATÉRSKÝCH TVŮRCŮ
12.–16. 10., Kino Svět

Za  fi nanční podpory Ministerstva kultury ČR a  Královéhradeckého kraje, 

ve  spolupráci s  městem Dvůr Králové nad Labem a  dalšími partnery zve 

DDM Jednička na přehlídku neprofesionální fi lmové tvorby mladých ama-

térských fi lmařů. Pro děti z mateřských škol je určeno pásmo animovaných 

pohádek, pro žáky základních a středních škol pak předprojekce a odborné 

workshopy. Zájemce ze široké veřejnosti zveme na soutěžní projekci ama-

térských fi lmů přihlášených do soutěže Juniorfi lm, která proběhne v pátek 

a v sobotu. V porotě uvidíte herce, scénáristy, producenty nebo dramaturgy. 

Srdečně zveme fi lmové fanoušky i všechny další zájemce. Vstup na soutěžní 

projekce je pro veřejnost zdarma! Na  akci budou platit aktuální protiepi-

demická opatření týkající se kulturních akcí. Bližší informace a  podrobný 

program naleznete na  letáčcích a  také na  webových stránkách Filmdatu

www.fi lmdat.cz a DDM Jednička www.ddmdvurkralove.cz.

TAJNÝ VÝLET
23. 10., přihlášky do 11. 10., cena: bude upřesněna

Další akce z cyklu Rodinné výpravy povede opět na zajímavá, méně známá 

místa a  za  šikovnými lidmi. Zúčastnit se mohou větší děti i  dospělí. Cíle 

výletu se i  tentokrát dozvíte v  autobusu na  začátku cesty.  Podmínkou 

konání akce je minimální účast 15 lidí, přihlášky nejpozději do  11. října. 

S sebou si nezapomeňte: občerstvení, drobné kapesné, kopii průkazu pojiš-

těnce. Cenu upřesníme, bližší informace u Vladimíra Jiřičky.

SOBOTNÍ KERAMIKA – MODELOVÁNÍ I.
23. 10., 14:00–17:00 hod., cena: 40 Kč děti do 15 let, 80 Kč ostatní

Pro zájemce o  keramické tvoření, které nebylo z  důvodu covidu v  loň-

ském roce v DDM Jednička možné uskutečnit, nabízíme možnost dohnat 

ztracené na  čtyřdílném cyklu víkendové keramiky. Ta se uskuteční takto: 

23. října – modelování I., 27. listopadu – glazování I., 12. března – modelo-

vání II., 30. dubna – glazování II. Keramická dílna je otevřena všem zájem-

cům – dětem i dospělým. Pracuje se na libovolné téma a vypálené výrobky 

si po naglazování a následném výpalu odnesete domů. 

Cena: 40 Kč/hod. děti 6–15 let, 80 Kč/hod. mládež a  dospělí, 80 Kč/hod. 

dospělý + dítě do  6 let při společné práci (cena zahrnuje veškerý mate-

riál a  výpal). Přihlášky a  rezervace míst na  www.ddmdvurkralove.cz/akce/

rezervacniformular. Přihlašování bude možné pouze do naplnění kapacity 

keramické dílny. Přihlásit se můžete na  jednu, dvě nebo tři hodiny. Bližší 

informace u Sylvie Černotové.

Jarní prázdniny: AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ 
27. 10., 8:00–16:00 hod., přihlášky do 20. 10., cena: 200 Kč

Pro všechny děti od 6 let pořádáme tradiční prázdninovou Halloweenskou 

akci. Těšit se můžete na dlabání donesených dýní, hry a  tvoření. S sebou: 

oblečení a obuv do budovy a ven, středně velkou dýni, svačinu. Cena 200 Kč 

zahrnuje oběd a  materiál. Přihlášky nejpozději do  20. října 2021. Bližší 

informace u Sylvie Černotové.

TURNAJ V BOWLINGU
29. 10., 10:00–13:00 hod., Cosmo Bowling, přihlášky do 22. 10., cena: 100 Kč

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. Cena: 100 Kč, při-

hlášky nejpozději do 22. října 2021. Bližší informace u Veroniky Málkové.

Připravujeme na listopad:
6. 11.: Uspávání strašidel;

27. 11.: Praha plná pokladů – tradiční výlet před začátkem adventu z cyklu 

Rodinné výpravy;

27. 11.: Sobotní keramika – glazování I.
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Bohoslužby ve městě
ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV

Římskokatolická farnost – Děkanství Dvůr Králové n. L.

kostel sv. Jana Křtitele, Palackého 99 

každou neděli od 8:00 hod. a od 9:30 hod. 

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ

Náboženská obec CČSH ve Dvoře Králové nad Labem

Husův sbor, Legionářská 1311 

každou neděli od 9:00 hod.

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Farní sbor ČCE 

Sbor českobratrský, nám. Odboje 1128 

každou neděli od 9:00 hod.

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

Hlavní budova, Expozice textilního tisku:

úterý–pátek: 9:00–12:00 hod., 13:00–16:00 hod., víkendy: 13:00–17:00 hod.

Výstavní sál ve Staré radnici:

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

Ve svátek 28. 10. 2021 bude otevřeno jako o víkendu

Výstava: BÍLÁ MÍSTA KONCE VÁLKY VE DVOŘE KRÁLOVÉ 
NAD LABEM: VÁLEČNÁ VÝROBA A NUCENÉ NASAZENÍ
17. 9. – 21. 11., výstavní sál ve Špýcharu, vstupné: 40 Kč, 20 Kč

Výstava se zaměřuje na bližší poznání jednoho z významných a zajímavých, 

přesto dosti opomíjených úseků 2. světové války v našem městě. Je to téma, 

o kterém široká veřejnost příliš neví a také nemluví. Shrnuje dohledaná objek-

tivní data a  podrobnosti o  tajné válečné výrobě leteckých motorů Junkers. 

Návštěvníci se dozví, kdy a proč se část textilních továren v našem městě pře-

měnila na výrobu leteckých součástek Junkers, kde všude a co se vyrábělo. 

Výstava poodkryje, jak žili lidé z našeho města pracující v těchto továrnách 

nebo ti, kteří byli přivezení do Dvora Králové nad Labem na nucené práce, ale 

i kde zde byla různá ubytovací zařízení. Tato výjimečná výstava vznikla ve spo-

lupráci s Muzeem a Pojizerskou galerií v Semilech, p. o., archivem v Zámrsku, 

Leteckým muzeem Kbely, Česko-německým fondem budoucnosti, Vojen-

ským historickým ústavem, Ing. Josefem Jiránkem a řadou soukromých osob. 

Výstava: POEZIE NITĚ
25. 9. – 31. 10., výstavní sál ve Staré radnici, vstupné: 30 Kč, 15 Kč

Sdružení textilních výtvarníků, členů Syndikátu výtvarných umělců, před-

staví autorskou tvorbu v oboru tapiserie, krajky a textilní aplikace jedenácti 

svých umělců. Profesionální tvůrci uměleckého textilu, jimž je společné 

odborné vzdělání, ať už na středních uměleckých školách nebo na Vysoké 

škole uměleckoprůmyslové v Praze, se mimo svou uměleckou tvorbu věnují 

i  restaurování historických textilií nebo pedagogické činnosti. Přijďte se 

podívat a obdivovat krásná a nápaditá textilní díla.

PROCHÁZKA PO STOPÁCH TOVÁRNY JUNKERS 
VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM
3. 10. od 13:00 hod., sraz před kostelem sv. Jana Křtitele, vstupné: 50 Kč

Výjimečná procházka městem po historii působení továrny Junkers ve Dvoře 

Králové nad Labem. S  fungováním továrny, životem nuceně nasazených 

a  dalšími dosud nezveřejněnými fakty nás seznámí historik semilského 

muzea pan PhDr. Tomáš Chvátal, PhD., na procházku není nutná rezervace.

Přednáška: 
PODZIM 1938 V ČESKOSLOVENSKÉM POHRANIČÍ
21. 10. od 17:00 hod., přednáškový sál ve Špýcharu, vstupné: 30 Kč

V 30. letech 20. století předvedla československá armáda spolu s civilním oby-

vatelstvem naprosto vynikající výkon v  přípravě na  obranu republiky proti 

nacistickému Německu. Nakonec nebylo bohužel vojákům dopřáno bránit 

republiku proti agresorovi. Muži odešli z hranic, ale spousta z nich se nevzdala. 

Z některých obránců republiky se posléze vyklubali například strůjci atentátu 

na říšského protektora Reinharda Heydricha. Přednáška posluchače seznámí 

se soustavou pevností a pevnůstek budovaných v letech 1935–1938, známou 

pod jménem Benešova linie, a s událostmi roku 1938.

Semináře v Domově sv. Josefa
SEMINÁŘE PRO NEMOCNÉ 
ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU 
A PEČUJÍCÍ OSOBY
21. 10. a 4. 11., v areálu Domova sv. Josefa v Žirči, 

účast zdarma, registrace do 14. 10. a 27. 10.

Vstoupila do  vašeho života roztroušená skleróza? 

Řešíte věci, se kterými jste se dosud nepotkali? Máte 

plnou hlavu otázek? 

Příprava podzimní série vzdělávacích seminářů 2021 

pro pečující osoby a  nemocné RS je v plném proudu. Program v obou 

dnech bude uzpůsoben požadavkům přihlášených. Všechny přednášky 

budou v příjemném prostředí barokního areálu Domova sv. Josefa v Žirči 

u Dvora Králové nad Labem. Účast na seminářích je bezplatná, ale prosíme 

o registraci nejpozději týden předem (do 14. 10. a 27. 10.) Pro více infor-

mací sledujte web www.domovsvatehojosefa.cz. Tyto semináře se mohou 

konat díky projektu Domovenka.cz. Kontakt pro zájemce a více informací:

poradna@dsj-zirec.cz, tel.: 491 610 620, 734 333 618.

Domov sv. Josefa v Žirči, www.domovsvatehojosefa.cz

Zveme do galerie minerálů
GALERIE DRAHÝCH KAMENŮ A MINERÁLŮ VE DVOŘE 
KRÁLOVÉ NAD LABEM
otevřeno denně 10:00–18:00 

hod. (mimo sezonu úterý–

neděle)

adresa: V Zahrádkách 2378,

Dvůr Králové nad Labem, 

vstupné: 150 Kč, 100 Kč,

skupiny: 50 Kč/os.

Všechny příznivce minerálů 

a  drahých kamenů zveme 

do  nové výstavní galerie 

minerálů fi rmy Blaha, která se 

obchodem s  minerály zabývá 

již více než 30 let. V  příjem-

ném prostředí nové galerie najdete na  5  000 kusů minerálů a  drahých 

kamenů z  českých lokalit i z  celého světa. Nechybí ani unikátní sbírkové 

minerály, kolekce vltavínů nebo českých achátů. Pro návštěvníky je k dis-

pozici také kavárna s posezením v galerii nebo obchůdek, kde si mohou 

minerály, drahokamy či šperky zakoupit. Kontakt a rezervace pro skupiny:

www.mineral-blaha.cz, e-mail: obchod@mineral-blaha.com, tel.: 725 381 321.

Top Ten Rock
Palackého 89, Dvůr Králové nad Labem,

web: hudebni-klub-top-ten-rock.webnode.cz,

www.facebook.com/Hudební-klub-Top-Ten-Rock, tel.: 603 821 217

ZNOUZECNOST A UNIKÁTNÍ POPCORN
pátek 8. 10. od 19:00 hod., předprodej: 200 Kč, na místě 250 Kč

Kapela, která vznikla z  plzeňské scény 80. let 20. století jako nástupnické 

těleso po  skupině Zastávka Mileč. Je defi nována svou punkovou pověstí 

a schopností napsat popovou písničku i folkovou baladu. Unikátní Popcorn 

je rocková kapela z Velichovek.

ABRAXAS
sobota 9. 10. od 20:00 hod., předprodej: 200 Kč, na místě 250 Kč

Abraxas v roce 2016 oslavil již 40. narozeniny a zároveň vydal u Supraphonu 

„Nekonečný boogie – Best of “ se 40 písněmi skupiny. Letos tedy oslavili

45 let na scéně. Koncert je sestaven z hitů skupiny ze všech období, takže si 

každý přijde na to své.

STANDA ŠTĚP A FOUSÁČ
čtvrtek 28. 10. od 18:00 hod.

Muzikant s velkým potenciálem Standa Štěp je hráč na elektrickou i na akus-

tickou kytaru. Hraje rock, folk, blues, ale ani ostatní žánry mu nejsou cizí. Har-

monikář Fousáč s repertoárem z vlastní kuchyně, naleštěný a dobře znějící 

akordeon – příjemný oddechový zážitek.
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Ve čtvrtek 16. září 

uspořádal cykloklub

Carla.kupkolo.cz další 

závod pro děti ze škol

a školek Královédvorska.

I když předpověď slibovala 

deštivé počasí, v Schul-

zových sadech to vypa-

dalo úplně jinak. Celkem 

121 závodníků přivítalo 

dokonce i sluníčko. Závodů 

se zúčastnily nejen děti, 

ale také několik rodičů 

na čemkoliv a poprvé byl

i krátký sprint maminek 

s kočárky. Pro děti byla připravena i překážková dráha pro jízdu zručnosti

a řada drobností.

Luděk Novotný, Carla.kupkolo.cz

Závodu Na kole Schulzovými 
sady se zúčastnilo 121 dětí

Sokolské aktivity v létě a na podzim
Letošní léto proběhlo bez tradičního tábora 

na  Ježkově. Jistě jste zaznamenali, jaká zkáza 

postihla naše tábořiště a  již postavený tábor 

těsně před zahájením, kdy ničivá vichřice poká-

cela další stromy v  jeho okolí. Stromy pobořily 

střechu na chatě a bohužel zničily i několik stanů. 

Byli jsme velmi rádi, že v táboře ještě nikdo nebyl.

V srpnu se Anežce Holanové podařilo vybo-

jovat titul Mistryně republiky v OCR, což jsou 

populární překážkové běhy, kterých se sokolové 

pravidelně úspěšně účastní. V  srpnu jsme také 

uspořádali několik sportovních soustředění. Své 

soustředění měly starší gymnastky, mladší gym-

nastky a  společné sportovní soustředění měli 

atleti a gymnasté a také oddíl trampolín. Celkem 

absolvovalo soustředění osmdesát dětí.

Atleti využili týdenní rozjezd a  pokračovali 

v pravidelných trénincích. Hned z kraje školního 

roku byly zahájeny atletické soutěže, do  kte-

rých nastoupila družstva přípravek, mladšího 

žactva a starších žákyň. Čtrnáct dívek a chlapců 

pak odcestovalo do Brna, kde se zúčastnilo tra-

dičních Evropských dětských atletických her. 

Na  těchto hrách se podařilo našim zástupcům 

dosáhnout mnoha nových osobních rekordů 

a také solidních umístění. Martin Palan si dosko-

čil do výšky 148 cm pro 5. místo, Markéta Síbrová 

postoupila do fi nále míčku, kde obsadila rovněž 

5. místo (42,47 m), Adéla Sedláčková výkonem 

31,31 m obsadila 7. místo mezi čtyřicítkou oště-

pařek, sedmý byl také Matěj Kubíček ve  vrhu 

koulí (9,48 m), František Šturm zaběhl solidně 

800 m (2:34,11 min.) a obsadil mezi šedesátkou 

závodníků 11. místo, nové osobní rekordy si 

vytvořili M. Lukáš a  M. Palan na  60 m, L. Vond-

roušová v běhu na 60 i na 800 m. K. Schreiberové 

uteklo fi nále míčku o 20 cm (33,58 cm). Skončila 

9. mezi šedesátkou závodnic. 

Je důležité dodat, že sedm z  našich závodníků 

absolvovalo ještě před tímto závodem fi nále 

Odznaku všestrannosti, kde absolvovali deset 

náročných disciplín, takže jejich výsledky byly 

více než obdivuhodné, závodili přesně podle 

hesla: „Vždyť jsi sokol, to dáš!“

Naši atleti se neztratili ani na  krajských pře-

borech, kde Tereza Grusová obsadila 3. místo 

v míčku (45,53 m), L. Vondroušová a A. Erbenová 

obsadily první dvě místa v kouli, M. Palan vyhrál 

výšku a  M. Lukáš skončil třetí, M. Palan vyhrál 

dálku, N. Bořková byla v dálce druhá. M. Síbrová 

byla čtvrtá v oštěpu, když na třetí místo ztrácela 

26 cm. Chlapecká štafeta (Palan, Lukáš, Holan, 

Erban) vybojovala bronzovou medaili v  běhu 

na 4 x 60 m. Za zmínku stojí výkon O. Schreibera, 

který, ač gymnasta, hodil v závodech mužů oště-

pem 800 g 38,63 m, E. Špatenková pak oštěpem 

600 g hodila v závodě žen 32,58 m.

Bylo zahájeno cvičení ve všech našich oddílech, 

z nichž některé již máme plně obsazeny. Nyní nás 

čeká župní přebor v přespolním běhu, závod pří-

pravek ve vícebojích a také závod ve šplhu, který 

pořádá náš oddíl šplhu. K  tomu, jak je v  Sokole 

zvykem, přibývají společenské akce. Tou nejdů-

ležitější je organizace Památného dne sokolstva.

Rádi bychom touto cestou poděkovali neznámé 

dárkyni, která donesla do sokolovny dar

v podobě dvou párů treter. Děkujeme!

Mgr. Pavlína Špatenková

TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Velká cena Podkrkonoší ve šplhu na laně a na tyči
neděle 3. října, sportovní hala ZŠ Strž

V neděli 3. října se ve sportovní hale Strž uskuteční první ročník závodu ve 

šplhu, a to za účasti světových rekordmanů a mistrů České republiky. Muži 

elitní kategorie šplhají na 8metrovém laně, ženy, dorost a příchozí na laně 

4,5 m. Jsou připraveny závody i pro děti, které si mohou zvolit šplh na tyči, 

nebo šplh na laně o délce 3 metry. Přijďte si zazávodit nebo se podívat.

Jiří Schreiber, TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Setkání nad přípravou běžkařských tratí na 
Královédvorsku 
čtvrtek 14. října od 18:00 hod., salonek restaurace Za Vodou

Ve čtvrtek 14. října od 18:00 hod. se v penzionu Za Vodou uskuteční setkání 

zájemců o co nejlepší a včasné zajištění úpravy běžkařských tratí na Krá-

lovédvorsku v případě, že napadne dostatek sněhu. Na akci bude prezen-

tován výsledek první úspěšné zimy 2021 včetně hospodaření s prostředky 

sponzorů a obcí. Dále budou diskutovány plány na zimu 2021–2022. Svoji 

účast prosím potvrďte na e-mail: jan.holan2013@gmail.com.

Jan Holan, koordinátor projektu

Nenechte si ujítPozvánka na fotbal
TJ Dvůr Králové nad Labem – Muži A, Divize C:

neděle 3. 10., 15:00 hod. Velké Hamry (domácí zápas)

sobota 9. 10., 15:00 hod. Náchod (venku)

neděle 17. 10., 14:30 hod. Poříčany (domácí zápas)

sobota 23. 10., 14:30 hod. Vysoké Mýto (venku)

neděle 31. 10., 14:30 hod. Kutná Hora (domácí zápas)

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

neděle 3. 10., 15:00 hod. Železnice (venku)

neděle 10. 10., 15:00 hod. Kobylice (domácí zápas)

neděle 17. 10., 14:30 hod. Stará Paka (venku)

neděle 24. 10., 14:30 hod. Žacléř (domácí zápas)

sobota 30. 10., 14:00 hod. Nová Paka (domácí zápas)

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

Pozvánka na hokej
Utkání 2. liga – Sever:

sobota 2. 10., 17:00 hod. HC Draci Bílina (domácí zápas)

středa 6. 10., 18:00 hod. BK Nová Paka (venku)

sobota 9. 10., 17:00 hod. Mostečtí lvi (domácí zápas)

sobota 16. 10., 17:00 hod. HC Letci Letňany (venku)

středa 20. 10., 18:00 hod. HC Wikov Hronov (domácí zápas)

sobota 23. 10., 17:00 hod. HC Děčín (venku)

středa 27. 10., 18:00 hod. HC Vlci Jablonec n. N. (domácí zápas)

sobota 30. 10., 17:00 hod. HC Draci Bílina (venku)

Časy utkání jsou orientační, sledujte web www.hcrodos.cz.

Lyžařská škola ve Dvoře Králové
I pro nadcházející sezonu nabízí Lyžařská a snowboardová 

škola SK Tatran Hradec Králové své služby lyžařům a snow-

boardistům ze Dvora Králové nad Labem a okolí. Od ledna 

do března 2022 bude vyjíždět autobus přímo ze Dvora 

do Ski areálu SKIMU Horní Malá Úpa 5 až 8 sobot. Kvalifi kovaní instruktoři

s letitou praxí se budou věnovat všem zájemcům od 4 let s jakoukoliv úrovní 

dovednosti. Lyžování probíhá ve družstvech i jako individuální výuka. 

Účastníci se mohou těšit také na teplý oběd, závěrečné (nepovinné) závody, 

odměny, fota a kupu legrace. Bližší informace najdete na www.sktatran.cz,

www.facebook.com/sktatran či na tel.: 775 174 221.
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O letních prázd-

ninách pro-

běhl Světový 

a  Evropský 

pohár univer-

zit v  klasickém 

(RAW) silovém trojboji 2021. Zúčastnila se 

jej i  reprezentantka oddílu silového trojboje 

POWERLIFTING DK ze Dvora Králové nad Labem. 

A nezklamala!

Na  obou pohárových soutěžích totiž starto-

vala i  naše závodnice Dominika Jansová, která 

úspěšně reprezentovala Západočeskou univer-

zitu v Plzni. Z obou soutěží si odvezla medaile, 

pohár a  také několik národních rekordů, a  to 

i ženských! 

SP univerzit v klasickém silovém 
trojboji Litva, Vilnius, 5.–10. 7. 2021
Již v červenci se konal v Litvě Světový pohár uni-

verzit v  klasickém (RAW) silovém trojboji. Zde 

Dominika vybojovala 2. místo v  kategorii ženy 

do 63 kg a také získala pohár za 2. místo v abso-

lutním pořadí mezi ženami!

Výkony – dřep: 135 kg; benčpres: 87,5 kg 

(2x juniorský národní rekord – benchpress 

v  rámci trojboje + benchpress samostatně); 

mrtvý tah: 175 kg (juniorský + ženský národní 

rekord); výkon: 397,5 kg (juniorský národní 

rekord). Umístění: 2. místo v kategorii do 63 kg / 

2. místo absolutně.

EP univerzit v klasickém silovém 
trojboji Francie, Mérignac, 
27.–28. 8. 2021 
Na  konci srpna se konal ve  Francii Evropský 

pohár univerzit, zde se naše závodnice umístila 

na 2. místě v kategorii ženy do 63 kg a v absolut-

ním pořadí skončila s celkovým počtem 91,4 GL 

bodů na krásném 4. místě! Dle přepočtu bodů se 

Dominika tímto výkonem stala vůbec historicky 

nejsilnější ženou Českého svazu silového troj-

boje (ČSST) v RAW silovém trojboji napříč všemi 

kategoriemi, a to už jako juniorská závodnice! 

Výkony – dřep: 140 kg (juniorský národní 

rekord); benčpres: 90 kg (2x juniorský národní 

rekord – benchpress v  rámci trojboje + bench-

press samostatně); mrtvý tah: 175 kg; výkon: 

405 kg (juniorský + ženský národní rekord). 

Umístění: 2. místo v kategorii do 63 kg / 4. místo 

absolutně.

Jakub Veselý 

POWERLIFTING DK

Nejsilnější žena v historii silového trojboje České 
republiky je ze Dvora Králové nad Labem

Díky ochotě trenérů oddílu atletiky TJ Dvůr 

Králové nad Labem mohli naši malí atleti 

trénovat i  přes prázdniny. Hned druhý den 

po  prázdninách na  závodech mladšího žactva 

ukázal své nadání Adam Hulík, který zaběhl 

300 metrů za  44,63 s. a  vybojoval stříbrnou 

medaili. Ve  druhé disciplíně, hod kriketovým 

míčkem, obsadil 4. místo výkonem 51,67 metru. 

Třetí a  zároveň poslední kolo Krajského pře-

boru družstev a  jednotlivců mladšího žactva 

se konalo v  Jaroměři, kde se Natálii Růžičkové 

zadařilo v hodu oštěpem. Výkonem 26,26 metru 

získala bronzovou medaili. Naše čtyři děvčata 

ve složení Cecílie Sedláčková, Eliška Munzarová, 

Natálie Růžičková a  Nela Glosová si zaběhla 

poslední závod sezony 4x60 m v čase 36,29 s.

Poslední kolo staršího žactva pořádal náš oddíl 

a naši zástupci svými výkony nezůstali pozadu. 

V  hodu diskem výkonem 26,11 m vybojovala 

bronzovou medaili Zuzana Sedláčková. Výborný 

čas 20,97 s zaběhla Adriana Davidová na 150 m 

a  obsadila 2. místo. V  hodu diskem se dařilo 

i  chlapcům. Jakub Kňákal obsadil 4. místo 

výkonem 32,29 m a  Antonín Malich 5. místo 

výkonem 29,77 m. Pochvalu obdržela děvčata 

ve štafetě 4x60m. Ve složení Zuzana Sedláčková, 

Nicole Kozáková, Nela Hillermannová a Adriana 

Davidová doběhla jen těsně na 4. místě ve velmi 

dobrém čase 33,37 s.

Pro většinu dětí skončila závodní sezona. Ale 

naše dvě vrhačky Kateřinu Ježkovou a  Zuzanu 

Sedláčkovou ještě čekají ty největší závody. 

Probojovaly se svými letošními výkony na  Mis-

trovství ČR žáků a žákyň, které se koná v Mladé 

Boleslavi.

Tuto sezonu jsme ukončili večírkem, kde jsme se 

rozloučili s  nedávno zesnulým Oldřichem Voň-

kou. Pozvání na  toto setkání přijali bývalí i  ny-

nější členové a závodníci oddílu, kteří zavzpomí-

nali na společně prožité okamžiky.

Dagmar Sedláčková

oddíl atletiky TJ Dvůr Králové nad Labem

Úspěchy královédvorských atletů

V neděli 12. září 2021 pořádal oddíl mládeže HC 

Rodos Dvůr Králové nad Labem 4. ročník turnaje 

v  ledním hokeji mladších žáků O  pohár města 

Dvora Králové nad Labem.

Na  ploše zimního stadionu pod Hankovým 

domem se sjelo celkem 5 týmů – HC Rodos Dvůr 

Králové nad Labem, HC Spartak Choceň, TJ Loko-

motiva Česká Třebová, HC Frýdlant a  Morava 

Hockey Bolts (výběr hráčů Jižní Moravy – např. 

Hodonín, Břeclav a Velké Meziříčí).

Vzájemná utkání byla doplněna dovednost-

ními soutěžemi – nájezdy a rychlostním kolem. 

Celý den jsme sledovali žákovský hokej, někteří 

hráči v  podstatě poprvé okusili „velký hokej“ 

– hru na  celé hřiště včetně ofsajdů a  zakáza-

ného uvolnění, střídání za  hry. Hoši se snažili, 

bojovali o  každý bod, žádný ze zápasů nebyl 

„odevzdaný“. 

O  Pohár města mezi sebou bojovali hoši z  TJ 

Lokomotiva Česká Třebová a  Morava Hoc-

key Bolts, jejich vyrovnaný výkon potvrdila 

i  konečná tabulka (obě mužstva získala shod-

ných 14 bodů) a o vítězi rozhodl až počet vstře-

lených branek, vítězem Poháru se tak stalo 

mužstvo TJ Lokomotiva Česká Třebová.

Naši hokejisté hráli v  nové sestavě, mezi zku-

šenější hráče ročníku 2009 přibyli mladší hráči 

ročníku 2010. K  utkání nastoupili: Štěpán Lexa 

a  Jaroslav Nechanický (brankáři) – Štěpán 

Vaňura, František Horák, Šimon Karban, Vojtěch 

Rutrle a Štěpán Kubica (obránci) – Ondřej Něme-

ček, David Řeháček, Adam Ševců, Denis Bartoš, 

Jan Pavlis, Ondřej Nápravník a Tony Hroch (útoč-

níci). Pod vedením trenérů Patrika Fořta, Aleše 

Němečka a  Jana Pavlise tým HC Rodos Dvůr 

Králové nad Labem obhájil loňské bronzové 

medaile. 

Celý turnaj skvěle moderoval Michal Vágner, 

na stadionu vládla přátelská atmosféra, fanoušci 

povzbuzovali své hráče, všichni se hokejem 

bavili.

Pořadatelům, partnerům turnaje – městu Dvůr 

Králové nad Labem, společnostem Carla, s. r. o., 

Dvůr Králové nad Labem, Dubea, s. r. o., Dube-

nec a Pekárna Roland Kohoutov a také rodičům, 

kteří zajistili organizaci a občerstvení, děkujeme 

za prima den se sportem.

Bohumíra Horáková

za rodiče mladších žáků HC Rodos

Mladší žáci HC Rodos získali bronz
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VEŘEJNÉ BRUSLENÍ – ŘÍJEN
na zimním stadionu pod Hankovým domem

Veřejné bruslení

Neděle 3. 10. 2021, 13:15–14:45 hod.

Sobota 9. 10. 2021, 13:00–14:30 hod.

Neděle 10. 10. 2021, 13:15–14:45 hod.

Sobota 16. 10. 2021, 15:30–17:00 hod.

Neděle 17. 10. 2021, 13:00–14:30 hod.

Neděle 24. 10. 2021, 13:00–14:30 hod.

Středa 27. 10. 2021, 13:00–14:30 hod.

Čtvrtek 28. 10. 2021, 13:00–14:30 hod.

Pátek 29. 10. 2021, 13:00–14:30 hod.

Sobota 30. 10. 2021, 13:00–14:30 hod.

Neděle 31. 10. 2021, 13:15–14:45 hod.

Bruslení s hokejkami – vždy v čase 11:00 až 12:15 hod.

Neděle: 9. 10., 17. 10., 24. 10. 2021

Podzimní prázdniny denně: středa 27. 10. až sobota 30. 10. 2021

Změna programu vyhrazena, sledujte prosím web www.tsdvur.cz.
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