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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

STŘEDNÍ AMERIKA – GUATEMALA, HONDURAS
4. 11. od 9:00 a 11:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 60 Kč

Další „cestopisné putování“ s  manželi Špillarovými, tentokrát po  Střední 

Americe. Pořad plný krásných fotografi í, poutavého komentáře, autentické 

hudby a krátkých videosekvencí. Pro žáky II. stupně ZŠ.

Divadlo v předplatném 2021/2022: 
TŘI ŽENY A ZAMILOVANÝ LOVEC 
Vratislav Levínský z Olešnice, Geisslers
4. 11. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 330 Kč, 310 Kč, 290 Kč

Příběh muže, který mohl mít vše, kdyby... Podezřele současná hra z  roku 

1730 objevená LP 2018 v  lékárně U Granátového jablka v hospitálu Kuks.

Uvádí Geisslers Hofcomoedianten Praha, hrají: Martin Bohadlo, Petr Šmíd, 

Aleš Pospíšil, Michaela Váňová, Eva Burešová, režie: Petr Hašek.

469. koncert KPH:
HUMORESQUE – Kristina Nouzovská Fialová – viola,
Petr Nouzovský – violoncello
5. 11. od 19:00 hod., salonek Hankova domu, vstupné: 150 Kč

Hudební i  životní partneři patří k naší absolutní interpretační špičce, a  to 

nejen ve  své generaci. Jejich četné nahrávky sbírají prestižní ocenění 

po celém světě. Široký repertoár procházející napříč staletími i kontinenty 

slibuje velice pestrý a nevšední zážitek.

OBUŠKU Z PYTLE VEN
11. 11. od 9:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 80 Kč

Klasickou výpravnou pohádku na  motivy K. J. Erbena v  muzikálovém 

podání uvádí Divadelní společnost Julie Jurištové Praha. Pohádka pro děti

z mateřských škol a I. ročníky ZŠ.

NEAL BLACK & THE HEALERS
23. 11. od 19:00 hod., Krčma Starý pivovar, vstupné: 250 Kč

V rámci svého světového turné se do ČR znovu vrátí excelentní blues-rock-

ový kytarista a  charismatický zpěvák Neal Black. Vstupenky k zakoupení 

přímo v Krčmě.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
26. 11. od 15:00 hod., nám. T. G. Masaryka, vstupné: zdarma

V  pestrém programu vystoupí: Pěvecký sbor Veselé zpívání MŠ Drtinova,  

MŠ Lipnice, Kvítek ZŠ Strž, Sboráček ZŠ Schulzovy sady, Pěvecký sbor Lip-

nice, žáci ZUŠ R. A. Dvorského, Carpe Diem, HSong, Golden saxis, Zuzana 

Stirská & Fine Gospel Time. Po celý den bohatý předvánoční trh. Slavnostní 

rozsvícení stromu se uskuteční v 18:30 hod.

Divadelní čtyřlístek: SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 
Na motivy pohádky Hanse Christiana Andersena
28. 11. od 15:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 150 Kč

od 14:30 hod. výtvarná dílna ve foyer Hankova domu

Příběh Gerdy a Kaje vyprávěný tak, jak ho vidí tři uklízečky. Využívají všech 

prostředků z  vlastních zdrojů (kýble, hadry, smetáky) a  divadelních rekvi-

zit, jež fi ktivní herci zanechali na  jevišti. Poetická pohádka je tak oživena 

o nápady „obyčejných“ uklízeček. Uvádí Divadlo MALÉhRY Brno.
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DDM Jednička
Dům dětí a mládeže Jednička, Spojených národů 1620, 

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

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

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

USPÁVÁNÍ STRAŠIDEL – ZRUŠENO
6. 11., akce byla zrušena z důvodu opatření Ministerstva zdravotnictví 

PRAŽSKÉ PUTOVÁNÍ NEJEN ZA POKLADEM
27. 11., přihlášky do 16. 11., cena bude upřesněna

Tradiční akce z  cyklu Rodinné výpravy zamíří do  předvánoční Prahy, kde 

mimo jiné navštívíme unikátní karlínský kostel sv. Cyrila a Metoděje nebo 

proslulý Loretánský poklad. Objevíme méně známá zákoutí historických 

čtvrtí a občerstvíme se v některé z osvědčených restaurací. Pojďte objevo-

vat s námi! Zúčastnit se mohou větší děti i dospělí samostatně nebo jako 

rodinná skupinka. Podmínkou konání je účast min. 15 lidí! S sebou občerst-

vení, drobné kapesné, kopii průkazu pojištěnce. Bližší informace u V. Jiřičky.

SOBOTNÍ KERAMIKA – GLAZOVÁNÍ I.
27. 11., 14:00–17:00 hod., cena/hod.: 40 Kč děti do 15 let, 80 Kč ostatní

Navazující aktivita pro účastníky akce Sobotní keramika – modelování I. Cena:

40 Kč/hod děti 6–15 let, 80 Kč/hod. mládež a dospělí, 80 Kč/hod. dospělý + 

dítě do 6 let při společné práci (cena zahrnuje veškerý materiál a výpal). Při-

hlášky budou přijímány pouze do naplnění kapacity keramické dílny. Bližší 

informace u Sylvie Černotové.

Připravujeme na prosinec:

ČERTOVSKÁ NOC
3.–4. 12., 17:00 až 9:00 hod., cena: 220 Kč, přihlášky do 25. 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. Počet míst je omezen, přihlášky 

posílejte do  25. listopadu. Případné doložení bezinfekčnosti bude upřes-

něno před akcí dle aktuálních pravidel, sledujte aktuální informace. Cena 

zahrnuje večeři, snídani, ubytování, nadílku a  materiál. Bližší informace

u Veroniky Málkové.

Výstava: BETLÉMSKÉ NÁVRATY
7.–10. 12.

Výstava betlémů z různých materiálů po letech opět v Jedničce.

Upozornění
S ohledem na zhoršující se vývoj epidemické situace 

v České republice upozorňujeme občany, aby si před 

návštěvou vybrané akce u  pořadatelů ověřili, zda se 

akce skutečně koná a jaká aktuálně platná opatření je 

třeba při její návštěvě dodržovat.
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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,

Fb: mc-zirafa, tel.: 773 292 033

Milí rodiče, v listopadu se můžete těšit na nový 

kroužek hrátky s  angličtinou, podpůrnou kojící 

skupinu, hlídání dětí, tvoření rodičů s  dětmi 

i  oblíbenou volnou hernu. Ta bude otevřena 

kromě středy každý všední den. Veškeré aktivity 

budou podléhat aktuálním epidemiologickým 

opatřením. Více informací na našem Facebooku 

a webu www.mc-zirafa.cz. Máte-li dotazy, nevá-

hejte nás kontaktovat. Těšíme se na viděnou.

VOLNÁ HERNA MC ŽIRAFA:
vstupné: 50 Kč

pondělí, čtvrtek, pátek 9:00–12:00 hod.

úterý 16:00–18:00 hod.

HRÁTKY S ANGLIČTINOU
každé pondělí, 15:00–15:45 hod., cena: 50 Kč

Kroužek pro děti od 3 do 6 let bude probíhat 

pod vedením Barbory Janečkové, a to hravou 

formou písniček, básniček a pohybových aktivit. 

Hlavním cílem kroužku je seznámení dětí s cizím 

jazykem a jeho přirozené osvojování za pomoci 

hry. Kapacita: 7 dětí. Přihlášení přes rezervační 

systém (odkaz na FB, webu).

ŽIRAFKY VE ŠKOLCE – HLÍDÁNÍ 
DĚTÍ S PESTRÝM PROGRAMEM
každou středu 9:00–11:00 hod.

Hlídání dětí, které funguje jako školka nanečisto, 

má za  cíl sloužit rodičům pro vyřízení nezbyt-

ných záležitostí. Zábavný program, hry, pís-

ničky, říkanky, výtvarné a  tvořivé činnosti pod 

vedením dvou laskavých učitelek z  mateřské 

školy Barbory Kolářové a  Marie Krétové. Cena: 

100–150 Kč dle délky hlídání. Kapacita 10 dětí. 

Přihlášení přes rezervační systém.

PODPŮRNÁ SKUPINA KOJÍCÍCH 
MAMINEK
každou středu od 15:00 hod., vstupné: 80 Kč

Setkávání maminek s  poporodní dulou a  lak-

tační poradkyní Michaelou Buriánkovou. Pokud 

máte jakékoliv otázky ohledně kojení a  péče 

o miminko nebo si chcete jen popovídat, nevá-

hejte přijít. Přihlášení přes rezervační systém 

na FB a webu.

TVOŘENÍ PRO DĚTI A RODIČE + 
VOLNÁ HERNA
každý čtvrtek 9:00–10:00 hod. + volná herna 

9:00–12:00 hod, cena: 50 Kč

Podzimní tvoření každý čtvrtek dopoledne 

v  době otevření volné herny, děti se stih-

nou i  vyřádit a  vydovádět. Budeme si užívat 

radost z  malování, stříhání, lepení, modelování 

a  z  práce s  přírodními materiály. Není třeba se 

předem hlásit.

Přednáška s Janou Bartoňovou:
DOBA COVIDOVÁ – CO JSME SE 
NAUČILI?
pátek 12. 11. od 10:00 hod., vstupné: 50 Kč

Máme za sebou období, které předchozí gene-

race neznají. Máme jedinečnou zkušenost 

a  šanci se z  ní do  svého života něco nového

naučit. Kapacita 10 dospělých + děti. Přihlášení 

přes rezervační systém na  FB a  webu. Volná 

herna nebude z kapacitních důvodů otevřena.

listopad 2021

2. 19:00
STINGL – MALÝ VELKÝ OKIMA

(12), dokument/životopisný, ČR, ART
93 min. 100 Kč

3.–4. 17:30 VENOM 2: CARNAGE PŘICHÁZÍ, (12), akční, USA, dabing 98 min. 120 Kč

5. 19:00 NENÍ ČAS ZEMŘÍT, (15), akční/thriller, VB/USA, titulky 163 min. 120 Kč

6.–7. 16:30
VLK A LEV: NEČEKANÉ PŘÁTELSTVÍ

dobrodružný/rodinný, Francie, dabing
99 min. 120 Kč

6.–7. 19:00 KURZ MANŽELSKÉ TOUHY, (12), komedie, ČR 90 min. 140 Kč

9. 19:00 ZRCADLA VE TMĚ, (12), drama, ČR, ART 83 min. 100 Kč

10. 14:00
Promítání nejen pro seniory:

GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT, rodinný, ČR
90 min. 60 Kč

10. –11. 19:00 KAREL, dokument, ČR 127 min. 130 Kč

13. –14. 16:30 ROZBITÝ ROBOT RON, animovaný, USA, dabing 107 min. 130 Kč

13. –14. 19:00 POSLEDNÍ SOUBOJ, (15), drama/historický, USA, titulky 153 min. 120 Kč

16. 19:00 KLÍCKA, (15), drama, VB/Kanada, titulky, ART 107 min. 100 Kč

17.–18. 17:30 ETERNALS, (12), akční/dobrodružný, USA, dabing 168 min. 130 Kč

19. 19:00 LÁSKA NA ŠPIČKÁCH, romantický/komedie, ČR 103 min. 110 Kč

20.–21. 16:30 DIVOKÝ SPIRIT, animovaný/dobrodružný, USA, dabing 89 min. 110 Kč

20.–21. 19:00 PAROŽÍ, (15), horor/thriller, USA, titulky 99 min. 110 Kč

23. 19:00 NEZNÁMÝ, (12), drama, Rumunsko/ČR/Lot., titulky, ART 123 min. 110 Kč

24.–25. 19:00
PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL

(12), komedie/drama, ČR
117 min. 120 Kč

27. 16:30
O ČERTOVI A JINÉ VÁNOČNÍ POHÁDKY

animovaný/pohádka, ČR
63 min. 120 Kč

27.–28. 19:00 PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI, komedie, ČR 109 min. 130 Kč

30. 19:00 BUDIŽ VODA!, dokument, ČR, ART 120 min. 100 Kč

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

Nové knihy
VERONIKA JONEŠOVÁ: MINUTKY
S radostí a hrdostí oznamujeme, že ve středu 20. října vyšla kniha Minutky, 

pokračování úspěšného románu Hodinky, který se dostal za poslední rok 

na půl cesty k tomu stát se bestsellerem. I když je cesta s vydáním a prode-

jem knih klikatá a plná nástrah, už dva roky každou překážku zdoláváme, 

zlepšujeme se a posouváme dál. Aktuálního strašáka v podobě celosvěto-

vého nedostatku papíru jsme díky včasné kooperaci s tiskárnou v Litomyšli 

zvládli předběhnout a zajistili si dostatek materiálu na výrobu 10 000 knih.

Kniha Hodinky se nyní nachází už u více než 4 500 nadšených čtenářek po celé České republice a nás 

neuvěřitelně motivují jejich reakce, které dennodenně plní naši schránku. Jsme šťastní, že se příběh 

propisuje do jejich duší a nachází ta pravá čtenářská srdce. Pokud byste i vy zahořeli touhou po pokra-

čování Hodinek – Minutky nebo i  po  románu Hodinky samotném, můžete oba zakoupit na  našich 

webových stránkách www.knihahodinky.cz, v knihkupectví U Veselých nebo v městské knihovně Sla-

voj. Děkujeme vám za podporu.       Veronika a Václav Jonešovi

JAROSLAV KRATĚNA: ZÁKON JSEM JÁ
Na přelomu listopadu a prosince vydá Městská knihovna Slavoj ve Dvoře 

Králové nad Labem další literární titul Jaroslava Kratěny. Tentokrát jde 

o  sborník českých country textů na  písně převzaté, který nebude pouze 

ke čtení, ale také ku poslechu. A to v případě, že si (nejen) příznivci hudby 

country zadají do YouTube vyhledávače název písně v anglickém originále 

spolu se jménem interpreta a kliknou na klip o uvedené (nebo přibližné, 

vzhledem k  časovému odstupu) stopáži. A  protože sbírka vychází u  pří-

ležitosti blížících se autorových pětasedmdesátin, je v ní textů právě sedm-

desát pět.              Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem
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Bazar knih na gymnáziu

Městská knihovna
Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové n. L.,

Tylova 512; www.slavoj.cz,

e-mail: knihovna@slavoj.cz,

tel.: 499 318 320-322, 721 390 348, 606 531 153

KRÁLOVÉDVORSKÉ KNIHOMRNĚ
3. 11. 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. Se skřítkem Knihovníčkem tentokrát přiví-

táme pestrobarevný podzim.

Loutková scéna Klíček: PEJSEK A KOČIČKA
6. 11. od 15:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 30 Kč, 20 Kč

Maňásková pohádka pro děti v podání loutkového divadla Klíček.

RNDr. Petr Rybář:
NORSKOU VYSOČINOU SETESDALSHEIENE 
10. 11. od 18:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 50 Kč

Sever vábí poutníky zachovalou přírodou i jedinečnou atmosférou. Za dob-

rodružstvím v  nefalšované divočině však není potřeba putovat až kamsi 

za  polární kruh – stačí jih Norska. Zejména když se v  deštivém počasí 

z každé stezky stane potok, z potoku řeka, vzedmuté řeky zaplavují doliny 

a horské rokle a fj ordy tonou v mlze, kterou jen občas prorazí slunce.

MODERNÍ DESKOVÉ HRY 
14. a 28. 11. od 15:00 hod., sálek knihovny, vstupné: zdarma

Děti i rodiče, přijďte si zahrát deskovky. K výběru nabízíme desítky her.

Pohádkoterapie:
PODZIMNÍ PŘÍBĚH – PODZIMNÍ BARVY 
19. 11. od 13:45 hod., sálek knihovny, vstupné: zdarma

Mnoho lidí považuje podzim za jedno z nejkrásnějších ročních období. A to 

díky paletě barev všude kolem nás, které příroda umí vykouzlit. V našem 

příběhu se však některé pro podzim typické barvy ztratí a  úkolem dětí 

bude přijít této záhadě na kloub. Program je určen pro děti od 7 let. Koná se 

v sálku knihovny. Vstup zdarma.

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU 
27. 11., 9:00–11:30 a 13:00–17:00 hod., více info na: www.slavoj.cz

Výtvarné dílny, knížky za příjemné ceny, divadlo a pro lovce perel obchů-

dek, ve kterém lze nakoupit pouze za moriony. V čajovně bude připraveno 

občerstvení jak pro děti, tak pro dospělé. Podrobný program je k dispozici 

na www.slavoj.cz. Všichni jste srdečně zváni.

Vyhlášení vítězů celoroční soutěže LOVCI PEREL 
27. 11. od 14:00 hod., sálek knihovny

Komu patří stupně vítězů za  počet přečtených knížek a  také za  správné 

odpovědi na záludné knižní otázky? Vyhodnocení a ocenění vítězů se koná 

v sálku knihovny.

Loutková scéna Klíček: TETA TO PLETE
27. 11. od 10:00 a 15:00 hod., sálek knihovny, vstupné: zdarma

Maňásková pohádka pro děti v podání královédvorského loutkového diva-

dla Klíček. V rámci Dne pro dětskou knihu vstup volný.

Top Ten Rock
Palackého 89, Dvůr Králové nad Labem,

web: hudebni-klub-top-ten-rock.webnode.cz,

www.facebook.com/Hudební-klub-Top-Ten-Rock, tel.: 603 821 217

FARMA
sobota 6. 11. od 20:00 hod., předprodej: 100 Kč, na místě: 150 Kč

Farma je undergroundová skupina, která vznikla v roce 2018 po rozdělení 

Prasečí farmy na dvě samostatné kapely.

REGEN & ARCANE LEGACY
sobota 20. 11. od 19:00 hod., předprodej: 150 Kč, na místě: 200 Kč

Melodický hard rock a metal od kapel ve složení mladých muzikantů plných 

energie a nových songů.

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

www.zusdk.cz, 

ředitelka: Vladimíra Matušková, DiS.

e-mail: info@zusdk.cz, tel.: 603 186 263. 

zástupkyně ředitelky: Vendula Skalová, tel.: 734 232 354

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

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU NA NÁMĚSTÍ
26. 11. od 15:00 hod., nám. T. G. Masaryka

Během rozsvícení vánočního stromu vystoupí od 15:00 hod. soubor žesťo-

vých nástrojů PlechBand, klarinetové trio Klasa a pěvecký sbor Carpe diem.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU V ŽIRČI
27. 11., náměstíčko v Žirči

V Žirči při příležitosti rozsvícení vánočního stromu zahrají žáci z dechového 

oddělení ze třídy Tomáše Valtery a Jakuba Rojka.

KONCERT VE VIRTUÁLNÍ REALITĚ
30. 11., www.facebook.com/ZusRADvorskehoDvurKraloveNadLabem

Na Facebooku školy bude 30. listopadu zveřejněn koncert ve virtuální rea-

litě. Koncert je složen z videí z distančního vzdělávání loňského školního 

roku. Tato videa byla pořízena na  základě účasti školy v  rámci celostátní 

akce ZUŠ Open. Návod, jak se do virtuální reality dostanete, bude přiložen 

přímo u zveřejněného videa.

Zprávy ze ZUŠ R. A. Dvorského
V  minulém školním roce ustala všechna vystoupení, koncerty i  společné 

akce. A tak naše škola vytvořila nespočet akcí online, vytvořili jsme videa 

pro školy a  školky, pozvali jsme vás do  virtuální reality, jako např. Piráti 

z  Karibiku, nebo jsme se zúčastnili a  umístili na  předních místech online 

soutěží atd. Přesto není pro nás všechny nad vystoupení „naživo“.  A je to 

tady. Od  září máme opět možnost pravidelně vystupovat na  akci Vítání 

občánků, kde hrají a zpívají mladší žáci naší školy. Dvakrát jsme měli mož-

nost vystoupit přímo na  náměstí ve  Dvoře Králové nad Labem v  dopro-

vodném programu akce „Den sociálních a souvisejících služeb“ a na „Sva-

továclavském posvícení“. V  říjnu zahráli žáci školy také v  kostele Srdce 

Páně na Starobucku a v Hankově domě u příležitosti předávání Cen města 

Dvůr Králové nad Labem. Moc nám to chybělo a už máme spoustu dalších 

nápadů a plánů, ze kterých se radujeme, a doufáme, že s nimi uděláme také 

radost všem našim příznivcům.

kolektiv pedagogů ZUŠ R. A. Dvorského

6. 11. od 10:00 hod., gymnázium

První listopadovou sobotu se těšíme na  všechny, 

kdo se rádi potkají v  příjemném prostředí dvor-

ského gymnázia, aby s  námi sdíleli prostor plný 

knih, kvalitní zábavy a dobrého občerstvení. Bazar 

slouží k darování či prodeji knih, časopisů, ale také 

deskových her. Budete mít možnost ulevit svým 

knihovnám nebo půdám: knihy, pro které již u vás 

není místo, můžete od  10:00 do  14:00 hod. donést v  krabici k  zadnímu 

vchodu gymnázia. Budou umístěny na  chodbu školy, kde budou až do

15:00 hod. mít poslední šanci najít nového majitele. Po skončení vybrané 

tituly použijeme pro knihobudku, ostatní odvezeme do  sběrného dvora. 

Knihy nemusíte jen darovat, ale případně si je zkusit sami prodat u stolu 

v tělocvičně školy, kde bude probíhat hlavní program celé akce. Prodejní 

stůl si rezervujte předem na boruvkovamar@gmail.com.

Návštěvníci si na akci budou moc zkusit vědomostní kvíz (historie a součas-

nost města Dvůr Králové), na přednášce se seznámit s projektem Rozkvetlé 

Královédvorsko, hlasovat v anketě o vhodném umístění další knihobudky 

a také se setkat s lidmi, kteří vydali knihu. A věřte mi, máme jich ve Dvoře 

Králové nad Labem a  okolí opravdu hodně! V  dílničkách si budete moc 

vyrobit dárek pro sebe nebo své přátele. 

S  akcí nám již tradičně pomáhají žáci gymnázia, kteří si pro návštěvníky 

připraví nejen občerstvení, ale i zmíněný kviz. Máte se na co těšit! Vstup je 

dobrovolný. Časový harmonogram a pravidla bazaru najdete na regionál-

ním portálu www.kralovedvorsko.cz nebo na Fcb Spolekprodvorek.

 Ing. Kateřina Sekyrková, Spolek pro Dvorek
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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

Hlavní budova, Expozice textilního tisku:

úterý–pátek: 9:00–12:00 hod., 13:00–16:00 hod., víkendy: 13:00–17:00 hod.

Výstavní sál ve Staré radnici:

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

Ve svátek 17. 11. 2021 bude otevřeno jako o víkendu

Výstava: BÍLÁ MÍSTA KONCE VÁLKY VE DVOŘE KRÁLOVÉ 
NAD LABEM: VÁLEČNÁ VÝROBA A NUCENÉ NASAZENÍ
do 21. 11., výstavní sál ve Špýcharu, vstupné: 40 Kč, 20 Kč

Výstava se zaměřuje na bližší poznání jednoho z významných a zajímavých, 

přesto dosti opomíjených úseků 2. světové války v našem městě. Návštěv-

níci se dozví, kdy a proč se část textilních továren v našem městě přeměnila 

na výrobu leteckých součástek Junkers, kde všude a co se vyrábělo. Výstava 

poodkryje, jak žili lidé z našeho města pracující v těchto továrnách nebo ti, 

kteří byli přivezení do Dvora Králové nad Labem na nucené práce, ale i kde 

zde byla různá ubytovací zařízení. 

Výstava: HISTORICKÉ POSTAVY ČESKÝCH PANOVNÍKŮ 
A JEJICH MANŽELEK – Jarmila Haldová
12. 11. – 19. 12., výstavní sál ve Staré radnici, vstupné: 30 Kč, 15 Kč

Výtvarnice, řezbářka a  ilustrátorka Jarmila Haldová zpracovává již od roku 

1998 své rozsáhlé dřevořezbářské dílo – postavy českých vládců. Svou dře-

vořezbářskou práci rozvinula v  náročné cykly, jako je například kolekce 

bohů z řecké mytologie, kolorované postavy z Mozartových oper, postavy 

z Babičky od Boženy Němcové a soubor 32 reliéfních světců pro nevidomé. 

A právě kolekce světců ji přivedla k nápadu vytvořit rozsáhlý cyklus koloro-

vaných dřevořezeb reliéfních obrazů českých panovníků. Zaujmou pestrou 

barevností, líbivými tvary a detailním zpracováním, které je obdivuhodné 

stejně jako množství důležitých informací, jež nám autorka touto půvabnou 

formou sděluje. Výstava zaujme milovníky dřevořezbářského řemesla, širo-

kou veřejnost, ale také děti, které si odnesou zážitek a  vědomosti, jež při 

běžné hodině dějepisu jistě nezískají.

Promítání: OSLAVA 85. NAROZENIN LUBOŠE ZVIČINY
pátek 26. 11., 18:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, vstupné: dobrovolné

Městské muzeum ve  Dvoře Králové nad Labem připravilo u  příležitosti

85. narozenin malíře Luboše Dvořáka Zvičiny večer jeho fi lmů. Uvidíte to 

podstatné z jeho tvorby minulé i současné.

VÁNOČNÍ DÍLNY
1. a 2. 12., 8:00–12:00 a 13:00–16:00 hod., Expozice textilního tisku 

na nábřeží Jiřího Wolkera, vstupné: 30 Kč

Po roce jsou tu opět Vánoce! A tentokrát bychom si přípravu na svátky rádi 

užili společně. Rozhodli jsme se proto přesunout tradiční vánoční dílnu 

do Expozice textilního tisku a spojit dvě královédvorské tradice. U malířek 

vánočních ozdob si budete moci ozdobit skleněnou kuličku, v  tiskařské 

dílně si potisknete vánočními i tradičními vzory buď připravené prostírání, 

nebo vlastní textilie. Nebudou chybět ani zkušené muzejní lektorky, se 

kterými si budete moci vyrobit originální vánoční dekorace. Přijďte načer-

pat vánoční atmosféru a inspiraci pro sváteční dny. Stejně jako v minulých 

letech budete mít možnost získat originální vánoční ozdobu podle svého 

přání.

SBÍRKA PAMĚTI NÁRODA KE DNI VETERÁNŮ
1.–30. 11., hlavní budova městského muzea

Vlčí máky kvetou i  letos na  podzim! „Je na  nás, aby se na  jejich příběhy 

nezapomnělo“. Už sedmým rokem pořádá v  listopadu nezisková společ-

nost Post Bellum (www.postbellum.cz) veřejnou sbírku ke  Dni válečných 

veteránů. Tento svátek se připomíná 11. listopadu po celém světě, přede-

vším v anglosaských zemích. Lidé z Post Bellum se snaží, aby více zakořenil 

i  u  nás. Abychom si (alespoň) jednou za  rok připomněli ty, kteří bojovali 

na bojištích druhé světové války, aktivně se postavili komunismu v tzv. tře-

tím odboji nebo v době nedávné sloužili v misích např. na Balkáně. Chceme, 

aby se na jejich příběhy nezapomnělo. Každý, kdo si během sbírkových dní 

od 1. do 30. listopadu 2021 pořídí symbol tohoto dne – květ vlčího máku, 

přispěje do sbírky. Díky získaným penězům budou dokumentaristé Paměti 

národa (www.pametnaroda.cz) natáčet a uchovávat další vzpomínky váleč-

ných veteránů a lidí, kteří bojovali za svobodu a demokracii, za svobodné 

Československo.

Restaurování praporu
Jednu z  větších částí sbírky 

Městského muzea ve  Dvoře 

Králové nad Labem tvoří tex-

tilie. Jedná se o materiál, který 

je velmi náchylný k poškození 

a degradaci. To byl také důvod, 

proč jsme vybrali k  restauro-

vání právě předmět z této části 

sbírky. Takto velká sbírka patří 

k výjimečným v českých muze-

ích. Prapor řemeslníků je navíc 

součástí dochované vzácné 

sbírky cechovních předmětů. 

Soubor výrazně dokumentuje historický vývoj, soudržnost, hrdost i bohat-

ství cechů ve Dvoře Králové nad Labem a okolí. 

Restaurování praporu řemeslníků se dvěma šerpami a  žerdí z  konce 

19. století jsme připravovali již od  podzimu roku 2020. Speciálně tento 

prapor jsme vybrali mezi ostatními proto, že sdružuje velké množství dvor-

ských řemesel a  spolků. To dokládá 88 donátorských znaků na  dřevěné 

bukové žerdi. Mezi jmény spolků, jako byl např. Spolek mládenců Čest-

mír, Spolek pro přestavbu chrámu Páně, spolek včelařů, spolek sedmero 

řemesel, Polaban, Slavoj nebo spolky řezníků, obuvníků, pekařů, tkalců 

či výčepníků, najdeme i  zvučná jména osobností z  tehdejšího veřejného 

života, které řemeslníky výrazně podporovaly. Několik jmen pro představu: 

děkan J. Beran, starosta města J. Klugar, c. k. okresní hejtman J. Jašek, 

okresní soudce G. Klazar, vrchní inspektor J. Svoboda, obecní radové, ředitel 

gymnázia Ot. Saitz. Najdeme zde i spoustu řemeslníků, jako např. klempíři, 

truhláři, malíři... a také hasiči z okolí Dvora Králové nad Labem – Lipnice, 

Bílá Třemešná, Verdek či Nové Lesy. Odborného posouzení praporu se ujala 

restaurátorka textilu s licencí MK ČR Zuzana Červenková. Ta zjistila rozsah 

a závažnost jeho poškození, z toho pak vyplynul návrh vlastního restaurá-

torského zásahu. Vše bylo podrobně zdokumentováno, a  to fotografi emi 

i  slovním popisem, počínaje stavem při převzetí přes jednotlivé kroky až 

do  fi nální zrestaurované podoby. Jak již bylo zmíněno, ochrana, údržba 

a restaurování jsou velmi důležitou součástí naší muzejní práce, abychom 

tyto reálie mohli zachovat pro další generace. Významnou roli a pomoc při 

tom hrají i  dotační programy. Záchranu praporu řemeslníků jsme mohli 

uskutečnit pomocí dotačního programu Královéhradeckého kraje na pod-

poru činnosti muzeí a galerií. Díky němu bylo možné zajistit zvýšení život-

nosti dalšího jedinečného sbírkového předmětu.

Ing. Lenka Stehnová, foto: Zuzana Červenková 

Pod rukama řezbáře a formíře Jaroslava Pluchy vznikl betlém z lipového 

dřeva, inspirovaný betlémem Mikoláše Alše. Přidané postavy z prostředí tis-

kařského řemesla mu však dodávají na výjimečnosti. Mezi obvyklými posta-

vami tu najdete také formíře, tiskaře a barvíře. Jaroslav Plucha v betlému 

ztvárnil svého kamaráda a spolupracovníka Milana Bartoše, který zastupuje 

již šestou generaci formířů ve své rodině. Předlohou pro tiskaře se stal mod-

rotiskař Jiří Danzinger mladší, jenž letos, díky naší muzejní iniciativě, získal 

titul Nositel tradice lidových řemesel (tj. ocenění tradičního řemesla minist-

rem kultury). Pozadí Jaroslav Plucha vyřezal podle návrhu Rudolfa Doulíka. 

Ze zadní strany ho opatřil datací a svými iniciály v levé ruce, symbolizující 

autorovu levorukost.

Královédvorští formíři slavnostně předali dřevěný skvost Jiřímu Danzinge-

rovi, který si ho odvezl do Olešnice. O Vánocích pak bude vystaven v jeho 

modrotiskové dílně.

Bc. Michaela Dvořáčková, foto: Ladislav Válek

Unikátní barvířský betlém
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Atletky na mistrovství republiky žákyň
Posledním závodem 

letošní atletické sezony 

bylo Mistrovství ČR žáků 

a  žákyň, které se konalo 

18. a  19. září v  Mladé 

Boleslavi za účasti našich 

dvou svěřenkyň. V sobotu 

se do  vrhačského kruhu 

postavila Zuzana Sedláč-

ková. Ve  třetím pokusu jí 

disk dolétl na 31,04 metru

a nakonec obsadila

11. místo. V  neděli bojo-

vala o  postup do  fi nále 

Kateřina Ježková, která předvedla v  hodu kladi-

vem velmi dobrý výkon 34,41 metru. Jen 8 cm ji 

dělilo od  postupu do  fi nále a  nakonec obsadila 

9. místo. Oběma děvčatům děkujeme za  velmi 

dobré výkony a reprezentaci oddílu.

Aby i  ti nejmenší atleti okusili atmosféru 

závodů, uspořádali jsme jim v  rámci tréninku 

atletický trojboj (překážková dráha na čas, troj-

skok a  hod míčkem a  medicinbalem). Nadšení 

dětí bylo odměnou pro nás trenéry a  rodiče. 

A děti za snahu a předvedené výkony obdržely 

drobné ceny.

Dagmar Sedláčková

oddíl atletiky TJ Dvůr Králové nad Labem

V sobotu 25. září se konal na Novém Hrádku pře-

bor župy Podkrkonošské Jiráskovy v přespolním 

běhu. Závodu se zúčastnilo ke  stu závodníků 

od tří let po dospělé. Královédvorskou jednotu 

reprezentovalo 35 závodnic a závodníků, kterým 

se podařilo vybojovat 9 zlatých medailí s titulem 

přeborníka župy – D. Hulíková, O. Seifrt, J. Janků, 

E. Erbanová, A. Rozinková, F. Šturm, T. Erban, 

K. Kubíčková a  D. Hojný, šest stříbrných – 

L. Šecová, D. Práza, K. Štěpán, A. Holanová, 

J. Šturmová, M. Kubíček a čtyři bronzové medaile 

– M. Holan, M. Lukáš, M. Beranová a  M. Beran. 

Blahopřání patří nejen medailistům, ale všem, 

kteří zvládli odběhnout svou trať na jedničku. 

V úterý 28. září se konalo mezikrajové atletické 

utkání mladšího žactva. Na  tento závod byli 

nominováni dva žáci a tři žákyně z královédvor-

ského Sokola. Naši zástupci se v závodu neztra-

tili. Martin Palan poprvé na závodech překonal 

ve skoku dalekém pětimetrovou hranici a dolétl 

na 502 cm, čímž své maximum posunul o 25 cm 

a vybojoval třetí místo. Ve skoku vysokém tento-

krát skočil 138 cm a bral 7.–8. místo, doplnil také 

štafetu chlapců na  4x60 m, která zaběhla čas 

32,96 s. Nele Bořkové se ve skoku dalekém dařilo, 

všemi skoky překonala dosavadní maximum, 

které nakonec překonala o  37 cm, když dosko-

čila na 4,82 cm a obsadila třetí pozici. Markétce 

Síbrové se podařilo dostat do  fi nále oštěpu, 

kde posledním hodem překonala svůj osobní 

rekord o  2,34 m, když hodila 28,76 m a  obsa-

dila 7.–8. místo. Fanda Šturm zaběhl 1 000 m za

3:15,82 min. S  tímto časem se pohybuje v prů-

běžných tabulkách kolem 20. místa. Anetce 

Erbenové se sice nepovedlo překonat svůj 

osobní rekord, ale do  bodování družstev se jí 

podařilo za výkon 8,91 s přidat bod.

Naši závodníci svými výkony přispěli ke 3. místu 

družstva Královéhradeckého kraje a  odvezli si 

z  Jablonce nad Nisou kromě pěkných sportov-

ních zážitků také krásnou bronzovou medaili. 

První říjnovou neděli se konal krajský přebor 

atletických přípravek ve  vícebojích, kterého se 

zúčastnilo 13 našich malých závodníků, a někteří 

si na  posledním závodě utvořili nové osobní 

rekordy. Více se tentokrát dařilo klukům, kteří 

vybojovali hned čtyři medaile. V nejmladší kate-

gorii ročníku 2014 a  mladší získal Ondra Seifrt, 

(ročník 2015) stříbrnou medaili a  Kubík Janků 

přidal bronz. Na 4. příčce zůstal o 19 bodů za tře-

tím Vítek Šubr, pro kterého byly závody premi-

érou. V kategorii 2013 se prosadil Honzík Seifrt, 

který získal vytouženou zlatou medaili, Jára Špůr 

skončil na svých prvních závodech šestý. V kate-

gorii 2012 obsadil 3. místo Dan Voborník. V kate-

gorii 2011 skončil Viktor Baier o  16 bodů na

4. místě. V  kategorii 2010 byl pak Tonda David 

6. a  Jonáš Dušek 16. Holčiček nastoupilo 

k závodu méně. V kategorii 2013 obsadila Bětka 

Šecová 8. a Maja Munzarová 11. místo. V katego-

rii 2011 byla Verča Tomášková 13. a v kategorii 

2010 obsadila Anežka Špačková 8. místo. 

Všem závodníkům děkujeme za výbornou repre-

zentaci našeho oddílu a medailistům blahopře-

jeme. Děkujeme rovněž všem dospělákům, kteří 

děti přijeli podpořit. Nyní se atleti přesunuli 

do sokolovny, kde bude probíhat zimní příprava.

Pavlína Špatenková

TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Závěr sezony sokolským atletům vyšel

Úspěšná sezony cyklistů Carla.Kupkolo.cz Dvůr Králové nad Labem
Letošní sezona kvůli omezením na začátku roku 

začala později, ale pro náš oddíl byla přesto plná 

skvělých umístění.

Nejpopulárnější jsou v  posledních letech MTB 

maratony. A tam se nejvíce dařilo Karolíně Ber-

gerové, která závodila především na  Českých 

pohárech, vrcholem bylo Mistrovství republiky 

v Harrachově, kde se v elitní kategorii žen umís-

tila na 4. místě. A nebyla úspěšná sama. Jiří Kob-

lasa si vyjel dokonce stříbrnou medaili ve  své 

kategorii. Ten se pravidelně umísťoval na stup-

ních vítězů i v celoročním republikovém seriálu 

Prima Cup. Spolu s  ním zde pravidelně závodil 

a  vítězil na  středních tratích i  naše nová posila 

Lukáš Kraus. V  dalších závodech vítězí i  ostatní 

naši závodníci, např. Lukáš a  Luboš Tomanové, 

Jiří Voňka nebo naše ženy Petra Čeřovská, Gabri-

ela Slabá a Anna Benešová.

Pozadu nezůstala ani silniční cyklistika. Nej-

větších úspěchů tady dosahoval žák Marek 

Rieger, který sbíral medaile i  na  republikových 

mistrovstvích. Spolu s  ním nás hlavně v  druhé 

polovině sezony výborně reprezentoval Lukáš 

Fejk. Ten například vyhrál kritérium v  Pardu-

bicích nebo skončil bronzový na  partnerském 

závodě Tour de France L´Etape. Lukáš závodí 

také v  duatlonu a  triatlonu. Především v  závo-

dech Středečního poháru byl vidět na předních 

pozicích. Tam zabojoval i  Patrik Hroneš, který 

celý seriál závodů vyhrál. Na  fi nálovém závodě 

v duatlonu jsme dokonce obsadili stupně vítězů 

téměř ve všech kategoriích.

V oddíle máme i dobré běžce, především Aneta 

Khýrová patří k  nejlepším. Běhá na  dráze, 

v  terénu i  na  silnici a  spoustu závodů vyhrála, 

např. i svůj první běžecký maraton v Českém ráji.

Zároveň se staráme o  spoustu dětí, které nás 

také vzorně reprezentují, i když u nich jde hlavně 

o  dostatek pohybu. Nejvíce nás reprezentují 

Adam a Tadeáš Ulvrovi, Tobiáš a  Šimon Kulvei-

tovi a  dvojčata Holanova a  také nová posila 

Andělka Krušinová.

Oddíl také pořádá 2 závody pro děti místních 

škol a  školek Na  kole Schulzovy sady. Obou 

závodů se zúčastnilo hodně přes sto dětí.

Určitě jsme nezmínili všechny úspěchy, které 

více než 40 závodníků oddílu vybojovalo, a dou-

fáme, že příští rok jich bude ještě více. Hlavně si 

ale přejeme, aby to byla sezona, kde už nebudou 

omezení, která nám nedovolí sportovat.

Luděk Novotný, Carla.Kupkolo.cz

Velká cena 
Podkrkonoší ve šplhu

V neděli 3. října se v hale ve Strži uskutečnila 

Velká cena Podkrkonoší ve šplhu. Závod mužů 

na 8 m laně vyhrál aktuální světový rekordman 

Martin Vacek v čase 5:65 s, závod žen na 4,5 m 

laně vyhrála mistryně ČR Veronika Szabóová 

v čase 4:91 s. Děti šplhaly hlavně na tyči, ale 

mnohé si také vyzkoušely šplh na laně délky

3 nebo 4,5 m. Závodů se zúčastnil i Miroslav 

Šupčík – syn našeho prvního olympijského 

vítěze Bedřicha Šupčíka, na jehož počest byla 

před školou slavnostně zasazena lípa. 

Druhý ročník Velké ceny Podkrkonoší se usku-

teční v neděli 24. dubna 2022. Trénujte! 

Jiří Schreiber, TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem 
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na zimním stadionu pod Hankovým domem

Veřejné bruslení
Neděle 7. 11. 2021, 13:45–15:15 hod.

Středa 17. 11. 2021, 13:00–14:30 hod.

Neděle 21. 11. 2021, 13:15–14:45 hod.

Neděle 28. 11. 2021, 13:15–14:45 hod.

Bruslení s hokejkami
Středa 17. 11. 2021, 11:00–12:15 hod.

Změna programu vyhrazena, sledujte prosím web www.tsdvur.cz.

Pozvánka na hokej
Utkání 2. liga – Sever:

středa 3. 11., 18:00 hod. BK Nová Paka (domácí zápas)

sobota 6. 11., 17:00 hod. Mostečtí lvi (venku)

sobota 13. 11., 17:00 hod. HC Letci Letňany (domácí zápas)

středa 17. 11., 18:00 hod. HC Wikov Hronov (venku)

sobota 20. 11., 17:00 hod. HC Děčín (domácí zápas)

středa 24. 11., 18:00 hod. HC Vlci Jablonec n. N. (venku)

sobota 27. 11., 17:00 hod. HC Draci Bílina (domácí zápas)

středa 1. 12., 18:00 hod. BK Nová Paka (venku)

Časy utkání jsou orientační, sledujte web www.hcrodos.cz.

Jiná Noc venku 2021
Vážení a milí čtenáři, mnozí z vás se účastníte Noci venku, kterou pravidelně 

pořádáme na podporu osob bez domova. Jak loni, tak ani letos ji z epide-

mických důvodů nepořádáme v  jejím běžném formátu, v Hankově domě 

a na náměstí Václava Hanky, ale volíme tuto výzvu. Hlavním cílem benefi ční 

akce Noc venku je upozornit na problematiku osob bez domova a vybrat 

trvanlivé potraviny pro pomoc lidem v nouzi. Solidarita je každý rok obrov-

ská! Díky vám, dárcům, se nám daří každý rok vybrat velké množství potra-

vin, které pomáhá jak klientům našich obou služeb (azylový dům a nocle-

hárna), tak i dalším lidem, kteří pomoc potřebují.

Za tuto pomoc jsme vám nesmírně vděční. Budeme rádi, když se do výzvy 

zapojíte i  letos a  pomůžete nám vybrat dostatek trvanlivých potravin 

na další období. Trvanlivé potraviny je možné nosit jak do azylového Domu 

Žofi e v ulici Bezručova 1006, tak i do odběrných míst, která budou ozna-

čena vývěskou s Nocí venku. Celoročně probíhá výběr potravin například 

v Potravinách Šárky Šnytrové v ulici J. Hory.

Děkujeme všem za podporu a pevně věříme, že příští rok společně uspořá-

dáme 9. ročník Noci venku opět v Hankově domě!

Mgr. Marcela Hauke, ředitelka Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem

19.–21. 11., kostel sv. Jana Křtitele, www.farnost-dvur-kralove.cz

Co se vlastně stalo před 375 lety? V Evropě zuřila třicetiletá válka. V  roce 

1646 se ke  Dvoru Králové nad Labem přiblížilo švédské vojsko a  chtělo 

město dobít a vyplenit. Město však bylo zachráněno. Na památku těchto 

událostí je v  kostele sv. Jana Křtitele umístěna v  hlavním oltáři původní 

socha Panny Marie a tři nástěnné malby na zdi vlevo od oltáře.

Přijďte si s námi tyto události připomenout (více ve vývěskách, na webu):

19. 11., 14:00–17:00 hod. otevřený kostel sv. Jana Křtitele, možnost ztišení se.

20. 11. od 18:00 hod. slavnostní bohoslužba k 375. výročí záchrany města.

21. 11. od 15:00 hod. kulturní program pro veřejnost.

Římskokatolická farnost – Děkanství Dvůr Králové nad Labem

Záchrana města před Švédy

Bohoslužby ve městě
ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV

Římskokatolická farnost – Děkanství Dvůr Králové n. L.

kostel sv. Jana Křtitele, Palackého 99 

každou neděli od 8:00 hod. a od 9:30 hod. 

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ

Náboženská obec CČSH ve Dvoře Králové nad Labem

Husův sbor, Legionářská 1311 

každou neděli od 9:00 hod.

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Farní sbor ČCE 

Sbor českobratrský, nám. Odboje 1128 

každou neděli od 9:00 hod.

Veřejné bruslení v listopadu
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