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

DEN SENIORŮ 2017
2. 10. od 15:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 50 Kč
Zahraje staropražská kapela Hašlerka.

444. koncert KPH:
KVARTETO HANSE KRÁSY
3. 10. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 130 Kč
Mladé smyčcové kvarteto vzniklo na Pražské konzervatoři v roce 2012 a již 
dosáhlo řady ocenění u nás i ve světě. Šárka Petříková – housle, Jan Palou-
ček – housle, Jan Forest – viola, Marie Dorazilová – violoncello.

Hra v předplatném:
AFRICKÁ KRÁLOVNA
4. 10. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 340 Kč, 320 Kč, 300 Kč
Humorný i dramatický dobrodružný příběh odehrávající se v Africe upro-
střed 1. světové války o nesourodém páru dvou zcela odlišných lidí, jejichž 
prvotní vzájemná nevraživost se nakonec promění v lásku. Hrají herci Diva-
dla Palace Praha Linda Rybová a Hynek Čermák.

ÚSMĚVY ZDEŇKA TROŠKY
S PÍSNIČKAMI SIMONY KLÍMOVÉ
5. 10. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 230 Kč
Vtip, humor a nadsázka je motto celého večera.

LiStOVáNí: DOBRODRUŽSTVÍ STRÝČKA LUDVÍKA
10. 10. od 8:30, 9:45 a 11:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 60 Kč
Další díl scénického čtení pro I. stupeň ZŠ tentokrát z knihy Janneca Leviho                         
„Dobrodružství strýčka Ludvíka“. Účinkují Lukáš Hejlík a Alan Novotný.

Hra v předplatném, řada B: BŮH MASAKRU
11. 10. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 280 Kč, 260 Kč, 240 Kč
Dva manželské páry se sejdou, aby vyřešily následky rvačky mezi jejich 
dětmi, co vše vyjde na  povrch... Hořká komedie plná nečekaných zvratů, 
krutosti a ožehavých témat. Hrají herci Chrudimské besedy Anna Polívková, 
Viktor Dvořák, Kristýna Kudrnáčová, Miroslav Novotný.

Loutková scéna Klíček: MÍČEK FLÍČEK
15. 10. od 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 30 Kč, 20 Kč
Loutková pohádka pro nejmenší.

ZAČAROVANÝ LES
18. 10. od  8:30 a 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 60 Kč
Výpravná pohádka o  jednom kdysi krásném lese, který zničili lidé, ale 
naštěstí jsou tu zvířátka, která vše napraví. Představení Docela velkého diva-
dla Litvínov pro děti MŠ a I. ročníky ZŠ.

LiStOVáNí: ROBERT FULGHUM – OPRAVÁŘ OSUDŮ
18. 10. od 18:00 hod., salonek Hankova domu, vstupné: 120 Kč
Cyklus scénických čtení Knížky na  jevišti. Americký spisovatel Robert Ful-
ghum uvádí v ČR svou novou knihu Opravář osudů a divadelní představení 
z knihy Co jsem to proboha udělal. Následuje diskuze, prodej knih a auto-
gramiáda. Účinkují Věra Hollá a  Alan Novotný, besedu tlumočí herec Jiří 
Ressler.

Hudba plná barev a emocí:
IN CONCERTO – DAVID ULIČNÍK A JIŘÍ ŠKORPÍK
25. 10. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 300 Kč, 280 Kč, 260 Kč
Dva členové vokálního seskupení 4TET nabízejí zajímavý hudební projekt. 
Srdečné a vřelé vystoupení se širokým repertoárem mnoha žánrů, složené 
z opravdových hudebních skvostů.

Divadelní čtyřlístek: AŤ ŽIJÍ STRAŠIDLA
29. 10. od 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 100 Kč
Strašidelný pohádkový muzikál Metropolitního divadla Praha z  cyklu  
„Pojďte s dětmi do divadla“ pro nejmenší diváky. 

DÉMONI SOUČASNOSTI
31. 10. od 9:00 a 10:30 hod., sál Hankova domu, vstupné: 70 Kč
Tragikomedie pro mládež o nástrahách dnešního světa. Dynamická insce-
nace Divadla Minaret Praha oslovuje mladé lidi přímo a vtahuje je do pří-
běhu. S použitím celé škály divadelních prostředků (hudba, masky, tanec) 
provokuje k hlubšímu zamyšlení nad vlastním životem.

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: KERAMICKÁ FIGURA
do 9. 10., galerie Otto Gutfreunda
Ve školní galerii Otto Gutfreunda bude do 9. října 2017 probíhat výstava 
Keramická fi gura kurzistů Ivici Vidrové z Keramického studia Jarmily Tyrne-
rové Kohoutov.

Vernisáž výstavy fotografa Petra Matyáše: SVĚTLOHRY
12. 10. od 18:00 hod., sál školy
V sále školy se uskuteční vernisáž výstavy královédvorského rodáka, foto-
grafa Petra Matyáše. Slovem provede Ladislav Peřina. V hudebním pro-
gramu vystoupí učitelé ZUŠ. Výstava v galerii Otto Gutfreunda potrvá do 
10. listopadu 2017.

ŘÍJNOVÝ KONCERT
19. 10. od 18:00 hod., sál školy
Na prvním veřejném koncertě v novém školním roce vystoupí žáci hudeb-
ního oboru.

Připravujeme na listopad:

KONCERT: MAREK IGLO A VIKTOR VONDRÁČEK
2. 11. od 18:00 hod., sál školy
Náš učitel Marek Iglo (klavír) vystoupí v sále školy společně s Viktorem Von-
dráčkem, violoncellistou orchestru Národního divadla. Program: J. S. Bach, 
D. Šostakovič. 

SETKÁNÍ BÝVALÝCH ŽÁKŮ A UČITELŮ
4. 11. od 14:00 hod., budova ZUŠ R. A. Dvorského
Základní umělecká škola R. A. Dvorského srdečně zve bývalé žáky a učitele 
na sobotní odpolední setkání. Program – viz plakát na straně 8. Těšíme se 
na vás.
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Kino Svět www.kino-svet.cz nebo tel.: 499 320 403
e-mail: kino.svet@tiscali.cz

1. 19:00 ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR
tragikomedie, ČR/SR 116 min. 120 Kč

3. 19:00 NERODIČ, dokumentární, ČR, ART 80 min. 100 Kč

4.–5. 19:00 WIND RIVER, (12), akční, USA, titulky 107 min. 110 Kč

7.–8. 16:30 ESA Z PRALESA, animovaný, Francie, dabing 97 min. 120 Kč

7.–8. 19:00 AMITYVILLE: PROBUZENÍ, (12), horor, USA, titulky 85 min. 110 Kč

10. 10:00 MANŽEL NA HODINU, komedie, ČR 104 min. 60 Kč

10. 19:00 ZKRÁTKA KRAŤAS
(12), animovaný/povídkový, koprodukční, titulky, ART 69 min. 100 Kč

11.–12. 19:00 HORA MEZI NÁMI, (12), drama, USA, titulky 109 min. 120 Kč

14.–15. 17:00 HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM (v so 3D)
animovaný, ČR/Bel./Rus., 85 min. 2D: 120 Kč

3D: 140 Kč

14.–15. 19:00 BLADE RUNNER 2049 (v so 3D)
(12), sci-fi /thriller, USA/Kan./VB, titulky 163 min. 2D: 120 Kč

3D: 150 Kč

16. 19:00 SCORPIONS FOREVER, dokumentární, SRN, titulky 100 min. 130 Kč

17. 19:00 CAMINO NA KOLEČKÁCH, dokument, ČR, ART 90 min. 100 Kč

18.–19. 19:00 SNĚHULÁK, (15), thriller, USA, titulky 120 min. 120 Kč

20.–22. 19:00 BAJKEŘI, komedie, ČR 95 min. 120 Kč

21.–22. 16:30 MY LITTLE PONY FILM, animovaný, USA/Kan., dabing 99 min. 110 Kč

24. 19:00 SAMA, dokumentární/drama, ČR, ART 64 min. 80 Kč

25.–26. 19:00 GEOSTORM: GLOBÁLNÍ NEBEZPEČÍ (ve st 3D)
(12), akční/thriller, USA, titulky, 109 min. 2D: 110 Kč

3D: 130 Kč

27.
29. 19:00 ČÁRA, (15), drama/thriller, SR/Ukrajina 108 min. 110 Kč

31. 19:00 DOBRÝ ČASY, (12), drama/krimi, USA, ART 100 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–pátek: 9:00–12:00 hod. 
V  pondělí Volná herna a  Čtení 
do  ouška. V  úterý Školka nanečisto. Ve  středu 
Cvičení s dětmi v šátku a Klub miminko. Ve čtvr-
tek Volná herna a v pátek Setkávání se zvířátky.
Úterý a čtvrtek :Těhotenské cvičení od 18:00 hod.

ČTENÍ DO OUŠKA
pondělí od 11:00 hod.
Milé předčítání pohádek pro rozvoj pozornosti 
a  fantazie vašich dětiček. Možnost přinést si 
oběd, společně poobědvat a odpočinout si.

SETKÁVÁNÍ SE ZVÍŘÁTKY
pátek, 9:30–12:00 hod., vstupné: 50 Kč
Budeme se potkávat a seznamovat se se zvířátky 
v  kynologickém klubu Nový Svět a  trávit čas 
s  dětmi na  čerstvém vzduchu. Sraz vždy
v 9:30 hod. v klubu Nový Svět (psí útulek za Kauf-
landem, adresa: Tylova 515). Více info na  FB,
tel.: 773 292 033 či e-mailu info@mc-zirafa.cz.

ŠKOLKA NA NEČISTO
úterý, 9:00–12:00 hod., cena: 40 Kč za hodinu
Rádi vám dítka pohlídáme, zahrajeme si s nimi 
různé pohybové, výtvarné a  hudební aktivity. 
Vše na čerstvém vzduchu, pokud počasí dovolí.

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ
úterý a čtvrtek, 18:00–19:00 hod., cena: 50 Kč
Cvičení nastavené přímo pro budoucí maminky. 
Rezervace na FB události či tel.: 604 420 403.

CVIČENÍ S DĚTMI V ŠÁTKU ČI 
NOSÍTKU 
středa, 9:00–10:00 hod., cena: 50 Kč
Navraťte svému tělu původní kondici po porodu 
v  těsné blízkosti vašeho děťátka v  šátku či 
nosítku. Cvičení je komplexní. Je vhodné i  pro 
kojící maminky. Za  pěkného počasí cvičíme 
v parku Schulzovy sady. Tel.: 773 292 033.

PÁNEVNÍ DNO ZPĚT V KONDICI, 
V PLNÉ SÍLE I VITALITĚ NEJEN 
PO PORODU CELOSTNÍ METODOU
středa 18. 10., 16:00–18:00 hod., cena: 250 Kč
Ženy uvidí anantomický model pánve i  páteře, 
jak to opravdu v tom našem těle je, naučí se, jak 
cvičit pánevní dno a  jak ho správně zapojovat. 
Vysvětlíme si důležitost umění oddělování jed-
notlivých vrstev svalů pánevního dna.

PODZIMNÍ BAZÁREK V MC ŽIRAFA
Příjem věcí 12.–13. 10.: 9:00–12:00 a  14:00–
17:00 hod. Prodej 16.–17. 10.: 9:00–12:00 
a  14:00–17:00 hod. Výdej věcí 23. 10.: 9:00–
12:00 a 14:00–17:00 hod., nebo po dohodě. Kvůli 
kapacitním omezením přidělujeme pouze 50 čí-
sel, více informací na tel.: 773 292 033.

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 podí-
vat nebo nás kontaktujte na tel.: 773 292 033. 

Královédvorskému spisovateli, básníku a textaři 
Jaroslavu Kratěnovi vyjde na přelomu října a lis-
topadu tohoto roku nové literární dílko.
Básnickou sbírkou Whisky nemluví s  podtitu-
lem Básně a texty písňové & Poetické hříčky se 
slovíčky chce svérázný podkrkonošský autor 
– dřevorubec, textař, básník a spisovatel – jako 
celou svou dosavadní literární tvorbou (deset 
knih o  cestách za  dobrodružstvím po  Severní 
Americe, dvě samostatné sbírky básní a  textů 
pro žánr country a knížka básniček pro děti) pře-
devším pobavit.
Je totiž celoživotním vyznavačem tvrzení, že 
s úsměvem jde všechno líp. Sbírka vychází k jeho 
přežitým sedmdesátinám. Toto významné jubi-
leum autor oslavil letos v srpnu. 
Sbírku vydává soukromé vydavatelství Akcent 
v  Třebíči a  bude k  dostání ve  všech dobrých 
knihkupectvích.
Několik básní Jaroslava Kratěny jste měli mož-
nost si přečíst v  Novinách královédvorské rad-
nice v některých z uplynulých čísel. 

(red)

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

Týden knihoven 2.–8. 10. 2017

KONZERVA MÍSTO ZPOZDNÉHO
2.–30. 10.
Nestíháte vracet knihy do  knihovny včas a  stále platíte za  upomínky? 
Potom pozor! V měsíci říjnu máte mimořádnou možnost zaplatit za upo-
mínky v naturáliích a připojit se tím k 4. ročníku benefi čního projektu Noc 
venku. Říjnové platidlo: konzervy s hotovými jídly, polévky v sáčku apod. 
(1. upomínka = 1 pokrm, 2. upomínka = 2 konzervy atd.)
Vybrané trvanlivé potraviny budou 23. listopadu na akci Noc venku 2017 
předány organizačnímu týmu projektu. Připojit se můžete i v případě, že 
vracíte knihy včas.

Soutěž: KRESLI A TVOŘ MANDALY
2. 10. – 20. 12.
Znáte antistresové omalovánky? V  rámci Týdne knihoven vyhlašujeme 
výtvarnou soutěž pro děti i  dospělé na  téma: Ze světa knih a  knihoven. 
Použijte výhradně černý slabý fi x a  kreslete na  papír formátu A4. Práce 
odevzdejte v  jakémkoliv oddělení knihovny. Nejpovedenější díla budou 
zařazeny do  antistresových omalovánek, které knihovna plánuje vydat 
v Březnu – měsíci čtenářů.

KURZ INTERNETU PRO ZAČÁTEČNÍKY/POKROČILÉ
3.–25. 10., přihlášky v hudebním oddělení
Na kurzu si osvojíte základy internetu a jeho používání v praxi. Počet míst je 
omezen. Přihlášky přijímáme v hudebním oddělení.

Beseda: JAN REJŽEK
4. 10., sálek knihovny, vstupné: 30 Kč
Známý hudební publicista seznámí posluchače s novinkami, zajímavostmi, 
vzpomínkami z  české alternativní scény a  také s nejpestřejšími zahranič-
ními žánry a styly.

Výstava: CO SE DO PRŮVODCE NEVEŠLO
do 31. 10., prostory knihovny
Výtvarné práce žáků ZUŠ R. A. Dvorského na  téma Rukopis královédvor-
ský. Umělecká díla a místa spojena s nálezem Rukopisu můžete zhlédnout 
v prostorách knihovny.

VÁCLAV HANKA A RUKOPIS KRÁLOVÉDVORSKÝ
do 30. 11., termín nutno domluvit na tel.: 499 321 157 
Pořad určený pro žáky a  studenty. Přesný čas je nutné předem domluvit 
osobně v oddělení pro děti nebo telefonicky na: 499 321 157.

Soutěž: KDE KONČÍ SVĚT? JÁ JSEM TVŮJ ČLOVĚK
do 30. 11.
Výtvarná a  literární soutěž pro děti do  16 let. Podrobné informace jsou 
k dispozici v dětském oddělení knihovny nebo na www.slavoj.cz.

Pohádkoterapie: 
CHALOUPKA NA VRŠKU – ŠÁRKA VÁCHOVÁ
20. 10. od 13:30 hod., sálek knihovny
Vyprávění o  dětech z  malé podhorské vesničky, jak prožívají podzim se 
všemi radostmi i povinnostmi. Program je určen pro děti od 7 let a koná se 
v sálku knihovny.

Loutkové divadlo Klíček:
O SMUTNÉ PRINCEZNĚ A DRAKU KRUŤÁKOVI
21. 10. od 15:00 hod., sálek knihovny Slavoj, vstupné: 20 Kč, 10 Kč
Loutková pohádka pro nejmenší v podání Loutkové scény Klíček. Po dobu 
vystoupení bude otevřeno oddělení pro děti.

Gabriela Bednářová: SETKÁNÍ S DULOU GABRIELOU
27. 10. od 18:00 hod., sálek knihovny, vstupné: dobrovolné
Jste v  radostném očekávání? Slyšeli jste pojem dula? Přijměte srdečné 
pozvání na setkání s dulou Gabrielou. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 
dobrovolné.

Městské muzeum
út–pá: 9:00–12:00 hod. a 13:00–16:00 hod.
so, ne: 13:00–17:00 hod.
e-mail: info@muzeumdk.cz, tel.: 499 623 800
www.muzeumdk.cz

Výstava: RUKOPIS KRÁLOVÉDVORSKÝ INSPIRUJÍCÍ
16. 9. – 12. 11., výstavní sál Špýcharu, vstupné: 60 Kč, 30 Kč
Před dvěma sty  lety byl v kobce královédvorského kostela sv. Jana Křtitele 
nalezen Rukopis královédvorský. Ať už jeho nálezce Václav Hanka tušil, či 
netušil, jaké hnutí v českém národě způsobí, podpořil nález počátky národ-
ního obrození. Ovlivnil umění a  společnost 19. století a  pomohl položit 
základy novodobé české kultury. Vliv Rukopisů královédvorského a zeleno-
horského nacházíme v hudbě, literatuře, malířství, sochařství či v divadelní 
tvorbě. Výstava nás nechá nahlédnout pod roušku, která halí tajemství 
Rukopisu, znovu můžeme prožít sílu inspirace, která ovlivnila díla mnoha 
umělců, jejichž tvorba patří k našemu národnímu kulturnímu bohatství. 

VYSTAVENÍ ORIGINÁLU RUKOPISU KRÁLOVÉDVORSKÉHO
7. a 8. 10., 8:00–20:00 hod., výstavní sál Špýcharu, vstupné: 80 Kč, 40 Kč
Ve dnech 7. a 8. října se do Dvora Králové nad Labem na krátkou dobu vrátí 
originál Rukopisu královédvorského, který nám k  této příležitosti zapůjčí 
Národní muzeum.

Výstava: VLAKEM DO DVORA
11.–22. 10., výstavní sál ve Staré radnici, vstupné: zdarma
Město Dvůr Králové nad Labem navázalo spolupráci s Fakultou architek-
tury Vysokého učení technického v Brně. Zhruba třicítka studentů pobyla 
v polovině února ve městě, aby zde načerpala inspiraci a informace pro pří-
pravu svých bakalářských prací, v jejichž rámci zpracovali architektonické 
studie na  téma Dopravní terminál ve  Dvoře Králové nad Labem. Veřej-
nost bude mít možnost si všechny architektonické studie prohlédnout na 
výstavě. Na  vernisáži, v  úterý 10. října, budou oceněny nejlepší tři práce, 
které vybrala komise složená z odborníků fakulty. Kromě vystavených prací 
budou mít návštěvníci možnost prohlédnout si také 3D modely o velikosti 
70 krát 100 cm vytvořené podle jednotlivých studií. Během výstavy budou 
moci občané hlasovat, která ze studií je podle jejich názoru nejzdařilejší. 

Přednášky: RUKOPIS KRÁLOVÉDVORSKÝ
19. 10. od 17:00 hod., přednáškový sál Špýcharu
Zveme zájemce o rukopisnou tematiku, českou literaturu, historii a kulturu 
na přednáškový blok v přednáškovém sále městského muzea.
Mgr. Michal Fránek, Ph.D.: Hledání národního nástroje. Varyto v české 
kultuře. Mezi artefakty, jimiž Rukopis královédvorský natrvalo obohatil čes-
kou kulturu, patří také varyto, fi ktivní staroslovanský strunný nástroj, jenž 
se poprvé objevil v básni Záboj. Jeho domnělá existence v českém dávno-
věku silně inspirovala českou literaturu, drama, výtvarné umění i  hudbu, 
a to nejen v 19. století. Přednáška se pokusí tyto pozoruhodné a mnohdy 
překvapivé osudy varyta připomenout a zmapovat.
Bc. Jan Rain: Věda ve stínu rukopisů. Příběh vědců, kteří byli za svou 
pravdu potrestáni. Přednáška nabídne pohled do sporů o pravost Ruko-
pisu a zaměří se na vědce, kteří se odvážili označit jej za falzum a postavili se 
tím proti majoritnímu názoru společnosti.

STRAŠIDLO NA HRADĚ + ČAROVNÁ PÍŠŤALKA
8. 10. od 16:00 hod., sál v budově Špýcharu městského muzea, vstupné: 
dobrovolné
Loutková pohádka pro nejmenší v podání divadélka Zvoneček.

MÍČEK FLÍČEK
15. 10. od 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 30 Kč, 20 Kč
Loutková pohádka pro nejmenší v podání Loutkové scény Klíček.

O SMUTNÉ PRINCEZNĚ A DRAKU KRUŤÁKOVI
21. 10. od 15:00 hod., sálek knihovny Slavoj, vstupné: 20 Kč, 10 Kč
Loutková pohádka pro nejmenší v podání Loutkové scény Klíček. 

KAŠPÁREK A ČAROVNÝ POKLAD ŽELEZNÉHO RYTÍŘE
29. 10. od 16:00 hod., sál v budově Špýcharu městského muzea, 
vstupné: dobrovolné
Loutková pohádka pro nejmenší v podání divadélka Zvoneček.

Loutkové pohádky pro děti
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DDM Jednička
Dům dětí a mládeže Jednička, Spojených národů 1620, 
Dvůr Králové nad Labem,
bližší informace v DDM Jednička na tel.: 499 320 353.
Sylvie Černotová – 775 320 373,
sylvie.cernotova@ddmdvurkralove.cz
Mgr. Alena Hušková – 735 752 836, alena.huskova@ddmdvurkralove.cz
Bc. Vladimír Jiřička – 775 621 550, vladimir.jiricka@ddmdvurkralove.cz
Bc. Veronika Málková – 774 320 361, veronika.malkova@ddmdvurkralove.cz
Bc. Lucie Pospíšilová – 724 941 834, lucie.pospisilova@ddmdvurkralove.cz

ZLATÝ OŘÍŠEK KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
8. 10. od 14:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: zdarma
Zveme vás v  neděli 8. října do  Hankova domu na  fi nále krajského kola 
celorepublikové soutěže Zlatý oříšek. Představí se zde 15 vybraných dětí 
z celého Královéhradeckého kraje, které zde budou prezentovat své doved-
nosti, znalosti, talent a  výjimečnost. Přijďte podpořit své blízké, známé, 
kamarády a spolužáky! Akce se koná za podpory města Dvůr Králové nad 
Labem a Královéhradeckého kraje. Vstup zdarma. Bližší info u S. Černotové.

DRAKIÁDA NA ZVIČINĚ
14. 10. od 13:30 hod., Zvičina, vstupné: zdarma
Zveme vás na vrch Zvičina, kde opět proběhne tradiční Drakiáda v rámci 
akce Zavírání turistické sezony, pořádané sdružením Podzvičinsko. Těšíme 
se na vaši účast a spoustu krásných draků na obloze. Vstup zdarma. Bližší 
informace u S. Černotové.

VÍKEND NA KUMBURKU 
20.–21. 10., cena: 300 Kč, přihlášky do 13. 10.
Část víkendu strávená na  romantické zřícenině u  Nové Paky. Poznáte, že 
noc ve  srubu bez elektřiny, uprostřed starobylého hradu, má své kouzlo. 
Prohlédneme si celý hradní areál včetně sklepů, opečeme buřty, čekají nás 
i různé soutěže a hry. Určitě si to společně užijeme. Akce je určena členům 
šermířských kroužků i jejich kamarádům a dalším zájemcům. Zúčastnit se 
mohou kluci i děvčata od 9 let. Přihlášky nejpozději do 13. října 2017.
S sebou: spací pytel, prostěradlo, jídlo na první den včetně buřtů na opé-
kání, potřeby osobní hygieny, baterku, 2 čajové svíčky, drobné kapesné, 
kopii průkazu pojištěnce; dobrou náladu a  chuť něco zažít. Cena 300 Kč 
zahrnuje veškeré výdaje – dopravu, stravu na druhý den, průvodce, ceny, 
pamětní list. Bližší informace u V. Jiřičky.

ANIMÁGIE
21.–22. 10., cena: 150 Kč, přihlášky do 17. 10.
Po úspěšném příměstském táboře „Letní animace“, jsme se rozhodli uspo-
řádat přespávací akci inspirovanou právě tímto táborem. Během dne si 
vymyslíme jednoduchý příběh, vyrobíme potřebné pomůcky a vytvoříme 
jednoduché fotoanimace. Nebudou chybět ani zábavné hry. Přihlášky nej-
později do 17. října 2017, cena: 150 Kč. Bližší informace u Mgr. Aleny Huš-
kové, přihlášky na www.ddm1.cz. 

TURNAJ V BOWLINGU
26. 10., 10:00 hod., bowling Sport World, cena: 80 Kč, přihlášky do 19. 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 19. října 2017, cena: 80 Kč. Bližší informace u V. Málkové.

VÝLET ZA ŽELEZNICÍ
26. 10., cena: 540 Kč
První den podzimních prázdnin chystáme výlet určený zejména všem 
příznivcům vlaků a  vláčků. Vydáme se totiž do  Muzea MHD a  železnice 
v  Rosicích nad Labem a  pak budeme pokračovat do  Kolína, kde se sve-
zeme po obnovené řepařské drážce. Věříme, že to bude pro mnohé z vás 
nevšední zážitek. S sebou občerstvení na celý den, drobné kapesné, kopii 
průkazu pojištěnce. Cena: 540 Kč, bližší informace u V. Jiřičky.

AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ
26.–27. 10., cena: 270 Kč, přihlášky do 19. 10.
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 stezku odvahy se strašidly. Cena: 270 Kč (oběd, večeře, svačina, 
snídaně, zoo, ubytování, materiál). Přihlášky nejdéle do 19. října 2017, bližší 
informace u L. Pospíšilové.

Královská věnná města
Hradec Králové
HRADECKÝ PŮLMARATON A MARATON HRADEC KRÁLOVÉ,
8. 10., www.sportvisio.cz;
JAZZ JDE MĚSTEM, 10.–14. 10., www.jgtt.cz;
HUDEBNÍ FÓRUM HRADEC KRÁLOVÉ, 24. 10. – 2. 11., www.hfhk.cz;
HRADEC KRÁLOVÉ OPEN – WDSF INTERNATIONAL OPEN,
28.–29. 10., www.hkopen.cz.

Jaroměř
ZAVÍRÁNÍ PEVNOSTI JOSEFOV, 28. 10., www.pevnostjosefov.cz.

Trutnov
37. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL TRUTNOVSKÝ PODZIM,
6.–24. 10., www.uff o.cz.

Vysoké Mýto
VEČER SVĚTEL, 24. 10., www.vysoke-myto.cz;
7. BUBENICKÝ FESTIVAL VYSOKÉ MÝTO, 28. 10., www.bubenickyfestival.cz.

Chrudim
XV. TRIENÁLE ČESKÉHO EX LIBRIS CHRUDIM 2017, 6.–8. 10.,
www.chrudimsobe.cz;
RYBÍ JARMARK, 21. 10., www.chrudimsobe.cz.

Polička
ZÁKREJSOVA POLIČKA, 1.–28. 10., www.tyluvdum.cz.

Mělník
KONFERENCE NA TÉMA SVATÁ LUDMILA – JEJÍ DOBA A ODKAZ,
3. 10., www.muzeum-melnik.cz;
ONDŘEJ HAVELKA AND HIS MELODY MAKERS, 25. 10., www.mekuc.cz;
DUŠIČKOVÝ JARMARK, 28. 10., www.melnicketrhy.cz.

Více naleznete v kalendáriu na webu www.vennamesta.cz.

Připravujeme na listopad:
10. 11.: Uspávání strašidel;
25. 11.: Adventní dílny pro veřejnost.

PEKLO ČERTOVINA
2. 12., 9:00–15:00 hod., cena: 640 Kč, 590 Kč, 560 Kč, přihlášky do 10. 11.
Máš pro strach uděláno? Pojeď s námi do Hlinska do Pekla Čertovina. Můžeš 
jet s rodiči či sám, pokud je ti alespoň 8 let. Co nás tam čeká? Vstoupíme 
do pětipatrového čertího labyrintu. Čerti pro nás připravili ďábelsky nabitý 
program. Vrátný Vytřas nás provede pekelnými chodbami, rozpustilý čertík 
Bertík nás zatáhne do  pohádkového dobrodružství a  při Pekelném více-
boji poměříme s  čerty sílu. Sám Lucifer převáží některé hříšníky na  váze 
hříchů a  jména těch nejhříšnějších si zapíše do  své knihy hříchů. A  něk-
teré i potrápí na trapidlech! Dospělí jistě neodolají vábivé vůni čertopiva, 
nebo si rádi pochutnají na pekelných specialitách. Oběd v šenku za vlastní 
kapesné. Cena: děti do  150 cm 560 Kč, studenti 590 Kč, dospělí 640 Kč 
(doprava, vstupné). Přihlášky a platby nejdéle do 10. listopadu 2017, počet 
míst je omezen. Bližší informace u L. Pospíšilové.

Zápasy fotbalové divize

Hokejová II. liga
středa 4. 10., 18:00 hod.  HC Baník Sokolov (domácí zápas)
sobota 7. 10., 18:40 hod. HC Letci Letňany (venku)
středa 11. 10., 18:00 hod. HC Most (domácí zápas)
sobota 14. 10., 18:00 hod. TJ HC Jablonec n. N. (venku)
sobota 21. 10., 17:00 hod. HC Kobra Praha (domácí zápas)
středa 25. 10., 18:00 hod. HC Stadion Vrchlabí (domácí zápas)
sobota 28. 10., 18:00 hod. HC Trutnov (venku)
středa 1. 11., 18:00 hod. HC Děčín (domácí zápas)

neděle 8. 10., 16:00 hod. FK Pardubice B (venku)
neděle 15. 10., 15:30 hod.  FK Kratonohy (domácí zápas)
sobota 21. 10., 15:30 hod. TJ Sokol Živanice (venku)
neděle 29. 10., 14:30 hod. FK Čechie Vykáň (domácí zápas)
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Královédvorský Aeroklub slavil sedmdesátiny letiště
Všem občanům Dvora Králové nad Labem 
a  okolí bychom chtěli poděkovat za  hojnou 
účast na leteckém dnu 26. srpna 2017 na letišti 
v  Žirči. Velmi nás potěšil váš zájem, na  letišti 
bylo včetně účinkujících a  personálu asi 6  000 
návštěvníků. Bylo to pro nás, členy aeroklubu, 
odměnou za  dlouhodobou intenzivní práci 
na  přípravách tohoto dne. Také nás potěšilo 
vyjádření jednoho zahraničního účastníka: 
„Takový malý aeroklub a co všechno dokázal.“ 
Přálo nám štěstí, vyšlo pěkné počasí, a tak i pře-
sto, že slíbené gripeny nepřiletěly, bylo stále 
na co se dívat. Ani snad nemusíme vyjmenová-
vat nejhodnotnější vystoupení. Kdo zde byl, sám 
viděl. Musíme však zmínit královédvorského 

rodáka Martina Šonku, člena Red Bulls Air Race. 
Při jeho vystoupení se nám všem tajil dech, Mar-
tin Šonka zdánlivě překračoval všechny zákony 
fyziky a aerodynamiky.
Věříme, že i  nadále zůstanete příznivci letiště 
a v pěkných podzimních dnech se přijdete opět 
na letiště podívat, vyhlídkové lety nad podzimní 
krajinou jsou obzvláště působivé. U koho se při 
leteckém dnu probudil silnější zájem o  létání, 
rádi ho přivítáme v  našich řadách. Brzy uveřej-
níme informace o zahájení teoretického školení, 
během něhož si můžete ujasnit, zda opravdu 
chcete létat. Létání je náročné, ale krásné.

Eva Hořejší, Aeroklub Dvůr Králové nad Labem, z. s.
Foto: Jan Holan, Královédvorsko.cz

Druhý zářijový víkend patřil republikovému 
fi nále olympijských vítězů, které se již podruhé 
konalo v Brně.
Do jihomoravské metropole se sjelo 640 závod-
níků, 250 učitelů a 70 olympijských legend, aby 
společně prožili tři krásné dny naplněné spor-
tem, navazováním nových přátelství i krásných 
setkání. Děti ročníků 2007 až 2002 soutěžily
v 44 osmičlenných družstvech nebo jako jednot-
livci, soutěžilo rovněž 50 učitelů.
Slavnostní zahájení, při kterém děti naběhly 
na  plochu do  obrazce pěti olympijských kruhů 
a učitelé do obrazce 2017, doplnil nástup poli-
cistů a  vojáků, kteří během fi nále působili jako 
vodiči družstev a rozhodčí, nástup olympijských 
legend, mezi nimiž nastoupila také zlatá olym-
pijská vítězka, gymnastka Věra Růžičková, které 
je 89 let. V úvodu pozdravil přítomné předseda 
Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch a další hosté. 
Za  zvuku husitského chorálu napochodovala 
čestná vojenská jednotka se státní vlajkou, 
zazněla státní hymna a  olympijská medailistka 
Šárka Kašpárková zahájila dvoudenní klání 
odznaku všestrannosti.
Mezi závodníky bylo také 16 dětí ze Dvora Krá-
lové nad Labem, které reprezentovaly školy 
Podharť, Schulzovy sady a  Strž. Za ZŠ Podharť 
nastoupilo družstvo ve  složení K. Kubíčková, 
A. Rutrlová, A. Hermanová, B. Heřmanská, 
J. Grus, T. Mencl, J. Hanzlíček a  J. Kortan. 
ZŠ Schulzovy sady reprezentovali J. Šturmová, 
A. Sedláčková, B. Síbrová, S. Rajsner, R. Mrk-
vička, J. Kuhn a ZŠ Strž S. Erbenová a D. Fiedor. 
Družstvo Podhartě mělo i svého patrona olym-
pionika, byl jím cyklista Karel Kaňka, který prošel 
s dětmi celým závodem, aby jim fandil.
Závod OVOV se skládá z  deseti disciplín, a  není 
to nic jednoduchého. Závodníci absolvují 

2 minuty skoků přes švihadlo, sedů lehů, kliků, 
shybů, dále skok daleký, trojskok, hod medicinba-
lem i kriketovým míčkem, běh na 60 m a na závěr 
běh na 1 000 m. Kdo chce v závodu uspět, musí 
po  celý rok trénovat. Postup do  fi nále probíhá 
přes okresní a  krajské kolo, odkud postupují 
nejlepší a další závodníci se doplňují z účastníků 
korespondenční soutěže. V  letošním roce se 
korespondenční soutěže zúčastnilo 40  000 dětí, 
takže již samotná účast ve fi nále je velkým úspě-
chem. V  doprovodném programu se děti setká-
vají s  olympioniky a  mohou si vyzkoušet velké 
množství zajímavých aktivit.
Královédvorské děti bojovaly jako lvi a dosáhly 
celé řady skvělých úspěchů. Nejvýše dosáhl 
Jakub Grus (na snímku nahoře), který po  dvou 
4. místech z  předchozích let konečně vybo-
joval bronzovou medaili. Pro zajímavost 
na  bronzovou medaili musel zaběhnout 60 m 
za  8,2 s, skočit do  dálky 506 cm, hodit kriketo-
vým míčkem 54,55 m, udělat za  2 minuty 115 

sedů lehů, 60 kliků, naskákat přes švihadlo 
264 skoků, udělat 77 shybů, hodit medicinba-
lem 16,90 m, skočit v  trojskoku snožmo 7,95 m 
a  zaběhnout 1000 m za  3:24 min. Výborně 
soutěžili i  ostatní. Kateřina Kubíčková skončila 
na  nepopulárním 4. místě, když ji od  3. místa 
dělilo 300 bodů, A. Rutrlová a  A. Sedláčková 
skončily ve  svých kategoriích deváté, J. Štur-
mová byla 11., S. Erbenová (mezi 110 závod-
níky) a J. Kuhn ( mezi 70 závodníky) skončili 12., 
B. Síbrová a  R. Mrkvička 18., J. Kortan 35., 
D. Fiedor byl 44. ze 130 závodníků, J. Hanzlíček 
47. ze 70 závodníků, Tomáš Mencl 65. ze 130 
závodníků. Družstvo ZŠ Podharť si vybojovalo 
mezi 44 družstvy výborné 13. místo, k  němuž 
dětem poblahopřál jejich patron Karel Kaňka.
Jakubovi zavěsila medaili na  krk olympionička 
Šárka Kašpárková, pogratulovat mu přišel olym-
pijský vítěz Jiří Dostál a také předseda českého 
olympijského výboru Jiří Kejval.
Celá akce se vydařila a  nám zůstávají krásné 
zážitky. Již nyní začínáme trénovat na  OVOV 
2018.

Mgr. Pavlína Špatenková
TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Republikové fi nále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů 2017

Letní tenisová sezona skončila
Letošní léto bylo na tenisových kurtech velmi 
rušné. Za fi nančního přispění města Dvora Krá-
lové jsme uspořádali celkem 15 turnajů mládeže 
a dospělých. Celkem se těchto turnajů zúčast-
nilo přes 430 hráčů a hráček.
Získali jsme pořadatelství oblastního fi nále Krá-
lovéhradeckého a Pardubického kraje v katego-
rii babytenis a dále jsme ve výběrovém řízení 
vyhráli pořadatelství velmi významných celore-
publikových turnajů. 
Ani rekreační hráči nepřišli zkrátka. Během letní 
sezony proběhlo několik turnajů ve čtyřhře. 

Již od října začíná zimní, tedy halová sezona. 
Tenisový klub má k dispozici dva zastřešené 
kurty s umělým povrchem, které slouží i veřej-
nosti nejen na tenis, ale také pro ostatní spor-
tovní aktivity. Nadále držíme jedny z nejnižších 
cen v širokém okolí již od 230 Kč/hod. Rezervo-
vat si můžete jak pravidelné hodiny na celou 
zimní sezonu, tak i jednotlivé hodiny.
Veškeré informace najdete na stránkách klubu 
www.tcdvurkralove.cz a také na rezervačním sys-
tému http://tcdk.zamluvto-online.cz/tenis.

TC Dvůr Králové, z. s.
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