
1www.dvurkralove.cz

Kino Svět
MC Žirafa
Nenechte si ujít

2 DDM Jednička
Městská knihovna 
Slavoj

3 ZUŠ R. A. Dvorského
Zápisy do sportovních 
oddílů

4 Přijďte fandit 
na fotbal
Historické foto

4 Pozvánky na
zajímavé 
kulturní akce

5–8

Vydává město Dvůr Králové nad Labem  |  Přehled kulturních a sportovních akcí – příloha NKR 

2016
září

Hankův dům
Předprodej vstupenek (kavárna Hankův dům)

e-mail: mannova.lenka@hankuv-dum.cz 
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ZAHÁJENÍ KURZŮ TANCE
3. 9. od 14:00 hod., sál Hankova domu

Pod vedením tanečních mistrů Kateřiny a Tomáše Chmelových.

CVIČENÍ – JÓGA, POWERJÓGA, AEROBIC
5. 9. od 17:00 hod., sál Hankova domu

17:00 hod. – jóga (vede Eva Malovaná), 17:30 hod. – powerjóga (vede 

Dáša Hloušková), 19:00 hod. – aerobic (vede Andrea Godárová).

RYCHLÉ ŠÍPY – hra v předplatném
14. 9. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 340 Kč, 320 Kč

Jedna z  nejúspěšnějších komedií Slováckého divadla Uherské Hradiště 

poslední doby. Znalci Foglarových komiksů dozajista ocení půvabně zpra-

cované příběhy pětice vzorných hochů, ale i dalších postav.

TANEČNÍ PRO MANŽELSKÉ PÁRY A TANEČNÍ DVOJICE
18. 9. od 16:30 a 19:00 hod., sál Hankova domu, kurzovné: 1.800 Kč/pár

Úvodní hodina kurzu pro začátečníky a  pokročilé. Vyučují taneční mistři 

Tomáš a Kateřina Chmelovi.

SVATOVÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ
24. 9. od 10:00 hod., nám. T. G. Masaryka

Vystoupí: PRAGTET – dámský vokálně-instrumentální soubor z  Prahy, 

FANNY FELLOWS – slovenská swingová kapela, KLAPETO z  Náchoda,

ULRYCHOVI A JAVORY BEAT, NAVOSTRO – česko-skotská rocková skupina, 

Komedianti na káře – klaunské a žonglérské vystoupení na chůdách.

Dětská scéna – pohádky pro děti z divadel Studio dell´arte České Budějo-

vice, Divadlo U staré herečky Hradec Králové, BOĎI Jaroměř – loutkové diva-

dlo a loutkové divadlo Klíček Dvůr Králové nad Labem.

Návštěvníci se mohou také těšit na řemeslný trh se stánkovým prodejem, 

lunapark na náměstí Odboje a 2. Královédvorské vinařské slavnosti v aule 

SŠIS s ochutnávkou moravských vín za přítomnosti vinařů.

Městské muzeum
út–pá: 9:00–12:00 hod. a 13:00–16:00 hod.

so–ne: 13:00–17:00 hod.

www.muzeumdk.cz

KAVÁRNA, CUKRÁRNA ANEB SLADKÉ 
LÉTO V MUZEU
10. 6. – 18. 9., výstavní sál v budově Špýcharu, vstupné: 40 Kč, 20 Kč

Navštivte svět kaváren a cukráren. Městské muzeum ve Dvoře Králové nad 

Labem, ve spolupráci s Krkonošským muzeem v Jilemnici a Severočeským 

muzeem v  Liberci, zve všechny milovníky kávy, čokolády a  cukrovinek 

na  výstavu Kavárna, cukrárna aneb sladké léto v  muzeu, která návštěv-

níky přenese především do  doby prvorepublikových kaváren a  cukráren. 

Zároveň výstava nabízí ukázky regionálních výrobků, seznámí návštěvníky 

s historií výroby čokolády, marcipánů, dortů, perníků a dalších cukrářských 

výrobků. K vidění bude i plný prodejní pult cukrárny, který lákal v 1. polo-

vině 20. století k nákupu sladkostí. 

V  pokladně muzea je možné zakoupit Hořické trubičky, Dubenecké per-

níky, biočokolády z Chocolaterie Willy & Pauli a čokolády z královédvorské 

čokoládovny Carla.

Divadelní představení:
LOBISTA
15. 9. od  19:30 hod., přednáškový sál v  budově Špýcharu,

vstupné: dobrovolné

Zveme všechny milovníky divadla na  divadelní hru týnišťského souboru 

Harašení s názvem Lobista. Lehce erotická komedie ze současnosti v  režii 

Jiřího Tůmy. Hrají: Jiří Tůma, Hanka Plašilová, Renáta Málková, Kamila Ulri-

chová. Rezervace místa je možná na e-mailu: vonkovalibuse@seznam.cz.

Přednáška:
POZŮSTATKY VÁLKY 1866 – CO NÁM PO VÁLCE 
ZŮSTALO A CO ZŮSTANE PO NÁS?
22. 9. od 18:00 hod., přednáškový sál v budově Špýcharu, vstupné: 30 Kč

Zveme vás na  poslední přednášku z  cyklu, který je věnovaný letošnímu 

150. výročí Prusko-rakouské války 1866. Pan Mgr. Petr Lazurko aktivně před-

náší o  prusko-rakouské válce již od  roku 2006. Je místopředsedou Komi-

tétu pro udržování památek z války roku 1866, členem tradiční historické 

jednotky 73. Pěšího pluku z  Železnice, pracovníkem Muzea přírody Český 

ráj, kde působí kadetní setnina jičínského pěšího pluku číslo 74. Přednáška 

seznámí posluchače s důvody a vznikem památek, jejich ochranou od roku 

1866 až do současnosti. 

Po  přednášce bude možné zakoupit publikace vydané k  letošnímu 

150. výročí války 1866.

KURIOZITY Z DEPOZITÁŘE
30. 9. – 20. 11., výstavní sál v budově Špýcharu, vstupné: 40 Kč, 20 Kč

Muzeum chce touto výstavou přiblížit širokou škálu muzejních sbírek i jed-

notlivých typů sbírkových předmětů. Návštěvník tak může nahlédnout pod 

pokličku muzejní práce a  zjistit, že muzeum nejenom pořádá výstavy, ale 

především eviduje, třídí a zpracovává několik sbírkových fondů, které čítají 

tisíce exponátů. Zajímavými předměty, které mohou návštěvníci na výstavě 

zhlédnout, jsou např. některé mincovní poklady, kuriozity jako antické lam-

pičky nebo vybrané exempláře z etnografi ckého fondu, fondu plastik nebo 

starých tisků. Prezentován bude i průřez sbírkou obrazů od lidových autorů 

přes díla Jana Zrzavého, Václava Špály nebo Františka Tichého, až po obrazy 

prezentující současnou tvorbu. Na výstavě nebude chybět ani užité umění, 

řemesla, textil či historické rukopisy.

Hradec Králové
SLAVNOSTI KRÁLOVNY ELIŠKY, 2.–3. 9., www.slavnostikralovnyelisky.cz

XXIII. CZECH INTERNATIONAL AIR FEST 2016, 3.–4. 9., www.airshow.cz

KRÁLOVÉHRADECKÉ KRAJSKÉ DOŽÍNKY, 

16.–17. 9., www.kr-kralovehradecky.cz

Trutnov 
TRUTNOVSKÝ JARMARK, 4. 9., www.uff o.cz

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ, 10.–11. 9., www.uff o.cz

SUNDÁVÁNÍ DRAKA, 24. 9., www.trutnovmestodraka.cz

SOCHY V TRUTNOVĚ, do října 2016, www.galerietu.cz

Jaroměř
TANFEST, 24.–26. 9. 2016, 

www.divadlojaromer.cz

Více informací na: www.vennamesta.cz.

Královská věnná města
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Kino Svět www.kino-svet.cz nebo tel.: 499 320 403

e-mail: kino.svet@tiscali.cz

1.–2. 20:00 NEJKRÁSNĚJŠÍ DEN, (12), komedie/drama, SRN, dabing 113 min. 110 Kč

3.–4. 17:30
MŮJ KAMARÁD DRAK (v so 3D),

rodinný/dobrodružný, USA, dabing
103 min.

2D: 130 Kč

3D: 150 Kč

3.–4. 20:00 TAXI 121, (12), thriller, ČR 90 min. 120 Kč

6. 20:00 KOMORNÁ, (15), drama, Jižní Korea, titulky, ART 145 min. 80 Kč

7.–8. 20:00 MATKY NA TAHU, (15), komedie, USA, titulky 100 min. 110 Kč

10.–11. 17:30 OBR DOBR (v so 3D),  rodinný/fantasy, USA, dabing 117 min.
2D: 110 Kč

3D: 130 Kč

10.–11. 20:00 SULLY: ZÁZRAK NA ŘECE HUDSON, (12), drama, USA, tit. 96 min. 110 Kč

13. 20:00 MONTENEGRO, (12), roadmovie/komedie, ČR, ART 90 min. 100 Kč

14.–15. 19:00 BLÁZNIVÁ PĚTKA, (12), komedie, Francie, dabing 102 min. 100 Kč

17.–18. 15:30
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ (v so 3D),

animovaný/rodinný, USA, dabing
90 min.

2D: 120 Kč

3D: 140 Kč

17.–18. 17:30
DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ, (15), komedie/romantický,

USA/VB/Francie, dabing
123 min. 120 Kč

17.–18. 20:00 BUCHTY A KLOBÁSY, (15), animovaný/komedie, USA, titulky 89 min. 110 Kč

20. 20:00 ZLODĚJI ZELENÝCH KONÍ, (12), drama, ČR, ART 105 min. 110 Kč

21.–22. 20:00 NERVE: HRA O ŽIVOT, (12), thriller, USA, titulky 96 min. 110 Kč

24.–25. 20:00 ZA LÁSKOU VZHŮRU, (12), romantický, Francie, titulky 118 min. 100 Kč

27. 20:00 ŠPEKOUN, komedie, Belgie/Švýcarsko, titulky, ART 81 min. 90 Kč

29.–30. 20:00
WARCRAFT: PRVNÍ STŘET (ve čt 3D)

(12), dobrodružný/akční, USA, dabing
123 min.

2D: 110 Kč

3D: 130 Kč

Více o programu Kina Svět se dozvíte na internetových stránkách www.kino-svet.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, středa, čtvrtek, pátek: 

9:00–12:00 hod. 

V pondělí Kreativní dílnička s tvořením výrobků 

z  různých materiálů, které si poté vezmete 

domů. Ve  středu Školka nanečisto, kdy vám 

dítka pohlídáme. Ve  čtvrtek Volná herna

a v pátek Hravé cvičeníčko plné básniček, opi-

čích drah a trochy manuální činnosti pod vede-

ním Denisy Hažvové.

CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ, MASÁŽE 
KOJENCŮ, PORADNA
každou středu 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.

RELAXAČNÍ DOPOLEDNE
čtvrtek 1. 9. od 9:00 hod., vstupné: 30 Kč

Těšit se můžete na základní masáž šíje a kosme-

tiku s  50% slevou. O  děti bude po  celou dobu 

postaráno. Vstupné 30 Kč + konečná cena: masáž 

75 Kč, obočí, řasy 50 Kč a denní líčení 100 Kč.

STŘÍHANÍ NAŠICH RATOLESTÍ
čtvrtek 8. 9. od 9:00 hod., vstupné: 30 Kč

Tento den nás navštíví kadeřnice, která u  nás 

v centru za symbolických 50 Kč ostříhá vaše dítka. 

Samozřejmostí bude otevřený vstup do herny.

TEST SLOŽENÍ TĚLA
čtvrtek 15. 9. od 9:00 hod., vstupné: 30 Kč

Navštíví nás poradkyně, která vám za  poplatek 

200 Kč změří poměr tuku, vody a svalů ve vašem 

těle pomocí speciálního přístroje. Díky tomu 

budete vědět, zda např. zadržujete v  těle vodu 

a  jakým způsobem se jí zbavit. Také tu na  vás 

čeká opět šikovná kosmetička a masérka.

ŽIRAFČINA PORADNA
čtvrtek 22. 9. od 10:00 hod., vstupné: 40 Kč

Beseda s  Mgr.  Janou Bartoňovou, výbornou 

pedagožkou, laktační poradkyní. Aktuální téma 

bude „Po  čem děti touží?“. Znáte sny a  přání 

svých dětí? Víte, do jaké míry je optimální dětem 

plnit jejich přání?

VÝLET DO ZOO
čtvrtek 29. 9., od 9:30 hod.

Tento den navštívíme ZOO Dvůr Králové za zvý-

hodněnou cenu. Sraz účastníků akce je u  hlav-

ního vchodu zoo v 9:30 hod. Pojďte s námi za zví-

řátky.

UPOZORNĚNÍ
Uvítáme další pomocnou ruku při organizaci 

a  vymýšlení nových programů a  služeb. Pokud 

máte zájem podílet se na  činnosti MC Žirafa, 

přijďte se jakékoliv dopoledne do centra podívat 

nebo kontaktujte pro více informací Miluši Bera-

novou.

Nenechte si ujít

7. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V KLASICKÝCH DISCIPLÍNÁCH CTIF
sobota 24. 9. od 9:30 hod., stadion pod Hankovým domem

V sobotu 24. září 2016 se na královédvorském stadionu pod Hankovým domem uskuteční 7. Mistrov-

ství  České republiky v klasických disciplinách CTIF. Jedná se o hasičskou soutěž v požárním útoku 

a štafetě 8 krát 50 metrů. Soutěže v těchto disciplinách jsou velice rozšířené v Rakousku a Německu, 

kde se jich účastní až 2 000 desetičlenných družstev. Mistrovství České republiky se pravidelně účastní 

dvacet družstev. V rámci zvýšení atraktivity soutěže jsou pozvána i zahraniční družstva z Rakouska, 

Německa, Maďarska, Chorvatska, Slovinska, Polska a Slovenska. Přijďte se podívat a podpořit tým HZS 

Královéhradeckého kraje, který je již pětinásobným mistrem České republiky v této soutěži.

npor. Bc. Zdeněk Šedivka 

HZS Královéhradeckého kraje, stanice Dvůr Králové nad Labem

KONCERT S PREMIÉROU SKLADBY PROF. JURAJE FILASE
neděle 25. 9. od 16:00 hod., kostel sv. Jana Křtitele

V neděli 25. září 2016 se v 16:00 hod. uskuteční v královédvorském kostele sv. Jana Křtitele koncert 

s premiérou skladby profesora pražské AMU Juraje Filase za  jeho osobní účasti. Pro tuto příležitost 

zkomponoval a věnoval Královédvorskému chrámovému sboru skladbu Slavík z ráje. Kromě této roz-

sáhlejší kantáty pro smíšený sbor a varhany napsal i drobnější kompozici Píseň k Madoně Královédvor-

ské, která rovněž zazní v premiéře. Kromě Filasových kompozic zazní díla W. A. Mozarta, J. M. N. Garcii 

a dalších autorů. Královédvorský chrámový sbor na varhany doprovodí Pavel Černý, který vyučuje var-

hanní hru na pražské AMU a brněnské JAMU.

Juraj Filas je uznávaným skladatelem, jehož skladby zní opakovaně např. v  Carnegie Hall v  New 

Yorku. Studoval kompozici na Pražské konzervatoři u královédvorského rodáka Jana Zdeňka Bartoše, 

na něhož velmi rád vzpomíná. Poté pokračoval na pražské AMU, kde je nyní profesorem skladby. 

Zářijové koncerty s premiérou skladby význačného soudobého skladatele jsou již obvyklým obohace-

ním kulturního života v našem městě a v letošním roce se bude tento koncert konat již poosmé. Kon-

cert podpořilo město Dvůr Králové nad Labem a koná se pod záštitou starosty Jana Jarolíma. Všichni 

jste srdečně zváni.

MgA. Vít Havlíček, Ph.D.
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Za zdí kláštera
5. 10., od 14:00 hod.

Na  ulicích Dvora Králové nad Labem si 

není možné nevšimnout pravidelně kor-

zujících řeholních sester z komunity Matky 

Božího milosrdenství. Zdi kláštera bývají 

opředeny tajemstvím. Jak je to však se 

sestrami „od  zoo“? Je jejich život sku-

tečně tak ukrytý a  neprůhledný? Každá 

komunita se věnuje určitému úkolu nebo 

skupině potřebných lidí. V  čem jsou tyto 

sestry z našeho města specifi cké, pro koho 

nebo pro co nasadili svůj život? Proč se 

vlastně rozhodly jít takovouto cestou? Co mají jako společenství za sebou, 

jaké jsou jejich plány do  budoucna a  v  čem výjimečné je pro ně datum 

5. října – to vše a mnohé jiné se můžete dozvědět během Dne otevřených 

dveří ve středu 5. října 2016.

Program – 14:00 hod.: zahájení v Domě svaté Faustyny, Štefánikova 1207; 

15:00–17:00 hod.: možnost prohlídky areálu startovacích bytů a také části 

kláštera (Štefánikova 952); 18:00 hod.: mše svatá v Kostele sv. Jana Křtitele 

za osoby, se kterými se sestry denně setkávají.

Mgr. Kateřina Litošová, Misericordia, o. p. s.

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

PŘIHLÁŠKY NA KURZ INTERNETU
1.–30. 9., uzávěrka přihlášek do 26. 9. 2016

Internet pro začátečníky bude probíhat od 4. do 26. října. Svým přístupem 

je vhodný zejména pro seniory. Celkem absolvují účastníci osm dvouhodi-

nových lekcí. Kurz bude probíhat čtyři týdny vždy v úterý a ve středu od 9:00 

do 11:00 hod. Počet míst je omezen. Rezervace probíhá přímo proti platbě 

v hudebním oddělení. Kurzovné činí 200 Kč. Uzávěrka přihlášek je 26. září.

PŘIHLÁŠKY NA JAZYKOVÝ KURZ ITALŠTINY PRO 
ZAČÁTEČNÍKY, do 19. 9.

Ve školním roce 2016/2017 nabízíme zájemcům kurz italštiny pro začáteč-

níky. Přihlášky přijímáme osobně v  oddělení pro dospělé nebo e-mailem 

knihovna@slavoj.cz. Kurz bude otevřen pouze v případě naplnění minimální 

kapacity (8–10 osob).

PROJEKT ŽENY – informativní schůzka
15. 9. od 10:00 hod. a od 17:00 hod., sálek knihovny

Pro všechny ženy, které mají zájem o vzdělávání, nebo chtějí realizovat akti-

vity ve svém okolí či se zapojit do veřejného dění ve městě.

Pohádkoterapie: KOUZELNÁ TŘÍDA – Zuzana Pospíšilová
16. 9. od 13:30 hod., sálek knihovny, vstup volný

Hodný starý pan učitel už na svou třídu plnou darebáků nestačí. Potřeboval by 

do důchodu, ale nechce odejít, dokud nenajde vhodného nástupce. Někoho, 

kdo by měl děti opravdu rád. Jednoho dne zaklepe na dveře jeho kabinetu 

milá mladá dáma, která se uchází o místo učitelky. Pan učitel jí třídu předá 

a ona třídu rošťáků promění v nejhodnější a nejchytřejší děti na celé škole. 

Bude na to mít kouzelné metody. Jaké? To se dozvíte opět při našem společ-

ném odpoledním čtení v sálku knihovny. Program je určen pro děti od 7 let.

SLAVNOST KLÍČOVÁNÍ, 21. 9. – 4. 10.

Zloduch Nečterád, princ a spanilá princezna opět prověří loňské prvňáčky 

v  dovednosti čtení a  psaní. Zábavný program volně navazuje na  slavnost 

Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny. Rezervace a bližší informace v dět-

ském oddělení knihovny nebo na tel.: 499 320 157.

KŘEST KNIHY ZVIČ NASLOUCHÁ PŘÍBĚHŮM
29. 9., od 17:00 hod., sálek knihovny

Městská knihovna Slavoj si vás dovoluje pozvat na křest knihy Zvič naslou-

chá příběhům – pověsti Královédvorska. Součástí programu bude vyhlášení 

výsledků soutěže POKRuj! (POvěsti KRálovédvorska) a ocenění autorů nej-

lepších prací. Křest proběhne v  nových prostorách oddělení pro dospělé. 

Vítězné práce si budete moci prohlédnout v sálku knihovny.

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 – 775 621 550, dana.kudrnovska@ddmdvurkralove.cz

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

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

Lucie Pospíšilová – 774 320 361, lucie.pospisilova@ddmdvurkralove.cz

BĚH NADĚJE
8. 9. od 10:00 do 15:00 hod., start před ZŠ Schulzovy sady

Přijďte podpořit již 9. ročník této humanitární akce! Běh naděje inspirovaný 

Během Terryho Foxe je pořádán v  České republice od  roku 2008. Běh je 

dobrovolnou humanitární akcí spojenou s veřejnou sbírkou. Jeho účelem je 

absolvovat předepsanou trať a zároveň fi nančně přispět na výzkum rakoviny. 

Akce má i  význam solidární – vyjadřuje solidaritu s  nemocnými a  preven-

tivní – udělat něco pro své zdraví. Pevně věříme, že letošní ročník se vydaří 

stejně jako ty minulé a že jej podpoříte vy všichni, kterým není lhostejný osud 

lidí postižených zákeřnou chorobou. Účast na akci není žádným způsobem 

omezena. Zúčastnit se může každý – od nejmenších dětí až po seniory. Trať 

můžete absolvovat jakýmkoli způsobem – chůzí, během, na  kole, na  inva-

lidním vozíku, na kolečkových bruslích, s kočárkem, se psem. Trasa povede 

pěkným prostředím parku Schulzovy sady. Startujeme od ZŠ Schulzovy sady, 

ulice Školní. Bližší informace u Sylvie Černotové. Těšíme se na vaši účast!

VÝLET DO LANOVÉHO PARKU
10. 9., cena: 300 Kč, přihlášky do 7. 9. 2016

Mrzí vás, že už prázdniny skončily? Nevadí! Pojeďte s  námi na  výlet, kde si 

užijeme spoustu zábavy. Výlet do Lanového parku v Hradci Králové se usku-

teční v sobotu 10. září a je určen pro děti od 8 do 15 let. Čeká nás nejenom 

prolézání lanového centra pod vedením instruktorů, ale také další různé dopl-

ňující aktivity, jako je trampolína, kuželky, deskové hlavolamy a mnoho dal-

šího. Pozor! Za nepříznivého počasí se akce ruší. Přihlásit se můžete nejpozději 

do 7. září. Bližší informace naleznete na letácích a u Veroniky Málkové.

RYTÍŘSKÁ ABECEDA
14. 9. od 15:00 hod., DDM Jednička, vstupné: 15 Kč

Akce je určena pro všechny mladé příznivce historie a zejména pro ty, kteří 

uvažují o vstupu do některého z našich šermířských kroužků. Dozvíte se, co 

předcházelo tomu, než se mladý muž stal rytířem, jak se nazývají jednotlivé 

části zbroje, jak se vyvíjel a  používal meč. Chybět nebude ukázka souboje. 

Povíme si i něco z historie štítu a vysvětlíme pravidla vytváření erbů. Prohléd-

nete si také chladné i palné zbraně, vyzkoušíte drátěnou košili a další součásti 

zbroje. Srdečně vás zveme! Bližší informace u Vladimíra Jiřičky.

ZÁVODY ZRUČNOSTI
19. 9. od 14:30 hod. mladší kategorie 9–11 let, od 15:30 hod. starší katego-

rie 12–15 let, startovné: 35 Kč, přihlášky do 10. 9. 2016

Není vám kolo cizí a chcete vyzkoušet něco jiného než klasický vytrvalostní 

závod? Přijďte si zkusit zazávodit na dopravní hřiště u DDM Jednička. Bude 

vás čekat menší okruh po dopravním hřišti, kde budou různé překážky (sla-

lom, převezení pohárku s vodou, podjezdová branka a další). Na místě máte 

možnost cvičné jízdy, následně se pojede na čas a za každou chybu na pře-

kážce se budou přičítat trestné vteřiny. Přesná pravidla si povíme na místě. 

S  sebou svoje jízdní kolo (můžeme i  zapůjčit), helmu, sportovní oblečení 

a obuv. Přihlásit se můžete nejpozději do 10. září. Startovné 35 Kč. Bližší infor-

mace u Lucie Pospíšilové.

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ! 
21. 9., DDM Jednička

Pro všechny zájemce připravujeme zábavné odpoledne se šachy a desko-

vými hrami. Čeká na vás mnoho různých známých i méně známých des-

kových her, ve kterých budete moci porovnat své schopnosti s ostatními. 

Bližší informace naleznete na letácích a u Veroniky Málkové.

SKALNÍ ROMANTIKA – akce z cyklu Rodinné výpravy
24. 9., cena: dospělí 440 Kč, děti do 15 let 380 Kč, přihlášky do 12. 9. 2016

Další společný výlet určený dětem i dospělým bude mít svůj cíl v oblasti Tep-

licko-Adršpašských skal. Nevydáme se ale po chodníčcích známých cest skal-

ního města. Budeme společně objevovat méně frekventovaná místa. Čeká 

vás nenáročný výstup na  Křížový vrch se zajímavým výhledem, putování 

na Kopeček ke zřícenině mariánského barokního kostela. Dalším cílem budou 

Teplice nad Metují a také zřícenina hradu Skály nebo nová rozhledna na Čápu 

v Teplických skalách. Bližší informace a přihlášky u Vladimíra Jiřičky.
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ZUŠ R. A. Dvorského
náměstí T. G. Masaryka 83, Dvůr Králové n. L.; 

www.zusdk.cz, 

ředitelka: Mgr. Ivana Černá: cerna@zusdk.cz, 

tel.: 499 321 035, 

zástupkyně ředitelky: Vladimíra Matušková, DiS., tel.: 603 186 263.

Otevírací doba galerie Otto Gutfreunda: po–pá od 9:00 do 17:00 hod.

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
Zápis a domluva rozvrhu individuálních předmětů a hudební nauky:

1. září 8:30–12:00 hod. a 13:00–15:00 hod. 

2. září 13:00–16:00 hod.

Informace o rozvrhu u jednotlivých učitelů naleznete na stránkách školy.

Vernisáž: BAREVNÉ CHUTĚ
8. 9. od 17:00 hod., Cukrářství – art kavárna Gloria

V  cukrárně Gloria v  Revoluční ulici se uskuteční zahájení výstavy žáků 

výtvarného oboru naší školy s názvem „Barevné chutě“,  na kterém zahraje 

fl étnový soubor Flauti Dolci pod vedením Vlasty Siřišťové. Výstava Barevné 

chutě potrvá do 30. září 2016 od 9:00 do 18:00 hod.

Vernisáž: TAJEMSTVÍ HLÍNY
13. 9. od 18:00 hod., sál školy

Zahájení výstavy s názvem „Tajemství hlíny“ významné české sochařky Zdeny 

Fibichové. Slovem provede Ladislav Peřina, zahrají učitelé školy – Milada Pet-

rášová, Libuše Flečková, Jan Prouza a Stanislav Bihari. Výstava ve školní galerii 

Otto Gutfreunda potrvá do 14. října 2016, otevřeno od 9:00 do 17:00 hod.

Zápisy do sportovních oddílů
ZÁPISY DO ANGELES DANCE GROUP SE BLÍŽÍ
5. a 7. 9., sokolovna naproti zimnímu stadionu

Má vaše dítě rádo hudbu a tanec? Neváhejte a zapiště ho k nám do taneční 

skupiny Angeles Dance Group. Pořádáme zápisy na taneční sezonu na rok 

2016/2017, které proběhnou v sokolovně naproti zimnímu stadionu v pon-

dělí 5. září a ve středu 7. září 2016. Podrobné informace, a to nejen k zápi-

sům, naleznete na našich internetových stránkách www.angeles.cz. 

V  naší taneční skupině se pořád něco děje. Druhý týden v  srpnu se naši 

tanečníci zúčastnili tanečního soustředění, které proběhlo ve  Sněžném 

v  Orlických horách. Byla tam spousta legrace, navštívili nás profesionální 

lektoři, zatancovali jsme si jazz, latinu, pom-pomy, vyzkoušeli trochu akro-

bacie a zdokonalili jsme se v baletní technice. Všem se nám tam moc líbilo 

a  víme, co můžeme v  novém tanečním roce na  trénincích zlepšovat. Tak 

neváhejte a přidejte se k nám!

Ing. Eva Žižková, Angeles Dance Group

BESEDA NA  TÉMA MIGRACE, DOPRAVA V  KRAJI 
A ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB
úterý 6. 9. od 18:00 hod., salonek Hankova domu

V úterý 6. září 2016 se v salonku Hankova domu koná beseda s bývalým 

policejním prezidentem Martinem Červíčkem a  zastupitelkou hlavního 

města Prahy Alexandrou Udženija na téma migrace, doprava v našem kraji 

a problematika elektronické evidence tržeb.

Beseda

Přijďte fandit na fotbal

Dvůr Králové nad Labem 
na starých fotografi ích

Královédvoráci na nedatované fotografi i jistě poznali letní amfi teátr v zoo, kde se po mno-

haleté přestávce a nutných opravách opět konají kulturní akce a projekce fi lmů s africkou 

tematikou. Děkujeme naší čtenářce Lucii Jankowské za poskytnutí fotografi e.

ZÁPASY TJ DVŮR KRÁLOVÉ N. L., MUŽI A
neděle 4. 9., 17:00 hod. Chrastava (domací zápas)

neděle 11. 9., 17:00 hod. Turnov (venku)

neděle 18. 9., 17:00 hod. Náchod (domácí zápas)

sobota 24. 9., 10:15 hod.  Kutná Hora (venku)

MUŽI B
neděle 4. 9., 14:45 hod. Trutnov C (venku)

sobota 10. 9., 10:30 hod. Nová Paka (domácí zápas)

sobota 17. 9., 17:00 hod. Rudník (venku)

neděle 25. 9., 14:00 hod.  Kocbeře (domácí zápas)

sobota 1. 10., 14:30 hod. Jičín B (venku).

Semináře Domova sv. Josefa
Domov sv. Josefa, jediné nestátní zdravotnické a sociální zařízení pečující 

lůžkovou formou o těžce nemocné roztroušenou sklerózou (RS) a největší 

středisko Oblastní charity Červený Kostelec, zve na vzdělávací akce:

Dvoudenní seminář pro blízké nemocných v Kuksu: 8.–9. 9. 2016

Konference o roztroušené skleróze v Domově sv. Josefa: 21. 9. 2016

Přiblížení problematiky péče o nemocné RS, a to z co nejširšího pohledu. 

Akce jsou určeny pro střední a nižší zdravotnický personál, pečující rodinu 

a přátele, pacienty s RS, ale i pro ty, kteří se o danou problematiku zajímají 

a chtějí se o tomto onemocnění a životě s ním dozvědět něco více.

Podrobnosti s programem i přihláškou na www.domovsvatehojosefa.cz.

Kontaktní informace: Michaela Hospodková, hospodkova@dsj-zirec.cz.

ZOO Dvůr Králové
www.zoodvurkralove.cz

OSLAVA SVĚTOVÉHO DNE 
NOSOROŽCŮ, sobota 24. 9.

PŘIJĎTE MEZI KARATISTY
od 9. 9., tělocvična v Komenského ulici

Již dvě desítky let členové sportovního klubu Karate-Do Dvůr Králové nad 

Labem získávají úspěchy na okresní, krajské, národní i mezinárodní úrovni. 

V průběhu tohoto času trenérský tým vychoval usilovnou prací množství 

děvčat i chlapců ze Dvora Králové nad Labem a blízkého okolí, kteří svými 

výkony získávali a stále získávají medaile a poháry, stávají se úspěšnými tre-

néry či rozhodčími, ale kteří hlavně reprezentují svůj klub i město. 

Každý rok na podzim se veřejnosti otevírá příležitost připojit se ke skupině 

karatistů, kteří se několikrát týdně věnují tréninku tohoto krásného sportu. 

Děvčata i chlapci ve věku od 7 let, kteří se nebojí zkusit něco nového, jsou 

vítáni a mají možnost rozšířit řady úspěšných závodníků. 

Přijďte se od 9. září mezi nás podívat do tělocvičny v ulici Komenského, kde 

pravidelně trénujeme. Informace o  sportovním klubu, trénincích, trené-

rech a v neposlední řadě o četných úspěších našich závodníků naleznete 

na internetových stránkách karatedo.dknl.net.

Petr Kocmánek, Karate-Do Dvůr Králové nad Labem
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Gymnastky na Eurogymu 2016
V  pondělí 18. čer-

vence se vydala pat-

náctičlenná výprava  

Sokola Dvůr Králové  

nad Labem do  Čes-

kých Budějovic 

na  Eurogym 2016. 

Děvčata svým pódi-

ovým vystoupením 

reprezentovala Čes-

kou republiku. Euro-

gym je gymnastický 

festival – největší evropská akce určená pro mládež. Letos se konal jubilejní 

10. ročník, na který se sjelo přes 4 000 účastníků z 19 zemí. Nejpočetnější byla 

výprava Portugalců, která měla přes 780 členů. Po  celém městě panovala 

úžasná atmosféra. Tančilo se, zpívalo a cvičilo na všech ulicích. Budějovičtí 

přijali festival velmi dobře, fandili, mávali, troubili, usmívali se a byli vstřícní 

a milí, i když tato akce byla pro celé město a jeho obyvatele velmi náročnou 

zkušeností. V ulicích byla postavena čtyři pódia, na kterých se výpravy pre-

zentovaly svými vystoupeními. Střídala se gymnastika s tancem, aerobikem, 

baletem, rokenrolem. Naše děvčata vystupovala na dvou pódiích. V centru 

města na náměstí Přemysla Otakara II a na Sokolském ostrově. Prezentovaly 

jsme se vystoupením s názvem „Tancuj, dokud můžeš“, ve kterém se gym-

nastika prolínala s tancem. Obě vystoupení se našim gymnastkám vydařila 

a  sklidila zasloužený potlesk. V  rámci pobytu jsme také absolvovaly čtyři 

workshopy. První dva byly v krásném sportovním areálu v Hluboké nad Vlta-

vou, kde naši výpravu čekaly fotbal a  lanové aktivity. Další dva workshopy 

byly na Sokolském ostrově. Zde nás čekala trampolína a protahování spojené 

s balancováním. Naše výprava si celý týden náramně užívala, zpívaly jsme, 

tančily, cvičily, fandily a hlavně potkaly mnoho báječných lidí, které baví to, 

co nás. Užily jsme si plnými doušky skvělou a  nezapomenutelnou atmo-

sféru, kterou Eurogym nabízí. Velký dík patří Andree Šedivé – autorce našeho 

vystoupení a také všem děvčatům za vzornou reprezentaci České republiky. 

Andrea Erbenová, TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem
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