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ročník XXIII.
prosinec 2017
Historie
Cíl každého světla je prozářit tmu…
Takhle nějak si to museli říkat i pracovníci rakouského rozhlasu v
Linci, když v roce 1986 přemýšleli, jak ozvláštnit sbírku pro zrakově
postižené děti, nazvanou Světlo ve tmě. Mohla je také inspirovat
pověst italského města Florencie.
Římský papež Urban II. (1088-1099) vyzval v té době evropské
rytíře, aby zorganizovali válečnou výpravu do Palestiny a osvobodili
od mohamedánů především Betlém a Jerusalem – rodiště a hrob
Ježíše Krista. Podle červených křížů, které si připevňovali na oděvy,
se jim proto začalo říkat „křižáci“. Dalo se na ni najmout i několik
mládenců z Florencie. Jeden z nich při odjezdu přísahal, že když
výpravu přežije a vrátí se, donese do rodného města plamínek ohně
z věčného světla, které hoří v Betlémské basilice. Málokdo mu
tehdy věřil. Po několika letech, těsně před Vánocemi, se před
branami města objevilo několik otrhaných a zubožených postav, v
jejichž čele šel jeden s hořící svící. Těžko v nich Florenťané poznávali
svoje syny, kteří před lety odešli z domova do války proti
mohamedánům. Všichni ale přísahali, že plamínek na svíci, kterou
nesli, je skutečně přímo z Betléma. Ochránili ho v každém počasí,
vezli ho po souši i po moři, jen aby splnili svůj slib. Ve středověku to
tak bylo první a zároveň poslední Betlémské světlo.
A nápad byl na světě! Dopravit před Vánocemi do Rakouska světlo z
Betléma jako poděkování těm, kteří ochotně a rádi přispějí nějakým
způsobem postiženým dětem. V té době nikdo z nich ovšem netušil,
že za pár let se z tohoto nápadu zrodí jeden z novodobých vánočních
zvyků.
Jak tedy Světlo dopravit? Musela tu ovšem být spojitost se zrakově
postiženými dětmi, protože sbírka Světlo ve tmě byla určena
především pro ně. Z fondů sbírek se prostředky uvolnit nemohly, a
tak se pracovníci rozhlasu obrátili se svojí žádostí na leteckou
společnost AUA a cestovní kancelář Raiffeisen. Tak bylo zajištěno, že
jedno dítě a malý televizní štáb pojedou do Betléma pro světlo
zdarma. V té době však ještě v důsledku politických situací bylo
zapotřebí spousta povolení, navíc pro natáčení v zemi tak dbající na
bezpečnostní opatření, jako je právě Izrael. Díky ochotě všech
zainteresovaných se ale podařilo vše zvládnout včas. A tak od roku
1986 se začala novodobá éra dovozu Betlémského světla.
Předávání křehkého plaménku se díky skautským organizacím
odtud rozšířilo do dalších zemí, a to nejen po celé Evropě. V roce
1990 se s myšlenkou Betlémského světla seznámili brněnští skauti
na vídeňském jamboree - mezinárodním setkání skautů a skautek z
celého světa - a na podzim téhož roku začali připravovat první
rozvoz po ČR.
Podrobné informace naleznete také na webových stránkách http://www.betlemskesvetlo.cz/
Organizační výbor Dobříkovské Vánoce 2017
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BETLÉMSKÉ SVĚTLO
DOBŘÍKOV
SOBOTA 23. PROSINCE - OD 16:30
Tak jako již tradičně, tak i letos přivítáme Betlémské světlo také u
nás v Dobříkově - v sobotu 23. prosince.
Stejně jako v loni, začneme malým průvodem muzikantů od
Konzumu chalupami k Obecnímu úřadu. K poslechu i zpěvu
budou tradiční koledy. Průvod začíná v 16:30. Betlémské světlo
budeme rozdávat v podloubí u Obecního úřadu od 17:00.
Přijďte se všichni spolu s námi, v předvečer Štědrého dne, zastavit a
ochutnat tu pravou vánoční atmosféru. Společně přivítáme
Betlémské světlo, které i tentokráte přinesou zástupci skautů,
skautek, světlušek a vlčat ze střediska Skály Choceň. Betlémské
světlo si od Brněnských skautů vyzvedneme v neděli 17. 12. 2017
v Chocni v 8:35 u rychlíku R 872 Slavkov: Brno, hl. nádraží Pardubice, hl. nádraží.
Kdo by se nemohl předávání Betlémského světla zúčastnit, může si
Betlémské světlo vyzvednout u rodiny Víchových v Dobříkově č.p.
45. Případně Vám Betlémské světlo můžeme během dopoledne 24.
12. donést i domů. Pokud byste o toto měli zájem, volejte nebo pište
na telefonní číslo 777 200 963.

Program
- vánoční písně v podání lidových muzikantů
- předávání Betlémského světla (vezměte si s sebou nějakou
vhodnou svíčku, nebo nejlépe malou lucerničku)
Teplé nápoje – svařené víno, grog a čaj budou k dispozici. Pro děti
bude připravena i nějaká ta vánoční sladkost.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V DOBŘÍKOVĚ
SOBOTA - 6 . LEDNA OD 9:00

Přihláška je závazná, neúčast po přihlášení je možná pouze ze
zdravotních důvodů. Přihlášky je možné odevzdat do 27. 12. 2017
do schránky Víchových č. p. 45 nebo SMS zprávou na číslo mobilu
734 701 657 či osobně. O výběru budete informováni telefonicky
nebo osobně nejpozději do 31. 12. 2017
Děkujeme za pochopení a spolupráci při této charitativní akci.
Organizační výbor
Tříkrálové sbírky DobříkovKontakt: 734 701 657 - Šárka Víchová

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ PRO ROK 2018 PRO DOBŘÍKOV A RZY
Popelnice: vždy v úterý
9.1., 23.1., 6.2., 20.2., 6.3., 20.3
pozor posun o tři týdny 10.4., 24.4., 8.5., 22.5., 5.6., 19.6., 3.7.,
17.7., 31.7., 14.8., 28.8., 11.9., 25.9,
pozor další svoz už za týden 2.10., 16.10., 30.10., 13.11., 27.11.,
11.12.,25.12.

Co je to Tříkrálová sbírka?
Tříkrálová sbírka vznikla na základě staré lidové tradice, která má
svůj původ ve středověku, kdy se ve městech a na vsích hrály hry o
Třech králích. Představení vyprávěla o mudrcích z dalekého
východu, kteří se přišli poklonit Ježíškovi v jesličkách v Betlémě a
předali mu své dary – kadidlo, myrhu a zlato. Chudé děti pak chodily
6. ledna oblečené za Tři krále po domech s betlémskou hvězdou a
kadidlem, zpívaly lidem koledu „My tři králové“ a posvěcenou
křídou psaly na dveře domů K + M + B s příslušným letopočtem. Vždy
za to dostaly něco dobrého a občas i pár grejcarů na přilepšenou.
Výtěžek sbírky je tradičně určen především na pomoc nemocným,
handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak
sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde se
sbírka koná. Přibližně desetina výnosu sbírky je určena na
humanitární pomoc do zahraničí. Další informace a možnosti, jak
přispět naleznete na webových stránkách www.trikralovasbirka.cz
V Dobříkově je výtěžek sbírky použit na podporu Charity Nové
Hrady. Bližší informace naleznete v přiloženém zpravodaji/letáčku
nebo na webových stránkách http://www.charita.info
Pokud by se Vaše děti chtěly stát koledníky, věnujte prosím
pozornost přihlášce níže.

Vážení rodiče,
tradičně i letos proběhne v naší
obci „Tříkrálová sbírka“ pro charitu
Nové Hrady. Pro tento účel hledáme
koledníky z řad dětí (od 6 let). Pokud
by vaše dítě mělo zájem si vykoledovat
nějaké dobroty a malý dárek a zároveň
potěšit druhé, stačí se přihlásit k výběru
koledníků.Samotná sbírka proběhne 6. 1. 2018 od 9.00 (sraz u
Obecního úřadu). Děti chodí ve třech skupinách doprovázených
dospělou osobou. Oblečení a nutná výbava pro děti budou
zajištěny. Prosíme Vás, též o telefonní číslo, abychom Vás v případě
potřeby mohli kontaktovat.
Přihláška k výběru koledníků:
Jméno a příjmení dítěte

………………………………………………………….

Telefonní kontakt

………………………………………………………….

Plast a tetrapak, vždy v pátek , včetně pytlového sběru od domu:
26.1., 23.2.,23.3.,20.4.,18.5.,15.6.,13.7.,10.8.,7.9.,5.10.,2.11.,
30.11.,28.12.
Papír:
Termíny svozu papíru řeší Obecní úřad individuálně s firmou
Ekola Libchavy.
Sklo - středa:
11.3., 13.6., 12.9., 12.9.
Mobilní svoz nebezpečného odpadu - 27.2. a 22.10.
Upozornění
Známky na popelnice z roku 2017 platí do 31.3.2018. Po 1.4. 2018
je nutné mít popelnici označenou známkou na rok 2018, jinak
nebude vyvezena. Prosíme odstraňte z tělesa popelnice staré
neplatné známky. Děkujeme.
Jiří Svatoš, starosta

OKÉNKO DO HISTORIE
V příštím roce uplyne 100 let od ukončení 1. světové války.
Nedobrovolně museli narukovat statisíce branců, ale ne všichni
neměli to štěstí a vrátili se ve zdraví do svých domovů. Mezi prvními
27 branci z Dobříkova byl i nejstarší syn Václava Klofáče, Jaroslav.
Většina nastoupila k vysokomýtskému 30. zeměbraneckému
pěšímu pluku. Jaroslav, jako syn se jménem známého odpůrce
Rakouska - Uherska si zažil krušné chvíle, ještě při transportu si jeho
jména všiml jeden z německých důstojníků a zařídil jeho přeložení
od českého do německého salzburského pluku, se kterým se dostal
na italské bojiště do jižního Tyrolska, kde byl v listopadu 1917
zraněn do nohy. Se zraněním byl převezen do jedné z pražských
nemocnic, jeho zranění nebylo život ohrožující a lékaři ani rodina
neusilovali o jeho rychlé uzdravení a jeho návrat zpět na frontu.
Všichni doufali v brzký konec války. Možná že, i to přispělo k
zhoršení jeho zdravotního stavu a Jaroslav 21. prosince 1917 těsně
před vánočními umírá na otravu krve. Studoval práva, narukoval ve
svých 19 letech, byl to velký sportovec a optimista, to dokazovaly
vtipné karikatury, které sám kreslil posílal ve svých dopisech z
fronty. Byla to velká rána pro Klofáčovu rodinu, ale takový osud

potkal i tisíce dalších rodin nejen z Dobříkova a Rzů. Byla to velká
ztráta i pro dobříkovskou mládež pro níž byl mladý Klofáč vůdčí
osobností. Po 10 letech od ukončení 1. světové války 22. července v
roce 1928 nechal Václav Klofáč zhotovit památník padlým z
Dobříkova a ze Rzů jež představuje tělo atleta stojícího v
plamenech, který byl zhotoven podle podoby padlého Jaroslava
Klofáče sochařem Duškem. V každém městě, každé i malé vesničce
najdeme památníky padlým v 1. a 2. světové válce, někdy už je ani
nevnímáme a mnohdy ani netušíme, jaké osudy a tragédie se za
nimi skrývají.
Zdena Schejbalová - kronikářka

Svátek svaté Lucie,
Byl určen hlavně ženám. Snad aby si trochu odpočinuly, nemusely
ten den prát, ani příst. Strašidelné báby s bílým obličejem nebo
zobanem, chodily dům od domu a oči měly všude. Nebyla s nimi
žádná legrace. A když, tak až po obchůzce.
Dnes se tento svátek slaví 13. prosince. Ještě před zavedením
gregoriánského kalendáře ale svátek Lucie připadal na den
předcházející Vánocům. Právě proto se dneska říká, že Lucie noci
upije, ale dne nepřidá, i když tahle pranostika právě posunutím
kalendáře úplně ztratila smysl. A od tohoto data se odvíjely i
povinnosti Lucek, které nejen strašily děti a mnohé dospělé, ale
nejspíš také trochu parodovaly vrchnost a její někdy nesmyslná
nařízení. V době renesance se totiž v některé dny během adventu
nesmělo například drát peří, a i to byla jedna z činností, na kterou
Lucky v některých krajích dohlížely (stejně jako občasné
vrchnostenské kontroly). Když zjistily, že hospodyně přece jen drala,
peří rozfoukaly anebo odnesly. Jinde zase zkoumaly, kdo se postil či
kde má hospodyně dostatečně uklizeno, a obecně připomínaly, že
do velkých oslav zbývá jen jeden den. Někde chodila jen jedna, jinde
dvě, případně tři Lucky. Nosily štětku, peříčka na úklid, nůž a jehlu
na zašití a rozpárání nacpaného břicha, i další propriety.
Po zavedení nového kalendáře vznikly i nové zvyky, a tak se třeba
dodnes říká, že podle počasí, jaké panuje v každý z dvanácti dnů od
Lucie do Štědrého dne, je možné předpovědět počasí v
následujících dvanácti měsících. Ve Slezsku se zase z každých těch
dvanácti dní odkládalo jedno poleno a zatopilo se jimi až v novém
roce, což mělo dům ochránit před čarodějnicemi. Svatá Lucie totiž
měla podle tradice nad nimi moc. Nejen proto hospodyně Lucky ve
stavení vítaly a pokaždé jim věnovaly i výslužku, která se po
obchůzce společně snědla, případně propila v hospodě. Z výhružné
kontroly tak měla nakonec radost celá vesnice. Santa Lucia ve
Skandinávii vypadají oslavy svátky svaté Lucie úplně jinak. Mladé
dívky ze svého středu zvolí Lucii, ta si pak na hlavu nasadí věnec se
zapálenými svíčkami a vede zpívající průvod, který nese další svíce.
Přivádí tak zpátky slunce.
Zdena Schejbalová - kronikářka

DOBŘÍKOVSKÝ PEL-MEL - KŘEST KNIHY O DOBŘÍKOVĚ
Na malé slavnosti dne 17.11.2017 jsme slavnostně
pokřtili knihu o Dobříkově. Křest publikace dobříkovskou
vodou provedla paní Milena Štosková. Součástí
programu byla i unikátní projekce fotografií z naší
vesnice z minulého století, kterou nás provázel pan
PhDr. Radim Urbánek. Knihu je možné i nadále zakoupit
na obecním úřadě za 150 Kč.

SPOLEČENSKÉ OZNÁMENÍ

Dne 4.listopadu 2017 oslavili společnou cestu životem - padesát
roků manželé Oldřich a Hana Hubáčkovi. Hodně zdraví a štěstí,
spokojenosti do dalších let přeje celá rodina a přátelé.

ROZHLASOVÝ POŘAD O DOBŘÍKOVĚ
Odkaz na rozhlasový pořad o Dobříkově https://pardubice.rozhlas
.cz/do-dobrikova-jezdil-masaryk-i-benes-6197193

PLESY A JINÁ ZÁBAVA
Myslivecký ples - 27.1.2018

DOBŘÍKOVSKÝ MASOPUST 2018
Sobota 10. února 2018 - horní konec DOBŘÍKOVA
SLEDUJTE NÁSTĚNKY, SCHRÁNKY A INTERNETOVÉ STRÁNKY.

STARÁ GARDA

ZPRÁVY Z MATEŘINKY
ADVENT V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Stalo se u nás tradicí, že adventní dobu prožíváme ve školce s dětmi
jinak, než rozdáváním dobrot z adventního kalendáře. Povídáme si
o tom, že advent je doba, kdy se máme připravit na narození Ježíška.
A že si máme před Vánoci uklidit nejen doma, ale také sami v sobě.
Chceme se společně v tomto čase k sobě hezky chovat: nebudeme
nikomu brát hračky, nebudeme se bouchat nebo si jinak ubližovat,
ale naopak budeme k sobě více pozorní, pomáhat si a dělat druhým
radost.... - bude to náš dárek pro narozeného Ježíška. S dětmi jsme
také vymysleli různé úkoly, které budeme v adventní době plnit a
každý, komu se povede úkol splnit (nebo se bude hodně snažit)
dostane hvězdičku, kterou si připne na naší „noční oblohu“. Hodně
hvězdiček na obloze bude důkazem, že se nám dařilo dělat něco
pěkného pro druhé a nemyslet jen na sebe.
Adventní dobu jsme začali Adventním zpíváním na školní zahradě a
následnými trhy, kde bylo možné zakoupit si drobné vánoční
dekorace, svícny a věnce. Do konce kalendářního roku nás ještě
čeká vánoční besídka pro rodiče, vánoční nadílka a pohádka na
rozloučenou „Jak chtěl kašpárek slavit Vánoce “.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem rodičům i příznivcům
školky za podporu finanční i hmotnou, za pomoc při různých pracích
nebo při organizaci výletů. Všem vám přejeme požehnané Vánoce,
pevné zdraví a dostatek času strávený se svými nejbližšími.
A na závěr přidáváme nejlepší hlášky:
V: „Paní učitelko, Kuba pije kávu jménem „turka“

V letošní roce v červenci 2017 uplynulo již 55 roků od založení
oddílu kopané TJ Sokola Dobříkov. Při této příležitosti se dne
8.11.2017 sešli jedni z hráčů z fotografie pořízené v roce 1962 při
příležitosti prvního utkání okresní soutěže v kopané. Z jedenácti
hráčů na tomto snímku jich v současnosti zůstalo již jen šest. V
období mezi léty 2012 a 2017 jsme se rozloučili s panem Ivanem
Fajfrem, Jaroslavem Krejzou, a Miloslavem Štoskem. Pořízená
fotografie z osmého listopadu letošního roku představuje zbývající
hráče, a to z leva Oldřich Hubáček, Jaroslav Svatoš, Jaroslav
Kopecký, Jan Barták, Ervín Zerzán a Josef Leňo. Jen pro zajímavost
nejstaršímu z bývalých hráčů je již 86 roků a nejmladšímu 73 let. Při
příležitosti setkání a během malého pohoštění se vzpomínkovou
besedou na dobu vzniku fotbalu se účastníci sešli se současným
trenérem hráčů oddílu kopané panem Šmardou, po kterém „Stará
garda“ vzkázala dnešním fotbalovým reprezentantům Dobříkova
hodně úspěchů v krajském přeboru.
Za „Starou gardu“ organizační referent Oldřich Hubáček.

PŘEDNÁŠKA JIŘÍHO KOLBABY
( o p a ko vá n í z m i n u l é h o č í s l a , a b y ste n eza p o m n ě l i )
V zimních měsících se setkalo s velkým zájmem promítání různých,
spíše vzpomínkových filmů o Dobříkově. Promítaly se dva díly a na
podzim chystáme další. Pro ty, kteří první dva díly neviděli,
slibujeme také s podzimem, a až budou dlouhé večery reprízu.
Podařilo se nám též zajistit přednášku s obrazovou ukázkou
na téma FOTOGRAF NA CESTÁCH – SPLNĚNÝ SEN, JiŘÍ Kolbaba
- Cestovatel. Přednáška se uskuteční 27.února 2018.
Pana cestovatele Kolbabu byste mohli znát např. z rádia Impuls.

P: „ Já se doma zblázním“
uč: „A proč?“
P: „Máma mě doma nenechá nic dělat!“
D: „Paní učitelko, moje mamka půjde na operaci s břichem?“
uč: „Opravdu? A s čím? Jde se žlučníkem“
D: „Ne! Jde normálně… sama!“
Za mateřskou školu Soňa a Štěpa

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
KONČÍ ROK 2017
I rok 2017 má jen 12 měsíců a my se s ním za malou chvilku
rozloučíme. Celý rok se děti těší na další Vánoce, a tak jsme i my ve
školce a ve škole zahájili tradičně adventní období zpíváním
vánočních písní a vánočními trhy ve škole. Děkujeme tomu velkému
množství lidí, kteří přišli s námi ten krásný začátek Adventu prožít.
Těsně před adventní nedělí přišli za dětmi Mikuláš, anděl a čert v
divadelním představení „Mikuláš a světlo“. Všichni školáci
pravidelně zapalují adventní svíce a zpívají vánoční koledy, plníúkoly
v adventním kalendáři, chystají dárky pro svoje kamarády a své
nejbližší. Většina z nich poslala Ježíškovi dopis se svým vánočním
přáním a všichni napjatě čekají, jaké dárečky najdou doma pod
stromečkem. Ten předvánoční čas má svoje kouzlo. Většinou
rekapitulujeme, co jsme za celý rok stihli nebo nestihli, přemýšlíme,
jaký asi bude ten rok příští, posíláme všem blízkým nejrůznější
přání. A proto bychom i my chtěli všem popřát do nového roku
hodně zdraví, štěstí, elánu a dobré nálady. A všem, kteří nás mají
rádi, spolupracují s námi a sledují dění v naší škole poděkovat.

Zkuste všichni kolem sebe rozdávat lásku, něhu, úsměv,
porozumění a přátelství – to je daleko cennější než drahé dárečky
pod stromečkem.
Na shledanou v roce 2018!

MIKULÁŠ PŘINESL SLABIKÁŘE
Letos navštívil Mikuláš naši školu dříve. Přinesl dětem pohádkové
představení “Mikuláš a světlo“ a nechyběl ani anděl a čertík.
Mikulášská nadílka dobrůtek byla pro všechny děti, ale nadílkou
byly letos i Slabikáře pro žáky 1. ročníku. Andílek nadělil prvňáčkům
i první pero…a čertík radil, aby děti „škrábaly“!!
Kolektiv pracovníků ZŠ
Děkujeme divadélku MOPEAD!

ZPRÁVY Z GOLFU
GOLF JE V DOBŘÍKOVĚ UŽ 10 LET
Ano už 10 let si golfisté mohou zahrát na našem hřišti. Hřiště prošlo
vývojem – změna z 6 jamek na plnohodnotné devítijamkové hřiště.
Máme družstvo žen a mužů, kteří hrají ligovou soutěž. Klubovna se
přesunula do nové roubenky v roce 2013 a nabídla možnost přijít i
negolfistům. Na slunečné terase si přijedou posedět cyklisté a
nebojí se přijít ani místní. Výhled do zeleně je v dnešní době
balzámem na duši. Hosté našeho penzionu využívají prohlídky
dobříkovských památek a lákají je cyklostezky v lese. Jezdí sem i
Pražáci, kteří odloží mobily a věnují se svým dětem a sobě
navzájem. K dobrému fungování areálu významně přispívají naši
zaměstnanci, které dobře znáte. Libor Hradecký se stará o údržbu
hřiště a vězte, že udržování perfektních jamkovišť, která se sekají na
výšku několika milimetrů, není sranda. Paní Helena Tupcová se stará
o provoz penzionu a můžete jí zahlédnout i na recepci. Přes sezónu
nám vypomáhají studentky a maminky na mateřské z okolí. Sezóna
je plná svateb, rodinných akcí, golfových turnajů, dětských tréninků
a akcí pro veřejnost (den otevřených dveří, školy, …). Ani v zimě ale
provoz areálu není utlumen. Jakmile už počasí nedovolí užívat si hry
venku, přesunujeme se dovnitř, kde máme golfový simulátor, na
kterém trénují každý den děti i dospělí. Pořádáme turnaje. Zahoďte
ostych a přijďte si zkusit golf na Den otevřených dveří dne
28.4.2018. Známý je už termín dětského tábora (6.-10.8.2018),
který je vhodný i pro začátečníky. Přeji všem spoluobčanům hlavně
zdraví a radost ze života!
Ing. Lenka Karelová (Krausová)
www.gko.cz , FB Golf Klub Osyčina
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16. kolo
SOBOTA 10. března ve 14:00

ZPRÁVY Z FOTBALU

SOKOL DOBŘÍKOV
FK JISKRA HEŘMANŮV MĚSTEC

TJ SOKOL DOBŘÍKOV – FOTBAL – MUŽI
AKTUÁLNÍ TABULKA PO PODZIMNÍ ČÁSTI SEZÓNY 2017/2018

TJ SOKOL DOBŘÍKOV - FOTBAL - PODZIM 2017/2018
ML. PŘÍPRAVKA

Sponzorem našeho týmu Bambini je pro rok 2017

společnost Autoneum CZ s.r.o.
VÝSLEDKY ZÁPASŮ V PODZIMNÍ ČÁSTI SEZÓNY 2017/2018

PLÁN ZIMNÍ PŘÍPRAVY
Zimní příprava na jarní část sezóny začíná v sobotu
13.1. 2018 v 10:30
Zimní soustředění - od pátku 26.1. do neděle 28.1.2018
Připravné zápasy
20.1. 14:30 - 16:15
TJ Sokol Sokol Třebeš (KP HK) - UMT Pardubice Hůrka
3.2. 14:30 - 16:15
TJ Mezilesí Načešice, z.s. (1.A) - UMT Pardubice Hůrka
17.2. 14:30 - 16:15
TJ Luže (1.A) - UMT Pardubice Hůrka
24.2. 14:30 - 16:15
soupeř je v jednání - UMT Pardubice Hůrka
3.3. 14:00
Slavia HK (KP HK) - Hradec Králové - přírodní tráva
Následující domácí mistrovské utkání
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