
LOGO NÁZEV KONTAKTNÍ OSOBA / WEBOVÉ STRÁNKY ČLENSKÝ
PŘÍSPĚVEK NA ROK

1.HK Dvůr Králové, z.s. Ing. Martin Voňka - předseda klubu
info@1hkdk.cz, telefon: 731 552 570
www.1hkdk.cz

1000 Kč

 > Jeden z nejúspěšnějších místních sportů, účastník extraligy mužů 2009/2010, mistr 1. ligy 2008/2009, pod kterým je aktuálně 
registrováno více jak 70 členů v 6 věkových kategoriích.

Angeles dance group, z.s. Tatiana Karbanová - vedoucí
adgdk@centrum.cz, telefon: 724 015 909
www.angeles.cz

Mini 3000 Kč
Děti 4000 Kč

Junioři 4500 Kč
Hlavní 4500 Kč

Švihadla 1000 Kč > Milujeme tanec, stále se chceme učit něco nového,  
zdokonalovat se a jsme bezva parta!

taneční skupina

ATTITUDE 
Dvůr Králové nad Labem

Lucie Sýkorová
info@ts -attitude.com, telefon: 720 201 034
www.ts-attitude.com

 > Tanečníci od 3 let až po dospělé se věnují tanečním stylům hip hop, street dance show, pole dance.
Český svaz chovatelů z.s.
Základní organizace 
Žireč 8

Jiří Baier - předseda
jibaier@centrum.cz, telefon: 731 422 884
Otto Tasler - jednatel
otta.t@post.cz, telefon: 605 184 213
www.csch -trutnov.cz/zakl -organizace/zo -zirec

320 Kč

 > ZO chovatelů v Žirči sdružuje ve spolku chovatele králíků, drůbeže, holubů, exotů, morčat, koz a ovcí a těmto lidem zároveň 
umožňuje zúčastňovat se se svými zvířaty výstav v republice i v zahraničí.

HC Dvůr Králové n.L., z.s. Lukáš Hynek
hynek.lukas@seznam.cz, telefon: 777 319 313
www.hcrodos.cz

 > HC Dvůr Králové n.L., z.s. zajišťuje výuku bruslení pro děti s cílem získat je pro lední hokej a jejich následný hokejový růst.
Junák - český skaut
středisko Zvičina 
Dvůr Králové nad Labem, z. s.

Tadeáš Vodička - vedoucí střediska
tada.vodicka@seznam.cz, telefon: 777 606 272
zvicina.skauting.cz

600 Kč

 > Junák - český skaut je největší výchovná organizace pro děti a mládež v České republice, v současné době má tato organizace 
přes 64000 členů a zaměřuje se na výchovu k zodpovědnosti, vlastenectví a kamarádství.

Klíč -královédvorské sdružení pro 
obnovu památek a spol.života, z.s.

Josef Langfelner - předseda
klicdk@centrum.cz, telefon: 602 561 204

 > Spolek podporující kulturní život ve městě, mimo jiné zpřístupněním kostela sv. Jana Křtitele a věže kostela, a zajišťující 
průvodcovskou službu.

Klub NATURA z.s. 
se sídlem na Gymnáziu 
Dvůr Králové nad Labem

RNDr. Jana Dobroruková - předseda
l.j.dobroruka@gmail.com, telefon: 724 535 437

členové Klubu NATURA 100 Kč

 > Klub NATURA rozvíjí biologické, ekologické a etologické znalosti členů i dalších zájemců formou přírodovědného kroužku, 
víkendových exkurzí a seminářů, zahraničních expedic a přírodovědných táborů.

Královédvorská Arnika z.s. Kateřina Krobotová
kralovedvorskaarnika@seznam.cz
www.kralovedvorskaarnika.cz

60 Kč

 > KA již od r. 2002 sdružuje a zastřešuje dobrovolníky, organizuje jejich práci pro klienty z Domova sv. Josefa v Žirči, seniory 
Domova důchodců a Diakonie DK a osoby v domácím prostředí.

Krasobruslařský klub 
Dvůr Králové nad Labem

Helena Seitlová
helena.seitlova@zsschsady.cz, telefon: 737 474 446
www.krasodvur.cz

září - březen
předškoláci 2500 Kč

školáci 3500 Kč
 > Bruslíme pro radost, soutěžíme a připravujeme představení na ledě pro širokou veřejnost.

LEGENDA AUREA
dětská skupina scénického šermu 
Dvůr Králové n. L.

Zdeněk Máslo
maslozdenek@volny.cz, telefon: 777 267 900
www.legenda-aurea.cz

800 Kč

 > Skupina se zabývá scénickým šermem v období středověku. Pro děti od 9 let. Vystupujeme na kulturních a společenských 
akcích, historických bitvách, hradech a zámcích po celé ČR.

Loutkářský spolek Klíček Hana Medikusová
jmedikus@mkinet.cz, telefon: 728 508 523

dospělí 100 Kč
student 50 Kč

 > Organizování loutkových představení pro děti v tradici loutkového divadla na amatérském základě.
Mateřské centrum Žirafa Dana Nosková, telefon: 773 292 033

www.mc-zirafa.cz
40 Kč / návštěva

 > MC Žirafa podporuje rodiče v aktivní práci s dětmi.
Návraty 2017, z.s. Ing. Jitka Černá

info@navraty2017.cz, telefon: 777 628 028
www.navraty2017.cz

 > Neziskovka Návraty 2017, z.s. zastřešuje jednotlivé veřejně prospěšné projekty, nejčastějším tématem je propojení lidí 
navzájem prostřednictvím koní a návrat k přírodě.

RESCUE STOPAŘI z.s. 
se sídlem Doubravice 28
Doubravice u Dvora Králové n.L.

Vít Paula
vitpaula@seznam.cz, telefon: 604 507 482
www.rescue-stopari-mantrailing.cz

300 Kč

 > Spolek se zabývá výcvikem stopařských záchranných týmů pro vyhledávání pohřešovaných osob na podkladě jejich 
individuálního pachu.
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Řecko-český spolek
Dvůr Králové nad Labem

Sofia Hladíková
rekove1949@seznam.cz

důchodci, studenti 100 Kč
dospělí 300 Kč

 > Základními účely spolku jsou prohlubování a podpora vztahů mezi Řeky a Čechy žijícími v České republice.
SDH DUBENEC Petr Čtvrtečka

petr.ctvrtecka@fryzl.net, telefon: 608 863 398
hasici.dubenec.cz

 > S dráčkem Soptíkem poznáváme hasičský svět.
SDH Hřibojedy Martina Machačová - vedoucí  MH

M.machacova13@seznam.cz , telefon: 732 464 234
Ilona Čepelková - vedoucí mládeže
Ilona.cepelkova@seznam.cz, telefon: 604 643 912

SDH Verdek Martina Truhlářová
telefon: 736 129 599

malý hasič 
600 Kč

 > V kroužku se kromě různých hasičských dovedností a protipožární ochrany děti učí orientovat v mapách, základy zdravovědy, 
vázat uzly, vyjíždí na hasičské soutěže, výlety a exkurze.

SDH Žireč Markéta Zavřelová
m.zavrelova74@gmail.com, telefon: 604 160 716
hasici.zirec@email.cz

Self defence team DK, z.s. Petr Karban
sdtmpdk@seznam.cz, telefon: 603 540 618
www.sdtdk.cz

100 Kč

 > Výuka sebeobrany a bojového umění, pořádání dovednostních a sportovních soutěží, outdoor aktivity pro děti a mládež.
Sportovní Club SOFTBALL 
Dvůr Králové nad Labem z.s.

Veronika Výborná
softbal@centrum.cz, telefon: 603 548 937 

jaro 1000 Kč
zima 500 Kč

 > Pálkovací hra pro holky od 8 let s dlouhou tradicí v našem městě.

TC Dvůr Králové, z.s Mgr. Radko Hrma
radko.hrma@gmail.com, telefon: 603 861 640
www.tcdvurkralove.cz

300 - 500 Kč

 > Jsme tenisový klub, který se stará o dlouhodobou sportovní a společenskou výchovu dětí a mládeže od 4 do 18 let a pořádá 
celostátní turnaje v průběhu celého roku.

Tělocvičná jednota SOKOL
Dvůr králové nad labem

Anna Motalová - jednatelka, telefon: 603 522 382
Jitka Karešová - starostka, telefon: 604 629 675
www.sokol-dk.cz

 > Naše organizace je zaměřena na všestranost dětí, mládeže i dospělých ve sportu. Sokol má organizované jednotlivé oddíly: 
všestrannost mládeže a dospělých, včetně cvičení rodičů a dětí, předškolní dětí, atletika, gymnastika, florbal, nohejbal, 
volejbal, bagminton a oddíl trampolín.

FLORBAL TJ Sokol Dvůr Králové 
FLORBAL

Renata Jírová
e -mail: florbal-dvur@seznam.cz, telefon: 605 466 319
Jaroslav Guzan, telefon: 728 450 562
www.florbal-dvur.webnode.cz

2500 Kč

 > Florbalový oddíl, tréninky 2x týdně, soutěž - Královéhradecká liga - cca 10 turnajů za sezonu.
Tělovýchovná jednota 
SOKOL Lipnice, z.s.

Dáša Mařanová
telefon: 608 173 575

dospělí 500 Kč 
děti 200 Kč

 > Zaměřujeme se na základní tělesnou výchovu a přípravu na různé sporty u dětí. Cvičení žen je zaměřeno na zdravotní tělocvik 
a rytmické cvičení s využitím různého náčiní.

TJ Dvůr Králové nad Labem
oddíl kopané

Tomáš Otradovský - sekretář klubu
tomas.otradovsky@denik.cz, telefon: 724 717 854
www.fotbal-dvur.cz

začínající 1800 Kč
přípravka 2500 Kč

žáci, dorost 2900 Kč
 > „Dvůr je náš a my jsme s ním“, fotbalový oddíl s tradicí sahající do roku 1906 a čítající 8 mužstev od přípravky až po dvě 

mužstva dospělých.
Volejbalový klub 
VK Dvůr Králové nad Labem, z. s.

Ing. Zdeněk Havel - předseda
havelzdenek@icloud.com, telefon: 603 144 232 
Mgr. Radan Černý - tajemník
radan.cerny@gmail.com, telefon: 736 214 674
www.volejbaldvurkralove.cz

do 11 let - 600 Kč
11-18 let - 1200 Kč

11-18 let (+soutěž) - 1500 Kč

dospělí - 2100 Kč
 > VK Dvůr Králové se zaměřuje na volejbalový tréninkový program, který je určený pro všechny věkové kategorie s návazností 

na volejbalové soutěže.

Zveme Vás na představení 
SPORTOVNÍCH ODDÍLŮ A SPOLKŮ

dne 2.9.2019 od 12 do 17 hodin
náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem 

 

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
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