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Hankův dům
Předprodej vstupenek (kavárna Hankův dům),
e-mail: mannova.lenka@hankuv-dum.cz, 
tel.: 499 320 110;  www.hankuv-dum.cz

RÁKOSNÍČEK A JEHO RYBNÍK
3. 11. od 8:30  a 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 50 Kč
Veselá dobrodružství malého zeleného skřítka Rákosníčka, která prožívá 
ve  svém kouzelném rybníku Brčálníku. Pořad divadla Scéna Zlín pro děti 
MŠ a I. ročníky ZŠ.

PIAF ZNÁMÁ NEZNÁMÁ
5. 11. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 130 Kč
Hudebně literární pouť za  slavnou francouzskou šansoniérkou Edith Piaf, 
jejíž život je zahalen rouškou mýtů, dohadů a  legend. V  roli Momone  
pražská herečka Jana Hermachová nebo Eva Kriz – Lifková, klavír – Milan 
Dvořák.

RODINA JE ZÁKLAD STÁTU – hra v předplatném
12. 11. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 340 Kč, 320 Kč
Anglická komedie v podání divadla Palace Praha. Hra o váženém lékaři, kte-
rému nečekaná zpráva o jeho otcovství obrátí život naruby. 
Hrají: Miroslav Etzler, Vanda Hybnerová, Sabina Laurinová a další.

STÍNADLA SE BOUŘÍ
18. 11. od  8:30 a 10:30 hod., sál Hankova domu, vstupné: 60 Kč
Pokračování kultovní klukovské románové trilogie navazující na již úspěšně 
uvedenou první část Záhada hlavolamu. Divadlo AHA Praha, představení 
pro II. stupeň ZŠ.

BESEDA S OBČANY 
18. 11. od 17:00 hod., sál Hankova domu
Beseda senátora Jiřího Hlavatého a starosty města Jana Jarolíma s občany.

NOC VENKU – 2. ročník
19. 11. od 18:00 hod., náměstí Václava Hanky, vstupné: trvanlivé potra-
viny v hodnotě cca 50 Kč
Benefiční projekt na podporu osob bez domova. Filmy, přednášky, diskuse, 
příběhy bezdomovců, spaní na náměstí Václava Hanky. Pro ty, co se rozhod-
nout spát venku: nezapomeňte spacák a karimatku.

428. koncert KPH: 
PAVEL VORÁČEK – klavír, PETR MACEČEK – housle
24. 11. od 19:00, sál Hankova domu, vstupné: 130 Kč
Komorní večer sestavený ze skladeb B. Smetany, A. Dvořáka a B. Martinů.

POUTNÍCI SLAVÍ 45 LET 
26. 11. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 160 Kč
Koncert známé české bluegrassové skupiny.

NA CESTÁCH COUNTRY
27. 11. od 8:30 a 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 50 Kč
Hudební pořad pro děti o  dějinách country a  bluegrassu. Hrají a  zpívají 
Poutníci z Brna.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
29. 11. od 17:00 hod., náměstí T. G. Masaryka
Účinkuje Trio Diamantes, ohňostroj na závěr. Na zahřátí svařené víno, trdelník.

Městské muzeum
út–ne: 9:00–12:00 hod. a 13:00–17:00 hod.
www.muzeumdk.cz

POZNÁVEJ SE
5. 10. 2015 – 17. 1. 2016, výstavní sál v budově Špýcharu, 
vstupné: 80 Kč, 40 Kč
Putovní výstava je kombinací hry, zábavy a poučení. Na šedesáti exponá-
tech zapůjčených z  libereckého centra vědy a  zábavy iQlandie si mohou 
návštěvníci vyzkoušet, jak funguje lidské tělo a  smysly, ale také jak nás 
mohou smysly klamat. Chcete si posedět na hřebících jako fakír, pokusit se 
sestavit lidské tělo, vyzkoušet pevnost své ruky, otestovat vlastní čich, zjistit 
citlivost svého sluchu, poznat rychlost své reakce i sílu svého stisku? Už jste 
někdy viděli kompletní otisk svého těla, měli možnost si vyzkoušet Brail-
lovo písmo, projít se na chůdách či projet se na pedálu? Změřit si můžete 
hlasitost výkřiku, hloubku předklonu, rozpětí rukou, elektrický odpor svého 
těla či krevní tlak. To vše a mnoho dalšího je součástí putovní interaktivní 
výstavy Poznávej se.

KRÁLOVÉDVORSKO: KRÁSA ZA HUMNY II. 
19. 11. od 17 hod., přednáškový sál v budově Špýcharu, vstupné: 30 Kč
Přednáška prof. Tomáše Mervarta o známých i méně známých místech Krá-
lovédvorska bude doplněna promítáním krásných fotografií.

KAREL BAUER: CESTY II.
5.– 26. 11., výstavní sál Staré radnice, vstupné: 20 Kč, 15 Kč
Rodák ze Dvora Králové nad Labem a člen Fotoklubu Omega Hradec Krá-
lové Karel Bauer představí soubor fotografií ze svých cest po světě. Prostřed-
nictvím krásných fotografií se návštěvníci dostanou na místa známá i méně 
známá a pohledem fotografa uvidí nevšední obrazy měst, přírody a lidí.

SOUTĚŽ „VYMÁČKNI SE!“
Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem vyhlašuje fotografickou sou-
těž pro návštěvníky výstavy Poznávej se. Podrobná pravidla a návod, jak se 
soutěže zúčastnit, naleznete na facebookových a webových stránkách měst-
ského muzea www.muzeumdk.cz.

Loutkové pohádky
Baba Jaga, neděle 8. 11. od 16:00 hod., přednáškový sál v  budově 
Špýcharu městského muzea, vstupné: dobrovolné
Loutková pohádka pro nejmenší děti v podání divadélka Zvoneček.

Pejsek a kočička, sobota 14. 11. od 15:00 hod., sálek městské 
knihovny, vstupné: 20 Kč, 10 Kč
Maňásková pohádka pro děti v podání loutkového divadla Klíček. Po dobu 
vystoupení bude otevřena literární čajovna a oddělení pro děti.

Kocour v botách, neděle 21. 11. od 16:00 hod., přednáškový sál 
v budově Špýcharu městského muzea, vstupné: dobrovolné
Loutková pohádka pro nejmenší děti v podání divadélka Zvoneček.

Potopený zvon, neděle 29. 11. od 16:00 hod., přednáškový sál 
v budově Špýcharu městského muzea, vstupné: dobrovolné
Loutková pohádka pro nejmenší děti v podání divadélka Zvoneček.
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Kino Svět www.kino-svet.cz nebo tel.: 499 320 403 
e-mail: kino.svet@tiscali.cz

1. 19:00 FAKJŮ PANE UČITELI 2, (15), komedie, SRN, dabing 115 min. 120 Kč

3. 19:00 TAKOVEJ BAREVNEJ VOCAS LETÍCÍ KOMETY 
dokumentární, ČR, ART 101 min. 80 Kč

4.–5. 19:00 LABYRINT: ZKOUŠKY OHNĚM (ve st 3D)
(12), akční thriller, USA, titulky 132 min. 2D: 100 Kč 

3D: 130 Kč

6. 
7.

19:00
21:00 SPECTRE, (15), akční/dobrodružný, VB/USA, titulky 150 min. 120 Kč

7.–8. 16:00 PAN (v so 3D), dobrodružný/rodinný, USA, dabing 111 min. 2D: 110 Kč 
3D: 130 Kč

7. 
8.

18:30 
19:00 ZTRACENI V MNICHOVĚ, komedie/drama, ČR 105 min. 120 Kč

10. 19:00 FIGAROVA SVATBA, záznam opery, Itálie, ART 205 min. 260 Kč

11.–12. 19:00 CELEBRITY S. R. O., komedie, ČR 103 min. 120 Kč

14.–15. 16:30 V HLAVĚ (v so 3D), animovaný, USA, dabing 102 min. 2D: 80 Kč 
3D: 130 Kč

14.–15. 19:00 OTCOVÉ A DCERY, (12), drama, Itálie/USA, titulky 116 min. 120 Kč

17. 19:00 SCHMITKE, (15), komedie, ČR/SRN, ART 94 min. 100 Kč

18.–19. 19:00 GANGSTER KA, (12), krimi/thriller, ČR 100 min. 100 Kč

20. 19:00 ED SHEERAN: JUMPERS FOR GOALPOSTS 
záznam koncertu, VB, titulky 100 min. 200 Kč

21.–22. 16:00 PROČ JSEM NESNĚDL SVÉHO TAŤKU (v so 3D),
animovaný/rodinný, Francie, dabing 95 min. 3D: 115 Kč 

3D: 140 Kč

21.–22. 18:00 HUSÍ KŮŽE (v so 3D), hororová komedie, USA, dabing 104 min. 2D: 130 Kč 
3D: 165 Kč

24. 19:00 MLÁDÍ, (12), drama, Itálie/VB/Francie, titulky, ART 118 min. 80 Kč

25.–26. 19:00 HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 2. ČÁST (ve st 3D)
(12), dobrodružný/akční, USA, titulky 136 min. 2D: 120 Kč 

3D: 150 Kč

28.–29. 16:30 SNOOPY A CHARLIE BROWN. PEANUTS VE FILMU 
(v so 3D), (12), animovaný, USA, dabing 88 min. 2D: 120 Kč 

3D: 130 Kč

28.–29. 19:00 GANGSTER KA: AFRIČAN, (15), krimi/drama, ČR 98 min. 130 Kč

Program Kina Svět na měsíc listopad najdete na internetových stránkách www.kino-svet.cz.

MC Žirafa
MC Žirafa, náměstí T. G. Masa-
ryka 2 (vpravo vedle IC), 
e-mail: info@mc-zirafa.cz, 
www.mc-zirafa.cz, 
tel.: 773 292 033

PRAVIDELNÝ 
PROGRAM
pondělí, čtvrtek, pátek: 9:00–
12:00 hod. 
V  pondělí volná herna, ve  čtvrtek Klub 
miminko (rodiče s kojenci a dětmi do 1,5 roku),  
v pátek Školka nanečisto.

CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ, MASÁŽE 
KOJENCŮ, PORADNA
každou středu od 16:30 hod.
Program: od  16:30 hod. masáže kojenců, 
od  17:00 hod. cvičení maminek (těhotné  
+ maminky s  kojenci), od  17:45 hod. poradna 
(předporodní příprava, kojení, péče o  dítě). 
Nutno objednat. Cena: 80 Kč (masáže + cvi-
čení), samostatně 50 Kč. Mgr.  J. Bartoňová,  
tel.: 606 171 014.

RELAXAČNÍ DOPOLEDNE  
S ŽIRAFKOU
čtvrtek 5. 11. od 10:00 hod., vstupné: 25 Kč
Přijdte si k nám před začátkem vánočního 
shonu odpočinout a načerpat nové síly. Zku-
šená masérka pí. Matátková nám se svojí kole-
gyní předvede masážní techniky, pedikúru, 
líčení a  mnohé jiné.

BESEDA O PRACÍCH PROSTŘEDCÍCH
čtvrtek  12. 11. od 10:00 hod., vstupné: 25 Kč
Zavítejte mezi nás poslechnout si naší ambasa-
dorku tentokrát na téma prací prostředky a naši 
nejmenší.

ŽIRAFČINA PORADNA
čtvrtek  19. 11., 10:00–12:00 hod., vstupné: 30 Kč
Tradiční Žirafčina poradna s Mgr. Janou Bartoňo-
vou, tentokrát na téma „Dítě a zvládání hněvu“.

ZUŠ R. A. Dvorského
náměstí T. G. Masaryka 83, Dvůr Králové n. L.  
www.zusdk.cz, 
ředitelka: Mgr. Iva Černá: cerna@zusdk.cz,  
tel.: 499 321 035, 
zástupkyně ředitelky: Vladimíra Matušková, DiS., tel.: 603 186 263
Otevírací doba galerie O. Gutfreunda: po–pá od 9:00 do 17:00 hod.

OHLÉDNUTÍ JAROSLAVA ČERNÉHO – výstava
do 9. 11., pondělí–pátek 9:00–17:00 hod., galerie Otto Gutfreunda
Ve  školní galerii Otto Gutfreunda probíhá výstava královédvorského 
sochaře Jaroslava Černého věnovaná k  jeho nedožitým 65. narozeninám. 
Zve Sdružení rodičů a přátel ZUŠ R. A. Dvorského.

Divadelní představení „ODPOLEDNE V KNIHOVNĚ“
4. 11., sál školy, od 9:00 hod. představení pro studenty gymnázia  
              od 19:00 hod. představení pro veřejnost
Divadelní představení žáků literárně-dramatického oboru vás zavede 
do malé městské knihovny, v níž se stanete svědky setkání různých povah 
a generací.

MAŽORETKY ANABEL 
8. 11. od 10:00 hod., tělocvična ZŠ Podharť
Soustředění Twirlingu I. a  II. skupiny žákyň mažoretek s  královédvorskou 
rodačkou Terezou Rejlovou.

VERNISÁŽ JANA HRUBÉHO, 12. 11. od 18:00 hod., sál školy
Jan Hrubý, který je známý svým kresleným humorem, vystaví v galerii školy 
svá grafická díla. Výstava potrvá do 11. 12. 2015.

ORCHESTR DVORNÍCH MÚZ
22. 11. od 17:00 hod., kostel sv. Jana Křtitele 
Školní orchestr na benefičním koncertě pro obnovu židovského hřbitova.

KONCERT PRO SV. CECÍLII, 23. 11. od 18:00 hod., sál školy
Vystoupení žáků houslové třídy paní učitelky Jany Kovářové věnované 
sv. Cecílii, patronce hudebníků.

LISTOPADOVÝ KONCERT, 26. 11. od 18:00 hod., sál školy
Další z pravidelných koncertů, na kterém vystoupí žáci hudebního oboru. 
Slovem provedou žáci oboru literárně-dramatického.

PĚVECKÝ SBOR CARPE DIEM, 29. 11. od 16:30 hod., Mostek
Vystoupení sboru pod vedením paní učitelky Jany Machkové u příležitosti 
rozsvícení vánočního stromu.

ZC Zálabí – program koncertů
WOHNOUT, 6. 11. od 21:00 hod., vstupné: 250 Kč, předprodej: 200 Kč
VAŤÁK, DIVOKEJ BILL REVIVAL, 14. 11. od 21:00 hod., vstupné: 150 Kč
VOXEL, SEBASTIAN LIGHT & LOVE
20. 11. od 21:00 hod., vstupné: 180 Kč, předprodej: 140 Kč
VISACÍ ZÁMEK, 28. 11. od 21:00 hod., vstupné: 250 Kč, předprodej: 200 Kč
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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

POHLED SKRZ OBJEKTIV – výstava, do 30. 11.
Výstava fotografií s motivem města Dvůr Králové nad Labem. Soutěž byla 
vyhlášena k 745. výročí od první písemné zmínky o našem městě v listopadu 
2014. V prostorách knihovny je k vidění výběr z 200 odevzdaných soutěž-
ních fotografií.

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU 
28. 11. od 13:00 hod., sálek knihovny
Sobota před první adventní nedělí patří v knihovně již tradičně nejen pro-
deji knih pro děti za snížené ceny a registraci do knihovny zdarma, ale také 
výtvarným dílnám, zdobení perníčků, výrobě malých vánočních dárků a dal-
ším drobným aktivitám. Také letos bude umístěn v oddělení pro děti obchů-
dek, ve kterém lze nakoupit pouze za moriony lovců perel. V čajovně bude 
připraveno občerstvení jak pro děti, tak pro dospělé. Jste srdečně zváni.

Nenechte si ujít
Přijďte na první adventní koncert
V neděli 29. listopadu se od 16 hodin uskuteční v evangelickém kostele 
první adventní koncert, na kterém vystoupí Královédvorský komorní sbor, 
řízený sbormistrem Petrem Růžičkou. 
Uslyšíte vybrané písně, které sbor v průběhu třicetileté činnosti nacvičil 
a úspěšně přednesl na koncertech doma i v zahraničí. Zazní hudba rene-
sanční, sbory duchovní, úpravy lidových písní a závěr bude patřit hudbě 
vánoční. Těšíme se na vás, na posluchače každoročních adventních kon-
certů. Královédvorský komorní sbor tímto vystoupením ukončí svoji třice-
tiletou činnost.

Petr Růžička, sbormistr

Coca-Cola Vánoční kamion na náměstí T. G. Masaryka
Dvůr Králové nad Labem se letos stane místem, kde zastaví Coca-Cola 
Vánoční kamion. Program plný zábavy především pro děti se uskuteční 
na  náměstí T. G. Masaryka v  pondělí 14. prosince od  16:00 do  18:00 hod. 
Nasvícený kamion přijede v 16:30 hod.

(mik)

Královská věnná města
Hradec Králové
HUDEBNÍ FÓRUM HRADEC KRÁLOVÉ 2015, 3.–12. 11. (www.hfhk.cz)
CINEMA OPEN 2015, 20.–21. 10. (www.cinemaopen.cz)

Jaroměř
UKONČENÍ TURISTICKÉ SEZONY V JOSEFOVĚ, 1. 11.
www.pevnostjosefov.cz
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU NA NÁMĚSTÍ, 28. 11.
www.jaromer-josefov.cz
ADVENT V MĚSTSKÉM MUZEU, 28. 11. (www.muzeumjaromer.cz)

Trutnov 
35. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL TRUTNOVSKÝ PODZIM,
9. 10.–18. 11. (www.uffo.cz)

Chrudim
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU, 29. 11. (www.chrudimdnes.cz)

Vysoké Mýto
VÁNOČNÍ KUJEBÁCKÝ JARMARK, 28. 11. (www.vysoke-myto.cz)

Polička
PIVOVARNICTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI A NA POLIČSKU
28. 11. 2015 – 17. 1. 2016 (www.cbmpolicka.cz)
HRADNÍ ADVENT NA SVOJANOVĚ, 28. 11. – 13. 12. (www.svojanov.cz)

Mělník
PRŮVOD SVATÉHO MARTINA, 10. 11. (www.melnik.cz)

DDM Jednička
Dům dětí a mládeže Jednička, Spojených národů 1620, Dvůr Král. n. L.,
Bližší informace v DDM Jednička na tel.: 499 320 353.
Sylvie Černotová – 775 320 373, sylvie.cernotova@ddmdvurkralove.cz
Dana Kudrnovská – 775 621 550, dana.kudrnovska@ddmdvurkralove.cz
Bc. Vladimír Jiřička – 775 621 550, vladimir.jiricka@ddmdvurkralove.cz

CESTA DO PRAVĚKU
10.–13. 11., otevřeno 9:00–12:30 a 13:00–14:30 hod., vstupné: 15 Kč, 10 Kč
Výstavka zkamenělin, připravená ve  spolupráci s  M. Voňkou, je určená 
zejména žákům základních škol, rádi ale uvítáme všechny návštěvníky, 
děti i  dospělé. Jednotlivé etapy pravěku vám představíme na  obrázcích 
i  v  podobě vystavených fosilií. Najdete tu zkamenělá dřeva, část kostry 
mesosaura, zub jeskynního medvěda i mnoho dalších zajímavých exponátů. 
Školní a jiné kolektivy prosíme o předchozí nahlášení návštěvy. Vstupné děti 
do 15 let 10 Kč, dospělí 15 Kč. Bližší informace u V. Jiřičky.

USPÁVÁNÍ STRAŠIDEL
11. 11. od 17:00 hod., začátek u DDM Jednička, vstupné: dobrovolné
Zveme všechny děti a  rodiče s  dětmi na  podvečerní akci plnou strašidel 
a  strašidýlek. Děti čeká cesta po  strašidelných stanovištích, plnění drob-
ných úkolů a společné uspávání všech strašidel. Start je možný jen v čase 
17:00 až 17:30 hod.! Bližší informace u S. Černotové.

ŠÍPY ROBINA HOODA, 12. 11., 15:00–17:00 hod. 
Jednička připravila pro zájemce o lukostřelbu sportovní odpoledne, kde si 
mohou vyzkoušet svoje střelecké dovednosti. Hlásit se mohou děti od 10 
let. Startovné je 15 Kč. Přihlášky nejpozději do 6. 11. 2015. Bližší informace 
u D. Kudrnovské.

BAZAR PODZIMNÍHO A ZIMNÍHO OBLEČENÍ, OBUVI 
A SPORTOVNÍCH POTŘEB, 18.–20. 11.
Tradiční bazar použitého podzimního a zimního oblečení všech velikostí, 
obuvi a  sportovních potřeb. Věci přijímáme nepoškozené a  čisté 18. 11. 
od 7:30 do 17:30 hod., prodáváme 19. 11. od 7:30 do 17:30 hod. a 20. 11. 
vracíme neprodané věci. Bližší informace u D. Kudrnovské.

ADVENTNÍ SALZBURG A KRAMPUSLAUF 
sobota 21. 11., cena: 1140 Kč
Pojeďte s námi ve velmi brzkých ranních hodinách nasát vánoční atmosféru 
do  Salzburgu, kde si s  průvodcem projdeme město: zámek Mirabell, sal-
cburský dóm, rodný dům Mozarta. Navečer přejezd do  malebného měs-
tečka Schladming na největší průvod čertů Krampuslauf v Evropě. Přihlášky 
a  platby nejpozději do  6. 11. 2015. Cena 1140 Kč. Cena nezahrnuje vstu-
penky na čerty (7 eur) a pojištění. Bližší informace u L. Pospíšilové.

PODZIMNÍ HUMANITÁRNÍ SBÍRKA 
23.–27. 11., 8:00–17:00 hod.
Mezi námi je stále více lidí, kteří potřebují rychlou pomoc. I vy jim můžete 
pomoci tím, že darujete především podzimní a  zimní oblečení všech veli-
kostí, které vám doma v  šatníku zabírá místo. Darovat můžete také lůžko-
viny, ručníky, utěrky, zbytky látek, závěsy, záclony, deky, spací pytle, péřové 
přikrývky. Sbírka poputuje do Diakonie Broumov, kde vaše dary rozdělí těm, 
kteří je potřebují. Věci noste zavázané v  pevných igelitových pytlích nebo 
krabicích do DDM od 8:00 do 17:00 hod. Bližší informace u D. Kudrnovské.

ČERTOVSKÁ NOC, 27.–28. 11., pátek 17:30 – sobota 10:00 hod.
Zveme všechny děti od 6 let na tradiční čertovskou přespávačku do Jed-
ničky. Je pro vás připravena nejenom čertovská nadílka, ale i vyrábění a čer-
tovské hry. Cena: 150 Kč (včetně večeře, snídaně, ubytování, nadílky a mate-
riálu). Přihlášky do 20. 11. 2015. Bližší informace u V. Málkové.

NAD BETLÉMEM SVÍTÍ HVĚZDA 
30. 11. – 4. 12., 8:00–12:30 a 13:30–16:00 hod., vstupné: 15 Kč, 10 Kč
Tradiční výstava betlémů pořádaná Jedničkou ve  spolupráci s  městským 
muzeem a Královédvorskými betlémáři. Pozor, tentokrát v sále Staré rad-
nice! Menší i  větší jesličky a  betlémy ze dřeva, papíru, keramiky a  jiných 
materiálů navodí blížící se atmosféru Vánoc. Bližší informace a  přihlášky  
u V. Jiřičky.

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC
7. 12.: Zdobení vánočního stromečku v ZOO Dvůr Králové. 
16. 12.: Vánoční turnaj v bowlingu.
12. 12.: Rodinné výpravy adventní Prahou.
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Seriál o stromech pokračuje, soutěžte s námi o hodnotné ceny
Připravili jsme další díl seriálu o  stromech, ve  kterém se inspirujeme Keltským 
stromovým kalendářem. Vzhledem k  omezenému prostoru NKR je celý text  
s vítěznými fotografiemi zveřejněn v nezkrácené verzi na stránkách www.mudk.cz.

Měsíc listopad je zasvěcen těmto stromům: 
topol (1.–10. 11.), kaštanovník (11.–20. 11.), jasan (21.–30. 11.).

Topol (1.–10. 11.)
Topol neodmyslitelně patří k  české krajině. Na  přelomu  
18. a 19. století se zakládaly četné topolové aleje, které se podí-
lely na utváření charakteristického rázu venkovské krajiny, kterou 
známe například z děl Mikoláše Alše. Topoly jsou vysoké, ušlech-
tilé rychle rostoucí stromy, pěstované též k  produkci biomasy. 
Existuje kolem 30 druhů a jsou schopny neustálého křížení. Hlas 
topolu jen stěží přeslechneme – sebemenší závan větru rozezní 
všechny jeho listy, které šumí jako proud řeky či vodopád. Ne 
nadarmo ho potkáváme právě tam, kde je voda. Kůra z mladých 
stromů a jejich pupeny jsou poživatelné, v dobách nouze zachrá-
nily nejednu rodinu před hladem.
Typická charakteristika lidí narozených ve  znamení topolu: atraktivní, 
nároční, rozporuplní.
Kaštanovník (11.–20. 11.)
Kaštanovník pochází ze Středomoří. Je to mohutný teplo-
milný strom se vznosnou kulovitou korunou a dekorativ-
ními listy, poskytující blahodárný stín i v těch největších 
parnech. Plody dozrávají v září až v říjnu a ihned po opadu 
je lze sbírat. Chuť kaštanů je jemná a nasládlá, podobná 
oříškům. V dřívějších dobách se užívaly k výkrmu prasat. 
Dřevo poskytuje nekvalitní palivo, ale výtečné dřevěné 
uhlí. Kaštanovník býval vysazován do  zámeckých parků a  zahrad, kde se 
stával opravdovou ozdobou – je to tedy solitérní strom, potřebující ke své 
prosperitě náležitý prostor. Lidé si často spojují jedlý kaštan s u nás zná-
mým jírovcem maďalem. Každý z nich však patří do jiné čeledi: kaštanovník 
jedlý do čeledi bukovité, zatímco jírovec maďal do čeledi jírovcovité.
Typická charakteristika lidí narozených ve znamení kaštanovníku: spraved-
liví, stateční, tvrdohlaví.
Jasan (21.–30. 11.)
Jasan je stromem kvetoucím ještě před olistěním. Je 
náročný na dostatek světla a hodnotnou půdu, vyskytuje 
se od nížin po nízké horské polohy. Je citlivý na klimatické 
výkyvy, škodí mu silné mrazy, naopak dobře snáší trvale 
vanoucí vítr. Nehodí se do  průmyslového prostředí. Pro 
svoji vynikající výmladnost v minulosti sloužil jako okles-
tová dřevina, kde se mladé větvičky (oklest) využívaly jako 

krmivo pro dobytek v zimním období. Kůra nacházela uplatnění v lidovém 
léčitelství. Často byl vysazován u selských stavení jako ochrana před šíře-
ním požárů. Své místo našel též v krajinářství.
Typická charakteristika lidí narozených ve  znamení jasanu: chytří, věrní, 
oblíbení.

Soutěžní úkol na měsíc listopad:
Najděte v našem městě topol, kaštanovník nebo jasan, strom vyfoťte a foto-
grafii zašlete e-mailem na adresu noviny@mudk.cz nebo v papírové podobě 
doneste do městského informačního střediska (náměstí T. G. Masaryka 2) 
do 17. listopadu 2015. K fotografii připište i místo (např. adresu nebo GPS 
souřadnice), na kterém strom roste. Pokud se ke stromu váže nějaký zají-
mavý příběh, případně víte, kdy a kým byl strom vysazen, můžete to také 
připsat. Autoři nejhezčích fotografií budou odměněni. Ceny pro měsíc lis-
topad v podobě 3 vánočních stromečků poskytly Lesy města Dvůr Králové 
nad Labem, s. r. o.

Výherci z minulého měsíce:
• Mateřská škola Lipnice – jeřáb, který letos na počátku října vysadily spo-

lečnými silami děti a učitelky na zahradě mateřské školy (vlevo);
• Radovan Kremlička – javor v parku Schulzovy sady (uprostřed);
• Petra Brožová – ořešák v ulici Sadová (vpravo).
Dárkové balíčky od společnosti EKO-KOM, a. s., byly výhercům zaslány.

Tip na výlet: Navštivte do podzimní palety barev zahalený park v Lázních 
Bělohrad, známý pod názvem Bažantnice.

Ing. Dušan Sedláček, místostarosta

Přednáška v ZOO
Z NÁCHODA DO MONAKA  
A ZPÁTKY 
přednáška Martina Adámka 
4. 11. od 18:00 hod., galerie Tengenenge, vstupné: zdarma
V létě 2004 se sedm českých cyklistů vydalo na cestu do Monaka. Všichni 
si výbavu potřebnou pro více než měsíční cestu vezli na kolech, jeli bez 
doprovodného vozidla. Během cesty se skupina různě dělila podle indivi-
duálních požadavků. Vyprávění Martina Adámka o cestě dlouhé 3700 km je 
provázeno projekcí více než 450 fotografií. Vstup na přednášku do zoo přes 
recepci hotelu Safari po 17:30 hod. zdarma.

ZOO Dvůr Králové

Tenisový oddíl hostil další 
celorepublikový turnaj
Ve  výběrovém řízení Českého teniso-
vého svazu získal královédvorský klub 
další významný celorepublikový tur-
naj. Poslední zářijový víkend se v are-
álu TC Dvůr Králové, z. s., sešly mladší 
žákyně, aby se utkaly v turnaji katego-
rie B. Do klubu se sjelo 33 hráček nejen 
z  našeho kraje, ale i  z  velkých oddílů, 
jako jsou Agrofert Prostějov, TK Sparta 
Praha, TK Rožnov a  mnoha dalších. 
Z  našeho oddílu nás reprezentovala 
Bára Výprachtická, Eliška Jansová, 
Tereza Hřebačková a Emma Roháčová. 
Pro Báru to byl její poslední turnaj v této kategorii a opravdu se jí povedl. 
Ve  dvouhře získala stříbrnou medaili a  ve  čtyřhře obsadila se svou spolu-
hráčkou první místo a získala zlato. Všechny naše hráčky bojovaly s velkým 
nasazením a jsou pro nás příslibem kvalitních výsledků v budoucích letech. 
Tento turnaj, společně s  Juta Cupem a  turnajem starších žáků kategorie 
A,  patřil mezi nejkvalitnější, které jsme letos uspořádali. Věříme také, že 
nabyté zkušenosti uplatní naše hráčky v následující sezoně a přejeme jim 
mnoho úspěchů. Tímto děkujeme městu Dvůr Králové nad Labem a Králo-
véhradeckému kraji, že nás v naší činnosti finančně podporují a díky jejich 
podpoře můžeme tyto akce pořádat.

Skupina Sport, TC Dvůr Králové, z. s.

HC Rodos Dvůr Králové
PŘIJĎTE FANDIT NA HOKEJ – DOMÁCÍ ZÁPASY 
Listopad 2015 čas  soupeř
Neděle 1. 11.  od 17:00 hod.  HC Jičín
Neděle 8. 11.  od 17:00 hod.  Spartak Nové Město
Neděle 15. 11.  od 17:00 hod.  BK Nová Paka
Středa 18. 11.  od 18:00 hod.  SK Třebechovice
Středa 25. 11.  od 18:00 hod.  Stadion Nový Bydžov
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Úspěchy skokanů na trampolíně
V tělocvičně 
TJ Sokol 
Dvůr Krá-
lové nad 
Labem se  
3. října 2015 
konal závod 
pro zájemce 
o  skoky 
na  trampo-
líně Podzvi-
činský skokánek. Závod byl určen pro začínající závodníky skákající jedno-
duché sestavy i pro pokročilejší od 6 do 15 let. Této možnosti využili zástupci 
tří trampolínových oddílů, a  to Sokol Praha Žižkov, TJ Aero Odolena Voda 
a domácí závodníci TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem. 
Ti předvedli nejlepší výkony v kategorii žáků ročník 2007–2004, kde zvítě-
zil Erik Motal a druhé místo obsadil Tobiáš Kulveit. V kategorii žáků ročník 
2003–2001 neměl náš závodník Josef Drtina soupeře, a tak si v klidu vyzkou-
šel své sestavy na mistrovství republiky žactva. Našim žákyním v kategorii 
2003–2001 se tak nedařilo. Michaela Hrnčířová obsadila 4. místo a Karolína 
Vognarová, která měla nejlepší provedení povinné sestavy, volnou sestavu 
nedokončila a obsadila 5. místo. Závod proběhl za podpory města Dvůr Krá-
lové nad Labem, které přispělo na odměny pro závodníky, pana Skalického, 
který zapůjčil podium pro rozhodčí, a dobrovolných trenérů a rodičů, za což 
všem děkuji.

Jaromír Bek, TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Již 26. září 2015 se v  Městské sportovní hale v  Jablonci nad Nisou konal 
Mezinárodní závod přátelství za účasti 13 zemí. Za český tým v žákovské 
kategorii závodilo šest závodníků z oddílů Trampolíny Liberec, Litoměřice 
a Dvůr Králové nad Labem. Z Královédvoráků se svými výsledky za první 
pololetí nominoval Josef Drtina, který na  mezinárodních závodech sou-
těžil poprvé. Konkurence byla veliká, ale Pepa se jí nezalekl, zaskákal velmi 
dobře a obsadil 14. místo. Gratulujeme.

Lenka Drtinová

Gymnázium v atletickém finále
Sportovní týmy 
gymnázia byly 
letos velmi 
úspěšné v  atle-
tickém poháru 
SŠ CORNY.
Okresní i  krajské 
kolo se uskuteč-
nilo na  stadionu 
ve Dvoře Králové 
nad Labem. Pořa-
datelé okresního 
a krajského kola závodů, Atletický oddíl DK a SŠIS, kladou důraz na kvalitní 
výkony, a tak naše týmy mohly díky vynikajícím bodovým ziskům postoupit 
do krajského finále i z 2. míst v okrese. Chlapci v kraji pak obsadili senzační 
3. místo a svým bodovým ziskem se pohybují v první třetině celorepubli-
kového žebříčku. Dívky pak z 2. místa v kraji mohutným bodovým ziskem 
obdržely „divokou kartu“ k postupu do finále ČR.
Do Břeclavi se 5.–6. října sjelo 34 nejlepších družstev z České republiky. Dívky 
z gymnázia se rozhodně neztratily. Sice nepadlo tolik osobních rekordů jako 
v krajském finále, ale vložili jsme všechny síly do boje o co nejlepší umístění. 
A výsledek? Vynikající 6. místo v CORNY atletickém poháru SŠ v rámci ČR. 
Atletický tým dívek skvěle reprezentoval nejen gymnázium, ale i celé město 
Dvůr Králové nad Labem. Dívky neponechaly nic náhodě a  díky sponzor-
skému daru firmy EASTMOP, s. r. o., si během 2 dnů nechaly vyrobit dresy, 
které zaujaly celou sportovní atletickou veřejnost. Fotka týmu se dostala 
i do hlavního článku o soutěži na webu atletika.cz. Fotku s námi si nechaly 
rády udělat i  bývalá mistryně světa na  800 metrů Ludmila Formanová či 
olympijská vítězka a mistryně světa v hodu oštěpem Barbora Špotáková. Pro 
Gymnázium Dvůr Králové nad Labem se jedná o nebývalý úspěch a důkaz, 
že dokážeme konkurovat i velkým gymnáziím ve městech se silnou atletic-
kou tradicí v ČR. Dík patří samozřejmě všem závodnicím, které se podílely 
na postupu do republikového finále v jednotlivých kolech soutěže.

B. Hofmanová, Gymnázium Dvůr Králové nad Labem

Mölkky v Podharti podruhé 
a rozhodně ne naposledy
Hráči finské venkovní hry 
mölkky se po  skončení 
prázdnin znovu sešli k  přá-
telskému zápolení na  kur-
tech u podharťské Tramvaje. 
Tentokrát se do  turnaje 
zapojilo 20 dvou či tříčlen-
ných týmů, nejen ze Dvora 
Králové nad Labem. 
Početná posádka přijela 
například i z Hradce  Králové 
nebo z  Prahy. Mölkky jsou hrou pro každého – mají jednoduchá pravidla 
a zvládnou je bez problémů hrát ti nejmladší, i ti nejstarší. Nabízí zároveň 
ale dostatečnou výzvu. Skutečně dobrý hráč vyniká soustředěním, vynika-
jící koordinací oko – ruka a ke slovu občas přijde i  trocha týmové taktiky. 
Ve vypjatých chvílích se tak na první pohled prosté vrhání kolíků na kuželky 
mění v  nervy drásající drama. V  Podharti se naštěstí dramata odehrávala 
pouze na hrací ploše, protože hráčům jako kdyby přáli snad všichni sever-
ští bozi, a sobota se ukázala být posledním skutečně letním dnem. Nejen 
díky počasí panovala na kurtech pod dohledem televizní kamery vynikající 
atmosféra, podpořená výjimečnými výkony. Vítěz jarního turnaje a nejlepší 
královédvorský tým – Chaloupky B se musel spokojit se třetím místem. 
Vítězství pak suverénně nejlepším hodem turnaje zařídil chotěbořsko-oleš-
nickému týmu Kalasperk jr. předloňský mistr České republiky Michal Šmíd. 
Velké díky patří tenisovému klubu za poskytnutí hrací plochy, občerstvení 
U Tramvaje za tolik potřebné osvěžení a firmě Albi za hodnotné ceny. Orga-
nizátoři doufají, že se z podharťských turnajů stane oblíbená tradice. Nakro-
čeno k tomu mají slušně.

David Rozsíval

Župního desetiboje se 
zúčastnilo přes sto závodníků
TJ Sokol Dvůr Králové 
nad Labem opět uspořá-
dal župní závod v  dese-
tiboji, na  kterém se sešlo 
107 závodníků ze čtyř 
sokolských jednot. Nej-
více závodníků, celkem 
59, postavila domácí 
jednota. Královédvorští 
vybojovali 25 medailí, 
z toho 8 zlatých (K. Lukášová, Š. Kulveit, A. Sedláčková, A. Rutrlová, J. Grus, 
S  Rajsner, S. Erbenová, N. Erben), 8 stříbrných (D. Ježek, K. Schreiberová, 
J. Šturmová, M. Kubíček, K. Holubcová, P.  Rausa, K. Hráský, D. Horníková) 
a  9 bronzových (A. Ježek, D. Macková, M. Lukáš, A. Sedláčková, T. Kulveit, 
K. Kubíčková, M. Fišerová, E. Špatenková, D. Hojný). 
Celkem 35 našich závodníků se postavilo na start župního přeboru v přes-
polním běhu. Naši borci vybojovali 15 medailí. Přeborníky župy se stali 
M. Šturm, M. Kubíček, S. Rajsner, J. Grus a  D. Horníková, stříbrné medaile 
vybojovali S. Jáklová, J. Kortan, O. Schreiber, S. Erbenová a M. Flégl, bronz 
přidali M. Lukáš, K. Kubíčková, A. Sedláčková, T. Hulíková a A. Mostecký. 
Atleti ukončili závodní sezonu účastí na Krajském přeboru přípravek v Jaro-
měři. Postavili jsme na  start 20 závodníků, kteří vybojovali šest medailí.  
K. Holubcová vybojovala titul přebornice Královéhradeckého kraje, zlato 
v  ročníku 2007 získala A. Sedláčková, stříbro v  ročníku 2008 T. Grusová, 
v ročníku 2007 M. Kubíček a J. Šturmová a bronz v ročníku 2005 A. Rutrlová.
Družstvo našich gymnastek a  Sára Erbenová soutěžily v  krajském finále 
soutěže Zlatý oříšek. Přesto, že nepostoupily do národního kola, zanechalo 
jejich vystoupení velmi dobrý dojem.
Sokolové se však nepřipravují k  zimnímu spánku. Nastává doba přípravy 
na  soutěže v Team Gymu a  gymnastické části sokolské všestrannosti, roz-
jíždějí se florbalové soutěže a  vrcholí soutěž trampolín. Cvičitelé všestran-
nosti, atletiky a gymnastiky připravují velkou párty pro všechny závodníky, 
kteří letos reprezentovali Sokol, zúčastníme se Večeru s duchy, vítězové vzdě-
lavatelské soutěže se chystají na víkend do Prahy, v prosinci nás čekají Miku-
lášské hodiny a předvánoční karneval. Cvičitele čekají semináře, na nichž se 
obohatí o nové poznatky a zásoby cviků. V Sokole je živo celý rok.

Mgr. Pavlína Špatenková, TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem
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Basketbalového setkání pořádaného v rámci oslav 125. výročí Gymnázia Dvůr Králové 
nad Labem se zúčastnili nedávní hráči i legendy tohoto sportu na gymnáziu. 

Foto: kabinet TV, Gymnázium Dvůr Králové nad Labem

Ocenili dlouholeté 
funkcionáře ledního hokeje
Na konci loňské sezony při-
jali zástupci oddílu ledního 
hokeje HC Rodos rozhod-
nutí o  ukončení činnosti 
dlouholetých pracovníků 
v  oblasti sportu a  hokeje 
obzvláště, Vladimíra 
Lagutina, Vladimíra Huška 
a Tomáše Lagutina. 
Před prvním domácím zápa-
sem se tak konala slavnost, 
na  níž předali prezident 
klubu Vasilis Teodoridis 
a místostarostka města Ale-
xandra Jiřičková třem odcházejícím funkcionářům dary a poděkovali těmto 
lidem za nesporně velkou zásluhu na rozvoji ledního hokeje a mládežnic-
kého sportu ve městě. Své poděkování přidali také hráči současného týmu. 
Především v případě Vladimíra Lagutina to byla dlouhá sportovní kariéra. 
Mimo jiné za  své aktivity obdržel dvakrát Cenu města Dvůr Králové nad 
Labem. Radní města ji udělili Vladimíru Lagutinovi za  celoživotní práci 
v oblasti sportu v letech 2002 a 2013. Vladimír Lagutin pochází z Plzeňska. 
Do Dvora Králové nad Labem přišel za prací v textilním průmyslu po vystu-
dování Vysoké školy chemické v Pardubicích. Sportem se zabývá celý život. 
Nejprve hrál českou házenou jako aktivní hráč. Později v 70. letech se začal 
věnovat lednímu hokeji jako trenér a  předseda oddílu. „Vladimír Lagutin 
má nesporně velkou zásluhu na  rozvoji ledního hokeje a  mládežnického 
sportu v našem městě. Od roku 1987 vykonával pan Vladimír Lagutin funkci 
předsedy tělovýchovné jednoty a  i  tím je dán jeho jednoznačně kladný 
vztah k celému sportovnímu dění ve Dvoře Králové nad Labem,“ stojí v teh-
dejším zdůvodnění. Tomáš Lagutin působil řadu let jako hráč a na různých 
trenérských pozicích, věnoval se především výchově mladých hokejistů. 
Vladimír Hušek byl delegátem a věnoval se i dalším technickým funkcím.

Text a foto: Bedřich Machek

Vladimíru Lagutinovi poděkovala místostarostka  
Alexandra Jiřičková.

Připomenutí oslav gymnázia
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