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PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA – divadelní čtyřlístek
2. 10. od 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 100 Kč

V divadelním představení na motivy světoznámé knihy Astrid Lindgrenové 

zažijete s Pipi hodinu plnou legrace a dobrodružství.

PARTIČKA
4. 10. od 20:00 hod., sál Hankova domu, vstupenky v síti Ticketstream

Přijďte se pobavit a zasmát s partou známých šílenců – Richardem Genze-

rem, Ondrou Sokolem, Michalem Suchánkem, Igorem Chmelou, Mariánem 

Čurkou a Dano Dangem.

STAŘEC A MOŘE
5. 10. od 8:30 a 10:30 hod., sál Hankova domu, vstupné: 60 Kč

Divadlo Tramtarie Olomouc uvádí další dílo zlatého fondu světové literatury 

Stařec a moře Ernesta Hemingwaye v zajímavé a moderní úpravě.

DEN SENIORŮ
5. 10. od 16:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 50 Kč

Pavlína Filipovská a Karel Štědrý v hudebně-zábavném pořadu „Jak to bylo 

doopravdy“.

MÓDNÍ TRENDY – podzim zima 2016/17
7. 10. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: přízemí 140 Kč

Módní přehlídka fi rmy Agiss praktik móda.

KDO SE BOJÍ VIRGINIE WOOLFOVÉ? – hra v předplatném
12. 10. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 340 Kč, 320 Kč

Slavné komorní drama plné překvapivých zvratů i absurdních krutých her je 

sondou do partnerských vztahů v podání divadla Rokoko Praha. Hrají: Aleš 

Procházka, Veronika Gajerová, Viktor Dvořák a Veronika Kubařová.

AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ
14. 10. od 9:00 a 11:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 70 Kč

Představení, které vzniklo volně podle všem známého fi lmu, nabízí zcela 

nový pohled, zkrátka starý známý příběh v novém kabátě. Divadlo Rozma-

nitosti Most, představení pro I. stupeň ZŠ.

SETKÁNÍ PĚVECKÝCH SBORŮ
15. 10. od 14:30 hod., sál Hankova domu

Pozvání pěveckého spolku Záboj přijaly smíšené sbory Smetana Hradec 

Králové, Vlastislav Heřmanův Městec a Foerster Jičín. Finančně akci podpo-

řily město Dvůr Králové nad Labem, Unie českých pěveckých sborů a spo-

lečnost Juta, a. s., Dvůr Králové nad Labem.

KOCOUR V BOTÁCH
18. 10. od 8:30 a 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 60 Kč

Velké výpravné divadelní představení Docela velkého divadla Litvínov inspi-

rované pohádkou bratří Grimmů. Představení pro děti MŠ a I. ročníky ZŠ.

TŘI MUŠKETÝŘI
19. 10. od 8:30 a 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 60 Kč

Hudební komedie podle slavného románu Alexandra Dumase st. Uvádí 

Docela velké divadlo Litvínov. Představení pro II. stupeň ZŠ.

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

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, tex-

til či historické rukopisy.

Přednáška:
BUDDHISMUS V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ
20. 10. od 19:00 hod., přednáškový sál ve Špýcharu, vstupné: 70 Kč, 50 Kč

Srdečně vás zveme na přednášku s velmi zajímavým tématem. O přístupu 

tibetského buddhismu k životu v moderní společnosti bude mluvit ve čtvr-

tek 20. října od  19:00 hod. učitel buddhismu Diamantové cesty Miroslav 

Hrdina.

Dozvíte se, jak mohou buddhismus a  meditace vnést více prostoru také 

do mysli Evropana. Účinné metody starší než 2 500 let mění naše prožívání 

a jsou svou úplností a otevřeností jedinečná. Nestaví na dogmatech a víře. 

Stále častěji se jimi proto nechávají inspirovat právě nezávislí, vzdělaní 

a  otevření lidé, které vychovala svobodná evropská společnost. V  závěru 

přednášky bude vyhrazen prostor pro otázky a odpovědi a proběhne krátká 

meditace. Miroslav Hrdina se věnuje buddhismu již více jak 15 let. Praktikuje 

laický buddhismus, věnuje se také překladům z tibetského jazyka.

TRIO TONES – 436. koncert KPH
20. 10. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 130 Kč

Věra Liebigová – klarinet, Vojtěch Urban – violoncello, Michaela Hajíčková 

– klavír.

ŽENA VLČÍ MÁK
27. 10. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 260 Kč, 240 Kč, 220 Kč

Starší dáma prožívá ve věku, kdy se většina jejích vrstevnic už dávno smířila 

s šedí a osamělostí zbytku života, nečekané šokující vzplanutí a opětovanou 

lásku k ještě staršímu muži, než je ona sama. V hlavní roli Hana Maciuchová.

ZOO Dvůr Králové
www.zoodvurkralove.cz

TÝDEN DUCHŮ, 22.–30. 10.

Zveme vás do ZOO Dvůr Králové na oblíbe-

nou podzimní akci Týden duchů. Strašidelnou atmosféru  umocní po celých 

devět dní živá strašidla, stezky odvahy, ale především stovky vydlabaných 

dýní rozzářených svíčkami, které si návštěvníci mohou sami vytvořit přímo 

v zoo dle své fantazie.
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Kino Svět www.kino-svet.cz nebo tel.: 499 320 403

e-mail: kino.svet@tiscali.cz

1.–2. 17:00
LOVECKÁ SEZÓNA: STRAŠPYTEL, animovaný/komedie, 

USA, dabing
84 min. 110 Kč

1.–2. 19:00 PRÁZDNINY V PROVENCE, (12), komedie, ČR 95 min. 110 Kč

4. 19:00 ANTHROPOID, (12), životopisný/thriller, VB/ČR, titulky, ART 121 min. 120 Kč

5.–6. 19:00 SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL (ve st 3D), (12), akční, USA, dabing 123 min.
2D: 110 Kč

3D: 130 Kč

8.–9. 15:30 ČAPÍ DOBRODRUŽSTVÍ (v so 3D), animovaný, USA, dabing 87 min. 
2D: 110 Kč

3D: 130 Kč

8.–9. 17:30 INSTALATÉR Z TUCHLOVIC, (12), smutná komedie, ČR 85 min. 120 Kč

8.–9. 20:00 SMRT VE TMĚ, (15), horor, USA, titulky 88 min. 100 Kč

11. 19:00 KRYCÍ JMENO HOLEC, (12), drama, ČR/Rakousko, ART 98 min. 100 Kč

12.–13. 19:00
DEEPWATER HORIZON: MOŘE V PLAMENECH, (15), akční/

thriller, USA, titulky
107 min. 110 Kč

15.–16. 16:30 KUBO A KOUZELNÝ MEČ (v so 3D), animovaný, USA, dabing 101 min.
2D: 125Kč

3D: 140 Kč

15.–16. 19:00 BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU, (15), komedie, ČR 97 min. 120 Kč

18. 19:00 CAFÉ SOCIETY, romantický/komedie, USA, titulky, ART 96 min. 110 Kč

19.–20. 19:00 INFERNO, (12), mysteriózní/thriller, USA, titulky 122 min. 120 Kč

22.–23. 17:00 LICHOŽROUTI, animovaný/rodinný, ČR 86 min. 130 Kč

22.–23. 19:00 OSTRAVAK OSTRAVSKI, (12), komedie, ČR 90 min. 120 Kč

25. 19:00 NEONOVÝ BÝK, (18), drama, Brazílie, titulky, ART 101 min. 80 Kč

26.–27. 19:00 VE JMÉNU KRVE, (12), akční/thriller, Francie, titulky 88 min. 100 Kč

29.–30. 16:30 JÁ, KOCOUR, komedie/rodinný, Francie, dabing 87 min. 110 Kč

29.–30. 19:00 DÍVKA VE VLAKU, (15), mysteriózní/triller, USA, titulky 112 min. 110 Kč

Více o programu kina Svět se dozvíte na webu 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, v úterý Angličtina, 

ve středu Školka na nečisto a volná herna, ve 

čtvrtek Besedy a volná herna a v pátek Hravé 

cvičeníčko.

PŘEDPORODNÍ PŘÍPRAVY, 
MASÁŽE KOJENCŮ, LAKTAČNÍ 
PORADENSTVÍ
každé pondělí od 16:20 hod.

Nový program: od  16:20 do  17:05 hod., cena 

70 Kč za  lekci. Předporodní přípravy, masáže 

kojenců a  laktační poradenství dle objednání 

na tel.: 606 171 014, Mgr. J. Bartoňová.

KURZ ANGLIČTINY
každé úterý od 10:30 a 17:00 hod., cena: 50 Kč 

za dospělého, 40 Kč za dítě a lekci

Máte-li zájem o vyuku anglického jazyka jak pro 

své děti, tak i  pro dospělé, lektorka Petra Fak-

torová vás uvítá. Více info na  tel.: 607  324  420

a 605 839 158.

KOSMETICKÉ DOPOLEDNE
čtvrtek  6. a 20. 10. od 9:00 hod., vstupné: 30 Kč

Těšit se můžete na  kosmetiku s  50% slevou. 

O  děti bude po  tuto dobu postaráno. Vstupné 

30 Kč + obočí, řasy: 50 Kč a denní líčení: 100 Kč.

VÝLET DO TONGA
středa 12. 10., sraz v 8:20 hod., vstupné: 70 Kč

Pojeďte s námi autem do rodinného zábavného 

parku. Sraz v  8:20 hod. u  DM drogerie. Návrat 

kolem 12:00 hod. Volná místa v autech k doptání 

u paní Beranové. Vstupné do Tonga 70 Kč dospělí, 

děti do  2 let zdarma. Více informací na tel.: 

736 687 328.

ŽIRAFČINA PORADNA
čtvrtek  13. 10. od 10:00 hod., vstupné: 40 Kč

Beseda s  Mgr.  Janou Bartoňovou na  aktuální 

téma „Po čem touží rodiče“. Co je vaše priorita, je 

to správné i pro vaše děti?

ZDRAVÝ ŽIVOT
čtvrtek 20. 10. od 10:00 hod., vstupné 40 Kč

Naše poradkyně vám prozradí, jak očistit a deto-

xikovat tělo, jaká jsou vhodná cvičení a doplňky 

stravy pro náš organismus.

CO BY I DÍTĚ MĚLO VĚDĚT
čtvrtek 27. 10. od 10:00 hod., vstupné: 30 Kč

Přednáška na téma: Co můžete dát svým dětem 

pro kvalitnější život aneb co by i dítě mělo vědět. 

O děti bude po tuto dobu postaráno.

TRADIČNÍ PODZIMNÍ BAZÁREK
od 13. do 25. 10.

Bazárek, tentokrát podzimních a  zimních věcí, 

hraček, obuvi, kočárků a  jiných věcí pro naše 

nejmenší. Přijímáme maximálně 80 položek 

na  osobu a  hlavně čisté oblečení, obuv a  další 

zboží. Vyhrazujeme si právo odmítnout zboží. 

Více info na www.mc-zirafa.cz, tel.: 736 687 328.

Loutkové pohádky

O POTRESTANÉ PRINCEZNĚ
neděle 9. 10. od 16:00 hod., sál Špýcharu 

městského muzea

Loutková pohádka pro nejmenší v podání

divadélka Zvoneček, vstupné: dobrovolné.

KAŠPÁREK A JEŽIBABA, O HODNÉ 
JEŽIBABĚ
sobota 15. 10. od 15:00 hod., sálek městské 

knihovny, vstupné: 20 Kč, 10 Kč

Maňáskové pohádky pro děti v podání

divadla Klíček. Po dobu vystoupení bude ote-

vřeno oddělení pro děti.

OKLAMANÝ HASTRMAN
neděle 23. 10. od 16:00 hod., sál Špýcharu 

městského muzea

Loutková pohádka pro nejmenší v podání

divadélka Zvoneček, vstupné: dobrovolné.

VODNÍKOVA HANIČKA
30. 10. od 10:00 hod., sál Hankova domu

Pohádku pro nejmenší uvádí Loutkové divadlo 

Klíček.

Výstava
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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.

VÝSTAVA SOCHAŘKY ZDENY FIBICHOVÉ
do 14. 10, Galerie Otto Gutfreunda

V galerii školy probíhá výstava přední české sochařky s názvem Tajemství 

hlíny. Výstava potrvá do 14. 10. 2016. Galerie je otevřena pondělí až pátek 

9:00–17:00 hod.

Vernisáž: SEŠÍVANÝ SVĚT
18. 10. od 18:00 hod., sál školy

Slavnostní zahájení výstavy textilní výtvarnice Marie Jarkovské s  názvem 

Sešívaný svět. Slovem provede Ladislav Peřina, zahrají učitelé školy. Výstava 

ve školní Galerii Otto Gutfreunda potrvá do 18. listopadu 2016, otevřeno 

od 9:00 do 17:00 hod.

ŘÍJNOVÝ KONCERT, 20. 10. od 18:00 hod., sál školy

První z pravidelných koncertů školy, na kterém vystoupí žáci z hudebního 

oboru. Slovem provedou žáci oboru literárně-dramatického.

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

PODZIMNÍ PUTOVÁNÍ ZA POHÁDKOU
1. 10., start v 9:00 hod. od Jedničky, startovné: 25 Kč

Další ročník turistického pochodu příměstskými lesy pro děti a rodiče s dětmi. 

Pohádkové postavičky pro vás nachystaly drobné úkoly, za  jejichž splnění 

dostanete razítko. V cíli vás čeká sladká odměna a hezký diplom. Trasa bude 

průjezdná i pro kočárky. Přijďte si s námi užít barevné podzimní přírody! Star-

tovné: 25 Kč, děti do 3 let zdarma. Bližší informace u V. Jiřičky.

ZLATÝ OŘÍŠEK KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
2. 10. od 14:00 hod., sál Hankova domu

Zveme vás v neděli 2. října do Hankova domu na fi nále krajského kola celo-

republikové soutěže Zlatý oříšek. Představí se zde 15 vybraných dětí z celého 

Královéhradeckého kraje, které zde budou prezentovat své dovednosti, 

znalosti, talent a výjimečnost. Přijďte podpořit své blízké, známé, kamarády 

a spolužáky! Bližší informace u S. Černotové.

DRAKIÁDA NA ZVIČINĚ
8. 10. od 13:30 hod., vrch Zvičina, vstupné: zdarma

Zveme vás na  vrch Zvičina, kde opět proběhne Zavírání turistické sezony, 

pořádané sdružením Podzvičinsko. Samozřejmě nebude chybět ani tradiční 

Drakiáda, kterou pro malé i velké připravil DDM Jednička. Těšíme se na vaši 

účast a spoustu krásných draků na obloze. Bližší informace u S. Černotové.

BĚH SPADANÝM LISTÍM
11. 10. od 8:00 hod., dopravní hřiště, startovné: 10 Kč, přihlášky do 7. 10.

Jednička připravila pro nejmenší sportovce z  MŠ běh podzimním terénem, 

kde budou čekat kromě listí i připravené překážky, které musí děti při běhu 

do cíle zdolat. Běh je určen pro MŠ. Termín přihlášek: 7. 10. 2016. Startovné: 

10 Kč. Bližší informace u D. Kudrnovské.

PODZIM – výstava
18.–20. 10., DDM Jednička, vstupné: 5 Kč

Výstavka výtvarných prací a výrobků dětí z mateřských a základních škol 

z Královédvorska s podzimní tematikou. Bližší informace u D. Kudrnovské.

ŠERMÍŘI NA KUMBURKU
21.–22. 10., cena: 270 Kč, přihlášky do 12.10.

Část víkendu strávená na  romantické zřícenině u Nové Paky s hrami a sou-

těžemi nejen středověkými je určena členům šermířských kroužků i  jejich 

kamarádům a dalším zájemcům. Poznáte, že noc ve srubu bez elektřiny, upro-

střed zbytků opevnění a  dalších staveb starobylého hradu, má své kouzlo. 

Určitě si to společně užijeme. Akce je vhodná pro kluky i  děvčata od  9 let. 

Přihlášky nejpozději do 12. 10. 2016! Cena: 270 Kč (zahrnuje veškeré výdaje – 

dopravu, stravu na druhý den, průvodce, ceny, pamětní list). Bližší informace 

u V. Jiřičky.

TURNAJ V BOWLINGU
26. 10. od 10:00 hod., Hotel Safari, startovné: 70 Kč, přihlášky do 20. 10.

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

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

si vezměte svačinu, drobné na pití a dobrou náladu. Přihlášky nejpozději 

do 20. 10. 2016. Cena: 70 Kč. Bližší informace u D. Kudrnovské.

AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ
26.–27. 10. od  8:30 do10:00 hod., cena: 270 Kč, přihlášky do 20. 10.

Pro všechny děti od 6 let pořádáme tradiční halloweenskou přespávačku. 

Těšit se můžete na dlabání donesených dýní, hry a vyrábění, návštěvy zoo-

logické zahrady plné strašidel a světýlek, halloweenské dobroty a večerní 

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

a obuv do budovy a ven, středně velkou dýni, malou svačinu. Cena: 270 Kč. 

Přihlášky nejpozději do 20. 10. Bližší informace u L. Pospíšilové.

VÝLET NA SNĚŽKU
27. 10., cena: 300 Kč, přihlášky a platby do 20. 10.

Vydejte se s  námi na  podzimní turistický výlet do  Krkonoš. Cílem bude 

nejvyšší česká hora, Sněžka. Na výletě se svezeme autobusem, lanovkou, 

část trasy půjdeme pěšky. Nezapomeňte proto vhodné oblečení a  obuv 

na  hory! Cena výletu: 300 Kč (v  ceně je zahrnuta doprava autobusem, 

lanovkou). Podrobnější informace budou zveřejněny v  letáčku akce. Při-

hlášky a platby nejpozději do 20. 10. 2016. Bližší informace u D. Kudrnovské.

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD
1.–4. 11.: Výstava Čs. Legie (ZŠ, V);

5. 11. Střelecké závody (ZŠ);

9. 11. Uspávání strašidel (V);

24.–25. 11. Advent (MŠ, ZŠ);

26. 11. Adventní Salzburg (V);

28. 11. – 2. 12. Výstava – Pojďte všichni k Betlému (ZŠ, V).
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Hokejové zápasy

HC RODOS – KRAJSKÁ LIGA MUŽŮ
neděle 2. 10., 18:00 hod. SK Třebechovice (domácí zápas)

středa 5. 10., 18:00 hod. HC Náchod (venku)

neděle 9. 10., 17:00 hod. HC Jičín (domácí zápas)

středa 12. 10., 18:00 hod. BK Nová Paka (domácí zápas)

něděle 16. 10., 17:00 hod. HC WIKOV Hronov (venku)

středa 19. 10., 18:00 hod. Stadion Nový Bydžov (domácí zápas)

neděle 23. 10. 17:00 hod. HC Jaroměř (venku)

středa 26. 10. 18:00 hod. SK Třebechovice (venku)

neděle 30. 10. 17:00 hod. HC Náchod (domácí zápas)

Přijďte fandit na fotbal
ZÁPASY TJ DVŮR KRÁLOVÉ N. L.

MUŽI A – DIVIZE
neděle 2. 10., 16:30 hod. Jiskra Ústí nad Orlicí (domácí zápas)

neděle 9. 10., 16:00 hod. FK Čáslav (venku)

neděle 16. 10., 16:00 hod. FK Pardubice B (domácí zápas)

sobota 22. 10., 10:15 hod. TJ Sokol Kratonohy (venku)

neděle 30. 10., 14:30 hod. TJ Sokol Živanice (domácí zápas)

MUŽI B –  KRAJSKÁ I. B TŘÍDA
sobota 1. 10., 14:30 hod. SK Jičín B (venku)

sobota 8. 10., 14:00 hod. SK Valdice (domácí zápas)

sobota 15. 10., 16:00 hod. TJ Sokol Kratonohy B (venku)

neděle 23. 10., 14:00 hod. FK Chlumec B (domácí zápas)

sobota 29. 10., 10:30 hod. RMSK Nový Bydžov B (domácí zápas)

sobota 5. 11., 14:00 hod. FK Dolní Kalná (venku).

Královská věnná města

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

BAZAR KNIH
Bazar vyřazených knih potrvá až do  odvolání. Kromě beletrie uložené 

na  dvorku knihovny naleznete na  stránkách www.slavoj.cz seznamy 

vyřazené naučné literatury. O  tu lze požádat prostřednictvím e-mailu

vanurova@slavoj.cz.

KAMARÁDKA KNIHOVNA, 1. 10. – 10. 12.

Naše knihovna se zapojila do  soutěže dětských oddělení knihoven již 

pošesté. Porota vyhodnocuje nejlepší knihovnu pomocí nejrůznějších kri-

térií, počtem dětských čtenářů počínaje, úsměvem knihovnice konče. Pro 

nás je však nejdůležitější názor a spokojenost dětských čtenářů, kteří dětské 

oddělení navštěvují. Podpořte nás, vyplňte vysvědčení pro naši knihovnu, 

oznámkujte výběr knih, spokojenost s otvírací dobou apod. Napište, nebo 

nakreslete, co se vám v  knihovně líbí a  co byste naopak chtěli změnit. 

Za každé vyplněné vysvědčení, které si vyzvednete a následně odevzdáte 

v oddělení pro děti, předem děkujeme.

POKRuj! – výstava, 3. 10. – 25. 11.

Výstava nejlepších soutěžních prací soutěže POKRuj, která byla vyhlášena 

na  konci loňského školního roku. Výtvarná díla, která vznikala na  motivy 

pověstí Královédvorska, ozdobí nejen interiér knihovny, ale vítězné práce 

uvidíte také v nové knize pověstí z našeho města a okolí. Jste srdečně vítáni.

KURZ INTERNETU PRO ZAČÁTEČNÍKY, 4.–26. 10.

Na kurzu si osvojíte základy internetu a jeho používání v praxi. Počet míst je 

omezen. Přihlášky přijímáme v hudebním oddělení.

GRAFOLOGIE – Dagmar Kravčíková
5. 10. od 18: 00 hod., sálek knihovny, vstupné: 30 Kč

Vzdělávací přednáška spojená s možností hlubšího sebepoznání je zamě-

řena na  základy grafologie. Pootvírá dvířka k  tajemství naší osobnosti 

v závislosti na našem rukopise. Obsahem přednášky je grafologie, její využití 

v praxi a grafoterapie.

PODZIMNÍ LEKCE PRO ŽENY
Obrana proti neférovým útokům – 6. 10. od 10:00 hod., sálek knihovny

Setkání aktivních žen – 13. 10. od 10:00 hod., sálek knihovny

Semináře pořádá Evropská kontaktní skupina ve spolupráci s městem 

Dvůr Králové nad Labem v rámci projektu Cesta za sebedůvěrou. Akce jsou 

určeny matkám dětí do 15 let a samoživitelkám. Vstup je zdarma. Více infor-

mací získáte na tel.: 222 211 799, e-mail: kurzy@ekscr.cz.

KAPŘÍK METLÍK – Jan Opatřil
7. 10. od  8:00 a 10:00 hod., sálek knihovny

Setkání s  autorem knížky a  povídání o  dobrodružství, které hrdina kapřík 

Metlík zažil. Netradiční čtení a povídání Honzy Opatřila jistě zaujme každého 

malého školáka. Vhodné pro děti 2. a 3. tříd ZŠ.

PRÁZDNINOVÉ POHÁDKY
11. 10. od 13:45 hod., sálek knihovny, vstup volný

Letní prázdninové skotačení je už minulostí, zato podzimní prázdniny 

pomalu klepou na dveře. Chystáte se do aquaparku? Nebo na houby? Tak 

pozor na začarovaný modrý tobogán či bludný kořen v  lese. Spoustu dal-

ších záhad a legračních příběhů zažijeme při našem společném odpoledním 

čtení v sálku knihovny. Určeno pro děti od 7 let.

OBJEVOVÁNÍ DUCHOVNÍHO SVĚTA – Ivana Frimlová
19. 10. od  18:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 30 Kč

Naučili jsme se hledat pravdu složitě a někdy až příliš vědecky. Ovšem síla 

je v jednoduchosti. Pochopit svět, kterému se říká duchovní, je např. v maxi-

málním využití darů, které jsme každý dostali do vínku, v překonání strachů, 

v  pochopení toho, co a  proč v  životě prožíváme atd. Meditace, posilující 

energetický obrázek pro každého účastníka posezení.

ČTYŘI TVÁŘE ŽENY – Marcela Krčálová
25. 10. od  18:30 hod., sálek knihovny, vstupné: 90 Kč

Tvůrčí, sexuální a spirituální dary menstruačního cyklu (nejen podle Mirandy 

Gray). Přijďte si užít vyprávění, sdílení, léčivé rituály a konstelační vhledy.

Hradec Králové
XIII. DIVADELNÍ FESTIVAL ČEKÁNÍ 

NA VÁCLAVA, 28. 9. – 28. 10.

Klicperovo divadlo, www.klicperovodivadlo.cz

OLFINCAR HRADECKÝ PŮLMARATON

9. 10., Malé náměstí, www.sportvisio.cz

JAZZ JDE MĚSTEM / JAZZ GOES TO TOWN

18.–22. 10., www.jgtt.cz

HRADEC KRÁLOVÉ OPEN – WDSF INTERNATIONAL OPEN

29.–30. 10., KC ALDIS, www.hkopen.cz

Trutnov 
36. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL TRUTNOVSKÝ PODZIM

7.–25. 10., www.uff o.cz

SOCHY V TRUTNOVĚ, DO ŘÍJNA 2016, www.galerietu.cz 

Vysoké Mýto
VEČER SVĚTEL, 24. 10., náměstí Přemysla Otakara II., www.vysoke-myto.cz

6. BUBENICKÝ FESTIVAL VYSOKÉ MÝTO, 28. 10., www.bubenickyfestival.cz

Chrudim
RYBÍ JARMARK, 22. 10. od 9:00 hod., Resselovo náměstí

UKONČENÍ TURISTICKÉ SEZONY V MUZEU BAROKNÍCH SOCH

29. 10., www.mubaso.cz

Polička
SVOJANOVSKÉ STÍNY, 28.–29. 10., www.svojanov.cz

Pojď hrát kuželky 
Každá 1. a 2. středa v měsíci zdarma, p. Dufek tel.: 732 335 303

Kuželkářský oddíl zve všechny do  místní kuželny. Každá první a  druhá 

středa v měsíci je vyčleněna ZDARMA pro všechny zájemce. Více informací 

p. Dufek tel.: 732 335 303. V dopoledních hodinách mohou kuželnu využít 

místní školy k výuce tělocviku, a to během celého školního roku zdarma. 

Tak tedy: POJĎ HRÁT KUŽELKY!

Michal Sirový
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Na začátek září se těšilo 11 dětí ze Dvora Králové 

nad Labem, fi nalistů republikového kola sou-

těže Odznak všestrannosti olympijských vítězů. 

Dostat se na  toto fi nále je již samo o  sobě 

obrovským úspěchem. Závodníci se probojovali 

z okresních a krajských kol, nebo díky úspěchu 

v korespondenční soutěži. 

Šest závodníků zastupovalo školu Schulzovy 

sady, 2 závodnice ZŠ Strž a  3 závodníci pak 

reprezentovali královédvorský Sokol.

Atmosféra republikového fi nále v  Brně byla 

báječná, samotný nástup na  plochu stadionu, 

kdy účastníci utvořili olympijské kruhy a letopo-

čet 2016, slavnostní vojenská jednotka nastupu-

jící za  zvuku husitského chorálu, seskok vojen-

ských parašutistů, účast bývalých olympioniků, 

to vše budilo emoce. 

Moderátor Štěpán Škorpil připomněl přítom-

ným odchod jedné z nejslavnějších sportovkyň 

planety, Věry Čáslavské. Její památku uctili pří-

tomní minutou ticha.

Soutěžení bylo rozloženo do  dvou dní a  pro-

běhlo za letního počasí, které bylo na závodění 

až příliš horké. Své síly změřilo na  sedm sto-

vek dětí. Ty soutěžily v  atletických disciplínách 

– běh na  60 m, skok daleký, hod kriketovým 

míčkem, běh na  1 000 m a  dále v disciplínách 

silových – lehy-sedy, shyby, kliky, švihadla a troj-

skok. Všichni ze sebe vydávali maximum, a  tak 

dosahovali skvělých výsledků, k  tomu si samo-

zřejmě užívali olympijskou vesničku, kde si 

mohli vyzkoušet různé disciplíny od ping pongu 

po horolezectví a surfování a také sbírali kartičky 

s podpisy slavných sportovců, kteří celé dva dny 

trávili na stadionu společně s dětmi.

Královédvorští závodníci dosáhli obdivuhod-

ných výsledků. Jakuba Gruse (Sokol) dělilo 

od  bronzové medaile 7 kliků, Kateřina Holub-

cová (ZŠ Schulzovy sady) skončila na  5. místě, 

Adéla Rutrlová (ZŠ Schulzovy sady) 8., Barbora 

Síbrová (Sokol) byla 9., stejně jako Sára Erbe-

nová (ZŠ Strž). Filip Vlček (ZŠ Schulzovy sady) 

skončil na 10. místě, Kateřina Kubíčková (Sokol) 

na místě 11., Simon Rajsner (ZŠ Schulzovy sady) 

byl 25., Barbora Výprachtická (ZŠ Strž) 26., Kris-

tián Hráský (ZŠ Schulzovy sady) 28. a  Ondřej 

Schreiber (ZŠ Schulzovy sady) 29.

Všem závodníkům děkujeme za  jejich skvělé 

výkony a super zážitek z  jejich závodění. Díky 

organizátorům za skvělou akci pro děti.

Mgr. Pavlína Špatenková

ZŠ Schulzovy sady

Úspěch královédvorských školáků 
na republikovém kole OVOV

Začátkem září se sešlo v  Brně na  atletickém 

stadionu pod Palackého vrchem přes 1  500 

závodníků ze 14 států Evropy, aby změřilo své 

síly v  atletických disciplínách. Již po  jedenácté 

nechyběli na  startu ani závodníci královédvor-

ského Sokola.

Konkurence byla obrovská, přesto se naši závod-

níci neztratili. Adéla Rutrlová se doslova prokou-

sala do fi nále skoku dalekého mezi 140 dívkami 

ročníku 2005 a  mladších. Postoupila se 407 cm 

na osmém místě. Ve fi nále si o dvě místa polep-

šila a skončila šestá. Kateřina Holubcová postou-

pila mezi stovkou dívek ročníku 2004 do fi nále 

v běhu na 60 m časem 8,50 s. Ve fi nále skončila 

na šestém až sedmém místě.

Jakuba Gruse dělila od postupu do fi nále míčku 

jedna příčka, když skončil devátý v  osobním 

rekordu 50,66 m, od  fi nále B na  60 m ho dělila 

také jedna příčka, když běžel v osobním rekordu 

8,78 s,  a  ve  skoku dalekém ho mezi 46 chlapci 

ročníku 2004 od  fi nále dělilo pět míst, když si 

opět doskočil pro osobní rekord 434 cm. Bar-

boru Síbrovou dělila čtyři místa od fi nále krike-

tového míčku, když skončila dvanáctá výkonem 

35,11 m, a dále si doskočila skokem 389 cm pro 

22. místo mezi 140 závodnicemi ročníku 2005. 

Kateřina Kubíčková skončila dvanáctá v  hodu 

kriketovým míčkem výkonem 40,23 m a  Adéla 

Rutrlová výkonem 33,91 na  čtrnáctém místě. 

Ondřej Schreiber výkonem 138 cm doskočil 

na devátou příčku ve skoku vysokém. Sára Erbe-

nová si výkonem 138 cm doskočila pro čtrnácté 

místo ve  skoku vysokém, byla sedmnáctá 

v  hodu kriketovým míčkem výkonem 41,47 m 

a ve  skoku dalekém  výkonem 444 cm 24.

M. Poličanský si doskočil výkonem 474 cm pro 

osmnácté místo. Svá osobní maxima v  běhu 

na 60 m posunuli N. Drápalíková (8,60 s), Kristián 

Hráský (8,75 s), M. Poličanský (8,33 s) a Barbora 

Síbrová (9,11 s). Nedařilo se našim nejstar-

ším závodníkům, kteří absolvovali svůj závod 

ve skoku dalekém ve velkém protivětru a jejich 

skoky lze považovat za nepříliš vydařené.

Všichni závodníci zaslouží velkou pochvalu 

za  to, s  jakou zodpovědností přistoupili 

k  celému závodu, počínaje rozcvičením, včas-

nou prezencí i  samotným závoděním. O  jejich 

nasazení svědčí fakt, že si téměř všichni utvořili 

nové osobní rekordy, ke kterým jim samozřejmě 

blahopřejeme.

Mgr. Pavlína Špatenková

TJ Sokol  Dvůr Králové nad Labem

Královédvorští sokolové na Evropských 
dětských atletických hrách

V září bylo na tenise 
opět živo
Za  nezvykle teplého letního počasí se ve  Dvoře 

Králové nad Labem ve dnech 9.–13. září uskuteč-

nil poslední turnaj nejvyšší kategorie “A” starších 

žáků. Do  našeho klubu přijeli hráči z  nejlepších 

oddílů v  ČR, jako Prostějov, Sparta, ČLTK a  TK 

Neridé. V páteční kvalifi kaci se z domácích hráčů 

představil Dominik Knutson. V hlavní soutěži hráli 

další naši hráči: Břéťa Lukáš, Táda Paťava, Matyáš 

Říha, Mik Holub a Adam Nápravník. Jeden sing-

lový zápas se podařilo vyhrát Břétovi a Adamovi, 

poté již mezi nejlepšími 32 nestačili na nasazené 

hráče. Krásný zápas s porážkou na tři sety sehrál 

v  1. kole Táda s  jedním z  nejlepších hráčů roč-

níku 2003 v  ČR, s  M. Otypkou. Ve  čtyřhře do  2. 

kola postoupili Břéťa s Čížkem z Hradce Králové 

a dvorská dvojce Táda s Mikulášem. Obě dvojice 

zde ale skončily na  raketách nasazených párů. 

Ve fi nále dvouhry porazil Jan Pučálka svého oddí-

lového kolegu z TK Neridé Lukáše Haugeho. Vítězi 

debla se stali M. Musil a L. Vaculík. Všichni zúčast-

nění obdrželi věcné ceny a první tři navíc spoustu 

hodnotných cen, za  což děkujeme městu Dvůr 

Králové nad Labem, pod jehož záštitou se turnaje 

v našem klubu konají, a samozřejmě také Králové-

hradeckému kraji.

Ten samý víkend se v našem klubu konalo fi nále 

smíšených družstev v kategorii Minitenis. Účast-

nila se ho čtyři nejlepší družstva z  východočes-

kého kraje. Náš klub reprezentovali Dominika 

Pohlová, Šimon Mašín, Dominik Vágner, Kateřina 

Filipová, Adéla Holmanová a Jana Kovačková. 

Pro malé Dvoráky byl začátek nadmíru těžký – 

papírově nejtěžší soupeř Svitavy! Po první polo-

vině zápasů byl sice stav 2:2, v  druhé polovině 

jsme však prohráli 1:3 a celkově tedy 3:5. Zápasy 

byly moc pěkné, plné emocí a bojovnosti a děti 

pro vítězství udělaly maximum. Dvoráci si spra-

vili chuť hned v  dalším utkání proti Trutnovu, 

který porazili 5:3, a  následně přehráli Českou 

Třebovou s  přehledem 7:1, čímž si zajistili cel-

kově překrásné 2. místo. Při závěrečném vyhlá-

šení výsledků děti dostaly medaile a věcné ceny 

od  VČTOS. Od  našeho klubu obdržel každý 

účastník drobné dárečky a  od  ZOO Dvůr Krá-

lové všichni hráči dostali jednodenní dětskou 

vstupenku. Dětem moc gratulujeme k výsledku 

a  přejeme mnoho dalších úspěchů do  dalších 

let. Děkujeme i trenérům V. Vágnerové a  R. 

Hrmovi za přípravu těchto talentovaných dětí.

S koncem září byla uzavřena letní tenisová sezona 

a vrcholí příprava na zimní sezonu a hraní v hale. 

Loni jsme rozšířili kapacitu hraní o přetlakovou 

halu, čímž vznikl prostor i pro širokou veřejnost. 

Nadále držíme velmi přijatelné ceny již od  220 

Kč/hod. Rezervovat si můžete pravidelné hodiny 

na celou zimní sezonu nebo jednotlivé hodiny. 

Veškeré informace najdete na  stránkách klubu 

www.tcdvurkralove.cz.

TC Dvůr Králové, z. s.
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Město na starých fotografi ích

Historická fotografi e ukazuje podobu náměstí T. G. Masaryka ze 60. let 20. století. Chybějící 

kašna Záboje, která byla v 50. letech přesunuta do Podhartě, je od roku 2005 zpět na svém 

místě v jižní části náměstí. Děkujeme čtenářce Lucii Jankowské za poskytnutí fotografi e.
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