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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

Divadlo v předplatném: 
BE MY BABY – BUĎ MOJE BEJBY – Ken Ludwig
1. 12. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 460 Kč, 440 Kč, 420 Kč

Jemná a citlivá retrokomedie Divadla Palace Praha dokazující, že v druhém 

se může splést každý a  že na  lásku není nikdy pozdě. Hrají: Vanda Hyb-

nerová, David Novotný, Michaela Sejnová, Miroslav Sebadin a další.

VĚNEČEK TANEČNÍHO KURZU 1
3. 12. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 100 Kč

Slavnostní zakončení tanečního kurzu pro mládež.

VĚNEČEK TANEČNÍHO KURZU 2
4. 12. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 100 Kč

Slavnostní zakončení tanečního kurzu pro mládež.

ANETA LANGEROVÁ:
DVĚ SLUNCE ANEB JAK KRÁSNÉ JE BÝT MILOVÁN
7. 12. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 650 Kč, 590 Kč, 530 Kč

Koncertní turné známé zpěvačky s kapelou a smyčcovým triem.

VĚNEČEK TANEČNÍHO KURZU 3
10. 12. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 100 Kč

Slavnostní zakončení tanečního kurzu pro mládež.

KRÁLOVÉDVORSKÁ TANČÍRNA
11. 12. od 20:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 100 Kč

K tanci hraje DJ Mirek Novotný, zazní hudba od swingu až po nejnovější hity 

hudební scény v taneční úpravě.

4TET
14. 12. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 690 Kč, 650 Kč, 590 Kč

Umělecky plnohodnotný, precizní a přitom osobitý projev tohoto vokálního 

seskupení se snoubí s  již pověstnou dokonalostí a  profesionalitou Jiřího 

Korna. Úžasné vokální výkony, nepřehlédnutelný design kostýmů Marie 

Markové a  Jana Boušky, překvapivě originální pojetí aranžmá a  neotřelé

harmonie Jiřího Škorpíka i  temperamentní herecké a  „taneční“ výkony 

všech aktérů na jevišti – to vše rozhodně nenechá nikoho chladným.

KRÁLOVÉDVORSKÉ VÁNOCE
17. 12., 10:00–17:00 hod., Hankův dům a nám. V. Hanky, vstupné: 50 Kč

Tradiční vánoční trhy s širokou nabídkou vánočních dárků, ukázkami řeme-

sel, dílničkami pro děti. V  programu vystoupí pěvecké sbory Carpe diem 

a Vítězňáček, zahrají a  zazpívají Kantoři, vystoupí dětský folklorní soubor 

Barunka z České Skalice, děti se pobaví u příběhu „Zpátky do Betléma“ kejk-

lířského divadla Teátr. Vstup pro děti do 15 let zdarma.

Koncert Kruhu přátel hudby:
VÁNOČNÍ KONCERT PĚVĚCKÉHO SBORU ZÁBOJ
26. 12. od 17:00 hod., kostel sv. Jana Křtitele, vstupné: dobrovolné

Všem našim příznivcům přejeme klidné prožití vánočních svátků 

a v nastávajícím roce se opět těšíme na setkání v hledišti Hankova domu.

Kino Svět
MC Žirafa
Nenechte si ujít

2 Městské muzeum
ZUŠ R. A. Dvorského

3 Městská knihovna
Top Ten Rock
Veřejné bruslení

4 Úspěchy 
královédvorských 
sportovců

5 Pozvánky na společenské, 
kulturní a sportovní 
akce ve městě

6–8

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

ČERTOVSKÁ NOC
3.–4. 12., 17:00 až 9:00 hod., cena: 220 Kč

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. Případné doložení bezinfekč-

nosti bude upřesněno před akcí dle aktuálních pravidel, sledujte aktuální 

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

Bližší informace u Veroniky Málkové.

Připravujeme na leden:
15. 1. 2022: Den pro kutily

30. 1. 2022: Karneval.

XXVII. ročník celostátní literární soutěže
ZLATÁ TUŽKA
uzávěrka soutěže 14. 1. 2022, slavnostní vyhodnocení 11. 5. 2022

DDM Jednička a Redakce časopisu Krkonoše + Jizerské hory vyhlašují nový 

ročník literární soutěže Zlatá tužka. 

Tentokrát jsou tématy: Veršování – vtipná, hravá či snivá, ale hlavně bás-

nička z  vlastní hlavy; Příběh – vlastní zážitek nebo vymyšlený příběh bez 

tematického a žánrového omezení (ne úvaha či popis); O zvířatech nejen 

z Krkonoš – příběh, jehož hrdiny jsou divoká zvířata. Účastníci budou rozdě-

leni do tří kategorií: A (10–12 let), B (13–15 let), C (16–20 let).

Jeden autor může zaslat do soutěže max. 2 práce, na jedno téma vždy jen 

1 práci! Další práce na jiné téma musí být na zvláštním papíře s vlastní popis-

kou. Pozor! Délka jednoho příspěvku smí být max. 3 stránky formátu A4 při 

velikosti písma 12 a okrajích 1,5 cm. Příspěvky mohou být psány ručně, ale 

musí být čitelné! Pokud budete své práce posílat elektronicky, tak pouze 

v programu Word (= ve formátu doc. nebo docx.) Zaslané práce nebudeme 

autorům vracet.

Soutěžní práce se všemi náležitostmi přijímáme na adrese:

Vladimír Jiřička, DDM Jednička, Spojených národů 1620, 544 01 Dvůr Krá-

lové nad Labem, na e-mailu: vladimir.jiricka@ddmdvurkralove.cz. Obálku či 

e-mail označte heslem „Zlatá tužka“. Uzávěrka soutěže je 14. ledna 2022.

Slavnostní vyhodnocení se uskuteční 11. května 2022.

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 protiepidemická 

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, srdečně vás i  s  dětmi zveme

do Žirafky a věříme, že také v prosinci si v pro-

gramu každý najde, co je mu blízké. Veškeré

aktivity budou podléhat aktuálním epidemi-

ologickým opatřením. Podrobnější informace

naleznete na  našem FB a  webu. V  případě

dotazů nás neváhejte kontaktovat.

VOLNÁ HERNA MC ŽIRAFA:
vstupné: 50 Kč

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

VOLNÁ HERNA PRO RODIČE A DĚTI 
Z OČNÍ ŠKOLY
vstupné: 50 Kč

úterý, čtvrtek 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 pod vedením Bar-

bory Janečkové hravou formou písniček, básni-

ček a  pohybových aktivit. Cílem 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 má sloužit rodičům pro vyří-

zení nezbytných záležitostí. Zábavný program, 

hry, písničky, říkanky, tvořivé činnosti pod vede-

ním dvou laskavých učitelek z  mateřské školy. 

Cena: 100–150 Kč dle délky hlídání. Kapacita

10 dětí. Přihlášení přes rezervační systém.

PODPŮRNÁ SKUPINA KOJÍCÍCH 
MAMINEK
každé úterý od 9:30 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.

TVOŘENÍ PRO DĚTI A RODIČE + 
VOLNÁ HERNA
každý čtvrtek 9:30–10:30 hod. + volná herna 

9:00–12:00 hod, cena: 50 Kč

Budeme si užívat radost z  malování, stříhání, 

lepení, modelování a z práce s přírodními mate-

riály. Není třeba se předem hlásit.

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
neděle 5. 12. od 15:00 hod., Americana bar

Čertovská dětská zábava se spoustou her a tance. 

Upozornění: po dobu konání akce budou uvnitř 

blikat světla. Kapacita 60 dětí + dospělí. Regis-

trace osobně v MC Žirafa nebo na tel.: 773 292 033 

v době otevření volné herny. Cena 80 Kč.

VÍKENDOVÝ SEMINÁŘ SEBELÁSKY
11.– 12. 12., cena: 2.200 Kč

Víkend plný sebepoznávací práce, hovořit 

budeme o  smyslu života a  vztazích. Praktická 

část zaměřená na  techniky sebeléčení, které 

napomohou žít kvalitnější život. Rezervace na 

e-mailu: radana.c@seznam.cz, tel.: 775 174 221.
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1. 16:30
O ČERTOVI A JINÉ VÁNOČNÍ POHÁDKY

animovaný/pohádka, ČR
63 min. 100 Kč

1.–2. 19:00
HLAS LÁSKY

drama/životopisný/hudební, Kanada/Francie, titulky
128 min. 110 Kč

4. 16:30 ENCANTO, animovaný, USA, dabing 110 min. 130 Kč

4.–5. 19:00 PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI, komedie, ČR 109 min. 120 Kč

7. 19:00
FRANCOUZSKÁ DEPEŠE LIBERTY, KANSAS EVENING 

SUN, (12), drama/komedie, USA, titulky, ART
108 min. 110 Kč

8. 14:00
Promítání nejen pro seniory:

PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA  A  KAREL, (12), komedie/drama, ČR
117 min. 60 Kč

8.–9. 19:00
DOKUD NÁS BŮH NEROZDĚLIL

(12), komedie/drama, Itálie, titulky
101 min. 120 Kč

10. 17:30
SNOW FILM FEST 2021

celovečerní festival cestovatelských a sportovních fi lmů
180 min. 100 Kč

11. –12. 16:30
MYŠI PATŘÍ DO NEBE

animovaný, ČR/koprodukční, dabing
87 min. 120 Kč

11. –12. 19:00 KLAN GUCCI, (15), drama/thriller, USA, titulky 164 min. 130 Kč

14. 19:00 PARALELNÍ MATKY, (15), drama, Španělsko, titulky, ART 120 min. 100 Kč

15.–16. 19:00 MACHR NA 30 DNŮ, (15), komedie, Francie, dabing 87 min. 120 Kč

18.–19. 16:30
YAKARI – VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ

animovaný, France, Německo, Belgie, dabing
75 min. 90 Kč

18.–19. 19:00 NĚKDO NA DRUHÉ STRANĚ, (15), horor, Švédsko, titulky 89 min. 120 Kč

21. 19:00 SNY O TOULAVÝCH KOČKÁCH, dokument, ČR, tit., ART 96 min. 110 Kč

22.–23. 19:00 ZNÁMÍ NEZNÁMÍ, (12), komedie, ČR/SR 95 min. 140 Kč

24. 14:00 TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2, pohádka, ČR 100 min. 130 Kč

28. 16:30 ZPÍVEJ 2, animovaný, USA, dabing 110 min. 130 Kč

28. 19:00 PAŘÍŽ, 13. OBVOD, (15), drama, Francie, titulky, ART 105 min. 100 Kč

29. 14:00 KAREL, dokument, ČR 127 min. 60 Kč

29.–30. 16:30 TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2, pohádka, ČR 100 min. 130 Kč

29.–30. 19:00 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2, komedie, ČR 93 min. 130 Kč

Andrea Zaorálková, Královédvorský chrámový sbor

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

Nenechte si ujít

Koncerty Královédvorského chrámového 
sboru a Štědrovečerní zpívání koled
12. 12. od 17:00 hod., kostel Nejsvětější Trojice v Hostinném

18. 12. od 17:00 hod., kostel sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem

24. 12. od 23:00 hod., náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem

V době adventní bude možnost slyšet Královédvorský chrámový sbor na několika koncertech. 

Společně s  Královédvorským chrámovým orchestrem půjde o  koncert v  sobotu 12. prosince od 
17:00 hod. v kostele Nejsvětější Trojice v Hostinném a v sobotu 18. prosince od 17:00 hod. ve Dvoře 
Králové nad Labem v kostele sv. Jana Křtitele. Vrcholem koncertů bude provedení České mše 

půlnoční Jakuba Jana Ryby, zazní i  skladby dalších autorů, jako např. Giacoma Pucciniho, Michaela 

Haydna, Maximiliana Stadlera. Více na www.kchs.cz.

Kromě koncertů pořádá Královédvorský chrámový sbor ve  spolupráci s  městem Dvůr Králové nad 
Labem „Štědrovečerní zpívání koled“ u vánočního stromu na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Krá-

lové nad Labem. Letos to měl být již čtvrtý ročník této milé štědrovečerní akce, ale minulý rok se ne-

uskutečnila z důvodu covidové pandemie. Pevně věříme, že se letos všechny koncerty a zpívání koled 

uskuteční. Přijďte si s námi společně zazpívat vánoční koledy 24. prosince ve 23:00 hod.
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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.

Upozornění: Návštěvníci akcí musí při vstupu předložit jedno ze tří potvr-

zení: očkování, test nebo o prodělání nemoci covid-19. Všichni jsou povinni 

dodržovat hygienická pravidla dle nařízení ministerstva zdravotnictví.

VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ
7. 12. a 16. 12., domy s pečovatelskou službou

Žáci hudebního oboru již téměř dvacet let pravidelně navštěvují Domy 

s pečovatelskou službou ve Dvoře Králové nad Labem, aby klientům zpří-

jemnili adventní čas. V letošním roce se těchto vystoupení zúčastní pěvecký 

sbor Carpe diem pod vedením paní učitelky Jany Machkové, fl étnový sou-

bor Flauti Dolci pod vedením paní učitelky Vlasty Siřišťové a akordeonisté 

pod vedením paní učitelky Markéty Mikulkové.

ADVENTNÍ KONCERT
12. 12., 16:00 hod., Husův sbor

Srdečně zveme na  Adventní koncert naší školy ve  spolupráci s  Husovým 

sborem. Přijďte na  třetí adventní neděli do  tohoto svatostánku společně 

s našimi žáky a učiteli načerpat předsváteční atmosféru.

KRÁLOVÉDVORSKÉ VÁNOČNÍ TRHY
17. 12., 9:00 a 13:00 hod., sál Hankova domu

Pěvecký sbor Carpe diem pod vedením paní učitelky Jany Machkové 

a fl étnový soubor Flauti Dolci pod vedením paní učitelky Vlasty Siřišťové 

vystoupí s vánočním programem na Královédvorských vánočních trzích.

VÁNOČNÍ KONCERT
21. 12., 18:00 hod., sál Špýcharu městského muzea

Rádi bychom vás pozvali na Vánoční koncert naší školy. Uslyšíme rozmani-

tou paletu hudebních nástrojů, stylů a skladeb s vánoční tematikou.

Výstava: UMĚNÍ 20. STOLETÍ
6. 12. 2021 – 25. 2. 2022, Galerie Otto Gutfreunda

Ve  školní galerii bude až do  25. února 2022 výstava žákovských prací 

výtvarného oboru.

V ZUŠ od ledna výuka nejen pro 
děti, budou i kurzy pro dospělé
V rámci doplňkové činnosti budou od ledna 2022 probíhat v ZUŠ R. A. Dvor-

ského Dvůr Králové nad Labem kurzy pro dospělé, které povedou lektoři 

z řad pedagogických pracovníků. Přihlásit se mohou začátečníci i pokročilí.

Lekce v hudebním oboru ve hře na nástroj se řídí momentální nabídkou 

školy. Výuka probíhá podle domluvy s lektorem, neřídí se pevným rozvrhem 

a záleží jen na účastníkovi, jak často má zájem na hodiny hudby docházet. 

V hudebním oboru dále pořádáme kurzy: Hudební teorie, Základy harmo-

nie, Klavírní praxe – doprovody k písničkám atd.

Ve  výtvarném oboru si mohou zájemci vybrat z kurzů: Základy kresby 

a malby nebo Keramika pro dospělé. 

V  tanečním oboru bude probíhat kurz contemporary dance – současný 

tanec.

Celou nabídku kurzů, podmínky, ceny kurzů a  všechny bližší informace 

najdete od 1. prosince 2021 na stránkách školy: www.zusdk.cz – Kurzy pro 

dospělé. Těšíme se na vás.

Vladimíra Matušková, DiS., ředitelka ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem

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 o vánočních svátcích:

21.–23. 12.: 9:00–12:00, 13:00–16:00 hod.

24. 12., 27. 12., 31. 12. 2021 a 1. 1. 2022: ZAVŘENO

25.–26. 12.: 13:00–17:00 hod.

28.–30. 12.: 9:00–12:00, 13:00–16:00 hod.

2. 1. 2022: 13:00–17:00 hod.

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.

Přednáška Bc. Vojtěcha Dolany:
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD 
LABEM – PAVILONY, VÝBĚHY A JEJICH PROMĚNY
čtvrtek 9. 12., 17:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, vstupné: 30 Kč

Abychom docenili nebo navnímali naši dvorskou zoo, musíme se podívat 

do minulosti, jak zoologické zahrady vznikly, jak fungovaly, co se o nich oče-

kávalo a jak vypadají dnes. Na přednášce si povíme o tom, jak dvorská zoo 

tento vývoj refl ektuje a v čem tkví její hodnota co do výběhů a pavilonů. 

Přednáška pojednává v první části o historickém vývoji staveb v zoologic-

kých zahradách, jako jsou pavilony, výběhy a celková tvář zahrad. Druhá část 

přednášky hledá ozvuky vývoje staveb a jejich hodnoty ve dvorské zoo.

Výstava: HISTORICKÉ POSTAVY ČESKÝCH PANOVNÍKŮ 
A JEJICH MANŽELEK – Jarmila Haldová
do 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.

Výstava:
SVĚT KOSTIČEK®
7. 12. – 27. 2. 2022, výstavní sál Špýcharu, vstupné: 80 Kč, 40 Kč

Rádi bychom pozvali všechny příznivce pestrobarevných kostiček 

na výstavu mnoha exponátů z více než 500 tisíc dílků ze stavebnice Lego 

pod názvem „Svět kostiček®“. 

Náplní výstavy bude expozice s městskou tematikou, sestavenou na diora-

matu města s kolejištěm a pohyblivými vlakovými soupravami. Dále se před-

staví také vlastní tvorba vlakových souprav, modely leteckého a raketového 

provozu (Nasa Discovery) a vybrané tovární sety – ediční modely za posled-

ních 25 let, fi lmová tvorba, válečná zóna robotů z  edice Lego® Bionicle® 

a Hero Factory, ale také další zajímavé exponáty ze sbírkových fondů pro-

jektu Svět kostiček. Pro nejmenší stavitele bude ke zhlédnutí část rozsáhlé 

sbírky kousátek, chrastítek, kostiček, minifi gů a hraček z dnes již nevyráběné 

edice Lego® Baby Primo®. 

Tovární sety z různých časových období budou v jednotlivých tematických 

celcích při vzájemném porovnávání představovat na  první pohled patrné 

proporční, hmotové i estetické rozdíly na časové ose dle roku vydání expo-

nátů a  dostupných kostek někdejší produkce společnosti LEGO®. Pro děti 

bude připraven plnohodnotně vybavený dětský koutek, ke stavění ve třech 

sekcích kostky Duplo®, Baby Primo® i Classic – Basic®. Návštěvníci si mohou 

také v pokladně výstavy zakoupit vybrané druhy nových stavebnic Lego® 

za skvělé ceny. Expozice nabídne návštěvníkům velmi zajímavou podívanou 

na  část rozsáhlé sbírky továrních setů (ze sortimentu společnosti LEGO® 

za posledních téměř 40 let její produkce), vlastní „MOC“ tvorby člena česko-

slovenského fóra kostky.org, který se představuje pod přezdívkou Peesko®, 

a dále exponáty dalších vystavovatelů. Zajisté je na co se těšit.
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Mám tě v srdci jak jméno ženy,

každý den tebou okouzlený,

básní se kořím tvojí kráse

i v přišedším podzimním čase

Šedavou mlhou obkroužená,

každý den jiná, přitom stejná,

tvůj hřeben, ohbí nad údolím,

do konce dnů svých neoželím

Lehounký déšť, když přežene se,

pak v nízkém slunci zaleskne se

půloblouk duhy z mračen v dáli,

nad typickým tvým sedlem malým

Rez zmocňuje se travních stébel,

šumění deště střídá ševel 

listoví v hromadném opadu,

od lesů smíšených, od sadů

A barvy, co ještě před chvílí

tebe i krajinu zdobily,

odsunuje do nenávratna,

změna období neúplatná

© Jaroslav Kratěna

Báseň Jaroslava Kratěny

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

VZDĚLÁVÁNÍ V KNIHOVNĚ – PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK 
1. 12. 2021 – 14. 1. 2022

Na  neformální vzdělávací aktivity pro dospělé, které budou probíhat od

1. února 2022, se lze přihlásit osobně v oddělení pro dospělé nebo e-mai-

lem na adrese knihovna@slavoj.cz do 14. ledna 2022.

Španělština pro začátečníky
Lektorka: Silvie Vernerová (koná se v úterý od 17:00 hod. v sálku knihovny).

Němčina pro začátečníky/mírně pokročilé
Lektor: Mgr.  Ladislav Matras (koná se v  pondělí od  17:00 hod. v  sálku 

knihovny). 

Více informací a přihlášky na jednotlivé kurzy jsou uvedeny na stránkách 

knihovny www.slavoj.cz/sluzby v sekci Vzdělávání.

Pohádkoterapie:
JEŽÍŠKOVO PRVNÍ ADVENTNÍ RÁNO 
3. 12. od 13:45 hod., sálek knihovny, vstupné: zdarma

Děti, zajímá vás, jak Ježíšek stíhá obdarovat všechny hodné děti, když je 

to kluk malý jako vy? Jednoduše, pomáhají mu Marie, Josef a tisíce dalších 

pomocníků. Jakých? Tak to si přečteme v příběhu Hany Skálové Ježíškovo 

první adventní ráno. Program je určen pro děti od  7 let. Koná se v  sálku 

knihovny. Vstup zdarma.

Loutková scéna Klíček: ČERT A KÁČA
11. 12. od 15:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 30 Kč, 20 Kč

Maňásková pohádka pro děti v podání loutkového divadla Klíček. Po dobu 

vystoupení bude otevřeno oddělení pro děti.

KRÁLOVÉDVORSKÉ KNIHOMRNĚ
14. 12. od 10:00 hod. (děti do 6 let), sálek knihovny, vstupné: zdarma

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

S knížkou do života – Bookstart. Skřítek Knihovníček nám bude vyprávět 

pohádku o Krtkovi, který přichystal pro své kamarády z lesní mýtiny jedno 

velké vánoční překvapení.

UZAVŘENÍ KNIHOVNY
24. 12. 2021 až 2. 1. 2022

Během vánočních svátků budou v termínu 24. prosince až 2. ledna všechna 

oddělení knihovny uzavřena.

Kolektiv Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem vám 

přeje krásné vánoční svátky, hodně štěstí a radosti do nového roku a těší 

se na shledání s vámi opět v roce 2022.

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

ABRAXAS
pátek 17. 12. od 20:00 hod., předprodej: 200 Kč, na místě: 250 Kč

Abraxas v roce 2016 oslavil již 40. narozeniny a zároveň vydal u Supraphonu 

„Best of – Nekonečný boogie“ se čtyřiceti písněmi skupiny. Koncert je sesta-

ven z hitů kapely ze všech jejích období, takže si každý přijde na to své.

PRAŽSKEJ TUZEX & KRKONOŠSKÉ MATKY
středa 29. 12. od 19:00 hod., vstupné: 150 Kč

Přijďte si mezi svátky užít trochu toho rocku!

Zvičině v podzimním čase

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.

na zimním stadionu pod Hankovým domem

Veřejné bruslení:      Bruslení s hokejkami:
Neděle 5. 12. 2021, 13:30–15:00 hod.    –

Sobota 11. 12. 2021, 13:00–14:30 hod.    11:00–12:15 hod.

Neděle 12. 12. 2021, 13:30–15:00 hod.    –

Sobota 18. 12. 2021, 14:45–16:15 hod.    16:45–18:00 hod.

Čtvrtek 23. 12. 2021, 13:00–14:30 hod.    11:00–12:15 hod.

Pátek 24. 12. 2021, 13:00–14:30 hod.    11:00–12:15 hod.

Sobota 25. 12. 2021, 13:00–14:30 hod.    11:00–12:15 hod.

Neděle 26. 12. 2021, 13:00–14:30 hod.    11:00–12:15 hod.

Pondělí 27. 12. 2021, 13:00–14:30 hod.    11:00–12:15 hod.

Úterý 28. 12. 2021, 13:00–14:30 hod.    11:00–12:15 hod.

Středa 29. 12. 2021, 13:00–14:30 hod.    11:00–12:15 hod.

Čtvrtek 30. 12. 2021, 13:00–14:30 hod.    11:00–12:15 hod.

Pátek 31. 12. 2021, 13:00–14:30 hod.     9:30–10:45 hod.

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

Veřejné bruslení v prosinci
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V  sobotu 23. října 2021 se nejlepší 

mladí šachisté a  šachistky z  celých 

Čech sjeli v Herlíkovicích u Vrchlabí, 

aby strávili podzimní prázdniny 

poněkud jinak než ostatní děti. Celý 

týden bojovali o poháry a medaile, 

ale hlavně o  postup na  Mistrovství 

České republiky v šachu mládeže.

Mladý šachista Michal Stejskal, žák 

9. A  královédvorské ZŠ Podharť, 

který hraje za oddíl TJ Jiskra Hořice, 

podal excelentní výkon a  mezi 

třemi stovkami mladých šachistů 

a šachistek zaslouženě získal stříbrnou medaili, titul vicemistra Mistrovství 

Čech v praktickém šachu v kategorii do 16 let a odvezl si i postup na Mis-

trovství ČR, které se bude hrát na jaře 2022. Gratulujeme. 

Michaela Příhodová

Pozvánka na hokej
Utkání 2. liga – Sever:

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

sobota 4. 12., 18:00 hod. Mostečtí lvi (domácí zápas)

sobota 11. 12., 18:00 hod. HC Letci Letňany (venku)

středa 15. 12., 18:00 hod. HC Wikov Hronov (domácí zápas)

sobota 18. 12., 18:00 hod. HC Děčín (venku)

středa 22. 12., 18:00 hod. HC Vlci Jablonec n. N. (domácí zápas)

sobota 29. 12., 18:00 hod. HC Draci Bílina (venku)

středa 5. 1., 18:00 hod. BK Nová Paka (domácí zápas)

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

Podzimní sokolské aktivity
Podzimní počasí zahnalo dovnitř už i atlety, a tak nyní všechny přijala s ote-

vřenou náručí sokolovna.

Dvě družstva gymnastek se 28. října zúčastnila Mistrovství ČR v Team Gym. 

Družstvo starších žákyň obsadilo v  kategorii Junior II. třináctou příčku 

a  dorostenky se ženami skončily v  kategorii Senior B s  těsnou ztrátou 

na druhé i třetí místo na čtvrté pozici. Ve stejný den naši zástupci společně 

s dalšími účastníky uctili památku 28. října položením kytice k památníku 

odboje. Muži předvedli, co se naučili na  výcviku u  Hradní stráže, který 

absolvovali před týdnem.

První listopadový den připravili cvičitelé pro své cvičence halloweenskou 

zábavnou hodinu. Nejprve si v oddíle předškolních dětí zahráli na čaroděj-

nice, čerty a strašidla, přenášeli dýně, cvičili jízdu na košťatech a rozcvičku 

s nimi a vůbec řádili při netradičním cvičení.

Poté se členové oddílů atletiky, gymnastiky a  všestrannosti rozdělili 

do sedmi družstev, která si sami pojmenovali. Soutěžili Růžoví panteři, Lud-

víčkové, Divný kávový dům, Modrý brambory, Tlustý dýně, Bagři a Brumíci. 

A  v  čem se soutěžilo? Hádaly se strašidelné osobnosti, rozesmívalo se, 

házelo  se duchem, soutěžící překonávali dráhu jako pavouci, chodili 

po tmě po hřbitově, přenášeli dýně, kterých se nebývale urodilo, a před-

váděli netopýří let. Všichni se královsky pobavili. A  jak soutěžní zápolení 

dopadlo? Zvítězili Růžoví panteři před Bagry a Modrými bramborami.

Také jsme uspořádali soutěž v  desetiboji pro královédvorské cvičence. 

Závod proběhl za dodržení všech pravidel a bez diváků. Nejmladším závod-

níkům byly čtyři roky, nejstarším dvacet dva. Všichni prokázali, že je Sokol 

naučil obratnosti, rychlosti i vytrvalosti, což museli dokázat na deseti růz-

ných disciplínách.

Výsledky – předškolní žáci: 1. F. Mitiska, 2. V. Šubr, 3. M. Rousek. Před-

školní žákyně: 1. D. Hulíková, 2. A. Králová, 3. A. Marková. Mladší 

žákyně I.: 1. N. Šťastná, 2. K. Špačková, 3. A. Kilevníková. Mladší žáci I.: 

1. J. Seifrt, 2. J. Janků, 3. J. Špůr. Mladší žákyně II.: 1. E. Erbanová, 2. B. Ježová, 

3. A. Mitisková. Mladší žáci II.: D. Voborník. Starší žákyně III.: 1. A. Hola-

nová, 2. M. Síbrová, 3. A. Rozinková. Starší žáci III.: 1. M. Holan, 2. F. Šturm. 

Starší  žákyně IV.: 1. J. Tomášková. Starší žáci IV.: M. Kubíček. Doros-

tenky: 1.–2. A. Šebková, T. Tomášková. Dorostenci: 1. O. Schreiber. Ženy: 

1. M. Fišerová, 2. E. Špatenková. Muži: 1. M. Poličanský.

Těšíme se na další společně prožité chvíle v sokolovně.

Pavlína Špatenková, TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Osvětlené běžkařské 
okruhy u Safari parku

Velký úspěch i královédvorského 
stolního tenisu

V sobotu 16. října se v Havířově konal celostátní turnaj ve stolním tenisu, 

kterého se v  kategorii U19 účastnil královédvorský rodák a  odchovanec 

stolnětenisového klubu TJ Dvůr Králové nad Labem Dan Janovský, který 

nyní hájí barvy extraligového týmu TJ Sokol PP Hradec Králové 2. Po úspěš-

ném postupu ze základní skupiny mezi nejlepších 24 hráčů se Dan dokázal 

probojovat až do  semifi nále, kde vyřadil turnajovou dvojku a  dlouhodo-

bého mládežnického reprezentanta Adama Štalzera z Ostravy 3:0. Ve fi nále 

poté překvapil celou halu, když přehrál i nejvýše nasazeného hráče Ond-

řeje Květona, aktuálně člena extraligového týmu HB Ostrov Havlíčkův Brod. 

Po výhře 3:1 se tak zaslouženě radoval z prvního místa. Z Havířova si tak 

přivezl vůbec svoji první zlatou medaili z celostátního bodovacího turnaje 

mládeže, a tím zároveň zařídil jeden z největších úspěchů, na kterém má 

podíl i královédvorský stolní tenis.

Petr Šulc, oddíl stolního tenisu TJ Dvůr Králové nad Labem

Michal Stejskal vicemistrem 
Čech v praktickém šachu 

Také pro tuto zimu jsme 

získali povolení od  ředitele 

Safari parku Dvůr Králové 

Přemysla Rabase vytvořit 

před areálem běžkařský 

areál. Obrovskou výhodou 

rozlehlých parkovišť zoo je 

celonoční osvětlení, které 

umožní veřejnosti přijít si 

protáhnout tělo i  odpoledne 

a večer po práci, nebo naopak 

brzo ráno před odchodem do práce. Další výhodou je možnost „hospodařit“ 

s napadaným sněhem. Už minulou zimu jsme ověřili, že i jen malé množství 

pečlivě upraveného sněhu je schopno odolat několikadenní oblevě. Běžko-

vat u zoo tak bude možné i v případě, že všude jinde sníh roztaje. 

Pomozte s přípravou nejen běžkařského areálu u zoo, ale i dalších běžkař-

ských tratí na Královédvorsku dobrovolným příspěvkem na transparentní 

účet číslo: 2301936506/2010 (Spolek pro Dvorek). Prosíme použijte i  va-

riabilní symbol VS 111.

Jan Holan, koordinátor projektu
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