
1www.dvurkralove.cz

Kino Svět
MC Žirafa
Nenechte si ujít

2 Městské muzeum
ZUŠ R. A. Dvorského
Královská věnná města

3 DDM Jednička
Pozvánky na fotbal, 
hokej a kuželky

4 Úspěchy
královédvorských
sportovců

5 Pozvánky 
na zajímavé 
kulturní akce

6–8

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

2017
listopad

Hankův dům
Předprodej vstupenek (kavárna Hankův dům)

e-mail: mannova.lenka@hankuv-dum.cz 

tel.: 499 320 110;  www.hankuv-dum.cz

445. koncert KPH:
FAMILY HÖNIG QUARTET – KONCERT K JUBILEU
9. 11. od 19:00 hod., salonek Hankova domu, vstupné: 130 Kč

Sylva Hönigová – klavír, Jaromír Hönig – fl étna, Silvie Mechová – fl étna, 

René Hönig – fl étna. Hosté: Silvie Mechová ml. a Marie Mechová.

CIRKUS UNIKUM
10. 11. od 8:30 a 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 70 Kč

Provazochodkyně, krotitel, svalovec, kouzelník Hugo, živé loutky, živá 

hudba, živé divadlo – to je nové výpravné představení Divadla Polárka Brno. 

Představení pro I. stupeň základních škol.

KAMIL STŘIHAVKA & THE LEADERS
14. 11. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 350 Kč

Benefi ční koncert pro Farní charitu Dvůr Králové nad Labem.

VIETNAM – ZEMĚ PLNÁ KONTRASTŮ
15. 11. od 8:30 a 10:30 hod., sál Hankova domu, vstupné: 50 Kč

Velkoplošná panoramatická diashow Václava a Lenky Špillarových. Pořad 

pro II. stupeň základních škol a střední školy.

Hra v předplatném: 
DO LOŽNICE VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ!
15. 11. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 360 Kč, 340 Kč, 320 Kč

Bláznivá komedie známých anglických dramatiků o tom, že i prostorná 

exkluzivní ložnice může být náhle těsná. Hrají herci Divadelní společnosti 

Háta: Mahulena Bočanová, Lukáš Vaculík, Pavel Nečas / Martin Zounar, 

Monika Absolonová / Adéla Gondíková / Kateřina Lojdová, Ivana Andrlová/  

Olga Želenská a další.

Loutková scéna Klíček: ČERVENÁ KARKULKA
19. 11. od 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 30 Kč, 20 Kč

Loutková pohádka pro nejmenší.

NOC VENKU
23. 11. od 18:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: trvanlivé potraviny

Již počtvrté se koná ve Dvoře Králové nad Labem charitativní akce na pod-

poru lidí bez domova. Filmy, přednášky, diskuse, příběhy bezdomovců, ale 

i hudba, spaní na náměstí Václava Hanky. Pro ty, co se rozhodnout spát 

venku: nezapomeňte spacák a karimatku.

Divadelní čtyřlístek: KRYSÁCI A ZTRACENÝ LUDVÍK
26. 11. od 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 100 Kč

Hubert, Hodan, dva krysáci, Eda, laboratorní potkan z Prahy a Ludvíček, 

sádrový trpaslík. Tak to je nerozlučná parta, která zažívá na malém smetišti 

poblíž Vizovic jedno dobrodružství za druhým. Uvádí Divadlo D5 Praha.

Společně v hudbě a tradicích – česko-polský projekt:
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
26. 11., zahájení v 15:00 hod., rozsvícení v 17:30 hod., nám. T. G. Masaryka

Dětský sbor Vítězňáček, OLGA – folklorní soubor z Kamenné Hory, Tomáš 

Kočko & Orchestra, v 17:30 hod. rozsvícení vánočního stromu a ohňostroj. 

Doprovodný program: ukázky řemesel a vánočních dekorací.

VÁNOČNÍ HVĚZDA
27. 11. od 8:30 a 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 60 Kč

Vánoční pohádka s tradičními zvyky a nejznámějšími koledami. Je to pří-

běh dvou veverek Zubky a Drápka, které se dostanou do lidského obydlí na 

Štědrý den a chtějí vědět, co jsou ty Vánoce. Pořad Divadla Scéna Zlín pro 

děti z mateřských škol a pro I. ročníky základních škol.

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

Daniel Vydra: KOMIKSOVÝ WORKSHOP
10. 11. od 8:00 a 10:00 hod.

Manga, strip, panely, komiksový scénář, scénické zpracování, prezentace 

komiksu. Co vše si pod těmito pojmy máme představit, vysvětlí komiksový 

scénárista Daniel Vydra. Pořad je určen pro žáky II. stupně základních škol.

Loutkové divadlo Klíček:
JAK HASTRMÁNEK HANIČCE SVATBU ZACHRÁNIL
11. 11. od 15:00 hod., sálek knihovny Slavoj, vstupné: 20 Kč, 10 Kč

Maňásková pohádka pro děti v  podání Loutkové scény Klíček. Po  dobu 

vystoupení bude otevřena literární čajovna a oddělení pro děti.

Věra Radoňová:
RELAXAČNÍ PROCHÁZKA S TÓNY TIBETSKÝCH MISEK
22. 11. od 18:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 50 Kč

Zveme vás na  relaxační setkání a  hudební procházku s  tóny tibetských 

misek, zvonků, gongu, dešťové hole, KOSHI zvonků a podobných nástrojů, 

které nás dovedou ke  klidu a  pohodě. Tato hudba je mocným spojen-

cem a je součástí neviditelné říše, která se nachází ve vyšších frekvencích. 

A právě do těchto vyšších sfér vás tato hudba dovede. Umí pohladit, odstra-

nit únavu a vyloudit úsměv na tváři.

Pohádkoterapie: STRAŠIDLÁŘ – MEZI NÁMI ČERTY
24. 11. od 13:30 hod., sálek knihovny

Strašidelné příběhy pro všechny děti, které se občas rády bojí, jsou tento-

krát o čertech, čerticích, ďáblech a raraších. Jsou určeny pro děti od 7 let.

Listování: MILOŠ URBAN – ZÁVĚRKA
26. 11., 18:00–19:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 120 Kč

Divadelní představení s knihou v ruce. Profesionální herci se tentokrát zaměří 

na román Miloše Urbana a nebude chybět ani sám autor knihy. Závěrka je 

milostná novela o prokletí doby, kdy se každý může stát fotografem a udělat 

alespoň jednu dobrou fotografi i. Jen na předprodej v oddělení pro dospělé, 

v případě velkého zájmu bude program přesunut do městského muzea.

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU
2. 12., 9:00–11:30 a 13:00–17:00 hod., prostory knihovny

Sobota před první adventní nedělí patří již tradičně prodeji knih pro děti 

za snížené ceny (tentokrát nabídneme knihy nakladatelství Host), registraci 

nových čtenářů do knihovny zdarma, výtvarným dílnám, zdobení perníčků, 

výrobě malých vánočních dárků a dalším aktivitám. Pro lovce perel bude 

otevřen obchod, ve kterém lze nakoupit pouze za moriony. V čajovně bude 

připraveno občerstvení jak pro děti, tak pro dospělé. V 10:00 a 14:00 hod. 

zahraje loutkové divadlo Klíček pohádku Čert a Káča. Podrobný program je 

k dispozici na www.slavoj.cz. Všichni jste srdečně zváni.
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Kino Svět www.kino-svet.cz nebo tel.: 499 320 403

e-mail: kino.svet@tiscali.cz

1.–2. 19:00 PO STRNIŠTI BOS, drama/komedie, ČR 111 min. 100 Kč

4.–5. 16:30 PŘÍŠERÁKOVI (v so 3D), animovaný/rodinný, SRN/VB, dab. 96 min.
2D: 120 Kč

3D: 150 Kč

4.–5. 19:00 TO, (15), horor/thriller, USA, titulky 135 min. 110 Kč

7. 19:00 MILADA, drama/životopisný, ČR, ART 133 min. 120 Kč

8.–9. 17:30 THOR: RAGNAROK (ve st 3D), (12), akční/sci-fi , USA, dab. 125 min.
2D: 130 Kč

3D: 150 Kč

10. 19:00
TERMINÁTOR 2: DEN ZÚČTOVÁNÍ (3D)

(12) akční/sci-fi , USA/Francie, titulky
130 min. 140 Kč

11.–12. 16:30 MAXINOŽKA, animovaný, Fr./Bel., dabing 91 min. 110 Kč

11.–12. 19:00 VŠECHNO NEJHORŠÍ, (15), horor/thriller, USA, titulky 96 min. 110 Kč

14. 10:00 Z PAŘÍŽE DO PAŘÍŽE, drama/dobrodružný, Fr./Kan., dab. 110 min. 60 Kč

14. 19:00 8 HLAV ŠÍLENSTVÍ, (12), životopisný/drama, ČR, ART 107 min. 110 Kč

15.–16. 19:00 KINGSMAN: ZLATÝ KRUH, (15), akční/komedie, USA, tit. 141 min. 110 Kč

18.–19. 19:00 ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK, drama, ČR/SR 113 min. 120 Kč

20. 19:00
OVČÁČEK MILÁČEK TINGL TANGL, přímý přenos

divadelního představení Městského divadla Zlín
80 min. 200 Kč

21. 19:00
DOKUD NÁS SVATBA NEROZDĚLÍ

(12), komedie, Francie, titulky, ART
115 min. 80 Kč

22.–23. 17:30
LIGA SPRAVEDLNOSTI (ve středu ve 3D)

(12), akční/dobrodružný/sci-fi , USA, dabing

2D: 110 Kč

3D: 130 Kč

24. 17:30 SNOW FILM FEST, festival fi lmů o zimních sportech 100 Kč

25.–26. 19:00 HRÁČI SE SMRTÍ, (12), thriller/mysteriózní, USA, titulky 110 min. 120 Kč

28. 19:00 SELSKÝ ROZUM, dokumentární, ČR, ART 73 min. 80 Kč

29.–30. 19:00
SUBURBICON: TEMNÉ PŘEDMĚSTÍ, (15), mysteriózní/

krimi, USA/VB, titulky
105 min. 120 Kč

Více o programu Kina Svět se dozvíte na webu www.kino-svet.cz.

5. 11., od 16:00 hod., kostel sv. Mikuláše v Hajnici, vstupné: dobrovolné

Flétnista Jiří Stivín a varhaník Václav Uhlíř vystoupí na benefi čním koncertu konaném na podporu fi nan-

cování opravy varhan v kostele sv. Mikuláše v Hajnici. Oprava varhan již byla zahájena a nyní je možné 

přispívat na další etapu na transparentní účet 2801297755/2010 nebo formou adopce píšťal. Na kon-

certu 13. října, na němž vystoupil herec Josef Somr a cembalista Jaroslav Tůma, se vybralo 20.890 Kč. 

Všem dárcům děkujeme a srdečně zveme na další benefi ční koncert. Více na www.kchs.cz/ hajnice.

Vít Havlíček

Nenechte si ujít

Benefi ční koncert pro varhany v Hajnici

16.–19. října, sportovní hala ZŠ Strž

Ve  dnech 16.–19. listopadu 2017 se uskuteční již XXV. ročník národního turnaje ve  stolním tenise, 

který je součástí sportovních akcí Českého hnutí speciálních olympiád pro sportovce s  mentál-

ním postižením (ČHSO). Na  organizaci turnaje, který se koná v  hale ZŠ Strž, dlouhodobě fi nančně 

přispívá i město Dvůr Králové nad Labem. Při soutěžích se představí sportovci, kteří reprezentují ČR 

na světových hrách, kde získali řadu medailových umístění. Naposledy reprezentovali v Los Angeles, 

kde získali 1 zlatou, 2 stříbrné a 1 bronzovou medaili. Na letošní ročník je přihlášeno 133 sportovců

z 33 sportovních klubů ČHSO ČR. Soutěžit budou sportovci ve dvouhře, čtyřhře, mixu a ve speciální 

soutěži UNIFIED. Hlavní cíl speciálních olympiád je zapojit do pohybových aktivit sportovce s men-

tálním postižením. Především jde o to, aby ve svých sportovních klubech pravidelně sportovali, a tím 

smysluplně využívali svůj volný čas. Chtěli bychom pozvat širokou veřejnost, studenty základních 

i středních škol, aby přišli povzbudit sportovce při jejich snažení. Určitě budou překvapeni jejich dob-

rou sportovní výkonností. Více informací o turnaji včetně programu najdete v plakátu na str. 7.

srdečně zvou pořadatelé

Turnaj speciální olympiády ve stolním tenise

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 9:00–12:00 hod. 

Volná herna a  od 11:00 hod. 

Čtení do ouška.

úterý 9:00–12:00 hod., 18:00–19:00 hod.

Školka na nečisto a Volná herna. Od 18:00 hod. 

Těhotenské čvičení.

středa 9:00–12:00 hod. 

Cvičení s  dětmi v  šátku či nosítku. Poté Klub 

miminko.

čtvrtek 9:00–12:00 hod., 18:00–19:00 hod.

Volná herna. Od 18:00 hod. Těhotenské čvičení.

pátek 9:30–12:00 hod.

Setkávání se zvířátky na  čerstvém vzduchu 

v kynologickém klubu Nový Svět.

ČTENÍ DO OUŠKA
pondělí od 11:00 hod.

Přijďte k  nám na  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 je vždy v 9:30 

hod. v  klubu Nový Svět (psí útulek za  Kauf-

landem, adresa: Tylova 515). Více informací 

na  facebookovém profi lu @mc.zirafa.2016,

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

V  naší Školce na nečisto vám dítka rádi pohlí-

dáme, zahrajeme si s  nimi různé pohybové, 

výtvarné a  hudební aktivity. Vše na  čerstvém 

vzduchu, pokud nám přízeň počasí dovolí.

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ
úterý a čtvrtek, 18:00–19:00 hod., cena: 50 Kč

Cvičení, které je nastavené přímo pro budoucí 

maminky. Rezervace v události na  FB profi lu

@mc.zirafa.2016 či tel.: 604 420 403.

CVIČENÍ S DĚTMI V ŠÁTKU
ČI NOSÍTKU 
středa, 9:30–10:30 hod., cena: 50 Kč

Navraťte svému tělu původní kondici 

po  porodu, zpevněte svalstvo, napravte si 

bolesti v  zádech, posilte svalstvo pánevního 

dna, a  to vše v  těsné blízkosti vašeho děťátka 

v  šátku či nosítku. Cvičení je komplexní. Je 

vhodné i  pro kojící maminky. Pokud nám 

bude počasí přát, tak si zacvičíme v  parku 

Schulzovy sady. Sledujte nás na  Facebooku 

@mc.zirafa.2016 či volejte na tel.: 773 292 033.

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 podí-

vat nebo kontaktujte pro více informací paní 

Šimkovou na tel.: 773 292 033.
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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
do 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 Rukopisu krá-

lovédvorského počátky národního obrození. Ovlivnil umění a  společnost 

19. století a pomohl položit základy novodobé české kultury. Vliv Rukopisů 

královédvorského a zelenohorského nacházíme v hudbě, literatuře, malíř-

ství, sochařství či v divadelní tvorbě. 

Výstava nás tak znovu 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.

Divadelní představení:
ZVĚSTUJI VÁM POVĚST VELESLAVNOU ČILI RUKOPIS 
KRÁLOVÉDVORSKÝ
12. 11. od 17:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, vstupné: dobrovolné

Účinkuje volné ochotnické umělecké sdružení Montalban z Jilemnice. 

Na závěr výstavy Rukopis královédvorský inspirující a jako rozloučení s osla-

vami dvoustého výročí nalezení Rukopisu královédvorského odehrají jilem-

ničtí ochotníci pásmo složené z lyrických a epických písní Rukopisu králo-

védvorského. Zazní ukázky z písně Oldřich, Růže, Beneš Heřmanův, Kytice, 

Jelen, Opuštěná, Zbyhoň, Žežulice a Jaroslav.

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 fotografa Petra Matyáše: SVĚTLOHRY
do 10. 11., galerie Otto Gutfreunda

Ve školní galerii Otto Gutfreunda probíhá výstava královédvorského rodáka, 

fotografa Petra Matyáše.

KONCERT MARKA IGLA A VIKTORA VONDRÁČKA
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. Přijďte si nejen prohlédnout prostory naší 

školy, ale hlavně zavzpomínat, popovídat si... Těšíme se na vás.

Program:  ve 14:00 hod. prohlídka školy, v 15:00 hod. představení literárně- 

dramatického oboru v sále školy, v 16:30 hod. koncert bývalých absolventů 

školy.

Vernisáž výstavy Stanislava Škody: CIRKUS SVĚT
14. 11. od 18:00 hod., sál školy

Vernisáž výstavy královédvorského rodáka, grafi ka a malíře Stanislava 

Škody. Slovem provede Ladislav Peřina, v hudebním programu vystoupí 

učitelé a žáci ZUŠ.

Výstava se koná ve školní galerii Otto Gutfreunda do 15. prosince 2017.

ŘÍJNOVÝ KONCERT
23. 11. od 18:00 hod., sál školy

Další z řady veřejných koncertů, na kterém vystoupí žáci hudebního oboru.

Královská věnná města
Hradec Králové
MARTIN NA BÍLÉM KONI POD BÍLOU VĚŽÍ, 11. 11., www.hkinfo.cz.

Jaroměř
JAZZOMĚŘ, listopad 2017, www.jaromer-josefov.cz.

Trutnov
MARTIN A...,  11. 11., www.uff o.cz.

Nový Bydžov
DUŠIČKOVÁ JÍZDA, 4. 11., www.novybydzov.cz.

DNY SLOVENSKÉ KULTURY, 9.–11. 11., www.jiraskovodivadlo.cz.

MARTINSKÝ JARMARK, SLAVNOSTI DŘEVA, 11. 11., www.novybydzov.cz.

Chrudim
KATEŘINSKÉ POSVÍCENÍ, 25. 11., www.chrudimsobe.cz.

Vysoké Mýto
JAKUB SMOLÍK S KAPELOU, 7. 11., 19:30 hod., www.mklub.cz.

CESTOVATELSKÝ FESTIVAL OKOLO SVĚTA S PROMÍTÁNÍM

OUTDOOROVÝCH FILMŮ, 20.–24. 11., www.muzeum-myto.cz.

Polička
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

25. 11., www.tyluvdum.cz.

Mělník
PRŮVOD SVATÉHO MARTINA, 10. 11., www.melnik.cz.

VÍTÁNÍ ADVENTU, 26. 11., www.melnik.cz.

Více informací o připravovaných akcí v Královských věnných městech 

naleznete v kalendáriu na stránkách www.vennamesta.cz.

Loutkové pohádky pro děti

JAK HASTRMÁNEK HANIČCE SVATBU ZACHRÁNIL
11. 11. od 15:00 hod., sálek knihovny Slavoj, vstupné: 20 Kč, 10 Kč

Maňásková pohádka pro děti v podání Loutkové scény Klíček. Po dobu 

vystoupení bude otevřena literární čajovna a oddělení pro děti.

ČERVENÁ KARKULKA
19. 11. od 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 30 Kč, 20 Kč

Loutková pohádka pro nejmenší v podání Loutkové scény Klíček.

O PRINCEZNĚ DOBROVÍLE
19. 11. od 16:00 hod., sál v budově Špýcharu, vstupné: dobrovolné

Loutková pohádka pro nejmenší v podání divadélka Zvoneček.

KOCOUR V BOTÁCH
26. 11. od 16:00 hod., sál v budově Špýcharu, vstupné: dobrovolné

Loutková pohádka pro nejmenší v podání divadélka Zvoneček.
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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, DiS. – 775 320 373,

sylvie.cernotova@ddmdvurkralove.cz

Mgr. Alena Hušková – 735 752 836, alena.huskova@ddmdvurkralove.cz

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

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

Bc. Lucie Pospíšilová – 724 941 834, lucie.pospisilova@ddmdvurkralove.cz

USPÁVÁNÍ STRAŠIDEL
10. 11. od 16:30 hod., dopravní hřiště v Podharti, vstupné: dobrovolné

Zveme všechny děti a rodiče na podvečerní akci plnou strašidel a strašidý-

lek. Opět se můžete těšit na strašidelná stanoviště s úkoly, které budou na 

dopravním hřišti otevřená od 16:30 do 18:00 hod. Poté se společně vydáme 

stezkou odvahy do ztemnělé zahrady Jedničky, kde se všechna strašidla 

uloží ke spánku. S sebou nezapomeňte dostatek odvahy a na sebe teplé 

oblečení. Vstupné dobrovolné, bližší informace u Sylvie Černotové.

ADVENT V JEDNIČCE
25. 11., 14:00–17:00 hod., vstupné: zdarma

Zveme vás na akci pořádanou u příležitosti blížícího se adventu a Vánoc. 

V připravených dílnách si na své přijdou příznivci netradičních i klasických 

vánočních ozdob a dekorací, chybět nebude ani sladká vánoční kuchyně. 

V dílnách se zabaví nejen děti všeho věku, ale i maminky, babičky a další 

dospěláci. Můžete si zvolit jakoukoli dílnu nebo navštívit všechny. Vstupné 

je zdarma. Případné komponenty, ozdoby a doplňkový materiál bude 

možné zakoupit na místě. Akce se uskuteční v rámci Projektu „Neznáme se, 

poznáme se,“ který je spolufi nancován z prostředků EFRR prostřednictvím 

Euroregionu Glacensis. Bližší informace u Sylvie Černotové.

ADVENTNÍ DOPOLEDNE PRO MŠ A 1. TŘÍDY 
28. 11., bližší informace na www.ddm1.cz

Zveme vás v dopoledních hodinách do našich vánočních dílniček, kde si 

můžete vyrobit vánoční dekorace či dárečky, chybět nebude ani sladká 

dílna na cukroví. Přidat se můžou i maminky s dětmi na mateřské dovolené. 

Bližší informace budou upřesněny na webu nebo u Lucie Pospíšilové.

ADVENTNÍ DOPOLEDNE PRO ZŠ OD 2. TŘÍDY 
29. 11., bližší informace na www.ddm1.cz

Zveme vás v dopoledních hodinách do našich vánočních dílniček, kde si 

můžete vyrobit vánoční dekorace či dárečky, chybět nebude ani sladká 

dílna na cukroví. Přidat se může i veřejnost. Bližší informace budou brzy 

upřesněny na webových stránkách nebo u Lucie Pospíšilové.

Připravujeme na prosinec:

ČERTOVSKÁ NOC
1.–2. 12., 17:00–8:30 hod., cena: 170 Kč, přihlášky do 24. 11.

Zveme všechny kluky a holky od 6 let na tradiční Čertovskou přespávačku 

do Jedničky. Připravili jsme si pro vás čertovské hry, vyrábění a nebude chy-

bět ani čertovská stezka spojená s nadílkou. Cena: 170 Kč zahrnuje večeři, 

snídani, ubytování, nadílku a materiál. Přihlášky do 24. listopadu, bližší 

informace u Veroniky Málkové.

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. Vstoupíme do pětipatrového čer-

tího labyrintu s nabitým programem. Vrátný Vytřas nás provede pekelnými 

chodbami, rozpustilý čertík Bertík nás zatáhne do pohádkového dobro-

družství a při Pekelném víceboji poměříme s čerty sílu. Lucifer převáží něk-

teré hříšníky na váze hříchů a jména těch nejhříšnějších zapíše do své knihy 

hříchů. A některé i potrápí na trapidlech! Dospělí jistě neodolají vábivé vůni 

čertopiva a pekelných specialit. 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 Lucie Pospíšilové.

9. 12.: Rodinné výpravy;

9.–10. 12.: Víkendová Animagie;

11. 12.: Zdobení stromečků v zoo;

13. 12.: Vánoční bowling.

Zápasy fotbalové divize

Hokejová II. liga
středa 1. 11., 18:00 hod.  HC Děčín (domácí zápas)

sobota 4. 11., 17:00 hod. TJ HC Řisuty (venku)

středa 8. 11., 18:00 hod. HC Draci Bílina (domácí zápas)

středa 15. 11., 18:00 hod. HC Baník Sokolov (venku)

sobota 18. 11., 17:00 hod. HC Letci Letňany (domácí zápas)

středa 22. 11., 17:30 hod. HC Most (venku)

sobota 25. 11., 17:00 hod. TJ HC Jablonec n. N. (domácí zápas)

sobota 4. 11., 14:00 hod. SK Vysoké Mýto (venku)

neděle 12. 11., 14:00 hod.  FK Letohrad (domácí zápas)

pátek 17. 11., 14:00 hod. FK Zbuzany (venku)

Kuželkářská divize
pátek 3. 11., 17:00 hod. Vrchlabí B (venku)

pátek 10. 11., 17:00 hod. Rybník (domácí zápas)

čtvrtek 16. 11., 17:00 hod.  Smiřice (domácí zápas)

pátek 24.11., 17:00 hod. Nová Paka (venku)

pátek 1. 12., 17:00 hod. Vysoké Mýto (domácí zápas)

pátek 8. 12., 17:00 hod. Třebechovice p. O. (venku)

Karatistický Trutnovský 
dráček úspěšný
Již tradiční soutěže 

pro začátečníky 

pod názvem Trut-

novský dráček se 

ve  sportovní hale 

ZŠ R. Frimla v  Trut-

nově společně s dal-

šími 200 závodníky 

z  22 českých a  pol-

ských klubů zúčast-

nilo 37 závodníků 

z  královédvorské i  náchodské tréninkové skupiny oddílu Karate Do  Dvůr 

Králové nad Labem. Všichni se zde utkali se svými konkurenty postupně 

v disciplíně kata i kumite. Obě části byly rozděleny do dvou skupin podle 

technických stupňů – první skupina byla určena pro úplné začátečníky 

s bílými a žlutými pásy, kteří ale mohli startovat i ve druhé skupině, která 

již nebyla technickými stupni omezena. Cenné kovy si z Trutnova odvezly 

jak oddílové stálice, tak začínající karatisté, pro mnohé z nich to bylo jejich 

úplně první soutěžní vystoupení. Zde je výčet našich úspěchů:

Kumite žáci 7–9 let, jednotlivci 8.–7. kyu: 3. Mikuláš Forman a  Michal 

Pošvář. Jednotlivci bez rozdílu STV: 2. Martin Palan, 3. Damián Glazar 

a  Georgis Maximilian Karadzos. Kumite žáci 10–11 let, jednotlivci

8.–7. kyu: 1. Tobiáš Kráčmar, 3. Přemek Kosař. Jednotlivci bez rozdílu STV: 

1. Jakub Šolín, 3. Jan Mádle a Petr Matyska. Kumite žáci 12–13 let, jednot-

livci 8.–7. kyu: 2. Daniel Kráčmar, 3. František Šenkyřík. Jednotlivci bez 

rozdílu STV: 1. Tomáš Höfer. Kumite dorostenci 14–15 let, jednotlivci 

bez rozdílu STV: 2. Petr Škalda. Kumite žákyně 7–9 let, jednotlivci bez 

rozdílu STV: 3. Elena Wircińská. Kumite žákyně 12–13 let, jednotlivci 8.–

7. kyu: 2. Andrea Dymešová, 3. Barbora Chaloupková. Jednotlivci bez roz-

dílu STV: 2. Veronika Mišáková, 3. Barbora Chaloupková a Pavlína Škaldová. 

Kata žáci 7–9 let, jednotlivci bez rozdílu STV: 3. Damián Glazar. Kata žáci 

10–11 let, jednotlivci bez rozdílu STV: 3. Petr Matyska. Kata tým žáci: 

2. Martin Kubeček, Petr Matyska, Jakub Šolín. Kata žákyně 12–13 let, jed-

notlivci 8.–7. kyu: 3. Andrea Dymešová a Barbora Chaloupková. Jednot-

livci bez rozdílu STV: 3. Pavlína Škaldová. Kata tým žákyně: 1. Veronika 

Mišáková, Alžběta Mrkvičková, Pavlína Škaldová, 3. Vendula Baudischová, 

Michaela Magdičová, Elena Wircińská. 

Medailistům gratulujeme a  všem závodníkům děkujeme za  předvedené 

výkony, na  kterých je samozřejmě vždy co zlepšovat. Koučům děkujeme 

za  jejich neutuchající trpělivost a  energii při lítání okolo dětí a  rodičům 

za pomoc s dopravou. Rovněž děkujeme městu Dvůr Králové nad Labem 

za podporu, bez které bychom nemohli být tak úspěšní.

Petr Kocmánek, Karate DO Dvůr Králové nad Labem



LISTOPAD 2017 KRÁLOVÉDVORSKÉ KDECO?

5www.dvurkralove.cz

Oprava
V NKR č. 9/2017 jsem ve článku o úspěchu královédvorských žáků na 

republikovém kole OVOV nechtěně spletla jméno závodnice pod-

harťské školy Barbory Heřmanové. Velmi se tímto Barboře i jejím rodi-

čům omlouvám.

Mgr. Pavlína Špatenková 

Úspěch atletky na Mistrovství ČR

Podzimní úspěchy atletů Sokola

Mezinárodní závod přátelství

Medaile skokanů na trampolíně

Sokolští atleti se začali připravovat na  podzimní část sezony již během 

prázdnin, kdy absolvovali týdenní sportovní soustředění. Od začátku září 

pak absolvovali velké množství závodů.

Nejprve starší žáci v  oslabení dotáhli letošní krajský přebor družstev na 

3. místo, mladší žáci vybojovali mezi osmi družstvy 4. místo se ztrátou dvou 

bodů na třetího a mladší žákyně skončily páté mezi dvanácti družstvy. 

V přípravce startovaly mladší děti, které, jak doufáme, promluví do soutěží 

v příštích letech. Na krajském přeboru přípravek ve vícebojích v Jaroměři 

se nám podařilo vybojovat čtyři medaile. V  ročníku 2010 získala 2. místo 

K. Lukášová a 3. místo K. Schreiberová, v ročníku 2008 vybojovala N. Boř-

ková výborné 3. místo. Nejlepšího výkonu dosáhl M. Palan, který v  kate-

gorii chlapců 2008 vyhrál s  náskokem 100 bodů a  celkově mezi ročníky 

2006 a mladšími skončil na neuvěřitelném 4. místě. I přes vysloveně nepří-

znivé počasí se 35 závodníků zúčastnilo župního přeboru v  přespolním 

běhu. A vedli si výborně! Vybojovali mezi 120 závodníky celkem 13 medailí. 

E. Dušánková, M. Kubíček a J. Grus se stali přeborníky župy, stříbrné medaile 

přidali M. Kubíčková, A. Dušánková, B. Síbrová a F. Šturm, bronz vybojovali 

K. Kubíčková, A. Sedláčková, S. Rajsner, M. Palan, K. Štěpán a M. Hojný.

Naši dorostenci N. Erben a D. Hojný pomohli svými výkony družstvu Sokola 

Jaroměř k postupu na Mistrovství Čech družstev dorostenců. 

J. Grus, P. Kraus a J. Kuhn byli nominováni do výběru mladších žáků Králo-

véhradeckého kraje, aby reprezentovali kraj na mezikrajovém utkání. Nej-

lépe se dařilo J. Grusovi, který vybojoval 2. místo v běhu na 60 m a 3. místo 

v běhu na 150 m a pomohl krajské štafetě na 4 x 60 m ke stříbrné příčce. 

P. Kraus vybojoval 2. místo ve skoku vysokém a J. Kuhn skončil na výbor-

ném 3. místě. Celkově pak hoši svými výkony pomohli chlapeckému týmu 

ke 2. místu a společně s děvčaty vybojovali 3. místo mezi kraji.

Na  letošních Evropských dětských atletických hrách startovalo 

1 500 závodníků, mezi nimi i 7 dívek a 5 chlapců ze Sokola Dvůr Králové 

nad Labem. Chladné a deštivé počasí nebylo závodníkům příliš nakloněno. 

Navíc někteří v  předchozích dnech podali výborné výkony na  republiko-

vých závodech v OVOV. J. Grus vybojoval ve fi nále běhu na 60 m a 150 m 

pěkná 5. místa, B. Síbrová vybojovala mezi šedesátkou závodnic postup 

do  fi nále v  kriketovém míčku. Eliška Doubravová postoupila do  fi nále B 

běhu na 60 m a skončila celkově mezi 140 závodnicemi na 11. místě. Adéla 

Rutrlová vybojovala 5. místo ve skoku vysokém, Sára Erbenová si vybojo-

vala mezi třiceti závodnicemi 14. místo ve vrhu koulí. 

Náš oddíl se zúčastnil také fotografi cké soutěže, kterou připravila Atletika 

pro děti, k naší radosti se nám podařilo obsadit 2. místo.

Sokolští atleti se účastnili i  řady společenských akcí Sokola, jako byla 

Noc sokoloven, Sletová štafeta nebo uctění památky umučených sokolů 

na Večeru sokolských světel. Tím opět dokázali, že sokolský sport není jen 

sport, ale také životní styl.

Nyní atleti přesídlují do sokolovny, kde bude probíhat jejich zimní příprava. 

Jejich prvním vnitřním závodem bude župní desetiboj, ve kterém přejeme 

všem mnoho úspěchů.

Mgr. Pavlína Špatenková, TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Po prázdninách pokračoval Český a Žákovský pohár dalším, čtvrtým závo-

dem, který se konal 16. září v Praze v Tyršově domě. Z oddílu skoků na tram-

políně TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem se v žácích zúčastnil Erik Motal, 

který si v kvalifi kačním závodě zajistil postup do fi nále z 3. místa, ve fi nále 

pak obsadil  8. místo. V  kategorii juniorů nás reprezentoval Josef Drtina, 

který mezi jednotlivci obsadil 1. místo. Toto výborné umístění zopakoval 

i v soutěži synchronních dvojic společně se závodníkem z Liberce.

V neděli 17. září se ve stejné tělocvičně konal Přebor ČOS. Tento závod je 

otevřený i pro ostatní oddíly, které nejsou členy. Z královédvorského oddílu 

se zúčastnilo 11 závodníků, kteří vybojovali dva tituly Přeborníka ČOS 

a další tři medaile.

Výsledky – žáci 2010 a  mladší: 1. Šimon Kulveit. Žákyně 2009–2007: 

8. Bára Schejbalová, 9. Linda Hermanová, 15. Kateřina Ježková. Žáci 

2009–2007: 2. Jakub Kňákal. Žákyně 2006–2004: 3. Vendula Jarolímková, 

7. Anna Svobodová, 13. Anna Puhlovská. Žáci 2006–2004: 1. Tobiáš Kulveit. 

Žákyně 2003 a starší: 5. Adéla Hermanová. Žáci 2006–2003: 3. Erik Motal.

V sobotu 30. září se v naší tělocvičně konal další ročník závodu Podzvičin-

ský skokánek, kterého se zúčastnilo na 50 závodníků z 8 oddílů. Soutěžilo 

se v  jednodušších sestavách pro začínající závodníky i  v  mistrovských 

pro pokročilé, v  jednotlivcích i  synchronních dvojicích. Tohoto závodu 

se zúčastnilo 11 našich skokanů. Nejlepší výsledky – kategorie L3 dívek: 

4. Linda Hermanová, 5. Kateřina Ježková. Ve stejné kategorii žáků zvítězil 

Jakub Kňákal před Šimonem Kulveitem. V kategorii dívek L 5 obsadila Anna 

Puhlovská první a  Adéla Hermanová druhé místo. V  mistrovské kategorii 

žáků zvítězil Erik Motal. V  synchronních dvojicích žactva kategorie L1–3 

výborně zaskákala dvojice L. Hermanová – K. Ježková a obsadila 3. místo.

Jaromír Bek, oddíl skoků na trampolíně TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Na  Mistrovství ČR žactva, které 

se konalo v  Břeclavi ve  dnech 

23.–24. září 2017, postoupila atletka 

Barbora Malá ve dvou disciplinách: 

vrh koulí a hod diskem. Svěřenkyně 

trenéra Antonína Malicha obsadila 

8. místo v  hodu diskem výkonem 

31,05 m a  ve  vrhu koulí 10. místo 

výkonem 10,66 m.

Reprezentaci oddílu atletiky TJ Dvůr 

Králové nad Labem také úspěšně 

zvládli další tři atleti na  mezikrajo-

vém utkání mladšího žactva v Bílině 

dne 30. září 2017. Sára Křížková 

získala body ve  skoku dalekém 

výkonem 480 cm, v běhu na 150 m 

v čase 20,96 s a ve štafetě 4 x 60 m. Petra Sedláčková ve vrhu koulí výkonem 

9,64 m a Jakub Janeček ve stejné disciplíně výkonem 10,15 m také svými 

hody přispěli k bronzové medaili Královéhradeckého kraje. Blahopřejeme 

a děkujeme za dobrou reprezentaci TJ Dvůr Králové nad Labem.

Dagmar Sedláčková, oddíl atletiky TJ Dvůr Králové nad Labem

V sobotu 14. října se konal 

v Jablonci nad Nisou Mezi-

národní závod přátelství 

ve  skocích na  trampo-

líně za  účasti 13 zemí. 

Do  tohoto závodu se kva-

lifi kovali Erik Motal v kate-

gorií 11–12 let a  Josef 

Drtina v  kategorii juniorů. 

Oba závodníci se v  silné 

konkurenci do  fi nále 

neprobojovali. Josef Drtina 

si však vše vynahradil 

v  synchronních dvojicích 

s Pavlem Věchtem z oddílu 

Trampolíny Liberec. Po soustředěném výkonu postoupili do fi nále, kde zvítězili.

Lenka Drtinová, oddíl skoků na trampolíně TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem
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