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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: OSUDOVÉ OSMIČKY ANEB VÝZNAMNÉ 
UDÁLOSTI, OSOBNOSTI A PROMĚNY NAŠEHO MĚSTA 
V PRŮBĚHU 100 LET
27. 9. – 11. 11., výstavní sál Špýcharu, vstupné: 50 Kč, 25 Kč

Letos oslavíme 100 let od vzniku Československé republiky. Dějinné udá-

losti se ale netvořily pouze v Praze, měly dosah i do malých měst a vesnic, 

měnily jejich podobu stejně jako osudy lidí. Na změnách se podíleli také 

významní královédvorští rodáci, kteří pozvedli mysl národa. Výstava přiblíží 

nejen tyto osobnosti, ale i život obyčejných lidí, kteří se s politickými a hos-

podářskými změnami museli vyrovnat a sžít se s nimi. Věříme, že připome-

nutí těchto osobností a událostí ovlivní pohled na naši budoucnost.

LiStOVáNí: SVATÁ BARBORA
26. 10. od 18:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, vstupné: 120 Kč

Mladá novinářka Andrea dostala za úkol napsat článek o tzv. kuřimské, 

nikdy neobjasněné kauze, kterou před několika lety žila celá republika. V je-

jím středu stála dospělá žena vydávající se nejprve za jedenáctiletou dívku 

a později v Dánsku za stejně starého chlapce. Andrea se ztrácí v nekoneč-

ném labyrintu, ale nedokáže přestat hledat pravdu, a když se jí nakonec zdá, 

že ji má téměř na dosah, je postavena před zásadní otázku: Co všechno je 

ochotna obětovat? Účinkují: Alan Novotný a Petra Bučková. Vstupné 120 Kč. 

Předprodej v městské knihovně Slavoj v oddělení pro dospělé.

Hankův dům
Předprodej vstupenek (kavárna Hankův dům)

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

tel.: 499 320 110;  www.hankuv-dum.cz

Den seniorů 2018:
SESTRY HAVELKOVY – 100 LET PRVNÍ REPUBLIKY
4. 10. od 15:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 80 Kč

Jazzová a  taneční hudba 20., 30. a  raných 40. let 20. století v  krásných 

aranžmá s notnou dávkou elegance a nostalgie. Pořádá město Dvůr Králové 

nad Labem.

JAKUB SMOLÍK
9. 10. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 365 Kč, 320 Kč, 300 Kč

Koncert věčného romantika s  doprovodnou skupinou pořádá Agentura 

Trdla, s. r. o.

Hra v předplatném: PERFECT DAYS
10. 10. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 440 Kč, 420 Kč, 400 Kč

Romantická komedie nejen o ženách a nejen pro ženy. Hrají herci divadla 

Palace Praha: Lenka Vlasáková, Jan Dolanský, Jan Hofman, Dana Syslová, 

Petra Jungmanová, Vilém Udatný.

VÁCLAV HUDEČEK & BAROCCO SEMPRE GIOVANE
16. 10. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 350 Kč

Koncert známého houslového virtuosa pořádá Farní charita Dvůr Králové 

nad Labem, výtěžek koncertu půjde na zajištění služby Osobní asistence – 

Domácí péče.

MAROKO – ŽIVOT V SOUSEDSTVÍ SAHARY
17. 10. od 8:30 a 10:30 hod., sál Hankova domu, vstupné: 50 Kč

Velkoplošná panoramatická diashow cestovatelů Lenky a Václava Špillaro-

vých.

SHANNA WATERSTOWN /USA/
17. 10. od 19:30 hod., Krčma Starý pivovar, vstupné: 250 Kč

Shanna Waterstown, skutečná „Blues Woman“ s úžasným hlasem, předsta-

vuje bluesovou, jazzovou a soulovou hudbu na nejvyšší úrovni!

NEKONEČNÝ PŘÍBĚH
19. 10. od 8:30 a 11:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 80 Kč

Celosvětově známá dětská kniha poprvé v divadelní verzi. Bájné a vzrušující 

dobrodružství chlapce Bastiena, draka Falka a dalších v říši Fantazie. Před-

stavení pro I. stupeň ZŠ uvádí Divadlo Lampion Kladno.

Divadelní čtyřlístek: KRKONOŠSKÉ POHÁDKY
21. 10. od 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 110 Kč

Divadelní zpracování kultovního večerníčku o Trautenberkovi, Ančí, Kubovi 

a hlavně Krakonošovi uvádí Divadlo Pohádek Praha.

SLAVNOSTNÍ UDÍLENÍ CEN MĚSTA
23. 10. od 18:00 hod., sál Hankova domu

Slavnostní předání Cen města Dvůr Králové nad Labem za rok 2017. Hudební 

doprovod a taneční vystoupení v podání žáků ZUŠ R. A. Dvorského.

GULLIVEROVY CESTY – GULLIVER MEZI TRPASLÍKY 
25. 10. od 8:30 a 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 60 Kč

Divadelní ztvárnění jednoho z  nejznámějších děl světové literatury pro 

nejmenší diváky z MŠ a I. ročníků ZŠ uvádí Mladá scéna Ústí nad Labem.

PODKRKONOŠSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR
26. 10. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 150 Kč

Slavnostní koncert u  příležitosti oslav 100 let republiky. Zazní skladby

Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Josefa Suka a dalších.

454. koncert KPH:
HUDBA V MYŠLENKÁCH MASARYKOVÝCH
30. 10. od 19:00 hod., salonek Hankova domu, vstupné: 130 Kč

Jitka Baštová – akordeon, Jindřich Macek – loutna. Zazní nejen skladby čes-

kých a slovenských autorů od 19. století po současnost, ale i množství citátů 

a významných životních momentů T. G. Masaryka.

Loutkové divadélko Zvoneček: KOZA LÍZA
7. 10. od 16:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, vstupné: dobrovolné

Loutková pohádka pro nejmenší v podání divadélka Zvoneček.

Loutkové divadlo Klíček: PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
7. 10. od 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 30 Kč, 20 Kč

Marionetová pohádka pro nejmenší v sále Hankova domu.

Loutkové divadlo Klíček: JEŽEK SOUDCEM
13. 10. od 15:00 hod., sálek knihovny Slavoj, vstupné: 30 Kč, 20 Kč

Maňáskové pohádky pro děti. Koná se v sálku knihovny. Během vystoupení 

bude otevřeno oddělení pro děti.

Loutkové pohádky pro děti
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Kino Svět www.kino-svet.cz nebo tel.: 499 320 403

e-mail: kino.svet@tiscali.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 9:00–12:00 hod.:

Volná herna;

úterý 9:00–12:00 hod.: zavřeno; 

středa 9:00–12:00 hod.: Logohrátky a  volná 

herna;

čtvrtek 9:00–12:00 hod.: Výtvarné dílničky

a volná herna;

pátek 9:00–12:00 hod.: Setkání nosících mami-

nek a volná herna.

VÝTVARNÁ DÍLNIČKA
každý čtvrtek 9:00–12:00 hod., vstupné: 40 Kč

Výtvarná dílnička pro rodiče s  dětmi, kteří se 

budou moci zapojit a vytvořit si vlastní výrobek, 

který si děti odnesou domů, či ponechají v Žiraf-

ce. Program dílniček na měsíc říjen:

4. 10. Houbičky, 11. 10. Podzimní sluníčko, 

18. 10. Drak, 25. 10. Podzimní věneček z  listí 

(Na tento den si nasbírejte opadané listí a doma 

si ho vylisujte. Když budete chtít věneček více 

vyzdobit, přineste si např. plody šípku, kaštanů, 

žaludů atd. Vše si můžete v  rámci podzimní 

procházky nasbírat s  dětmi.). Otevřená bude 

i herna pro menší nebo méně trpělivé děti.

SETKÁNÍ ŠÁTKUJÍCÍCH 
A NOSÍCÍCH MAMINEK
každý pátek 9:00–11:30 hod., vstupné: 40 Kč

Setkání s  maminkami, které svá dítka nosí 

v šátku či nosítku, poradíme s výběrem šátku či 

nosítka a s prvním úvazem miminka, ukážeme 

možnosti nošení.

BILLA NAŠE BIO PRODUKTY
středa 10. 10. od 16:30 hod., vstupné: 40 Kč

Tento den vyzkoušíme zelený čaj za  podpory 

Billa naše BIO. Přijďte a ochutnejte.

TRADIČNÍ PODZIMNÍ BAZÁREK
od 11. 10.

Čeká nás tradiční bazárek, tentokrát podzim-

ních a zimních věcí, také hraček, obuvi, kočárků

a  jiných věcí pro naše nejmenší. Příjem věcí: 

čtvrtek 11. 10. v čase 9:00–12:00 a 14:00–17:00 

hod., pátek 9:00–12:00 hod. Prodej věcí: 

pondělí 15. a  úterý 16. 10. v  čase 9:00–12:00

a 14:00–17:00 hod. Výdej věcí: pondělí 22. 10.

v čase 9:00–12:00 a 14:00–17:00 hod.  Rezervace 

pořadového čísla na tel.: 773 292 033.

Lektorka Eva KOPASOVÁ:
KYTIČKOVÁ ALCHYMIE ŽENY
úterý 23. 10. od 16:30 hod., vstupné: 300 Kč

Představíme si hormonální a  emoční péči 

o  ženu: Podpora hormonální rovnováhy 

a  celého endokrinního systému, Vitalizace 

životní energie a posílení esence ledvin, Jemná 

harmonizace emočního naladění ženy, Léčivé 

působení květových esencí na  tělesné, psy-

chické a smyslové rovině, Důležitá péče o ženu 

před početím i  v  průběhu celého mateřství. 

Nutná rezervace a  zaplacení nevratné zálohy 

150 Kč do 19. 10. Rezervace na tel.: 722 232 243.

Cvičení pro těhotné bude probíhat po domluvě 

s lektorkou na tel.: 604 420 403.

Safari Park Dvůr Králové

Královédvorák Ladislav Mitiska vydal knihu 
o dobrodružné cestě Kanárskými ostrovy
Na pultech knihkupectví je k dostání kniha Královédvoráka Ladislava Mitisky 

nazvaná Kanárské ostrovy – Od hlubokých údolí do ohnivých hor. Pojednává 

o dobrodružné cestě po Kanárském souostroví autem, pěšky, lodí a letadlem 

mezi ostrovy. Popisuje cestu, vše co při ní autor viděl, zažil a prožil, kde a jak 

spal. O tom, co se může přihodit při cestování na „divoko“. Co se děje v nitru 

člověka na úzké nebezpečné cestě mezi vysokými skalisky a hlubokými roklemi. Kolikrát se musí pro-

žít nějaké drama, aby uvěřil, že má nad sebou ochranného anděla a  že existuje něco mezi nebem 

a zemí? Je to fata morgana nebo skutečnost, kterou lze vidět snad jednou za život? Nocleh v mrakové 

zóně nepřipraveného člověka může přivést k velkému dramatu, nebo kdy spíte na teplé lávové drti 

na pokraji sopek a kráterů, cítíte popel a sýru a netušíte, co je pod vámi. Kniha popisuje nejen krásy 

sopečných ostrovů, kde se příroda rychle mění, ale i nebezpečí cest a prožitků, bez kterých bych se 

nejraději obešel, ale kterým se člověk prostě někdy nevyhne. Nechybí ani nevysvětlitelné příhody, 

ani úsměvné momenty při setkání se zvířaty. Je doplněna 80 černobílými a barevnými fotografi emi. 

Ladislav Mitiska

Anotace knihy

2. 19:00 TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ, (12), drama, Dánsko, titulky, ART 85 min. 80 Kč

3.–4. 19:00 CHATA NA PRODEJ, komedie, ČR 77 min. 100 Kč

6.–7. 19:00 TOMAN, (12), drama, ČR/SR 145 min. 120 Kč

9. 19:00
ŽALMAN ANEB NASLOUCHÁM TICHU ZEMĚ

 životopisný/inscenovaný dokument, ČR, ART
77 min. 100 Kč

10.–11. 19:00 SPOLU TO DÁME, (12), komedie/drama, SRN, dabing 104 min. 120 Kč

12. 19:00 SLENDER MAN, (15), horor, USA, titulky 93 min. 100 Kč

13.–14. 17:00 VILÍK: RYCHLE A VESELE, animovaný, Malajsie, dabing 90 min. 110 Kč

13.–14. 19:00
ZRODILA SE HVĚZDA

(12), drama/romantický/hudební, USA, titulky
136 min. 120 Kč

16. 19:00 MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN, muzikál, USA, titulky 114 min. 110 Kč

17.–18. 19:00 PRVNÍ ČLOVĚK, (12), drama, USA, titulky 138 min. 130 Kč

19. 19:00
ŠPIÓN, KTERÝ MI DAL KOPAČKY

(12), akční/komedie, USA, titulky
117 min. 100 Kč

20.–21. 19:00
PREDÁTOR: EVOLUCE (v sobotu ve 3D)

(15), akční/sci-fi , USA, titulky, 
108 min.

2D: 120 Kč

3D: 140 Kč

23. 19:00 HOVORY S TGM, drama, ČR, ART 80 min. 120 Kč

24.–25 19:00 HALLOWEEN, (15), horor, USA, titulky 109 min. 120 Kč

26.–27. 17:00 KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA, pohádka, ČR 99 min. 120 Kč

27.–28. 19:00 ZLATÝ PODRAZ, (12), drama/romantický, ČR 106 min. 120 Kč

30. 19:00 DOMESTIK, (12), psychologický/thriller, ČR/SR, ART 117 min. 110 Kč

31. 10.  

1. 11.
19:00

JOHNNY ENGLISH ZNOVU ZASAHUJE

komedie, USA/VB/Francie, dabing 
88 min. 130 Kč

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

Přednáška: O ZÁHADNÝCH ZVÍŘATECH MADAGASKARU
25. 10. od 18:00 hod., hotelový salonek Masai Boma

TÝDEN DUCHŮ, 27. 10. – 4. 11., více na: https://safaripark.cz

Zveme vás na oblíbenou podzimní akci Týden duchů. Tajemnou atmosféru zahrady umocní straši-

delná výzdoba, obživlý africký duch nebo večerní procházky za netopýry. Chybět nebude dlabání dýní 

ve vybrané dny a dýňová překvapení pro zvířata.
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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

VŠEHOTRH, 13. 10., 8:30–11:30 hod., výstavní síň Staré radnice

Tradičně netradiční bazar pořádá DDM Jednička nově ve  spolupráci 

s  královédvorským městským muzeem. Přijďte prodat vše, co vám doma 

leží a  zabírá místo (zejména dětské oblečení, hračky, sportovní potřeby, 

oblečení pro dospělé, společenskou obuv a  oblečení apod.), nebo na-

opak přijďte nakoupit to, co vám doma chybí a za co nechcete zbytečně 

moc utrácet. Akce se koná ve  výstavní síni Staré radnice na  náměstí 

T. G. Masaryka. Cena za  prodejní místo 50 Kč, vstup pro kupující zdarma. 

Bližší informace na letácích, na tel.: 775 320 353 nebo na e-mailové adrese: 

info@ddmdvurkralove.cz.

DRAKIÁDA NA ZVIČINĚ, 13. 10. od 13:30 hod., vstup 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. Bližší informace

u S. Černotové.

NABÍDKA NA PODZIMNÍ PRÁZDNINY:
AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ
29.–30. 10., 8:00–14:30 hod., cena: 350 Kč, přihlášky do 19. 10.

Pro všechny děti od 6 let pořádáme tradiční halloweenskou přespávačku. 

Těšit se můžete na dlabání donesených dýní, hry a tvoření, návštěvu hallo-

weenské zoo, strašidelné dobroty a večerní stezku odvahy. S sebou: hygie-

nické potřeby, spacák, pyžamo, oblečení a obuv do budovy a ven, středně 

velkou dýni, svačinu. V  ceně je zahrnuto 2x oběd, 1x večeře, 1x snídaně, 

ubytování v  DDM, vstup do  zoo). Přihlášky nejpozději do  19. října. Bližší 

informace u S. Černotové.

PŘESTŘELKA VE SNIPER VALLEY
29. 10., přihlášky nejpozději do 18. 10., cena bude upřesněna

Výlet pro kluky i děvčata od 7 let do laserové střelnice Sniper Valley ve Vlči-

cích. Stanete se vojáky, kteří se budou pohybovat arénou, kde za každou 

překážkou mohou očekávat nepřítele. Celkový dojem umocní světelné, 

zvukové a  kouřové efekty. Je to ale samozřejmě jen hra. Výlet doplníme 

prohlídkou hrádku Břecštejna s malou soutěží a výstupem na trutnovský 

Šibeník s pomníkem generála Gablenze. V rámci výletu je zajištěn i oběd.

TURNAJ V BOWLINGU
30. 10., 10:00–13:00 hod., Bowling Sport World v Podharti, cena: 80 Kč, 

přihlášky nejpozději do 22. 10.

Pro příznivce bowlingu je připraven další prázdninový turnaj. Přijít zahrát si 

mohou zkušení hráči i úplní začátečníci. S sebou si vezměte drobné na pití, 

občerstvení a dobrou náladu. Bližší informace u V. Málkové.

Připravujeme na listopad:
10. 11.: Uspávání strašidel   30. 11. – 1. 12.: Čertovská noc

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

BAZAR KNIH
Bazar vyřazených knih bude probíhat v  průběhu celého školního roku. 

Jedná se o beletrii pro děti, mládež i dospělé a o naučnou literaturu. Sklad 

na dvorku knihovny bude zpřístupněn v provozní době. Svůj zájem hlaste 

v čajovně nebo v oddělení pro dospělé. Cena: 10 Kč/1ks.

Týden knihoven: REGISTRACE DO KNIHOVNY ZDARMA
1.–7. 10.

Registrace s platností 1 rok platí pro nově zaregistrované čtenáře v průběhu 

Týdne knihoven. Pokud s přihlášením váháte, vyzkoušejte, nic za to nedáte.

KONZERVA MÍSTO ZPOZDNÉHO, 1. 10. – 21. 11.

Nestíháte vracet knihy do knihovny včas a stále platíte za upomínky? Potom 

pozor! Až do 21. listopadu máte možnost zaplatit za upomínky v naturáli-

ích a připojit se tím k 5. 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 22. listopadu na  akci Noc venku 2018 předány organizačnímu 

týmu projektu. Připojit se můžete i v případě, že vracíte knihy včas, ale rádi 

pomůžete dobré věci.

VÝSTAVA OBRÁZKŮ ZE SVĚTA KNIH A KNIHOVEN
1. 10. – 21. 11., prostory knihovny

Výběr ze soutěžních prací je umístěn v prostorách městské knihovny.

VEČER UČITELŮ ZUŠ VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM
2. 10. od 18:00 hod., sálek knihovny, vstupné: zdarma

Krysař: Skladba inspirovaná stejnojmennou knihou Viktora Dyka. Hrají: 

Markéta Mikulková (akordeon) a Jan Prouza (akordeon).

Adam a Eva: Část lyrické ságy o stvoření světa autora Karla Šiktance. Hudba: 

Markéta Mikulková, Jan Prouza (kytara), mluvené slovo: Ladislav Peřina.

KURZ INTERNETU PRO ZAČÁTEČNÍKY/POKROČILÉ
2.–24. 10., příjem přihlášek v hudebním oddělení

Základy internetu a jeho používání v praxi. Počet míst je omezen. Přihlášky 

přijímáme v hudebním oddělení.

PŘEDÁNÍ CEN A KŘEST KNIHY ZE SVĚTA KNIH 
A KNIHOVEN
3. 10. od 18:30 hod., sál městského muzea a městské knihovny

Zveme vás na  křest knížky, jejíž základ tvoří výherní práce soutěže Kresli 

a tvoř mandaly ze světa knih a knihoven. Koná se v sále městského muzea 

a následně v Městské knihovně Slavoj.

Pohádkoterapie: PÍSNIČKOVÉ POHÁDKY
12. 10. od 13:45 hod., sálek knihovny, vstupné: zdarma

Tentokrát si přečteme pohádkové příběhy inspirované tradičními lidovými 

písničkami. A možná si i zazpíváme a zahrajeme na hudební nástroje. Pro-

gram je určen pro děti od 7 let. Koná se v sálku knihovny.

KRÁLOVÉDVORSKÉ KNIHOMRNĚ
23. 10. od 9:30 hod., prostory knihovny, vstupné: zdarma

Speciální program pro rodiče s dětmi od 0 do 6 let v rámci celorepubliko-

vého projektu S knížkou do života – Bookstart. Co vás čeká? Říkanky, hry, 

hudební nástroje, knížky, a to vše v příjemném prostoru knihovny. 

Věra Radoňová: TIBETSKÉ MÍSY
24. 10. od 18:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 50 Kč

Relaxační procházka s tóny, které vydávají tibetské mísy, gong, šamanský 

buben, dešťová hůl a ostatní nástroje. Jejich nádherná a hladivá hudba vás 

dovede ke klidu a pohodě.

LiStOVáNí: SVATÁ BARBORA
26. 10. od 18:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, vstupné: 120 Kč

Mladá novinářka Andrea dostala za  úkol napsat článek o  tzv. kuřimské, 

nikdy neobjasněné kauze, kterou před několika lety žila celá republika. 

V  jejím středu stála dospělá žena vydávající se nejprve za  jedenáctile-

tou dívku a  později v  Dánsku za  stejně starého chlapce. Andrea se ztrácí 

v nekonečném labyrintu, ale nedokáže přestat hledat pravdu, a když se jí 

nakonec zdá, že ji má téměř na dosah, je postavena před zásadní otázku: 

Co všechno je ochotna obětovat? V  roce 2018 vydalo nakladatelství Lip-

nik. Účinkují: Alan Novotný a Petra Bučková. Koná se v městském muzeu. 

Vstupné 120 Kč. Předprodej v knihovně v oddělení pro dospělé.

PAPÍR V DUBENCI 2018
20. 10., 9:00–16:00 hod., tělocvična ZŠ Dubenec, vstupné: 20 Kč, 10 Kč 

Zveme do tělocvičny základní školy v Dubenci na výstavu papírových 

modelů a modelových železnic. V rámci doprovodných akcí se můžete těšit 

na „Rozhlédni se, člověče“ – rozhledny v ČR, modelovou železnici, mistrov-

ství ČR v malé dopravní technice, prodej vystřihovánek a prezentaci mode-

lářského kroužku. Další informace a pokyny pro soutěžící najdete na webo-

vých stránkách: www.zsdubenec.cz.

Výstava
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Bilancování letní tenisové sezony, halová je za dveřmi
Veleúspěšnou letní sezonu má za sebou králo-

védvorský tenisový klub. Z letních oblastních 

přeborů si několik našich hráčů přivezlo titul 

a odměnou jim byla účast na Mistrovství České 

republiky (MČR) jednotlivců. 

V zářijových fi nálových kolech v nejmladších 

kategoriích minitenisu a babytenisu naše 

družstva nezaváhala a zajistila si také postup 

na MČR. Tím se královédvorský tenis stal jedno-

značně nejúspěšnějším klubem východočeské 

oblasti letošní sezony.

Pozadu jsme nezůstali ani v pořadatelské čin-

nosti. Od dubna jsme zorganizovali celkem 19 

turnajů mládeže a dospělých, kterých se zúčast-

nilo přes 500 hráčů a hráček. Naše aktivita a 

úspěchy jsou možné i díky dlouhodobé fi nanční 

podpoře činnosti klubu a sportovních akcí ze 

strany města Dvůr Králové nad Labem, Minister-

stva školství, mládeže a tělovýchovy a Králové-

hradeckého klubu, které si velmi vážíme.

Již od října začíná zimní, tedy halová sezona. 

Tenisový klub má k dispozici 2 zastřešené kurty 

s umělým povrchem a od letoška také část 

kapacity haly na Slovanech. Budou k dispozici 

pro tenisové tréninky našich hráčů i veřejnosti, 

ale také pro ostatní sportovní aktivity. Příznivé 

ceny zůstaly nezměněny, rezervovat si můžete 

pravidelné hodiny na celou zimní sezonu nebo 

i jednotlivé hodiny. 

Veškeré informace najdete na  stránkách klubu 

www.tcdvurkralove.cz a  rezervačním systému 

http://tcdk.zamluvto-online.cz/tenis/.

TC Dvůr Králové, z. s.

Prvních závodů po  prázdninách se zúčastnili 

atleti staršího žactva 1. září 2018 v Nové Pace. 

V posledním 4. kole Krajského přeboru družstev 

(KPD) Královéhradeckého kraje se přeborníky 

kraje stali Marek Malich ve vrhu koulí výkonem 

13,16 m a Jakub Kuhn ve skoku dalekém, kdy mu 

bylo naměřeno 5,32 m. Ve vrhu koulí získali další 

medaili Jakub Kuhn výkonem 11,38 m, který 

obsadil 2. místo, a Petra Sedláčková, která svým 

výkonem 9,39 m obsadila 3. místo.

Výborných umístění dosáhli i chlapci v disci-

plínách, které nebyly vybrány jako medailové. 

Marek Malich v hodu diskem výkonem 42,42 m 

obsadil 1. místo a Dan Jarolímek v běhu na 200 m

překážek v čase 33,66 vteřiny obsadil 3. místo.

Také nejmladší zástupci našeho oddílu nezůstali 

pozadu a  v  posledním 4. kole Krajské soutěže 

Královéhradeckého kraje družstev přípravek 

žáků a žákyň, které se konalo na domácím stadi-

onu, předvedli výborné výkony. Součtem všech 

umístění a bodů v jednotlivých kolech do fi nálo-

vých bojů postoupili děvčata i chlapci.

Český atletický svaz věnoval atletickým oddílům 

vstupenky na  nejprestižnější týmovou soutěž 

čtyř kontinentů, pro kterou byla letos vybrána 

Ostrava. Atleti našeho oddílu tak mohli vidět 

v akci nejlepší atlety světa a získat novou moti-

vaci do další sezony.

Dagmar Sedláčková

oddíl atletiky TJ Dvůr Králové nad Labem

Úspěchy královédvorských atletů završeny 

ZUŠ R. A. Dvorského
náměstí T. G. Masaryka 83, Dvůr Králové n. L.; 

e-mail: info@zusdk.cz; www.zusdk.cz.

ředitelka: Vladimíra Matušková, DiS., 

tel.: 499 321 035. 

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

TÝDEN KNIHOVEN
2. 10. od 18:00 hod., městská knihovna Slavoj

Karel Šiktanc – Adam a Eva. U příležitosti týdne knihoven účinkují Ladislav  

Peřina a Jan Prouza. Hudbu na text Karla Šiktance k lyrickoepické básni 

Adam a Eva složila Markéta Mikulková. Dalším vystoupením bude skladba 

Markéta Mikulkové inspirovaná knihou Viktora Dyka Krysař, pro dva akor-

deony. Zahraje Markéta Mikulková a Jan Prouza.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
3. a 17. 10. od 14:30 a 15:00 hod., Stará radnice

Hudební program u příležitosti vítání občánků pravidelně zajišťují učitelé 

hudebního oboru se svými žáky.

ORIENTÁLNÍ SHOW
13. 10. od 17:00 hod., sál školy

Za hudebního doprovodu akordeonového souboru Komořinka a učitelů 

Markéty Mikulkové, Tomáše Valtery, Jana Prouzy a žáků školy se uskuteční 

orientální show lektorky Kateřiny Khattya Krupkové.

Vernisáž výstavy Oty Malého: HLEDÁNÍ CESTY
18. 10. od 18:00 hod., sál školy a galerie Otto Gutfreunda

V sále školy bude zahájena výstava obrazů a drobných plastik Oty Malého 

pod názvem Hledání cesty. Na vernisáži vystoupí v hudebním programu 

učitelé školy, slovem provede Ladislav Peřina. Výstava bude probíhat

v galerii školy od 19. 10. do 19. 11. 2018 ve všední dny od 9:00 do 17:00 hod.

CENY MĚSTA
23. 10. od 18:00 hod., sál Hankova domu

U příležitosti slavnostního udílení Cen města Dvůr Králové nad Labem 

vystoupí učitelé a žáci školy. Skladby českých autorů uslyšíte v podání 

orchestru, na klarinet za klavírního doprovodu Milady Petrášové zahraje 

Tereza Dederová Selanku od Zdeňka Fibicha, žákyně tanečního oboru zatančí

v královédvorských krojích. Při vstupu do Hankova domu vás přivítá lido-

vou písní žesťový soubor PlechBand. 

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

První z pravidelných koncertů našich žáků z hudebního oboru.

Královská věnná města
Hradec Králové
„ČEKÁNÍ NA VÁCLAVA“ – FESTIVAL VELKÝCH MALÝCH DIVADEL,

28. 9. – 28. 10., www.klicperovodivadlo.cz;

HRADECKÝ PŮLMARATON A MARATON HRADEC KRÁLOVÉ, 7. 10., 

www.sportvisio.cz;

JAZZ JDE MĚSTEM / JAZZ GOES TO TOWN, 9.–13. 10., www.jgtt.cz.

Jaroměř
DRACULOVA CESTA, 27. 10., www.pevnostjosefov.cz;

SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ TURISTICKÉ SEZONY V PEVNOSTI JOSEFOV 

28. 10., www.pevnostjosefov.cz.

Trutnov
38. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL TRUTNOVSKÝ PODZIM,

5.–26. 10., www.uff o.cz.

Více informací naleznete v kalendáriu na stránkách www.vennamesta.cz.

Nenechte si ujít
Přednáška: GYMNÁZIUM ZA RAKOUSKA I PRVNÍ 
REPUBLIKY, 26. 10. od 17:00 hod., budova gymnázia

Pro studenty i širokou veřejnost je určena přednáška, v níž přednášející

Ivo Rejchrt přiblíží, jak velké dějiny vstupovaly do každodenního života uči-

telů i studentů v prvních desetiletích existence školy.
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Nový rekord triatlonu Death Game. Triatleti popáté pokořili Zvičinu
Pátý ročník triatlonu Death Game opět odstar-

toval na Tyršově koupališti ve Dvoře Králové nad 

Labem. Skvělá úroveň překvapila i organizátory 

a přinesla zajímavé boje o první místo. Kateřina 

Holubová je novou držitelkou ženského rekordu 

závodu a  celkovým vítězem ročníku se stal 

Marek Munzar. 

Ve  Dvoře Králové nad Labem se 2. září usku-

tečnil 5. ročník cross-triatlonu Death Game. 

Závodu se zúčastnilo 15 sportovců. Po plavecké 

části na Tyršově koupališti zamířili v  sedle kola 

na  vrchol Zvičiny, aby doběhli do  cíle na  pře-

hradě Les Království. I  přes dvě lehčí zranění 

způsobená mokrou tratí dokončili závod všichni 

závodníci.

„Trať byla letos mokrá, protože vydatně pršelo 

celou noc. To nám dělalo starosti kvůli sjezdové 

pasáži mezi vrcholem Zvičiny a  Hotelem Pod 

Zvičinou. Naštěstí to všichni zvládli. Každý rok 

ji kontrolujeme den před závodem, protože 

nechceme riskovat víc, než je nutné,“ zmiňuje 

spoluorganizátor závodu Jiří Jaroš.

Vítězem závodu se letos stal Marek Mun-

zar (1:17:05 hod.), který ovládl první tři roč-

níky. Na  druhém místě se umístil Jan Šeberka 

(1:19:17 hod.), který si s  Munzarem vyměnil 

místo po loňském senzačním vítězství při svém 

debutu. Třetí místo pak patří Tomáši Kudrnovi, 

který závod dokončil i s tržnou ránou na koleni. 

V  kategorii žen pak zcela excelovala Kateřina 

Holubová (1:35:08 hod.), která nyní drží ženský 

rekord závodu.

„Letošní úroveň závodníků nás mile překvapila. 

Sportovní výkony byly nad očekávání dobré 

a  závod byl nesmírně napínavý už v  bazénu. 

Taky se nám potvrdilo, že takhle netradiční tri-

atlon je na konci sezony atraktivním zpestřením 

a má smysl v něm pokračovat i další roky,“ říká 

Lukáš Baše, spoluzakladatel závodu.

Letošní závod se vyznačoval vysokou účastí 

a  skvělými sportovními výkony. Jelikož je spo-

lečně s cross-fi tovými závody Attitude Challenge 

jedinou pravidelně se opakující akcí na Tyršově 

koupališti, bude ze strany organizátorů snaha 

o větší podporu ze strany provozovatele areálu. 

Zástupci Tyršova klubu věří, že se z  akce stane 

tradice s oblibou nejen u závodníků.

Triatlon Death Game
Závod se skládá z 800 m plavání v bazénu na Tyr-

šově koupališti ve  Dvoře Králové nad Labem. 

Pokračuje cyklistickou částí přes Lipnici, Bílou 

Třemešnou a Hotel Pod Zvičinou pod sjezdovku 

na Zvičině. Tu závodníci musejí zdolat s kolem. 

Následuje sjezd z vrcholu Zvičiny lesem k Hotelu 

Pod Zvičinou. Z  Bílé Třemešné potom doběh-

nou na konec hráze vodního díla Les Království. 

Závod pořádá plavecký klub od roku 2014.

Jiří Jaroš 
Tyršův plavecký klub

Dvanáctý ročník Královédvorské ligy malého fotbalu je minulostí
V neděli 9. září se na hřišti v Kocbeři uskutečnil 

fi nálový den 12. ročníku Královédvorské ligy 

malého fotbalu. Na  programu byly tentokrát 

dva zápasy. V tom prvním byly v sázce bronzové 

medaile. Na  ty dosáhla Sparta Podharť, která 

oslabeného soupeře Melody Boys rozstřílela 

poměrem 10:1. Čtyřikrát se trefi l Martin Teuber, 

který si tím upevnil prvenství v tabulce střelců. 

Tu ovládl s celkem 25 přesnými zásahy.

Pak už přišlo na  řadu fi nále, kde obhájce titulu 

FK Vlčice vyzval tým Milani na  chmelu. Boj 

o  první místo nabídl napínavou podívanou. 

Na  gól diváci čekali do  8. minuty, kdy se pro-

sadil vlčický Šošovička, nicméně Milani za  pět 

minut zásluhou Brentnera vyrovnali. Dvorský 

tým ale totálně zkolaboval v  polovině utkání. 

Havlík nejprve šokoval gólem „do šatny“ 

a  ihned po  začátku druhého poločasu 

zdvojnásobil ten samý hráč vedení úřa-

dujícího šampiona. 

Jenže jak vlčičtí fotbalisté vedení rychle 

nabyli, tak ho ještě rychleji pozbyli. 

Během jediné minuty se červenočerní 

vrátili do zápasu, když se v rychlém sledu 

prosadili Brentner s Prokůpkem a o dal-

ších pět minut později skóre dokonce 

otočil Rejl. Kanonýr Šošovička ale osm 

minut před koncem střelou z  dálky 

vyrovnal a zdálo se, že o vítězi bude muset roz-

hodnout penaltový rozstřel. Až v  nastaveném 

čase to odmítl Jan Prokůpek a  vítěznou trefou 

na  5:4 rozpoutal červenočerné veselí. Po  dvou 

letech tak vrátil mistrovský titul zpět do  Dvora 

Králové nad Labem, po  nadvládě fotbalistů ze 

Ždírnice a Vlčic.

Petr Ponikelský

Republikové fi nále Odznaku všestrannosti
V  letošním roce se do  republikového fi nále 

Odznaku všestrannosti (OVOV) probojovali také 

dva žáci ZŠ Schulzovy sady, Josefína Šturmová 

a  Jakub Kuhn. Už samotná účast ve  fi nále je 

obrovským úspěchem a také odměnou za celo-

roční dřinu, kterou příprava na tuto soutěž obsa-

huje. Deset disciplín, které prověří fyzickou zdat-

nost sportovce, plnily na  naší škole celé třídy 

i  jednotlivci. Výsledkem byl zisk odznaků zdat-

nosti různé úrovně od bronzových po diaman-

tové a  také postup dvou žáků na  republikové 

fi nále, které se v letošním roce konalo v Brně.

Závodníci zažili slavnostní nástup, kdy vytvořili 

na  ploše spojené olympijské kruhy, které jsou 

symbolem přátelství a  spolupráce. Společně 

se závodníky nastoupila na  plochu také pade-

sátka olympioniků, kteří každoročně fi nálová 

klání sledují, závodníkům fandí a také se dětem 

podepisují a povídají si s nimi. Slavnostní zahá-

jení umocnil nástup vojáků za zvuků husitského 

chorálu, hymna v podání vojenské hudby i účast 

významných hostů, mezi nimiž byl také před-

seda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.

V  samotném závodu plnili soutěžící deset dis-

ciplín soutěže OVOV a  získávali body. Viděli 

jsme mnoho krásných výkonů, mezi nimiž se 

naši neztratili. Josefína dokázala za dvě minuty 

udělat 117 ženských kliků, 101 sedů – lehů, 

53 shybů a  celkově se umístila na  výborném 

8. místě mezi 34 děvčaty ročníku 2007, Jakub 

skočil do  dálky 598 cm, hodil 78,5 m míčkem, 

zaběhl 60 m za  7,89 a  svými výkony vybojoval 

mezi 117 chlapci ročníku 2004 skvělé 9. místo.

Po  celé tři dny bylo překrásné počasí, díky 

němuž se závodníkům dařilo vytvořit mnoho 

osobních rekordů, a odvezli si z Brna řadu krás-

ných zážitků. Jedním z největších byla exhibice 

sportovců, při které známí sportovci jako Radek 

Juška či Petr Frydrych soutěžili ve stejných dis-

ciplínách jako děti. Mezi soutěžícími na exhibici 

byla také bývalá žákyně naší školy Dominika 

Hysková, studentka Vojenského oboru při FTVS.

Mgr. Pavlína Špatenková, Mgr. Tomáš Nosek

ZŠ Schulzovy sady

Fotbalové zápasy

Hokejové zápasy

Muži A – divize:

SO 6. 10., 10:15 hod., Mšeno-Jablo-

nec (venku)

NE 14. 10., 15:30 hod., SK Vysoké 

Mýto (doma)

SO 20. 10., 15:30 hod., MFK Trutnov 

(venku)

NE 28. 10., 14:30 hod., FK Pardubice B (doma)

Muži B – krajská I. B třída:

SO 6. 10., 16:00 hod., TJ Slavoj Skřivany (doma)

NE 14. 10., 15:30 hod.,TJ Sokol Železnice (venku)

NE 21. 10., 15:30 hod., TJ Sok. Nemyčeves (doma)

SO 27. 10., 14:30 hod., TJ Sokol Staré Buky (venku)

HC Rodos – II. liga:

ST 3. 10., 18:00 hod., 

HC Trutnov (venku)

SO 6. 10., 17:00 hod., 

HC Děčín  (venku)

ST 17. 10., 18:00 hod. , HC Letci Letňany (venku)

SO 20. 10., 17:00 hod., SC Kolín (doma)

ST 24. 10., 18:00 hod., HC Nymburk (venku)

SO 27. 10., 17:00 hod., TJ HC Jablonec nad Nisou 

(doma)

ST 31. 10., 18:00 hod., HC St. Vrchlabí (venku)
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