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Hankův dům
Předprodej vstupenek (kavárna Hankův dům)

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

tel.: 499 318 355,

www.hankuv-dum.cz; www.facebook.com/hankuvdum

Hra v předplatném – přeložené představení z minulé sezony:
Ľubomír Feldek: UTÍKEJTE, SLEČNO NITUŠ!
8. 1. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 410 Kč, 390 Kč, 370 Kč

Příběh je komorní adaptací slavné Hervého operety Mamzelle Nitouche 

od slovenského básníka a dramatika Ľubomíra Feldeka. Ve světě už dávno 

není vše svaté a už vůbec ne poctivost matky představené či neposkvrně-

nost a slušnost půvabné slečny Nituš. Hrají herci Studia Ypsilon Praha.

Hra v předplatném:
Vratislav Levínský z Olešnic, Geisslers:
TŘI ŽENY A ZAMILOVANÝ LOVEC
19. 1. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 380 Kč, 360 Kč, 340 Kč

„Není malíře od  Rýna na  východ slavnějšího nežli já. V  střídmosti ať žijí 

ti, kterým Bůh nedal schopnost se radovat.“ Příběh muže, který mohl 

mít vše, kdyby... Podezřele současná hra z  roku 1730 objevená v  srpnu

LP 2018 v  lékárně U  Granátového jablka v  hospitálu Kuks. V  hlavní roli 

Brandl. Hrají Geisslers Hofcomedianten: Michaela Váňová, Eva Burešová, 

Aleš Pospíšil, Petr Šmíd, Martin Bohadlo. Režie: Petr Hašek.

470. koncert KPH:
KONCERT MLADÝCH UMĚLCŮ, DUO CD
21. 1. od 19:00 hod., salonek Hankova domu, vstupné: 150 Kč

Zahraje kytarové Duo CD ve složení Martin Cába a Vít Dvořáček.

Hra v předplatném:
Ernest Thompson: NA ZLATÉM JEZEŘE
25. 1. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 450 Kč, 430 Kč, 420 Kč

Romantická komedie odehrávající se v  kouzelném prostředí na  březích 

Zlatého jezera, kde tráví léto starší manželé. Věčně brblající, nepraktický 

a naschvál i doopravdy zapomínající profesor v penzi Normen a jeho chá-

pající žena Ethel, starající se o muže i domácnost s neutuchajícím půvabem 

a noblesou. Příjezd dcery Chelsea s partnerem a jeho tvrdohlavým synkem 

Billym pomůže Normenovi vystoupit náhle z  letargie a  všechny zaskočí 

svým příkladem: Vždycky je čas na život, i ten nejobyčejnější, začít se znovu 

prát... Agentura HARLEKÝN Praha, hrají: Simona Stašová, Ladislav Frej, 

Marika Procházková, Jan Teplý, Jaromír Nosek.

Všem našim příznivcům přejeme úspěšný vstup do  nového roku 2021 

a těšíme na setkání v hledišti Hankova divadla a Kina Svět.
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Městské muzeum
Sladkovského 530, Dvůr Králové nad Labem,

e-mail: info@muzeumdk.cz,

tel.: 499 623 800, 499 318 325, www.muzeumdk.cz.

Otevírací doba:

úterý–pátek: 9:00–12:00 hod., 13:00–16:00 hod.

sobota–neděle: 13:00–17:00 hod.

Výstava:
PŘÍBĚH JEDNOHO MĚSTA: 750 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ 
ZMÍNKY O DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM
do 28. 2. 2021, výstavní sál Špýcharu, vstupné: 40 Kč, 20 Kč

Až do  konce února 2021 bude otevřena výstava, která je věnována histo-

rii královského věnného města Dvůr Králové nad Labem. Návštěvník se 

seznámí prostřednictvím artefaktů i  moderní techniky s  dějinami města 

od první písemné zmínky (1270) až po současnost. Vedle archeologických 

vykopávek je vystaveno i velké množství archivních dokumentů či exponátů, 

které reprezentují významné řemeslné spolky. Některé z nich jsou vystaveny 

úplně poprvé. Přijďte se podívat, jak naším městem procházel čas a  jaké 

stopy zanechal v jednotlivých stoletích.

VYSTAVENÍ NEJSTARŠÍCH LISTIN A KNIH DVORA 
KRÁLOVÉ NAD LABEM S KOMENTOVANOU 
PROHLÍDKOU
16. 1., 30. 1. a 20. 2., 9:00–12:00 a 13:00–17:00 hod.

výstavní sál Špýcharu, vstupné: 40 Kč, 20 Kč

V  rámci výstavy Příběh jednoho města: 750 let od  první písemné zmínky 

o Dvoře Králové nad Labem budou vystaveny i nejstarší listiny a knihy města, 

např. listina krále Jiřího z Poděbrad (1463), Marie Terezie (1749) a Františka II. 

(1793), Pergamenová kniha, Smolná kniha a nejstarší kronika města. Na tři 

soboty se tak do  Dvora Králové vrátí cenné dokumenty. Nenechte si tuto 

jedinečnou příležitost ujít a  přijďte si prohlédnout listiny a  poslechnout 

odborný výklad Mgr. Martiny Volšanské.

Přednáška Vojtěcha Dolany:
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA VE DVOŘE KRÁLOVÉ: 
PAVILONY, VÝBĚHY A JEJICH PROMĚNY
22. 1. od 17:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, vstupné: 30 Kč

Exkurz do historického vývoje expozic v zoologických zahradách a v Safari 

parku Dvůr Králové. Přednáška v první části pojednává o historickém vývoji 

staveb v zoologických zahradách, jako jsou pavilony, výběhy a celková tvář 

zahrad. Druhá část přednášky hledá ozvuky vývoje staveb a jejich hodnoty 

v zoo ve Dvoře Králové nad Labem.

Výstava:
MARIE BUKOVSKÁ – KRAJINAMI MÉHO SRDCE
8.–31. 1., výstavní sál Staré radnice, vstupné: 30 Kč, 15 Kč

Přijďte se podívat na  obrazy a  keramiku Marie Bukovské, výtvarnice ži-

jící a pracující na Kuksu. Výstava zachycuje její tvorbu z posledních 20 let. 

Výstava „Krajinami mého srdce“ představuje soubory obrazů z různých míst, 

která mají jedno společné. Jsou to „srdeční“ místa. Každé úplně jiné, s jinou 

energií, atmosférou, ale okouzlující. 

Kuks – dramatický prostor stejně jako barokní doba, která jej utvářela. (uve-

dené úryvky textů jsou vyjádřením vztahu k  místu – ke krajině). Sázava – 

široká otevřená náruč nabízejí zklidnění a zastavení. Menší skupina prací je 

věnována Toskánsku a obrázkům z cest. Výstavu doplňuje soubor enkaus-

tiky, lavírované kresby, školní tempery, kombinované techniky a  tapiserie. 

Keramika vznikla převážně v Keramickém studiu v Kohoutově.

S  ohledem na  dynamický vývoj epidemiologické situace v  České 

republice ve  spojitosti s  pandemií nemoci covid-19 upozorňujeme 

občany, aby si před návštěvou dané společenské, kulturní nebo spor-

tovní akce u pořadatelů ověřili, zda se daná akce skutečně koná a jaká 

hygienická opatření je třeba při její návštěvě dodržovat.

redakce NKR

Upozornění
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Kino Svět www.kino-svet.cz, e-mail: kino.svet@tiscali.cz,

tel.: kancelář 499 318 351, pokladna 499 318 357 MC Žirafa
MC Žirafa, náměstí T. G. Masa-

ryka 59 (vchod OŽP),

e-mail: info@mc-zirafa.cz,

www.mc-zirafa.cz,

tel.: 773 292 033

Upozornění MC Žirafa
Milí rodiče, doufáme, že v novém roce se nám již 

podaří MC po delší pauze otevřít. Těšíme se na 

vás na nové adrese nám. T. G. Masaryka 59.

Vzhledem k současným vládním nařízením 

není jisté, zda se naplánované akce usku-

teční. O případných změnách vás budeme 

informovat na našem webu www.mc-zirafa.cz

a na Facebooku.

VOLNÉ HERNY MC ŽIRAFA:
pondělí 8:30–11:30 hod., vstupné: 40 Kč

středa 9:00–12:00 hod., vstupné: 40 Kč

pátek 9:00–12:00 hod., vstupné: 40 Kč

VÝTVARNÁ DÍLNIČKA + VOLNÁ 
HERNA
středa 6. 1., 9:30 hod., vstupné: 40 Kč 

Ve středu 6. ledna od 9:30 hod. si s dětmi 

přijďte vyrobit a ozdobit sněhovou vločku. 

Materiál bude k dispozici na místě. Otevřená 

bude po celou dobu dílničky také volná herna.

Vstupné 40 Kč.

KADEŘNICE PRO DĚTI + VOLNÁ 
HERNA
středa 20. 1., 9:30 hod.

Ve středu 20. ledna od 9:30 hod. přijde do

MC Žirafa kadeřnice Kristýna Fléglová. Pokud 

máte zájem nechat své děti nebo i sebe ostříhat, 

můžete se objednat na tel.: 736 419 754 (dora-

zit však můžete i bez objednání). Zároveň bude

k dispozici herna pro děti.

2. 16:30 MÁŠA A MEDVĚD: MÁŠINY PÍSNIČKY, anim., Rusko, dab. 88 min. 100 Kč

3. 16:30 LASSIE SE VRACÍ, rodinný/dobrodružný, SRN, dabing 100 min. 120 Kč

5. 19:00 RYTMUS: TEMPOS, (12), dokument/hudební, SR, ART 90 min. 100 Kč

6.–7. 19:00 BÁBOVKY, (12), komedie, ČR 97 min. 130 Kč

9.–10. 16:30
LEDOVÁ SEZÓNA: ZTRACENÝ POKLAD

animovaný, USA, dabing
90 min. 90 Kč

12. 19:00 JESKYNĚ, (12), drama, Thajsko/Irsko, titulky, ART 104 min. 110 Kč

13.–14. 19:00 VYŠINUTÝ, (15), thriller, USA/VB, titulky 90 min. 120 Kč

16.–17. 19:00 SMEČKA, (12), drama, ČR/SR/Lotyšsko 94 min. 120 Kč

19. 19:00 SVĚT PODLE MUCHY, (12), dokument, ČR/SRN/Fr., ART 100 min. 100 Kč

20. 14:00
Promítání nejen pro seniory:

VLASTNÍCI, komedie, ČR
97 min. 60 Kč

20.–21. 19:00 HAVEL, (12), drama/životopisný, ČR 100 min. 90 Kč

23.–24. 19:00 ŠARLATÁN, (12), životopisný/drama, ČR/koprodukční 118 min. 130 Kč

26. 19:00
KDO SI MYSLÍŠ, ŽE JSEM

(12), drama/romantický, Francie/Belgie, titulky, ART
101 min. 110 Kč

27.–28. 19:00 KALIFORNSKÝ SEN, (12), romantický/drama, USA, titulky 113 min. 120 Kč

29. 16:30 DĚDA, POSTRACH RODINY, komedie/rodinný, USA, dab. 98 min. 100 Kč

30.–31. 16:30
ČERVENÝ STŘEVÍČEK A 7 STATEČNÝCH

animovaný/dobrodružný, Jižní Korea, dabing
83 min. 110 Kč

Více informací o programu Kina Svět na leden 2021 najdete na webu www.kino-svet.cz.

SYMBOLY VÁNOC

Vysoké byly od podlahy po strop

a vůni lesa bytem šířily,

nad množstvím pamlsků a různých ozdob,

voskové svíčky žlutě zářily

Z malého kluka vyrostl jsem v muže,

ze stromků zbyla váza s větví jen,

pod ní na jedné sklence otisk růže,

k pohodě svátků patřil půvab žen

A dnes se dívám, kterak míjejí mě

tradičních Vánoc stejné symboly,

v prosinci, v lednu zdá se mi o zimě

se sněhem v městě, v lese, na poli

Čas neúnavným, neúprosným krokem

jde někdy rychle, jindy pomalu,

nechávám atributy Vánoc bokem,

s výjimkou moku v sklenném obalu

A když jej přemísťuji do poháru

a pozvedám před nedočkavý ret,

říkám si: „Chlapče, koukej býti k stáru

jak on – tím lepší, čím více máš let!“

© Jaroslav Kratěna

Poznámka autora

Všem spoluobčanům, které mé poetické pří-

spěvky do NKR pobavily, děkuji za příznivé 

ohlasy. Vzhledem k tomu, že v listopadu vydala 

městská knihovna Slavoj dvojsbírku mé poezie 

Poetika, na nějaký čas se na těchto stránkách 

odmlčím. Aby nebylo „překratěnováno“! :-)

Báseň Jaroslava Kratěny

VYŠLA KNIHA O R. A. DVORSKÉM
Během letošního roku vyšla nová publikace 

o přední osobnosti československé kultury 

Rudolfu Antonínu Dvorském. Autorem knihy je 

Jan Müller, který nás seznamuje nejen se živo-

tem R. A. Dvorského, ale především s jeho umě-

leckou kariérou. Fanoušci a příznivci dvorského 

rodáka naleznou v knize kromě působivého 

textu o životě umělce také velké množství obra-

zového materiálu. 

Publikace je k zakoupení za 220 Kč v Městském 

muzeu ve Dvoře Králové nad Labem a v infor-

mačním centru ve Švehlově ulici čp. 400.

Bc. Michaela Dvořáčková

Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem

Foto: Ladislav Válek

Nová kniha
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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.

Mgr. Iveta Hanušová – 775 320 353, info@ddmdvurkralove.cz

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. Tereza Dobiášová – 778 486 663, tereza.dobiasova@ddmdvurkralove.cz

Soutěž: LESNÍ STEZKOU
do 31. 1., začátek soutěžní trasy v lese v Podharti u vodárny

správné odpovědi zasílejte na: vladimir.jiricka@ddmdvurkralove.cz

Nejen pro rodiče s menšími dětmi a děti z I. stupně ZŠ jsme připravili zna-

čenou stezku s otázkami a drobnými úkoly. Najdete ji v  lese na Podharti. 

Start s pokyny je na starém buku vpravo nad panelovou cestou u vodárny. 

Stezka značená obrázkem se šiškou vás provede 9 zastaveními (včetně 

cíle). Dozvíte se zajímavosti o  Hartském potoce, zdejším pískovci, doup-

ném stromě, městském znaku. Nezapomněli jsme ani na pohádky a straši-

dla. Cestou odpovíte na pár otázek a splníte několik drobných úkolů. Proto 

nezapomeňte tužku a zápisník nebo mobil. Správné odpovědi zašlete na

e-mail: vladimir.jiricka@ddmdvurkralove.cz nebo je vhoďte do  schránky 

u  Jedničky. Nezapomeňte uvést své jméno, adresu, telefon a  e-mail. 

Na konci ledna 2021 po ukončení akce vylosujeme několik účastníků, kteří 

správně odpověděli, a předáme jim zajímavé ceny. Správné řešení otázek 

se dozvíte v Jedničce, bližší informace u V. Jiřičky.

„POLOLETKY“ V JEDNIČCE
29. 1., 8:00–15:30 hod., DDM Jednička, cena: 200 Kč, přihlášky do 22. 1.

Pro všechny děti od 5 let, které se rády baví a nechtějí se o prázdninách nudit, 

připravila Jednička bohatý program plný tvoření, soutěží, her a zábavy. Cena 

200 Kč zahrnuje oběd v restauraci, veškerý materiál a ceny. S sebou: přezůvky, 

vhodné oblečení do budovy a ven, pracovní oděv, svačinku a pití. Přihlášky 

nejpozději do 22. ledna 2021, bližší informace u S. Černotové.

POLOLETNÍ TURNAJ V BOWLINGU
29. 1., 10:00–13:00 hod., bowling Sport World

cena: 80 Kč, přihlášky do 22. 1.

Na pololetní prázdniny připravila Jednička pro příznivce bowlingu tradiční 

bowlingový turnaj. Zahrát si mohou přijít zkušení hráči i úplní začátečníci. 

Zahájení turnaje je v 10:00 hod., ukončení v 13:00 hod. S sebou nezapo-

meňte bowlingové boty (možnost zapůjčení na  místě) a  drobné na  pití 

a  občerstvení. Cena: 80 Kč, přihlášky do  22. ledna 2021. Bližší informace

u V. Málkové.

VÝLET TÁBORNÍKŮ
29. 1., cena: bude upřesněno, přihlášky nejpozději do 20. 1.

Společný výlet účastníků letního tábora Ráj zvaný Český III. Cíl a  další 

podrobnosti se děti včas dozvědí. Přihlášky nejpozději do 20. ledna 2021! 

S  sebou: občerstvení, drobné kapesné, kopii průkazu pojištěnce. Cenu 

upřesníme, bližší informace u V. Jiřičky.

Připravujeme na únor a na jarní prázdniny:
7. 2.: Karneval.

15. 2.: Výlet do aquaparku;

15.–17. 2.: Do Brány Krkonoš – prázdninový pobyt ve Vrchlabí;

16. 2.: Den plný her; 16. 2.: Výlet plný zážitků;

17. 2.: Tvořivá dílnička;

17.–19. 2.: Tři dny dobrodružství v Ratibořicích.

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

Čtenářská soutěž pro děti a mládež: LOVCI PEREL
do 28. 2. 

Termín ukončení 7. ročníku soutěže Lovci perel byl přesunut na 28. února 

2021. Vyhlášení výsledků a ocenění nejúspěšnějších lovců proběhne

v březnu – měsíci čtenářů. Pokud tedy lovíte knihovní perly, máte ještě mož-

nost získat další moriony a umístit se v žebříčku čtenářů na předních místech.

Pohádkoterapie: PO STOPÁCH TŘÍ KRÁLŮ 
8. 1. od 13:45 hod., sálek knihovny, vstupné: zdarma

Čas vánočních svátků uzavřeme povídáním o putování tří mudrců

z východu do města betlémského. Čeká vás hodinka čtení a zábavných 

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

KRÁLOVÉDVORSKÉ KNIHOMRNĚ 
12. 1. od 9:30 hod. (pro děti do 2 let), od 10:30 hod. (děti 3–6 let)

sálek knihovny, vstupné: zdarma

Program pro rodiče s  dětmi do  6 let v  rámci celorepublikového projektu 

S knížkou do života – Bookstart. Tentokrát dětem skřítek Knihovníček před-

staví různá povolání. Koná se v sálku knihovny.

PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK VU3V 
4.–19. 1., přihlášky v oddělení pro dospělé a na www.slavoj.cz

Přednášky Virtuální univerzity 3. věku se konají navzdory veškerým uzavír-

kám. Upravena byla pouze podmínka 80% účasti v konzultačním středisku, 

tedy v knihovně. Studenti nově sledují přednášky a vypracovávají testy 

pouze v domácím prostředí. Pro následující semestr jsou zvolena témata: 

Genealogie – hledáme své předky a Mistři evropského barokního malířství 

sedmnáctého století. Přihlášky pro nové zájemce o studium v oddělení pro 

dospělé a na webu www.slavoj.cz. Více informací na tel.: 721 390 348.

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

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

tel.: 499 318 302 a 603 186 263. 

Školní galerie Otto Gutfreunda otevřena ve všední dny 9:00–17:00 hod.

AKTUÁLNÍ PROGRAM NAJDETE NA WEBU ŠKOLY
S ohledem na měnící se epidemiologickou situaci najdete seznam akcí při-

pravovaných ZUŠ R. A. Dvorského na webu školy www.zusdk.cz a na Face-

booku www.facebook.com/ZusRADvorskehoDvurKraloveNadLabem.
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