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Hankův dům
Předprodej vstupenek (kavárna Hankův dům),
e-mail: mannova.lenka@hankuv-dum.cz, 
tel.: +420 499 320 110;  www.hankuv-dum.cz

DEN SENIORŮ – „Co s načatým večerem aneb to bývaly hity“
1. 10. od 16:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 30 Kč
Zazpívají Marie Hanzelková a Jiří Škvára, které doprovodí dechová hudba 
Přívoranka.

ZAHRADA
2. 10. od 8:30 a 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 60 Kč
Inscenace Divadla Krapet Praha na  motivy knihy Jiřího Trnky pro děti MŠ 
a I. ročníky ZŠ.

O KOCOURU MIKEŠOVI – Divadelní čtyřlístek
4. 10. od 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 100 Kč
Veselá pohádka na motivy knihy Josefa Lady. Divadlo Scéna Zlín.

BLÁZNIVÝ PETŘÍČEK
7. 10. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 420 Kč, 400 Kč, 380 Kč
Divadelní hra aneb gangsterská pohádka na  motivy filmu J. L. Godarda. 
Hrají: Tatiana Vilhelmová a Vojtěch Dyk.

KUMŠT – hra v předplatném
13. 10. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 290 Kč, 270 Kč
Komedie o třech nerozlučných kamarádech, o  jejich uzavřeném pánském 
spolku a o tom, že i banální spor může jinak poklidné vztahy vážně narušit. 
Hrají: Csongor Kassai, Martin Mňahončák a další.

KEŇA, TANZÁNIE, ZANZIBAR
15. 10. od 9:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 45 Kč
Nový atraktivní pořad z oblasti východní Afriky fotografa a cestovatele Vác-
lava Špillara. Pořad pro žáky ZŠ a studenty středních škol.

MÓDNÍ TRENDY– podzim zima 2015–2016
16. 10. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 140 Kč, 120 Kč
Módní přehlídka firmy Agiss praktik móda.

427. koncert KPH: FAMILY HÖNIG KVARTET
20. 10. od 19:00 hod., salonek Hankova domu, vstupné: 130 Kč
Sylva Hönigová – klavír, Jaromír Hönig – flétna, Silvie Hönigová – flétna, 
René Hönig – flétna.

HANA ZAGOROVÁ A PETR REZEK 
22. 10. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 590 Kč, 490 Kč 
Umělci vystoupí za doprovodu skupiny Boom! Band Jiřího Dvořáka.

Městské muzeum
út–ne: 9:00–12:00 hod. a 13:00–17:00 hod.
www.muzeumdk.cz

POZNÁVEJ SE
5. 10. 2015 – 17. 1. 2016, výstavní sál v  budově  
Špýcharu, vstupné: 80, 40 Kč
Putovní výstava je kombinací hry, zábavy a poučení. Na šedesáti exponátech 
zapůjčených z libereckého centra vědy a zábavy iQlandie, si mohou návštěv-
níci vyzkoušet, jak funguje lidské tělo a smysly, ale také jak nás mohou smysly 
klamat. Umíte vyluštit zvukové pexeso nebo provést kuličku složitým labyrin-
tem? Už jste někdy viděli kompletní otisk svého těla, měli možnost si vyzkoušet 
Braillovo písmo, projít se na chůdách či projet se na pedálu? Změřit si můžete 
hlasitost výkřiku, hloubku předklonu, rozpětí rukou, elektrický odpor svého těla 
či krevní tlak. To vše a mnoho dalšího je součástí putovní interaktivní výstavy 
Poznávej se.

TIBA – ZAJÍMAVOSTI, VZPOMÍNKY, FILMY 
15. 10. od 17 hod., přednáškový sál v budově Špýcharu
Ing. Josef Jiránek doplní nedávno skončenou výstavu o TIBĚ.  Budou uvedeny 
některé zajímavosti a vzpomínky na události, které si zaslouží zaznamenat, 
a uvidíte i úryvky z filmů ze života textilky. Pokud máte sami co říci k tomuto 
tématu, rádi Vám dáme slovo. Snažme se společně uchovat co nejvíce pod-
kladů z kdysi významného podniku. „TIBA nezanikla, TIBA pokračuje!“ ... Vysvět-
lení na přednášce.

EXPOZICE HISTORIE MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD 
LABEM A TEXTILNÍHO PRŮMYSLU NA KRÁLOVÉDVORSKU
Hlavní budova městského muzea, vstupné: 50 Kč, 25 Kč
Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem otevřelo stálou expozici 
věnovanou historii města a textilnímu průmyslu na Královédvorsku. Náv-
štěvníci se podívají do rytecké dílny, poznají technologické postupy tex-
tilního tisku, dozvědí se o historii textilních továren ve Dvoře Králové nad 
Labem i to, jaké jsou současné textilní továrny. Poslední část expozice nese 
název „Tak jde čas“ a je věnovaná historii města ve 20. století. Na předmětech 
denní potřeby mohou návštěvníci pozorovat jejich proměnu v čase. Přelo-
movými událostmi v dějinách města pak provedou novinové články a filmy.

Loutkové pohádky
Jak Kašpárek napálil vodníka / sobota 10. 10. od 15:00 hod., sálek 
městské knihovny Slavoj, vstupné: 20 Kč, 10 Kč
Maňásková pohádka pro děti, hraje loutkové divadlo Klíček.

O drakovi / neděle 11. 10. od 16:00 hod., přednáškový sál v  budově 
Špýcharu městského muzea, vstupné: dobrovolné
Loutková pohádka pro nejmenší děti v podání divadélka Zvoneček.

Koza Líza / neděle 25. 10. od 16:00 hod., přednáškový sál v  budově 
Špýcharu městského muzea, vstupné: dobrovolné
Loutková pohádka pro nejmenší děti v podání divadélka Zvoneček.

O smutné princezně a draku Kruťákovi / sobota 31. 10. od 15:00 
hod., sálek městské knihovny Slavoj, vstupné: 20 Kč, 10 Kč
Maňásková pohádka pro děti, hraje loutkové divadlo Klíček.

A znovu výstava v Žirči a tentokrát už „oficielně“
Osadní výbor Žireč za podpory MěÚ Dvůr Králové nad Labem ke 120. výročí 
založení české Matiční školy v  Žirči a  95 let od  vybudování nové budovy 
České státní menšinové školy v  Žirči shromáždil fotografie, pohlednice 
a obrázky z historie, současnosti a budoucnosti Žirče. Výstava „Žireč včera 
– dnes – zítra“ se bude opakovaně konat opět v  prostorách školy v  Žirči, 
a to 17. a 18. října 2015. Předpremiérové vystavení historické dokumentace 
v  červenci, v  době Anenských slavností, mělo pozitivní ohlas, a  tak tedy 
ještě znovu, pro ty, kteří se v době dovolených neměli možnost zúčastnit.

Vladimír Mertlík, Osadní výbor Žireč
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Kino Svět www.kino-svet.cz nebo tel.: 499 320 403 
e-mail: kino.svet@tiscali.cz

1. 19:00 EVEREST, (15), dobrodružný, USA, titulky 121 min. 120 Kč

3.–4. 16:30 BARBIE ROCK’N ROYALS, animovaná komedie, USA, dabing 84 min. 100 Kč

3.–4. 19:00 NIKDY NENÍ POZDĚ, (15), hudební komedie, USA, titulky 101 min. 100 Kč

6. 19:00 FILMOVÝ DOBRODRUH KAREL ZEMAN, dokumentární, ČR 102 min. 80 Kč

7.–8. 19:00 MARŤAN (ve st 3D), akční sci-fi, USA, titulky 134 min. 2D: 120 Kč 
3D: 140 Kč

10.–11. 16:30 HOTEL TRANSYLVÁNIE 2 (v so 3D), (15), komedie, USA, dab. 90 min. 2D: 120 Kč 
3D: 155 Kč

10.–11. 19:00 WILSONOV, detektivní komedie, ČR 115 min. 130 Kč

13. 19:00 PAVAROTTI A PŘÁTELÉ, záznam koncertu, Itálie, ART 70 min. 250 Kč

14.–15. 19:00 KRYCÍ  JMÉNO  U.N.C.L.E., (12), akční komedie, USA, titulky 116 min. 110 Kč

17.–18. 19:00 MUŽ NA LANĚ (v so 3D), drama, USA, titulky 123 min. 2D: 120 Kč 
3D: 150 Kč

20. 19:00 LAPUTA, (15), milostné drama, ČR, ART 93 min. 110 Kč

21.–22. 19:00 LANCE ARMSTRONG: PÁD LEGENDY,(12), sportovní drama, 
Francie/Velká Británie, titulky 104 min. 110 Kč

24.–25. 19:00 PURPUROVÝ VRCH, (15), horor, USA, titulky 119 min. 110 Kč

27. 19:00 ÚŽASNÝ BOCCACCIO, (15), historický, Itálie/Francie, tit., ART 120 min. 90 Kč

28.–29. 19:00 STRAIGHT OUTTA COMPTON, (15), životopisný, USA 147 min. 100 Kč

29.–30. 16:30 MUNE – STRÁŽCE MĚSÍCE (ve čt 3D), animovaný, Fr., dab. 85 min. 2D: 100 Kč 
3D: 130 Kč

31.–1. 19:00 FAKJŮ PANE UČITELI 2, komedie, SRN, dabing 115 min. 120 Kč

Program Kina Svět na měsíc říjen najdete na internetových stránkách www.kino-svět.cz.

MC Žirafa
MC Žirafa, náměstí T. G. Masa-
ryka 2 (vpravo vedle IC), 
e-mail: info@mc-zirafa.cz, 
www.mc-zirafa.cz, 
tel.: 773 292 033

PRAVIDELNÝ 
PROGRAM
pondělí, čtvrtek, pátek: 
9:00–12:00 hod. 
V  pondělí volná herna, ve  čtvrtek Klub 
miminko (rodiče s kojenci a dětmi do 1,5 roku),  
v pátek Školka nanečisto.

CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ, MASÁŽE 
KOJENCŮ, PORADNA
každé pondělí od 16:30 hod.
Program: od  16:30 hod. masáže kojenců, 
od  17:00 hod. cvičení maminek (těhotné  
+ maminky s  kojenci), od  17:45 hod. poradna 
(předporodní příprava, kojení, péče o  dítě). 
Nutno objednat. Cena: 80 Kč (masáže + cvi-
čení), samostatně 50 Kč. Mgr.  J. Bartoňová,  
tel.: 606 171 014.

DENTÁLNÍ HYGIENA
čtvrtek  8. 10., od 10 hod., vstup: 30 Kč
Setkání s Lenkou Horáčkovou na téma dentální 
hygiena našich nejmenších. Prosíme přineste si 
své vlastní zubní kartáčky.

ŽIRAFČINA PORADNA
čtvrtek  17. 9., 10:00–12:00 hod., vstup: 30 Kč
Tradiční žirafčina poradna s Mgr. Janou Bartoňo-
vou, tentokrát na téma „Dítě a reakce na změny“.

TRADIČNÍ BAZÁREK
Příjem věcí: 6.–8. 10. 
Prodej věcí: 12.–14. 10.  
Výdej věcí: 22.–23. 10. (nebo po domluvě).

Městská knihovna
Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové n. L.,
Tylova 512; www.slavoj. cz,
e-mail: knihovna@slavoj.cz,
tel.: +420 499 320 157, 721 390 348, 606 531 153

POHLED SKRZ OBJEKTIV – výstava, do 30. 11.
Výstava fotografií s motivem města Dvůr Králové n. L. Soutěž byla vyhlášena 
v listopadu 2014 k 745. výročí od první písemné zmínky o městě. V prosto-
rách knihovny je k vidění výběr z 200 odevzdaných soutěžních fotografií.

NELA MALÁ, CO NECHTĚLA BÝT MALÁ – pohádkoterapie 
s Petrou Braunovou 
6. 10. od 13:30 hod., sálek knihovny, vstup zdarma
Nela je půvabné děvčátko, které maminka promyšleně směruje na  titulní 
stránky magazínů. Nelu zpočátku baví dávat si ondulovat vlasy, malovat se 
a točit se před zrcadlem. Ovšem cesta do zářivého světa modelingu či před 
kameru je trnitá… Určeno pro děti od 7 do 10 let.

CESTOU NECESTOU S KOŇSKÝM POVOZEM 
7. 10. od 18:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 30 Kč
Vyprávění o  cestách, které Irena Rejchrtová podnikla ve  vozíku taženém 
koňmi. Nejdelší z těchto cest, jejíž trasa vedla všemi pohraničními oblastmi 
Čech a  Moravy, byla později uznána jako republikový rekord. Autorčiny 
trefné postřehy o zvířatech, lidech a krásných místech naší země zaujmou 
nejen obdivovatele koní.

ITALSKÁ KUCHYNĚ NAPŘÍČ REGIONY S MIRKOU 
PÁNKOVOU (PRŮCHOVOU) – 1. část
21. 10. od 18:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 30 Kč
La Cucina Italiana to nejsou jen špagety a pizza. Nahlédneme pod ruce Ita-
lům, kteří dovedou z  domácího těsta vyrobit až 90 druhů pasty, těstovin, 
a  objasníme si, jak se správně vyslovují. Zamícháme rajčatové i  rybí sugo, 
omáčku, přivoníme k parmiggianu a prosciuttu, syrové šunce. Dozvíte se, že 
pizza byla pokrmem chudých a že pravé gelato, zmrzlina, se vaří z pudinku. 
Přednáška je doplněna o ochutnávku italského vína a spoustu receptů.

ZUŠ R. A. Dvorského
náměstí T. G. Masaryka 83, Dvůr Králové n. L;  
www.zusdk.cz, 
ředitelka: Mgr. Iva Černá, e-mail: cerna@zusdk.cz,  
tel.: 499 321 035, 
zástupkyně ředitelky: Vladimíra Matušková, DiS., tel.: 603 186 263
Otevírací doba galerie O. Gutfreunda: po–pá od 9:00 do 17:00 hod.

ORCHESTR DVORNÍCH MÚZ
1. 10. od 19:00 hod., kostel Církve československé husitské Dvůr Králové
3. 10. od 15:00 hod., nádvoří Hospitalu v Kuksu
Společný projekt špičkového souboru z východosibiřské Altaje s orchestrem 
Dvorních múz naší školy pod vedením L. Pelce.

VERNISÁŽ
15. 10. od 18:00 hod., sál školy
Vernisáž výstavy královédvorského sochaře Jaroslava Černého k výročí jeho 
nedožitých 65. narozenin. Výstava v galerii O. Gutfreunda potrvá od 16. října 
do 10. listopadu 2015.

ŘÍJNOVÝ KONCERT
22. 10. od 18:00 hod., sál školy
První z řady pravidelných veřejných koncertů, na kterých se představí žáci 
školy. Slovem provedou žáci literárně dramatického oboru.

OSOBNOST MĚSTA, 27. 10. od 18:00 hod., sál školy
U příležitosti předání cen Osobnost města Dvůr Králové nad Labem za rok 
2014 vystoupí také hudební soubor naší školy – kytarový soubor Michala 
Koudelky.
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Také v  měsíci říjnu připra-
vili pracovníci zoo zajímavé 
akce. Dochází však především 
ke  změnám v  otevření safari. 
Do 4. října bude otevřeno velké 
Africké safari kopytníků. Od   
5. do 31. října bude Lví safari ote-
vřeno pouze o víkendech od 10 
do 16 hodin. Budete se tam moci 
vypravit svým automobilem 
nebo speciálním vozem Afrika Truck. 
Cena vjezdu do  Lvího safari bude od  5. října 95 Kč/automobil + denní 
vstupné pro jednotlivé členy posádky. Afrika Truck bude vyjíždět z nástu-
piště Safaribusů za cenu 30 Kč/sedadlo. Vystoupit budete moci buď u hlav-
ního vjezdu do safari, nebo opět na nástupišti Safaribusů. Pěší část zoo je 
otevřena celoročně bez omezení každý den. 

S ADVENTUROU ZA BÍLÝMI TITÁNY NA ÚPATÍ MT. KEŇA, 
přednáška Ing. Jaroslava Hyjánka
7. 10 . od 18:00 hod., galerie Tengenenge, vstup zdarma
Další díl z cyklu přednášek Cestování kolem světa (nejen za zvířaty), který 
pořádá ZOO Dvůr Králové. Život divokých zvířat přímo v  nejslavnějších 
parcích Afriky s návštěvou nejohroženějších tvorů naší planety, nosorožců 
tuponosých severních – to je unikátní program expedice, kterou uskutečnila 
pro své klienty Cestovní kancelář Adventura ve spolupráci se ZOO Dvůr Krá-
lové. Setkání se vzácnými nosorožci v rezervaci Ol Pejeta, pozorování krásné 
fauny okolí jezer Nakuru a  Naivasha v  Keni, stáda na  proslulých pláních 
Serengeti a strhující scenerie Velké příkopové propadliny u jezera Manyara 
a kráteru Ngorongoro. Vstup na přednášku do zoo přes recepci hotelu Safari 
po 17:30 hod. zdarma.

TÝDEN DUCHŮ / od 24. 10. do 1. 11. 2015
Tradiční akce spojená s výzdobou zoo vydlabanými dýněmi.

Přijďte v říjnu do ZOO Dvůr Králové

Královská věnná města
Dvůr Králové nad Labem
NEŽ VYPUSTÍME VODU Z CHLADIČE / 3. 10. / www.vcc.cz

Hradec Králové
XII. DIVADELNÍ FESTIVAL ČEKÁNÍ NA VÁCLAVA / DO 28. 10.
(www.klicperovodivadlo.cz)
JAZZ JDE MĚSTEM / JAZZ GOES TO TOWN / 13.–17. 10.
(www.kontrapunkt.cz)

Jaroměř
UKONČENÍ TURISTICKÉ SEZONY V JOSEFOVĚ / 31. 10.
(www.pevnostjosefov.cz)

Trutnov 
35. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL TRUTNOVSKÝ PODZIM /
9. 10. – 18. 11. / www.uffo.cz

Chrudim
BRAMBOROVÝ JARMARK / 3. 10.
Resselovo náměstí
UKONČENÍ TURISTICKÉ SEZONY V MUZEU BAROKNÍCH SOCH / 31. 10.
(www.mubaso.cz)

Vysoké Mýto
5. BUBENICKÝ FESTIVAL VYSOKÉ MÝTO / 24. 10.
(www.bubenickyfestival.cz)
VEČER SVĚTEL / 26. 10. / www.vysoke-myto.cz

Polička
ZÁKREJSOVA POLIČKA / 3.–31. 10. / www.policka.org
CHRÁMOVÉ TICHO / 3. 10. / www.farnostpolicka.cz
NOČNÍ PROHLÍDKY NA HRADĚ SVOJANOV / 3. 10. / www.svojanov.cz

Mělník
DNY ARCHITEKTURY / 2.–4. 10. / dům služeb Mělník
DUŠIČKOVÝ JARMARK / 31. 10./ nám. Míru, Mělník

DDM Jednička
Dům dětí a mládeže Jednička, Spojených národů 1620, Dvůr Král. n. L.,
Bližší informace v DDM Jednička na tel.: 499 320 353.
Sylvie Černotová – 775 320 373, sylvie.cernotova@ddmdvurkralove.cz
Dana Kudrnovská – 774 621 550, dana.kudrnovska@ddmdvurkralove.cz
Bc. Vladimír Jiřička – 775 621 550, vladimir.jiricka@ddmdvurkralove.cz

PODZIMNÍ PUTOVÁNÍ ZA POHÁDKOU  
3. 10., start 9:00–11:00 hod. od DDM Jednička
Další ročník nenáročného turistického pochodu příměstskými lesy, kde 
na  vás budou čekat pohádkové postavičky s  různými úkoly, za  jejichž 
splnění dostanete razítko. V  cíli vás čeká drobná sladká odměna a  hezký 
diplom. Startovné: 25 Kč, děti do 3 let zdarma. Bližší informace u V. Jiřičky.

ZLATÝ OŘÍŠEK KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 
4. 10. od 15:00 hod., sál Hankova domu
Přijďte podpořit své blízké, známé a  kamarády v  neděli 4. října do  Han-
kova domu na finále krajského kola celorepublikové soutěže Zlatý oříšek. 
Představí se zde 15 vybraných dětí z celého Královéhradeckého kraje, které 
budou bojovat nejen o  originální sošku a  další věcné ceny, ale zejména 
o postup do celorepublikového kola a o možnost získat finanční podporu 
pro další rozvoj svých dovedností a zájmů. Bližší informace u S. Černotové.

ZLATÁ TUŽKA – vyhlášení propozic XXI. ročníku
soutěž začíná vyhlášením propozic 5. 10. 
I tentokrát zahajujeme další ročník celostátní literární soutěže Zlatá tužka 
vydáním propozic. Zúčastnit se jí mohou děti a mládež ve věku od 10 do 20 
let. Pokud rádi píšete básničky nebo příběhy, je tahle soutěž právě pro vás. 
Pochlubte se svými pracemi! Bližší informace a přihlášky u V. Jiřičky.

DRAKIÁDA NA ZVIČINĚ / 10. 10., 13:30–16:30 hod.
Pouštění draků bývá na podzim oblíbenou činností nejen dětí ale i dospě-
lých. Proto zveme všechny – pojďte společně s DDM Jednička a sdružením 
Podzvičinsko uzavřít letní turistickou sezonu na Zvičině tradiční Drakiádou. 
Těšit se můžete na soutěže draků o drobné ceny, vyhlášení výsledků foto-
soutěže a spoustu skvělé zábavy. Bližší informace u Sylvie Černotové.

ŠERMÍŘI NA KUMBURKU / 16.–17. 10., cena: 260 Kč
První společná letošní výprava šermířských kroužků bude směřovat 
na  zajímavý hrad Kumburk. Cílem akce je vzájemné seznámení a  spřáte-
lení „starých“ a  nových členů obou kroužků. Prostředkem k  tomu budou 
hry, soutěže, táborák s  opékáním buřtů. Už samotné táboření v  hradním 
srubu bude zejména pro nováčky mezi šermíři zajímavým zážitkem. Dojde 
i na prohlídku a také malý úklid hradu. Akci nabízíme i dalším zájemcům.
Přihlášky nejpozději do  9. 10. 2015! Bližší informace a  přihlášky
u V. Jiřičky.

BAREVNÝ PODZIM 
20.–22. 10., 9:00–15:00 hod., vstupné: 5 Kč
Srdečně vás zveme na výstavku výtvarných prací a výrobků dětí z MŠ a ZŠ 
Královédvorska s podzimní tematikou. Bližší informace u D. Kudrnovské.

AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ 
29.–30. 10., čtvrtek 8:30 – pátek10:00 hod., cena: 270 Kč
Pro všechny děti od 6 let pořádáme tradiční Halloweenskou přespávačku. 
Těšit se můžete na dlabání donesených dýní, hry a vyrábění, návštěvu zoo-
logické zahrady plné strašidel a světýlek, kuchtění strašidelných pamlsků 
a večerní hon na duchy. Cena 270 Kč. Bližší informace u L. Pospíšilové.

TURNAJ V BOWLINGU
30. 10.,10:00–13:00 hod., cena: 70 Kč
Pro příznivce bowlingu je připraven první poprázdninový turnaj v  tomto 
školním roce. Zahrát si mohou přijít zkušení hráči i  úplní začátečníci. 
S sebou si vezměte svačinu, drobné na pití a dobrou náladu. Sraz v 10 hodin 
v herně bowlingu v Safari hotelu ZOO Dvůr Králové. Cena 70 Kč. Bližší infor-
mace u D. Kudrnovské.

PRÁZDNINY POD HORAMI / 30. 10. – 1. 11., cena: 870 Kč
DDM Jednička připravila pro děti od  8 let podzimní sportovně turistický 
prázdninový pobyt na horách. Účastníky čeká ubytování ve stylové horské 
chatě „U Tří medvědů“, která je umístěna v malebném prostředí Krkonoš.  
Cena: 870 Kč (zahrnut pobyt, celodenní strava, pitný režim, doprava, výlety). 
Přihlášky a platby nejpozději do 19. 10. 2015 v DDM. Bližší informace 
u D. Kudrnovské.
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Dalším dílem pokračuje seriál o stromech, soutěžte o ceny
Připravili jsme další díl seriálu o  stromech, ve  kterém se inspirujeme Keltským 
stromovým kalendářem. Vzhledem k  omezenému prostoru NKR je celý text  
s vítěznými fotografiemi zveřejněn v nezkrácené verzi na stránkách www.mudk.cz.

Měsíc říjen je zasvěcen těmto stromům: 
• líska (1.–2. 10.) – již byla soutěžena v minulém čísle
• jeřáb (3.–11. 10.)
• javor (12.–21. 10.)
• ořešák (22.–31. 10.)

Jeřáb (3.–11. 10.)
Jeřáb je odolným stromem, který najdete v rovi-
nách, v  podhůří, kolem cest, uprostřed měst 
i v drsnějších oblastech. Plodí v podmínkách, kde 
jiné stromy hynou. Z  jeřabin, které mají léčivé 
účinky, se kromě kompotů a  marmelád vyrábí 
pálenka zvaná jeřabinka. Konzumace čerstvých 
jeřabin může přivodit lehčí otravu projevující se 
nevolností. Sušením nebo vařením však jejich 
toxicita zcela mizí. Dřevo jeřábu je poměrně tvrdé 
a ohebné, užívá se k výrobě holí, násad, dýhy či 
hudebních nástrojů.
Typická charakteristika lidí narozených ve  zna-
mení jeřábu: přívětiví, spolehliví, vášniví.

Javor (12.–21. 10.)
Javor je jedním z nejrůznorodějších stromů 
co do  výšky, siluety koruny, rozměrů a  tvarů 
listů. Jeho estetické působení vyniká zvláště 
při podzimním zbarvení v tónech žluté, žluto-
oranžové, oranžové až krvavě červené barvy. 
Klimaticky je poměrně odolný, snáší kouř 
a prach městského prostředí. V našich podmín-
kách se uplatňuje jako strom parkový či jako 
okrasná dřevina. 
Typická charakteristika lidí narozených ve zna-
mení javoru: citliví, uzavření, inteligentní.

Ořešák (22.–31. 10.)
Ořešák je jedna z  nejpěstovanějších dřevin 
na světě. Pěstuje se jako okrasný a stínící strom, 
medonosná rostlina či pro své plody. Vlašské 
ořechy jsou vděčnou surovinou v potravinářství, 
zejména cukrářství. Dají se ovšem konzumovat 
i samotné, nebo z nich lze získávat vysoce kva-
litní rostlinný olej. Z  nezralých ořechů se pak 
vyrábí ořechová pálenka a ořechový likér. Kůra, 
listí a  nezralé plody se používají v  přírodním 
barvířství.
Typická charakteristika lidí narozených ve  zna-
mení ořešáku: vytrvalí, neústupní, nedůvěřiví.

Soutěžní úkol na měsíc říjen:
Najděte v našem městě jeřáb, javor nebo ořešák, strom vyfoťte a fotogra-
fii zašlete e-mailem na  adresu noviny@mudk.cz nebo v  papírové podobě 
doneste do městského informačního střediska (náměstí T. G. Masaryka 2) 
do 20. října 2015. K fotografii připište i místo (např. adresu nebo GPS sou-
řadnice), na kterém strom roste. Pokud se ke stromu váže nějaký zajímavý 
příběh, případně víte, kdy a kým byl strom vysazen, můžete to také připsat. 
Autoři nejhezčích fotografií budou odměněni cenou v podobě 3 dárkových 
balíčků, které poskytla společnost 
EKO-KOM, a. s.

Výherce z minulého měsíce:
• Petra Brožová – lipová alej v parku 

Schulzovy sady (na snímku). 
Vítězce byla kniha „Minulost a  sou-
časnost Dvora Králové nad Labem“ 
zaslána poštou.

Tip na výlet: Navštivte zámecký park 
v Bílých Poličanech zahalený do pod-
zimního hávu.

Ing. Dušan Sedláček
místostarosta

SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ, ELEKTROZAŘÍZENÍ,  
OBJEMNÉHO ODPADU, ŽELEZNÉHO ŠROTU, TEXTILU A OBUVI 

ŘÍJEN 2015 
 

Pořádá město Dvůr Králové nad Labem, určeno pouze pro fyzické osoby. 
 

PONDĚLÍ 05.10.2015     ÚTERÝ 06.10.2015 
15.30-15.50  Lipnice - u rozvodny*    15.30-15.50  Žireč - u býv. obchodu* 
16.00-16.20  Bezručova - u restaurace   16.00-16.20  Žirecká Podstráň - trafo 
16.30-16.50  Březinova x Dvořákova    16.30-16.50  Heydukova - u obchodu* 
17.00-17.20  u prodejny Auto Říha*    17.00-17.20  Raisova x Sochorova* 
17.30-17.50  Macharova - parkoviště*(u čp. 1798)  17.30-17.50  Raisova x Sylvárovská  
18.00-18.20  Roháčova x Rokycanova    18.00-18.20  nábřeží Jiřího Wolkera   
18.30-18.50  E. Krásnohorské*     18.30-18.50  Slovany* 
19.00-19.20  E. Krásnohorské x Do Lánů   19.00-19.20  Smetanova - býv. prodejna* 
19.30-19.50  Roháčova - u bývalé prodejny* 

 

STŘEDA 07.10.2015      ČTVRTEK 08.10.2015 
15.30-15.50  Zboží - Malibu*     15.30-15.50  Tyršova x Krkonošská 
16.00-16.20  Žižkov*      16.00-16.20  Slunečná x Okružní* 
16.30-16.50  Zborovská*     16.30-16.50  Čechova x Hlávkova* 
17.00-17.20  sídliště Nad Parkem*    17.00-17.20  Fibichova x Spoj. národů* 
17.30-17.50  K. Světlé - u prodejny*    17.30-17.50  Máchova - u obchodu* 
18.00-18.20  Slunečná - u školky*    18.00-18.20  Klicperova - u pekárny* 
18.30-18.50  Libušina*      18.30-18.50  Spojených národů* 
19.00-19.20  Preslova x Rooseveltova    19.00-19.20  Verdek - u býv. obchodu* 
19.30-19.50  Erbenova - před prodejnou*    19.30-19.50  Verdek - Podháj 
 

* zastávka je v blízkosti stanoviště kontejnerů pro papír, sklo a plasty 
 

Upozorňujeme občany, že zastávka v Klazarově ulici byla z důvodu zavedení jednosměrného 
provozu zrušena. Nově byla přidána zastávka na nábřeží Jiřího Wolkera (naproti SŠIS). 

 

V rámci svozu proběhne humanitární sbírka textilu a dalších věcí 
Při tomto mobilním svozu můžete odevzdat i čisté použité oblečení, textil, obuv, kabelky 
a hračky.  
 

JAKÉ VĚCI JE MOŽNÉ ODEVZDAT? 
-    letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)  
-    lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, … 
-    látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte odřezky a zbytky látek)  
-    peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře, deky, spací pytle, … 
-    kabelky, obuv – nepoškozenou, svázanou gumičkou, aby se páry nerozhodily 
-    dětské hračky 

Veškeré věci musí být čisté! 
 
CO SE DÁLE DĚJE S POUŽITÝM OBLEČENÍM, TEXTILEM, OBUVÍ, KABELKAMI A HRAČKAMI? 
Vše je odváženo do Diakonie Broumov, kde se dále přetřídí:  
- na věci použitelné k humanitárním účelům, které budou předány do výdejních středisek Diakonie pro sociálně 
potřebné občany nebo pro další sociální organizace, 
-  na věci neupotřebitelné k humanitárním účelům, které se použijí k dalšímu průmyslovému zpracování (např. 
v automobilovém a stavebním průmyslu nebo na výrobu přikrývek a úklidových hadrů). 
 

Případné dotazy Vám zodpovíme na tel. 499 318 274, 499 318 289 nebo e-mailem: sirkova.eva@mudk.cz.  

20. říjen je významným dnem pro životní prostředí, slaví se Den stromů. His-
torie tohoto svátku sahá do poloviny 19. století, v ČR je slaven od roku 2000. 
V tento den se po celém světě konají tematicky zaměřené programy spojené 
s prohlídkami historických zahrad, parků a arboret. 
Stromy měly díky své dlouhověkosti a  mohutnosti odedávna význam jako 
duchovní symboly, kulturní památky i  jako orientační body v  krajině. Byly 
vysazovány na  rozcestích, podél významných stezek a  drobných sakrálních 
staveb. Zajímavý fenomén českých zemí představují aleje, a  to již od  dob 
baroka. Zpravidla jde o  doprovodný prvek vodních toků, hranic pozemků 
nebo komunikací. Liniové výsadby stromů se často využívají k omezení hluku, 
prašnosti a  pohledovému oddělení částí kulturní krajiny. V  rovině se uplat-
ňují jako větrolamy. Ve spojitosti se zelení bychom neměli zapomínat na staré 
ovocné sady, které jsou důležitým artefaktem představujícím významné kul-
turní dědictví. Význam zeleně spočívá také v  naplňování funkce estetické, 
hygienické, rekreační, ochranné a  produkční. Svůj význam má i  tzv. ,,mrtvé 
dřevo“. Význačná je zejména jeho schopnost zadržovat vodu, poskytovat úkryt 
a zdroj potravy některým živočichům či zásobovat půdu živinami. Významné 
stromy, jejich skupiny a stromořadí mohou být vyhlášeny památnými.
Svoji opodstatněnost má výskyt zeleně ve městech, kde je doslova považo-
vána za  zelené plíce. Eliminuje prašnost, hlučnost, ovlivňuje lokální klima 
a  tím i  kvalitu života v zatěžovaném urbánním prostředí. Stromy přinášejí 
do  prostředí vlhkost, koruny vzrostlých exemplářů vytvářejí přívětivou 
klenbu, poskytují stín a zamezují přímému působení ultrafialových paprsků. 
Proto by měla být základní součástí jednotlivých skladebních prvků. Zeleň 
je účinným regulátorem teploty mezi ročními obdobími, zejména pak mezi 
dnem a nocí. Město by mělo být obytnou krajinou, přívětivou i v letních měsí-
cích, kde přirozenou klimatizací budou právě stromy.
Toto vše bychom si měli v souvislosti se zelení uvědomovat. A nejen 20. říjen 
jako Den stromů by měl být motivací k výsadbě a péči o stromy. Příjemným 
a zároveň poučným zpestřením v podzimních dnech může být návštěva les-
ního areálu Hájemství s keltským stromovým kalendářem. 

Bc. Helena Hamanová, DiS.,  odbor životního prostředí
Celé znění článku na www.mudk.cz

20. října oslavíme Den stromů 



ŘÍJEN 2015 KRáLoVéDVoRsKé KDECO?

5www.dvurkralove.cz

Atleti TJ Dvůr Králové n. L. 
úspěšně absolvovali poslední 
4. kolo krajského přeboru 
družstev a  jednotlivců mlad-
šího žactva, které se konalo 
19. září 2015 v  Jaroměři. 
Družstvo dívek se zaslouženě 
postavilo na  stupínek nej-
vyšší a  chlapci obsadili třetí 
příčku. Barbora Malá se stala 
přebornicí kraje ve vrhu koulí, Roman Lahučký v téže disciplíně získal stříbr-
nou medaili a Filip Charvát si doběhl pro bronzovou medaili v disciplíně 60 
m překážek. Dalšími přeborníky kraje v průběhu soutěže byla Bára Jirous-
ková v běhu na 150 m a štafeta chlapců na 4 x 60 m. Jednotlivci v dalších 
disciplínách získali ještě 4 stříbrné a 2 bronzové medaile.

Dagmar Sedláčková, TJ Dvůr Králové n. L., Foto: Petra Sedláčková

„Můžu jet ještě?” byl asi jeden 
z  nejčastějších dotazů dětí 
na  dopravním hřišti v  sobotu 
5. září. Děti nechtěly zaplatit 
další zhoupnutí nebo kolotoč, 
ale zkusit si ještě jednou zajet 
závodní okruh ve  šlapacím 
autíčku. A třeba i vyhrát. 
Sraz šlapacích autíček ve Dvoře 
Králové nad Labem se stává již 
tradicí – letošní 4. ročník byl opět kombinací závodů a volné aktivní zábavy 
pro děti i  dospělé. Stovky návštěvníků si tak užily první zářijovou sobotu 
hlavně díky nadšení a novým nápadům organizátorů.  „Naším cílem je, aby se 
děti bavily vlastní aktivitou a ne se jen pasivně dívaly na vystoupení a umění 
druhých,” přibližuje program jeden z organizátorů Jiří Chlum. „Samozřejmě, 
že nejdůležitější byla šlapací autíčka. Některé děti zde skutečně celé odpo-
ledne šlapaly – buď v  zapůjčeném autíčku, nebo na  vlastní koloběžce či 
tříkolce. Ale hodně času trávily třeba i u dřevěných hraček, míčových a spo-
lečenských her, které zde prezentovala rodina Špačkova a  DDM Jednička. 
Své si užili také dospělí na závodním okruhu, ale i v jedinečném rodinném 
šlapacím autíčku,” dobarvuje atmosféru další z organizátorů Jan Kříž. 
Pokud se někomu líbilo řízení vlastního vozidla, ale už ho bolely nohy, mohl 
zdarma zasednout k  trenažéru jedné z  místních autoškol. Nebo se svézt 
na velbloudovi a poníkovi, jejichž řízení zůstavalo v rukou ošetřovatelů. Celou 
akci moderovala Iveta Hanušová, která byla nadšena, stejně jako všechny 
děti, z přítomnosti milých Mimoňů. „Bylo fajn, že program byl volný, ničím 
nevázaný. Prostě krásné volné odpoledne, kdy si každý užíval naplno to, co 
ho bavilo,” hodnotí odpoledne jedna z maminek. Po vyhlášení vítězů závodů 
šlapacích aut, včetně kategorie o nejrychlejší maminku, se u vagonu na hřišti 
zapálil oheň a všichni si mohli v teple zapadajícího slunce opéct párek. 
Byla to krásná tečka za horkým létem. Poděkování patří nejen organizáto-
rům, ale všem, kdo se na celé akci podíleli a bez nichž by celá akce neměla 
tak pohodový ráz. Organizátoři plánují v  příštím roce přesunout sraz 
na  náměstí T. G. Masaryka a  doplnit jej závody profesionálních šlapacích 
aut, která zde byla letos jen na ukázku. Máme se na co těšit!

Kateřina Sekyrková, www.kralovedvorsko.cz
Foto: M. Knap

Osmý ročník humanitární akce Běh naděje se letos konal nedlouho po 
začátku školního roku. Ve čtvrtek 3. září jej opět pořádal Dům dětí a mlá-
deže Jednička ve spolupráci a za pomoci dalších organizací.
Krátce po 10. hodině odstartovali běh první účastníci a trasu jich během 
pěti hodin absolvovalo celkem 1766. Startem i cílem probíhaly děti z králo-
védvorských mateřských a základních škol, studenti střední školy a gymná-
zia, pedagogický doprovod i veřejnost. 
Běh naděje je dobrovolnou humanitární akcí spojenou s veřejnou sbírkou. 
Jeho účelem je absolvovat předepsanou trať a zároveň finančně přispět 
na výzkum rakoviny. Každoročně se Dvůr Králové nad Labem nejen díky 
vysokému počtu absolventů běhu, ale také díky výši finančních příspěvků, 
umisťuje na předních příčkách statistik běhů. Letošní výše výtěžku činila  
30 022 Kč a my jsme nesmírně rádi, že jsme příspěvek téměř o 10 tisíc vyšší 
než v minulých letech mohli do poslední koruny předat hlavnímu organi-
zátorovi veřejné sbírky – společnosti Levity, která všechny prostředky pře-
rozděluje do zdravotnických a výzkumných zařízení. 
Na každého, kdo absolvoval trať, čekalo v cíli zasloužené občerstvení, a to 
opět díky společnosti Ondrášovka, a. s., která účastníkům běhu věnovala 
nápoje různých chutí. Již třetím rokem takto podporuje nejen pořádání Běhu 
naděje, ale také samotné běžce. Navzdory předpovědi počasí byl totiž čtvr-
tek slunečný a parný, dodržování pitného režimu tedy bylo více než žádoucí.  
Velmi děkujeme všem, kteří letošní běh podpořili. Poděkování patří nejen 
účastníkům běhu, ale také všem, kteří se na akci podíleli. Děkujeme zejména 
městu Dvůr Králové nad Labem, ZŠ Schulzovy sady, Městské policii Dvůr 
Králové n. L., TJ Sokol, pracovníkům informačního centra, studentům SŠIS 
a všem dobrovolníkům, kteří pomáhali. Poděkování patří také pedagogům, 
kteří i se svými žáky na Běh naděje dorazili. Věříme a doufáme, že se v hoj-
ném počtu a za pěkného počasí setkáme také v příštím roce u 9. ročníku 
Běhu naděje a všichni tak společně podpoříme boj proti zákeřné nemoci.

Sylvie Černotová, ředitelka v. z. DDM Jednička

Ve dnech 11.–12. 9. se konalo 
v  Praze republikové finále 
Odznaku všestrannosti olym-
pijských vítězů, do  kterého 
se probojovalo 18 závodníků 
ze Dvora Králové nad Labem. 
Celkem třináct jich hájilo 
barvy ZŠ Schulzovy sady, tři 
závodili za TJ Sokol Dvůr Krá-
lové n. L. a dva vyslala ZŠ Strž.
Finále v  Praze je vyvrcholením celoroční soutěže OVOV, která probíhá 
na  úrovni okresů, krajů a  republiky. Někteří závodníci se probojovali 
do finále z kraje, dalším se podařilo postoupit na základě korespondenční 
soutěže. Tento náročný závod se skládá z  deseti disciplín, které prověří 
rychlost, sílu i vytrvalost. Nejlépe se finále vydařilo Filipu Vlčkovi, který pro 
ZŠ Schulzovy sady získal medaili již potřetí. Hodnota bronzové medaile roč-
níku 2003 byla 8 064 bodů a ke stříbru Filipovi chybělo 17 bodů.
Jako lvi bojovali všichni královédvorští závodníci a  navzájem si fandili. 
Posunuli mnoho svých výkonů na nové osobní maximum a ze všech svých 
úspěchů se společně se svými vedoucími radovali. Podpořit nás přijela 
také zástupkyně ředitele ZŠ Schulzovy sady Helena Seitlová a také mnoho 
rodičů, kteří vytvořili skvělou atmosféru. Všichni jsme byli na výkony pyšní.
A jak se dařilo dalším závodníkům? Výsledky – ročník 2005: Adéla Rutrlová 
9., Anna Sedláčková a Simon Rajsner 17. Ročník 2004: Jakub Grus a Kate-
řina Holubcová 11. Ondřej Schreiber a Kateřina Kubíčková 12. Ročník 2003: 
Sára Erbenová byla 7. a Barbora Výprachtická 8., Kristián Hráský 23. a Matěj 
Voves 31. Ročník 2002: Ondřej Vítek 36., Nela Drápalíková 51. a Jana Špaten-
ková 53. Ročník 2001: Dominika Horníková 29., Monika Fišerová 39. a Jakub 
Mikyska 89.
Celkem se závodu zúčastnilo na 700 závodníků. Mezi 40 družstvy skončilo 
družstvo ZŠ Schulzovy sady na 29 místě. Závodníci dokázali tento náročný 
závod zvládnout na  jedničku. Blahopřejeme k  dosaženým výkonům 
a děkujeme za dobrou reprezentaci našeho města.

Mgr. Pavlína Špatenková, TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

HOKEJOVÁ SEZONA HC RODOS SE ROZJÍŽDÍ

Chtěli bychom vás pozvat na říjnové zápasy HC RODOS na domácím 
zimním stadionu.
středa 7. 10. od 18:00 hod.: poslední „přátelák“ s Novou Pakou
středa 14. 10. od 18:00 hod.: hostíme HC Jaroměř
neděle 25. 10. od 17:00 hod.: hostíme HC Náchod
neděle 1. 11. od 17:00 hod.: hostíme HC Jičín
Přijďte hráče povzbudit v nové sezoně, ve které chceme navázat na dřívější 
úspěchy a poprat se o přední umístění v soutěži.

Vedení HC RODOS Dvůr Králové nad Labem

Nenechte si ujít

Atleti TJ Dvůr Králové n. L. úspěšně 
absolvovali krajský přebor

Republikové finále Odznaku 
zdatnosti s Královédvoráky

Ve Dvoře Králové nad Labem  
se srazila šlapací autíčka i řidiči

Rekordní Běh naděje s Ondrášovkou
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První zářijový týden 
se konal krajský pře-
bor družstev staršího 
žactva v atletice. Naše 
děvčata vybojovala 
stříbrné medaile 
ziskem 20 hlavních 
bodů, když na vítězné 
družstvo Sokola Hra-
dec Králové ztrácela 
3 body. Druhé místo 
znamenalo i postup 
na Mistrovství Čech družstev starších žáků a žákyň – bohužel ve stejném 
termínu se konalo republikové finále Odznaku všestrannosti olympijských 
vítězů, tak jsme se postupu vzdali ve prospěch třetího družstva. Přestože 
počasí bylo deštivé a chladné, dařilo se i jednotlivcům. Janě Holubcové 
se podařilo vybojovat titul krajské přebornice v běhu na 200 m překážek, 
pochvalu si zaslouží Nik Erben za pětimetrový skok do dálky, ale také další 
závodníci a závodnice dokázali překonat rozmary počasí a předvést solidní 
výkony. Kluci závodili v malém počtu, a tak skončili na pátém místě, přesto 
si i oni zaslouží uznání za dobrý výkon.
Ve dnech 11.–12. 9. se konalo v Praze republikové finále Odznaku vše-
strannosti olympijských vítězů, do kterého se probojovalo 18 závodníků ze 
Dvora Králové nad Labem, z toho bylo 15 sokolů. Reportáž najdete v příloze 
KdeCo na straně 5.
Ve druhém zářijovém týdnu se dvanáct našich závodníků zúčastnilo Evrop-
ských dětských atletických her, jejichž 10. ročník se konal v Brně. Přestože 
závod provázelo chladnější počasí a déšť, nevedli si naši závodníci špatně.
Nejvýraznějšího úspěchu dosáhla Jana Holubcová, která vybojovala 
ve finále běhu na 100 m překážek skvělou bronzovou medaili ve svém 
osobním rekordu 15,45 s. Nejblíže k medaili měla Kateřina Holubcová, 
kterou dělil od bronzu ve skoku dalekém jeden centimetr, když se před-
tím probojovala mezi 124 závodnicemi do osmičlenného finále. Hodnota 
jejího výkonu byla 420 cm. J. Holubcová obsadila ještě 5. místo v běhu na 
60 m opět v osobním rekordu 8,21 s. K. Holubcová byla na stejné trati také  
pátá. Sára Erbenová byla pátá v hodu kriketovým míčkem a šestá ve skoku 
dalekém, opět po velmi těžké kvalifikaci mezi 127 závodnicemi. Osobní 
maximum se opět podařilo posunout Nikolasu Erbenovi, který si zlepšil 
osobní výkon ve skoku dalekém o 30 cm na 532 cm. Velkou pochvalu si 
zaslouží všichni naši závodníci, protože prokázali velkou bojovnost a snahu 
odvést co nejlepší výkon. 
Děkujeme všem za skvělou reprezentaci našeho oddílu i městu Dvůr Krá-
lové nad Labem za finanční podporu našeho sportu.

Mgr. Pavlína Špatenková, TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Ve dnech od 11. do 14. září 
se na  královédvorských 
tenisových dvorcích sešlo 
72 starších žáků, aby bojo-
valo o  Pohár MěÚ Dvůr 
Králové nad Labem a  aby 
získalo body do  celostát-
ního žebříčku.
Jednalo se o  turnaj kate-
gorie A, kterých se během 
sezony hraje jen pět. Tur-
naje se tedy zúčastnilo 
nejen hodně hráčů, ale hodně hráčů velmi kvalitních. Pětadvacet účastníků 
je z  první stovky celostátního žebříčku starších žáků, nejvýše nasazený 
Jakub Forejtek je sedmým hráčem. Mezi účastníky byli i první tři z kategorie 
mladších žáků.
V  pátek se nejprve hrála kvalifikace, v  níž si osm z  32 hráčů vybojovalo 
postup do  hlavní soutěže a  přidalo se tak ke  40 přijatým přímo. A  večer 
se, po  telefonické prezentaci, losovalo nasazení hráčů do  hracího plánu 
(pavouka). Takže v sobotu již hráči přijížděli přímo ke svým zápasům. Tak, 
jak se během tří dnů hlavní soutěže vyvíjelo počasí, od chladnějšího zamra-
čeného ke slunečnu a teplu, tak rostla i kvalita jednotlivých zápasů. Určitým 
překvapením bylo vyřazení nasazené jedničky – Forejtka. Jeho přemožitel 
Svrčina však nakonec celý turnaj vyhrál, když porazil druhého nasazeného 
Berana. Takže zpětně vzato to pro Forejta zase tak špatné nebylo, prohrál 
s vítězem. Ve čtyřhře vyhrála dvojice Beran, Forejtek nad Barnatem a Kubí-
kem. Zatímco ve dvouhrách se dařilo časový program dodržovat, drobné 
problémy se objevily v  soutěži čtyřhry. Zápasy se oproti očekávání pořa-
datelů hrály trochu déle, takže došlo ve večerních hodinách i na jejich pře-
rušení. I když se na královédvorských kurtech hrálo i mistrovství republiky 
mládeže, je to přece jen minulost, a  tak velký a  kvalitně obsazený turnaj 
mládeže se ve Dvoře Králové nad Labem již dlouho nekonal. Navíc se uká-
zalo, že hraní systémem No-Ad a super tie-break namísto třetího setu příliš 
zápasy čtyřher nezkrátily. Pro příští turnaje tedy musí pořadatelé časový 
program upravit.
I přes drobné nedostatky však turnaj proběhl v klidu a pořádku a samot-
nými hráči i rodiči byl hodnocen dobře, což potvrzovali pořadatelům podě-
kováním při odjezdu. Doufejme tedy, že se podaří klubu získat pořadatel-
ství turnajů kategorie A i pro příští roky a že se mezi úspěšnými hráči objeví 
i místní mladí tenisté.

RNDr. František Haas
TC Dvůr Králové, z. s.

ZC Zálabí
Program na říjen
10.10.: MONKEY BUSINESS
17.10.: DEBUSTROL
24.10.: TURBO, BRIX

Atletické úspěchy sokolů Významný tenisový turnaj 
ve Dvoře Králové nad Labem

MAS Královédvorsko zve na 
seminář „Aktuality z Programu 
rozvoje venkova 2014–2020. 
Akce se uskuteční 5. října od  
10:00–14:00 hod. v budově Špý-
charu Městského muzea Dvůr Krá-
lové nad Labem. Přednášet bude  
Ing. Lenka Táborská (Společnost 
mladých agrárníků ČR). Účast na 
semináři je bezplatná, zajištěno 
drobné občerstvení. Přihlášky 
zasílejte na MAS Královédvorsko,  
e-mail: krizova.lenka@maskd.cz. 
Více info na www.maskd.cz.

Lenka Křížová, DiS.
manažerka MAS Královédvorsko

Pozvánka na 
seminář
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Rodinný klub Pecínek
Vás zve na výlet

ZA PELÍŠKY V JEHLIČÍ
na Zadní Mostek

v sobotu 17. října 2015
Setkáme se: v  9:15 na odbočce na „pískovou cestu“ nad Zadním Mostkem

GPS: 50°30'35.299"N 15°42'26.995"E
Ukončení: před polednem. Možno pokračovat dále výletem na vrch Pecen.

Čekají nás hry, zpívání, budování,
průzkum lesa a jeho krás

a vyprávění o zvířátkách a životě v lese

Trasa sjízdná terénními kočárky.
S sebou: jídlo, pití, oblečení do lesa

a pláštěnky pro případ náhlé změny počasí.

Mgr. Martina Pecnová

774 620 888
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