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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

MUSICA FIGURALIS – 429. koncert KPH
3. 12. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 130 Kč
Barokní hudba v  autentické interpretaci na  dobové nástroje. Eleonora 
Machová, Vít Nermut – housle, Ivan Bečka – viola, Petra Čadová-Machková 
– violin, Marek Čermák – cembalo.

VĚNEČEK I
5. 12. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 100 Kč, 60 Kč
Slavnostní zakončení kurzů tanečních pro mládež.

VODNÍKŮV SEN – Divadelní čtyřlístek
6. 12. od 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 100 Kč
Humorně laděný pohádkový příběh ze světa vodníků, víl, čarodějnic 
a  čertů... a  o  tom, co všechno prožil vodník Klepítko. Nedělní pohádka 
z „Divadelního Čtyřlístku“. Divadlo No Kakabus Praha.

VE ZNAMENÍ LVA 
Školní akademie ZŠ Schlulzovy sady
10. 12. od 10:00, 15:00 a 18:00 hod., sál Hankova domu 
vstupné: I. místo 60 Kč, II. místo 80 Kč

VĚNEČEK II
12. 12. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 100 Kč, 60 Kč
Slavnostní zakončení kurzů tanečních pro mládež.

HRA VÁŠNÍ – Hra v předplatném
13. 12. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 320 Kč, 300 Kč 
Komedie, která se stane tragédií, tragédie, která je komedií s  jedinečnou 
koncentrací kumštu a  herectví. Lidský příběh, v  němž se pozná většina 
diváků. Hrají: Dana Syslová, Oldřich Vízner, Zuzana Kainarová, Dana Batul-
ková, Stanislava Jachnická, Otakar Brousek. Agentura Harlekýn.

POD PEŘINOU
15. 12. od 8:30, 10:30 a 17:00 hod., sál Hankova domu 
vstupné: dospělí 110 Kč, studenti a důchodci 70 Kč, děti 45 Kč 
Vánoční show taneční skupiny Angeles dance group.

KRÁLOVÉDVORSKÉ VÁNOCE 
18. 12. od 10:00 hod., sál Hankova domu a náměstí Václava Hanky 
vstupné: 20 Kč, děti do 15 let zdarma
Tradiční vánoční trhy s širokou nabídkou drobných vánočních dárků, ukáz-
kami řemesel a bohatým doprovodným programem: dětský folklórní sou-
bor Barunka z České Skalice, pěvecký sbor Carpe Diem ZUŠ R. A. Dvorského, 
flétnový soubor ZUŠ Jaroměř Musica per legni, vokálně-instrumentální sou-
bor Karmina z Prahy a Divadlo U staré herečky z Hradce Králové se svým 
vánočním pohádkovým příběhem pro děti „Radujme se, veselme se!“.

VÁNOČNÍ KONCERT PĚVECKÉHO SBORU ZÁBOJ
26. 12. od 17:00 hod., kostel sv. Jana Křtitele
Zazní pastorely Jana Jakuba Ryby a jeho České mše vánoční v nastudování 
Víta Mišoně, program doplní zpěvačky bývalého školního sboru a  sboru 
gymnázia pod vedením J. Pojarové a P. Flídrové.

Městské muzeum
út–pá: 9:00–12:00 hod. a 13:00–16:00 hod.
so–ne: 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.

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

VÁNOČNÍ DÍLNA 
2. a 3. 12., přednáškový sál v budově Špýcharu, vstupné: 30 Kč
Po roce jsou tu opět Vánoce! Přijďte načerpat vánoční atmosféru a inspiraci 
pro sváteční dny. Stejně jako v minulých letech, budete mít možnost získat 
originální vánoční ozdobu podle svého přání. Dále bude probíhat ukázka 
malování vánočních ozdob, pod vedením lektorek si budete moci vyrobit 
originální vánoční dekorace a  připraven bude i  prodej vánočních ozdob. 
Otevírací doba po oba dny: 9:00–12:00 hod.,13:00–16:00 hod.

PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT NETRADIČNĚ
10. 12. od 19:00 hod., výstavní sál v budově Špýcharu, vstupné: dobrovolné 
Přijďte si užít pravou vánoční náladu do špýcharu. Účinkují: Dita Jarošová, 
Luděk Tureček a dětští hosté: Anička Svobodová a Jonášek Jaroš.

PRVNÍ PÍSEMNÁ ZMÍNKA O DVOŘE, Z NĚHOŽ 
POVSTALO NAŠE MĚSTO, HORA SV. KATEŘINY, 
ZAPOMENUTý CÍL VýLETŮ DO MINULOSTI
17. 12. od 17:00 hod., výstavní sál v budově Špýcharu, vstupné: 30 Kč
Zveme na dvojpřednášku RNDr. Karla Martinka. První část bude věnovaná 
první dochované zmínce o existenci osídlení na území dnešního Dvora Krá-
lové nad Labem.  Druhá část naváže na loňskou přednášku o nedaleké hoře 
sv. Kateřiny.

JAMES HARRIES: UNTIL THE SKY BENDS DOwN
19. 12. od 19:00 hod., výstavní sál v budově Špýcharu, vstupné: 150 Kč
Po roce jsou tu Vánoce a s nimi do našeho města jako tradičně přijíždí James 
Harries se svojí vánoční nadílkou. Na „Until The Sky Bends Down“ James Har-
ries porušil snad všechna pravidla z natáčení svých předchozích desek. Náhle 
nespoléhal jen sám na sebe, přesto se z nových písní nevytratilo nic z něj 
samotného. Zůstala i naléhavost jeho nezaměnitelného hlasu, jen se více ote-
vřel spolupráci a vsadil na majestátní zvuk. Tentokrát příjíždí i s novým albem.  
Předprodej vstupenek od 1. 12. v obchodě Shamanika v Havlíčkově ulici.
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Kino Svět www.kino-svet.cz nebo tel.: 499 320 403 
e-mail: kino.svet@tiscali.cz

1. 19:00 NEPÁL 2015, ANEB JAK SE ZEMĚ ZATŘÁSLA
cestopisná přednáška trutnovského fotografa Ctibora Košťála 90 Kč

2.–3. 19:00 MACBETH, (15), historické drama, VB/USA, titulky 113 min. 100 Kč

5.–6. 16:00 MALý PRINC (v so 3D), animovaný, Francie, dabing 108 min. 2D: 120 Kč 
3D: 130 Kč

5.–6. 19:00 V SRDCI MOŘE (v so 3D), (12), akční/dobrodružný, USA, tit. 121 min. 2D: 110 Kč 
3D: 130 Kč

8. 19:00 TŘI VZPOMÍNKY, (15), drama, Francie, titulky, ART 120 min. 100 Kč

9.–10. 17:30 VÁNOČNÍ KAMEňÁK, (15), komedie, ČR 86 min. 120 Kč

12.–13. 16:00 ALDABRA: BYL JEDNOU JEDEN OSTROV (v so 3D) 
rodinný, ČR 73 min. 2D: 100 Kč 

3D: 130 Kč

12.–13. 19:00 MOST ŠPIóNŮ, (12), drama/thriller, USA, titulky 141 min. 120 Kč

15. 19:00 RODINNý FILM, (12), drama, ČR/SRN/Fr./Slo./SR, ART 95 min. 110 Kč

16.–17. 19:00 TRABLE O VÁNOCÍCH, komedie, USA, titulky 107 min. 110 Kč

18.–20. 17:30 STAR wARS: SÍLA SE PROBOUZÍ (v so 3D), sci-fi, USA, dab. 136 min. 2D: 140 Kč 
3D: 175 Kč

19.–20. 15:00 HODNý DINOSAURUS (v so 3D), animovaný, USA, dabing 100 min. 2D: 120 Kč 
3D: 155 Kč

22.–23. 19:00 KRAMPUS: TÁHNI K ČERTU, (12), horor/komedie, USA, titulky 96 min. 110 Kč

24. 15:00 SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 2, animovaná pohádka, Rus., dabing 78 min. 100 Kč

27.–28. 19:00 STEVE JOBS, (15), životopisný, drama, USA, titulky 122 min. 110 Kč

29.
30.

17:30 
17:30 
20:00

PADESÁTKA, (12), komedie, ČR 97 min. 110 Kč

Program Kina Svět na měsíc prosinec 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.

MIKULÁŠ V ŽIRAFCE 
čtvrtek  3. 12., od 10 hod., vstupné: 50 Kč
Přivítáme spolu Mikuláše, který si určitě přinese 
nějaké dobroty pro děti. Nutno se objednat.

RELAxAČNÍ DOPOLEDNE  
S ŽIRAFKOU
čtvrtek  10. 12., od 10 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.

VýLET DO TONGA 
středa 16. 12., vstupné: 75 Kč
Pojeďte s Žirafkou do Hradce Králové do oblíbe-
ného hracího centra Tongo, svezeme se mašin-
kou a zpříjemníme si dopoledne hrou. Sraz na 
vlakovém nádraží Dvůr Králové nad Labem 
v 7:45 hod., nebo na místě v 9:00 hod.

HC Rodos Dvůr Králové
PŘIJďTE FANDIT NA HOKEJ 
Prosinec 2015 čas  soupeř
6. 12.  od 17:00 hod. TJ Sp. Nově Město n. M. (venku)
9. 12.   od 18:00 hod.  HC Jaroměř (doma)
13. 12.  od 17:00 hod. BK Nová Paka (venku)
16. 12.   od 18:00 hod. SK Třebechovice p. O. (venku)
20. 12.  od 18:00 hod. HC Náchod (doma)

Loutkové pohádky
Čert a Káča
sobota 12. 12. od 15 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.

Princezna Světluška
neděle 27. 12. od 16 hod., přednáškový sál v budově Špýcharu Městského 
muzea, vstupné: dobrovolné
Loutková pohádka pro nejmenší děti v podání divadélka Zvoneček.

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 – 774 621 550, dana.kudrnovska@ddmdvurkralove.cz
Bc. Vladimír Jiřička – 775 621 550, vladimir.jiricka@ddmdvurkralove.cz

NAD BETLÉMEM SVÍTÍ HVĚZDA, 30.11. – 4. 12., otevřeno 
8:00–12:30 a 13:00–16:00 hod., sál Staré radnice, vstupné: 15 Kč, 10 Kč
Tradiční výstava betlémů pořádaná Jedničkou ve  spolupráci s  Městským 
muzeem Dvůr Králové nad Labem a  Královédvorskými betlémáři. Bližší 
informace u V. Jiřičky.

ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU V ZOO
7. 12., 15:00–17:00 hod., ZOO Dvůr Králové, příhlášky do 3. 12.
Jednička připravila pro děti ze ZÚ DDM tradiční předvánoční akci, při které 
si mohou společně ozdobit vánoční stromeček v  ZOO Dvůr Králové. S  těmi 
nejmenšími mohou jít i rodiče. Poplatek 20 Kč. Více informací u D. Kudrnovské.

ADVENTNÍ PRAHOU, výlet 12. 12., cena: 495 Kč dospělí, 440 Kč děti
Společně se vypravíme za  předvánoční atmosférou hlavního města. Pro-
jdeme si část Malé Strany, navštívíme MuzeuM Market plné výtvarných 
dílen a  vánočního prodeje, prohlédneme si unikátní Langweilův model 
Prahy. Vypravíme se i na výstavu betlémů do Senátu, další program už bude 
překvapením. Bližší informace u V. Jiřičky.

VÁNOČNÍ TURNAJ V BOwLINGU, 16. 12., 15:30–17:30 hod.
bowling v Safari hotelu ZOO Dvůr Králové, přihlášky do 9. 12., cena: 70 Kč
Na rozloučenou s  rokem 2015 připravila Jednička pro příznivce bowlingu 
tradiční bowlingový turnaj. Zahrát si mohou přijít zkušení hráči i úplní začá-
tečníci. Více informací u D. Kudrnovské.
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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.: +420 499 320 157, 721 390 348, 606 531 153

ZTRACENÉ DUŠE – výstava Matyáše Beránka, od 1. 12.
Matyáš Beránek, místní rodák, který se zajímá o  kulturu a  život indiánů 
v Severní Americe. Po návratu z USA se začal věnovat malování. Svou tvorbu 
zaměřil na portréty indiánů. Výstava portrétů v prostorách knihovny.

VÁNOČNÍ ZVYKY A TRADICE, 1.–30. 12.
Zkraťme si čekání na Ježíška povídáním o Barboře, čertovi a Mikuláši a při-
pomeňme vánoční zvyky a tradice. Dopolední program pro školní kolektivy. 
Rezervace u paní Voňkové na tel.: 499 320 157.

VÁNOČNÍ PŘÍBĚHY – Pohádkoterapie
4. 12. od 13:00 hod., sálek knihovny, vstupné: zdarma
Jak prožívají Vánoce hrdinové knížek Astrid Lindgrenové? Vhodné pro děti 
mladšího školního věku.

BESEDA SE SPISOVATELKOU IVOU PEKÁRKOVOU 
9. 12. od 18:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 30 Kč
Iva Pekárková je známá česká prozaička, publicistka a překladatelka z anglič-
tiny, tlumočnice, barmanka i taxikářka. Od roku 2005 žije spolu se svým nig-
erijským přítelem v multikulturním Londýně. Mnoho zajímavého se dočtete 
na blogu http://pekarkova.blog.idnes.cz/. Předprodej v oddělení pro dospělé.

O TOLTÉCKÉ MOUDROSTI – ČTYŘI DOHODY 
Mgr. Arch. Marin Dobrev
16. 12. od 18:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 30 Kč
O duchovním pohledu na svět kolem nás očima staré civilizace. Čtyři dohody 
mohou být průvodcem člověka. Používají obrazné výrazy z moudrosti indi-
ánského kmene Toltéků a Aztéků. Závěr přednášky bude patřit diskuzi.

TŘÍKRÁLOVÉ ZPÍVÁNÍ S PECÍNKEM 
28. 12. od 10:00 hod., sálek knihovny, vstupné: zdarma
Koledy, vánoční a tříkrálové písně jen tak pro radost. S sebou chuť do zpěvu 
a pohybu, hudební nástroje a rytmítka.

24. 12. 2015 – 3. 1. 2016 VŠECHNA ODDĚLENÍ KNIHOVNY UZAVŘENA

ZUŠ R. A. Dvorského
náměstí T. G. Masaryka 83, Dvůr Králové n. L.;  
www.zusdk.cz, 
ředitelka: Mgr. Ivana 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.

JAN HRUBý – výstava
do 11. 12., pondělí–pátek 9:00–17:00 hod., galerie O. Gutfreunda
Ve  školní galerii O. Gutfreunda probíhá výstava Jana Hrubého – Kreslený 
humor a grafika.

KONCERT V LÁZNÍCH VELICHOVKY 
3. 12. od 15:00 hod., Lázně Velichovky – hlavní budova
Pro lázeňské hosty zahrají akordeonový soubor Komořinka pod vedením 
Markéty Mikulkové, duo akordeonů Jana Prouzy a Glass Pinnacle – soubor 
pod vedením Marka Igla. Po koncertě zahrají žáci Tomáše Valtery při rozsví-
cení vánočního stromu.

CARPE DIEM A FLAUTI DOLCI 
8. 12. a 17. 12. od 14:00 hod., Domovy s pečovatelskou službou 
18. 12. od 10:00, 13:00 a 15:00 hod., sál Hankova domu
Pěvecký sbor Carpe diem paní učitelky Jany Machkové a soubor zobcových 
fléten Flauti Dolci paní učitelky Vlasty Siřišťové vystoupí v  předvánočním 
čase v domovech s pečovatelskou službou. Pěvecký sbor vystoupí v Han-
kově domě v rámci akce Královédvorské Vánoce.

ORCHESTR DVORNÍ MúZY 
13. 12. od 16:00 hod., kostel Československé církve husitské
Školní orchestr pod taktovkou Lukáše Pelce vystoupí na  adventním kon-
certě v kostele ve Dvoře Králové nad Labem.

VýSTAVA ŽÁKŮ, 14. 12. od 17:00 hod., galerie školy
Vernisáž výstavy žáků výtvarného oboru s  názvem Barvy života, na  které 
zahrají žáci paní učitelky Vladimíry Matuškové. Výstava v  galerii O. Gut-
freunda potrvá do 11. ledna 2016, pondělí až pátek 9:00–17:00 hod.

KOMOŘINKA, 17. 12. od 17:00 hod., salonek restaurace Hankův dům
„Setkání generací“ je název slavnostního ukončení zimního semestru Uni-
verzity třetího věku, na  kterém vystoupí akordeonový soubor Komořinka 
pod vedením Markéty Mikulkové.

PROSINCOVý KONCERT, 17. 12. od 18:00 hod., sál školy
Další z pravidelných koncertů, na kterém vystoupí žáci hudebního oboru. 
Slovem provedou žáci oboru literárně-dramatického.

VÁNOČNÍ KONCERT, 19. 12. od 19:00 hod., Starobucké Debrné
V kostele Srdce Páně vystoupí v předvánočním čase žáci hudebního oboru.

ADVENTNÍ KONCERT 
20. 12. od 16:00 hod., kostel sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové n. L.
Na koncertě se představí všechny obory naší školy. Vystoupí žáci a učitelé 
hudebního oboru, na  skladbu s  názvem Andělé zatančí žákyně z  oboru 
tanečního a slovem provedou žáci oboru literárně-dramatického. Návštěv-
níci si budou moci prohlédnout i práce žáků oboru výtvarného.

Nenechte si ujít
KONCERTY KRÁLOVÉDVORSKÉHO CHRÁMOVÉHO SBORU
Po úspěšných koncertech v rámci Vánočních trhů v Kuksu bude v letošním 
adventním období možnost slyšet v našem městě i jeho okolí Královédvor-
ský chrámový sbor na  několika koncertech. Společně s  Královédvorským 
chrámovým orchestrem půjde o dva koncerty – v neděli 6. 12. od 16:00 
hod. v kostele sv. Jana Nepomuckého ve Svobodě nad úpou a v sobotu 
19. 12. od  17:00 hod. ve  Dvoře Králové nad Labem v  kostele Církve 
československé husitské. Vrcholem koncertů bude Missa pastoralis in 
C Jakuba Jana Ryby, zazní i skladby dalších autorů. Sbor s doprovodem var-
han pak bude možno slyšet na koncertě v neděli 29. 11. od 17:30 hod. 
v kostele sv. Mikuláše v Jaroměři nebo na půlnoční mši 24. 12. v kostele 
sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem. Na uvedené koncerty je 
vstupné dobrovolné a všichni posluchači jsou zváni. Více na www.kchs.cz. 

 MgA. Vít Havlíček, Ph.D.

Z KRÁLOVÉDVORSKÉHO PSÍHO úTULKU
Adventní procházky – soboty 5. 12., 12. 12. a 19. 12. vždy 9:00–11:00 
hod. Přivítáme každého, kdo přijde protáhnout útuláky na procházku.

Zdobení psích vánočních stromečků – smrčky v  útulku před 
Vánoci přímo vybízejí k  ozdobení. A  proč ne třeba psími pamlsky? 
V  posledním předvánočním týdnu mohou dětské kolektivy přijít vybrat 
stromek a ozdobit ho pro psy buď pamlsky, nebo vyrobenými ozdobami 
jen tak pro vánoční atmosféru.

Den otevřených dveří – již tradičně otevíráme útulek na Štědrý den 
od  10:00 do 15:00 hod., abyste mohli opuštěné psy navštívit a potěšit je 
dobrotou, procházkou nebo dekou na  zahřátí a  zkrátit si tak čas čekání 
na Ježíška. Více informací na stránce www.utulek-dknl.estranky.cz.

Daniela Hoblová, Psí útulek Dvůr Králové nad Labem

Vánoce na ledě a kurzy bruslení
V neděli 20. prosince se od 13:30 hod. do 15:30 hod. na zimním stadionu 
ve Dvoře Králové nad Labem koná akce nazvaná Vánoce na ledě, na jejímž 
začátku se divákům předvedou krasobruslaři našeho klubu s vystoupením 
na vánoční téma. Poté bude následovat volné bruslení a soutěžení.  Věříme, 
že zábava i sladkosti potěší malé i velké. Vstup je zdarma!
Zároveň zveme všechny zájemce starší 15 let o kurzy bruslení na nový běh 
kurzů pro dospívající a dospělé.  Minimální věk: 15 let, horní věková hranice 
není dána.  Počet lekcí: 13–14 lekcí (6 lekcí v listopadu a prosinci 2015 a 7–8 
lekcí v lednu–únoru 2016). Doba trvání lekce: 45 minut. Cena: 50 Kč/lekce, 
studenti 25 Kč/lekce, přihlášky se nepodávají, stačí se dostavit na kterouko-
liv lekci (a krom kurzovného nezapomenout na brusle).
Pro termíny lekcí sledujte stránky www.tsdvur.cz (modré označení „škola“).

Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem, z. s.
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Pokračuje seriál o stromech, soutěžte o hodnotné ceny

ZOO Dvůr Králové
www.zoodvurkralove.cz

PŘÍBĚHY AFRIKY – Přírodovědně-
cestovatelská přednáška Sašy 
Ryvolové 
2. 12. od 18:00 hod., galerie Tengenenge, vstupné: zdarma
Saša Ryvolová nás seznámí se zvířaty afrických národních parků, přiblíží  
věhlasné Viktoriiny vodopády a  společně se vydáme po  stopách Dr.  Emila 
Holuba. Vstup na přednášku je přes recepci hotelu Safari po 17:30 hod. zdarma.

MIKULÁŠ V ZOO a oslava narozenin slona Kita, 5. 12.
Ani letos nevynecháme tradiční oslavu svátku sv. Mikuláše, která se koná  
5. prosince. Místo anděla a čerta doprovodí Mikuláše jeho zvířecí pomoc-
níci.  Každý, kdo přednese básničku nebo zazpívá písničku, bude odměněn 
sladkostí. V  tento krásný den bude navíc probíhat i  vernisáž fotografické 
soutěže Fotosafari 2015 a  také oslavy narozenin slona Kita, který oslaví 
nejen své 13. narozeniny, ale také pokoření pětitunové hranice jeho hmot-
nosti. Přijďte se podívat, jak nám vyrostl a  co jsme si pro jeho velký den 
připravili za překvapení.

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY I V ZOO DVŮR KRÁLOVÉ
9. 12. od 18:00 hod., vstupné: do zoo po 17. hodině za 10 Kč
Letos se ZOO Dvůr Králové již potřetí připojí k celorepublikové akci „Česko 
zpívá koledy“. Vstup do  zoo je pro tento den po  17. hodině zvýhodněn 
na pouhých 10 Kč. Přijďte si s námi zazpívat tradiční české vánoční koledy 
a  naladit se na  blížící se nejkrásnější svátky v  roce. Výborný horký punč 
a africký koláč vás při tom příjemně zahřeje.

VÁNOČNÍ ZOO DVŮR KRÁLOVÉ, 19. 12. 2015 – 3. 1. 2016
Světelná výzdoba spolu s  ozdobenými vánočními stromečky prodchne 
zahradu romantikou a sváteční náladou. Na prohlídku Vánoční ZOO za zvý-
hodněné vstupné s prodlouženou otevírací dobou se můžete těšit ve dnech 
19. prosince 2015 až 3. ledna 2016.

Bývalé házenkářky vzpomínají
Mnoho roků už uplynulo 
od doby, kdy česká házená 
pod názvem TIBA Dvůr 
Králové zpopularizovala 
v  Čechách a  na  Moravě 
ve  vrcholných soutěžích 
naše město a  současně 
též propagovala n. p. TIBA, 
jehož velkou podporu 
měla. O  tom se v  úvodu zmiňuji právě nyní, kdy jsme si výstavou a  besedou 
s  Ing.  Jiránkem připomněli její tehdejší význam, kdy kromě zaměstnanosti 
převážné části našich občanů měla TIBA velký podíl na  sportovním a  kultur-
ním životě ve městě. To jsem ovšem poněkud odbočil od toho, co chci tímto 
příspěvkem říci. Jde o vzpomínání právě na toto období, kdy s velkým zájmem 
sledovala dvorská veřejnost konkrétně českou házenou na hřištích pod Hanko-
vým domem a v České Podharti. Velkou měrou se na ní podílela družstva žákyň, 
dorostenek a hlavně ligové ženy, které pod trenéry Bartošem, Mackem a Lelkou 
dosáhly ligové úrovně. Všechno se změnilo, ale vzpomínky zůstaly. A  zůstaly 
hlavně proto, že nadšené bývalé hráčky Dáša, Dráža, Eliška a Maruška daly hlavy 
dohromady, velmi pracně navázaly kontakty i  s  těmi hráčkami mimo dosah 
našeho města a v roce 2007 po létech odmlčení uspořádaly sraz při úctyhodných 
42 účastnících. Od této doby se setkávají již téměř pravidelně. Naposledy to bylo 
velmi pěkné setkání v restauraci Radnice v říjnu a živě se vzpomínalo na úspěchy 
i neúspěchy, kdy po utkání mnohdy i nějaká slzička kápla. A protože se nyní už 
jedná převážně o babičky, tak přicházejí na přetřes i rodinné záležitosti, vnou-
čata atd., ale co je nejdůležitější, že je zájem se sejít a podpořit tak alespoň tímto 
způsobem společenský život, jenž bohužel značně upadl. Já těm svým děvča-
tům jako bývalý dlouholetý předseda oddílu moc přeji, aby se organizátorkám 
dařilo tato setkání s krásnými vzpomínkami uskutečňovat i v budoucnu, neboť 
mezi ženami se vždy najde i dost společných témat, která je dobré na setkáních 
při dobré náladě probrat. Tak ať česká házená ve Dvoře Králové nad Labem žije 
i nadále alespoň ve vzpomínkách těchto nadšených bývalých hráček!

Ladislav Hušek

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 prosinec je zasvěcen těmto stromům: 
habr (1.–10. 12.), osika (11.–20. 12.), buk (21. 12.), 
jabloň (22. 12. – 1. 1.).

Habr (1.–10. 12.)
Habr je statný strom s  vysokou 
nepravidelně klenutou korunou, 
který se pěstuje v  řadě kultivarů 
lišících se vzrůstem (pyramidální, 
převislé, koruna sloupovitá či 
kulovitá). Je velmi odolný, nená-
ročný, schopný růst na  všech půdách. Patří 
mezi původní dřeviny, v současnosti je bohužel 
na  mnoha místech téměř vytlačen. Jeho dřevo 
bývalo označováno jako železné, neboť je 
stromem s  nejtvrdším dřevem v  Evropě. Časté 
uplatnění nachází v  živých plotech. Habr má 
harmonizující vliv na  lidi, zdržující se pod jeho 
korunou. 
Typická charakteristika lidí narozených ve  zna-
mení habru: přemýšliví, poctiví, nároční.

Osika (11.–20. 12.)
Osika je strom příbuzný topolu, 
bříze a  patří mezi tzv. pionýrské 
dřeviny. Dokáže velmi rychle osíd-
lit různé úhory, opuštěné kameno-
lomy či železniční náspy. Po něko-
lika desítkách let však na  stanovišti ustupuje 
v  konkurenci s  jinými dřevinami, neboť špatně 

snáší zastínění jinými stromy. Je poměrně hoj-
ným stromem v celé Evropě, obývajícím mýtiny 
a  okraje lesů, opředený mnoha mystickými 
pověrami nebo legendami, jež mají základ 
v šelestivém zvuku chvějících se listů. Patří mezi 
důležité včelařské rostliny poskytující pastvu 
včelám v předjaří.
Typická charakteristika lidí narozených ve  zna-
mení osiky: vtipní, nezávislí, lehkomyslní.

Buk (21. 12.)
Buk lesní je statný opadavý list-
natý strom se štíhlým kmenem 
a  pravidelnou vejčitou korunou, 
dorůstající výšky i  přes 45 metrů. 
Je domácím druhem rostoucím 
v  našich lesích. V  nižších horských oblastech 
tvoří dokonce celé pásy – bučiny. Bukvice jsou 
jedlé, avšak ve velkém množství mírně toxické, 
díky obsahu tříslovin. V minulosti se z nich liso-
val olej. Řada kultivarů se vysazuje v  parcích 
jako okrasné stromy, či masově pro dřevo, které 
je velmi kvalitní, a  proto nalézá využití v  ná-
bytkářství, truhlářství, na  výrobu parket, želez-
ničních pražců či kuchyňského nářadí. Je velmi 
výhřevné. Dříve se z něho suchou destilací vyrá-
běl methanol (dřevný líh). 
Typická charakteristika lidí narozených ve  zna-
mení buku: houževnatí, cílevědomí, pracovití.

Jabloň (22. 12. – 1. 1.)
Jabloň je rod opadavých listnatých 
stromů z  čeledi růžovitých patří-
cích mezi jádroviny. V našich pod-
mínkách je nejrozšířenějším ovoc-
ným druhem. Plod jabloně – jablko, 

doprovází člověka již od samého počátku histo-
rie. Jeho napodobenina se stala součástí sym-
bolů královské moci, jablko je také předmětem 
známého sváru v  řecké mytologii. Jablka tvoří 
důležitou součást lidského jídelníčku. Vyrábí se 
z  nich mošty, džusy, džemy, kompoty či čaje. 
Výtečné jsou i sušené – v podobě tzv. křížal.
Typická charakteristika lidí narozených ve  zna-
mení jabloně: šaramantní, citliví, impulzivní.

Soutěžní úkol na měsíc prosinec:
Najděte v  našem městě habr, osiku, buk nebo 
jabloň, strom vyfoťte a fotografii zašlete e-mai-
lem na adresu noviny@mudk.cz nebo v papírové 
podobě doneste do  městského informačního 
centra (náměstí T. G. Masaryka 2) do  20. pro-
since 2015. K  fotografii připište i  místo (např. 
adresu nebo GPS souřadnice), na kterém strom 
roste. Pokud se ke stromu váže nějaký zajímavý 
příběh, případně víte, kdy a kým byl strom vysa-
zen, můžete to také připsat. Autoři nejhezčích 
fotografií získají ozdoby na vánoční stromeček. 
Výherci z minulého měsíce:
• Radovan Kremlička – jasany u  mostu přes 

Hartský potok;
• Alena Slezáková – mladý kaštanovník v parku 

Schulzovy sady;
• Michal Jíra – topoly v Alešově ulici.
Poukázky na  vánoční stromeček byly zaslány 
výhercům.

Tip na  výlet: Navštivte jabloňový sad pana 
Kareše v Ostroměři. Jablečný mošt z místních 
jablek nese označení ,,Podkrkonoší – regionální 
produkt“. 

Ing. Dušan Sedláček, místostarosta
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Vydařený víkend zažila skupina královédvor-
ských sokolíků, kteří se se svou prací o dvorské 
sokolovně umístili ve  vzdělavatelské soutěži 
mezi nejlepšími. Vzdělavatelský odbor pro ně 
připravil víkend plný zážitků a  také velký relax 
po  všech závodech a  dalších akcích. Bylo to 
za odměnu. Prožili jsme dva dny v samém srdci 
Prahy, v Tyršově domě na Malé Straně, a opravdu 
jsme se nenudili. Po  přivítání jsme poobědvali 
v  restauraci Kampa a  zamířili na  procházku 
Prahou. Nejprve jsme se zastavili u  sokolovny 
Sokola Malá Strana, ve které cvičil náš první pre-
zident, T. G. Masaryk. Potom nás devadesátiletá 
Věra Šťastná zavedla k Pražskému Jezulátku, kde 
nám domluvila nevšední zážitek – představení 
příběhu Pražského Jezulátka a  ukázku někte-
rých šatiček, které sošku zdobí. 
Další naše průvodkyně nás potom vedly přes 
zastávky u Nerudovy ulice, kostela sv. Mikuláše, 
Karlův most na  Staroměstské náměstí. Vystou-
pali jsme do  věže Staroměstské radnice, kde 
jsme si prohlédli apoštoly, a  také se rozhlédli 
z  věže. Potom jsme hledali na  náměstí poled-
ník a  pokračovali do  chrámu Matky Boží před 
Týnem. Tady jsme našli hrob Tycho de Braha.
Metrem jsme pokračovali na  Anděla, kde jsme 
navštívili Království železnic. I tady se nám moc 
líbilo, ale už byl čas spěchat k večeři, po níž nás 
čekal ještě bazén. V  půl desáté jsme vyrazili 
na procházku noční Prahou.
V neděli nás čekalo vyhodnocení soutěže, v níž 
jsme představili naši práci, a také prohlídka Tyr-
šova domu, mekky sokolů, s  bratrem Bartůň-
kem. Z. Bartůněk nás seznámil s historií Tyršova 
domu a Michnova paláce, zavedl nás na střechu 
Tyršova domu, odkud se nám podařilo dosáh-
nout na  "sokolské nebe". Potom jsme nahlédli 
do  Michnova paláce a  také na  druhé nádvoří, 
kde je památník věnovaný činovníkům ČOS, 
kteří byli za války umučeni. Zaujal nás i kámen 
z  lomu koncentračního tábora Mauthausen, 
který připomíná utrpení tisíců vězňů za  druhé 

světové války. Celý víkend nás provázelo úžasné 
počasí, které ani trošku nenaznačovalo, že je již 
listopad. Prožili jsme společně něco mimořád-
ného a jistě nám zůstane mnoho vzpomínek. 
Následující týden připravili cvičitelé ve  spolu-
práci s rodiči Párty za odměnu pro děti z oddílů 
sokolské všestrannosti, atletiky a  gymnastiky. 
Rodiče připravili na  akci plno vybraných lahů-
dek, cvičitelé usmažili přes 150 řízečků a přede-
vším připravili program na sobotní odpoledne, 
večer a  noc. Na  víkend dorazilo skoro šedesát 
dětí ve věku od 6 do 16 let. 
Pozvání přijal kouzelník Martin Kříž z  České 
Skalice, který připravil kouzelnické workshopy, 
na  kterých se všichni naučili kouzelnické triky, 
cvičitelé připravili veselé hry do  tělocvičny 
a  zábavné hry venku. Děti se dobře bavily. 
Potom měl své vystoupení kouzelník Martin. 
Toto vystoupení nás velmi pobavilo. Líbilo se 
malým i velkým. Následovalo vyhlášení venkov-
ních her, velký raut a večer pak odstartovali dis-
kotéku DJ Vojta a Šárka, Vojta a Vaness.
Děkujeme všem rodičům, kteří přispěli k boha-
tému rautovému stolu, všem cvičitelům za  pří-
pravu a zajištění celé akce a Vojtovi se Šárkou, že 
zajistili vše potřebné ke skvělé diskotéce. 
Kromě těchto akcí také sokolské gymnastky 
vystoupily na  benefiční akci Den pro Daníka, 
kde svým vystoupením přispěly na dobrou věc.

Mgr. Pavlína Špatenková
TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Sokolíkům za odměnu úspěchy závodníků trampolín

Dne 7. října 2015 se závodníci oddílu Trampolíny 
Dvůr Králové nad Labem rozjeli do Dolní Bečvy, 
aby se zúčastnili Mistrovství České republiky 
žactva. Za  mladší žáky nás reprezentoval Erik 
Motal, který obsadil výborné 2. místo. Starší 
žákyně Anna Vodehnalová získala krásné 10. 
místo a starší žák Josef Drtina zabojoval a získal 
nádherné 3. místo. Ze 14 týmů v družstvech jsme 
v  kvalifikaci obsadili 5. místo a  postoupili jsme 
do finále. Tam si Erik Motal i Josef Drtina vytvořili 
své osobní rekordy, přičemž Josef Drtina per-
fektním výkonem za  tým obsadil 1. místo. Tak 
se celé družstvo ve  složení Josef Drtina, Anna 
Vodehnalová a Erik Motal mohlo radovat z bron-
zových medailí. Všem závodníkům děkujeme 
za  výbornou reprezentaci, přejeme jim hodně 
úspěchů na dalších závodech.

Lenka Drtinová

V Liberci se v sobotu 7. listopadu konal 4. závod 
Českého a  Žákovského poháru ve  skocích 
na trampolíně za účasti dvou závodníků Sokola 
Dvůr Králové nad Labem. Výborného výsledku 
dosáhl Erik Motal, který v  kvalifikaci obsadil  
5. místo a  zajistil si postup do  finále. V  něm se 
ještě zlepšil a  skončil na  výborném 3. místě. 
Josef Drtina nedokončil povinnou sestavu 
a i přes dobrý výkon ve volné sestavě do finále 
mezi osm nejlepších nepostoupil.

Jaromír Bek

V  průběhu září a  října se na  různých krásných 
místech východních Čech konal již 20. roč-
ník povedeného seriálu závodů horských kol 
s  názvem Středeční pohár. Na  precizně orga-
nizovaných závodech pro širokou veřejnost 
byly každou středu odpoledne velmi často 
vidět i  červené dresy královédvorského klubu  
Carla.Kupkolo.cz a  další závodníci ze Dvora 
Králové nad Labem. A  nejen to – v  každém ze 
závodů se Královédvoráci umisťovali na  stup-
ních vítězů a  dotáhli to i  na  parádní výsledky 
v celkovém pořadí všech závodů, jejichž vyhlá-
šení se konalo v  sobotu 31. října v  Úpici spolu 
s  posledním nebodovaným maškarním závo-
dem (viz foto).
Lucie Blažková v  ženách byla celkově druhá. 
Na 5. místě ve veteránech se umístíl Jiří Voňka, 
Tomáš Bergr v mužích byl 5. i přesto, že se zúčast-
nil jen 3 ze 7 závodů, Jakub Hák byl na celkovém 
2. místě v kategorii žáci I., Honza Munzar rovněž 
na celkovém druhém místě mezi kluky 8–9 let, 
Anežka Holanová byla celkově první v kategorii 
dívek do 5 let a Matěj Holan ve stejné kategorii 
chlapců byl na celkovém 2. místě.
Organizátorům jsme nabídli, že by se 

Královédvorsko.cz mohlo pro příští rok stát jed-
ním z  partnerů seriálu. Jeden ze závodů Stře-
dečního poháru by se tak mohl konat i  u  nás 
ve Dvoře Králové nad Labem. Spolu se 2 závody 
„O  nejlepšího cyklistu Dvorska“, které pořádá 
právě oddíl Carla.Kupkolo.cz, by se ve Dvoře tak 
konaly už 3 cyklistické závody na území města. 
Proto nezanedbejte zimní přípravu a napište si 
případně Ježíškovi o kolo. Důvod a cíl již máte!
Videa a fotky ze závodů jsou spolu s výsledky zve-
řejněny na  www.stredecnipohar.cz. O úspěších 
královédvorských závodníků čtěte na stránkách 
www.kralovedvorsko.cz.

Jan Holan, www.kralovedvorsko.cz

Královédvoráci zabodovali ve 
Středečním poháru horských kol

III. ročník Memoriálu Karla Diviše
Královédvorský Krasobruslařský klub, z. s.,  zazna-
menal medailové úspěchy na III. ročníku Memo-
riálu Karla Diviše: 2. místo – Karolína Křížová 
(kategorie Cvrček C1), Alexander Paták (mladší 
žáci B), 3. místo – Tina Vovsová (kategorie Cvrček 
C1). Vydařené a nadějné výkony však předvedly 
všechny děti klubu: Andrea Sommerová, Klára 
Pešková, Anna Sedláčková, Natálie Hrubá, Sára 
Slavíčková (krásné 4. místo v pohárové katego-
rii!), Adéla Sedláčková, Veronika Friedová, Šárka 
Petružálková, Iva Krejcarová, Katka Bednářová, 
Vanda Vovsová, Hana Šejblová, Patricie Pet-
ružálková, Tereza Straková, Barbora Kejzarová, 
Karolína Semeniuková. Pro většinu našich členů 
to byl první závod v  sezoně, některým se sou-
těž vydařila více, některým méně, ale všichni 
jsou odhodláni trénovat a věří, že na Vánočním 
závodě, který se koná 19. prosince (7:00–20:00 
hod.) se každý o nějaké to místo posune výše. 

JUDr. Michaela Koblasová, Krasobruslařský klub, z. s. 

ZC Zálabí 
5. 12., 21:00 hod.: Volejbalový ples, vstupné: 150 Kč
12. 12., 21:00 hod.: Tanja & Ahard, Blues Mys-
tery, vstupné: 190 Kč, předprodej: 150 Kč
19. 12., 21:00 hod.: Dymytry, vstupné: 250 Kč, 
předprodej: 200 Kč
25. 12., 21:00 hod.: Komunál, Traktor, vstupné: 
270 Kč, předprodej: 220 Kč
31. 12., 20:00 hod.: Silvestr na Zálabí, hraje DJ Láďa
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Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem 
se dlouhodobě věnuje tréninku, přípravě vol-
ných jízd i  organizaci závodů. Kromě těchto 
akcí pro zasvěcené se však snaží předvést krásu 
a dokonalost svého sportu i pro veřejnost.
Tradiční působivé lední revue na  závěr sezony 
začala letos příležitostně doplňovat i  vystou-
pení o přestávkách hokejových zápasů. Na pod-
zim šlo o utkání 8. a 15. listopadu. 
Program vymyslela nejúspěšnější místní kraso-
bruslařka posledního období Dominika Schmid-
tová za přispění své kolegyně z Pardubic Jenni-
fer Augstenové. Přestože některé sestavy jsou 
připravovány celou sezonu, tuto secvičilo sedm 
dívek (Jennifer Augstenová, Tereza Haková, Jana 
Koblasová, Michaela Krebsová, Lucie Serbous-
ková, Dominika Schmidtová, Dominika Vog-
narová) během pouhých dvou týdnů v  rámci 
sólových tréninků i  v  hodinách pro veřejnost. 
Dynamické, ale současně velmi elegantní syn-
chronizované výkony za doprovodu svěží hudby 
měly v  obou vystoupeních velký ohlas a  upo-
zornily na činnost klubu i tu část veřejnosti, jež 
třeba doposud tento sport v našem městě neza-
registrovala. 
Aktivity Krasobruslařského klubu Dvůr Králové 
nad Labem v  čele s  Mgr.  Helenou Seitlovou 

a  JUDr.  Michaelou Koblasovou je třeba velmi 
ocenit tím spíše, že kromě úsilí o  technickou 
a  estetickou dokonalost představují další mož-
nost sportovního vyžití žáků místních základních 
i středních škol (Dominika Schmidtová je absol-
ventkou místního gymnázia, jehož studentkami 
jsou i další tři účastnice tohoto vystoupení). Jim 
i  dalším obětavým organizátorům a  rodičům 
krasobruslařek patří velký dík za jejich nezištné 
úsilí plné tréninků pětkrát týdně, letního sou-
středění, složitých příprav a opatřování náklad-
ných kostýmů a  dalšího sportovního vybavení. 
Kéž by se klub co nejdříve zaslouženě dočkal 
i  odpovídající sponzorské podpory, jíž se těší 
některá další sportovní odvětví ve městě. 

PhDr. Ivo Rejchrt

Krasobruslařky mezi hokejisty

Gymnázium Dvůr Králové nad Labem získalo 
letos grant Zvyšování kvality výuky ve  výši  
800 tisíc korun. Zadání dalo tentokrát šanci 
cizím jazykům, učitelům přírodovědných před-
mětů a  čtenářským dílnám. Pedagogové dotyč-
ných předmětů pod vedením ředitele školy 
Petra Mináře jako vedoucího projektu sestavili 
a u grantové komise obhájili program, který může 
být zajímavý pro každého našeho studenta.
Nejatraktivnější byly zahraniční jazykové 
a  poznávací pobyty s  dopravou, ubytováním, 
plnou penzí i školným díky grantu zcela zdarma. 
Deset vybraných nejlepších studentů angličtiny 
strávilo dny 17.–23. října exkurzí do Anglie. Pobyt 
v Oxfordu a okolí vhodně propojoval velmi prak-
tické jazykové vzdělávání, jež probíhalo na mezi-
národní škole v srdci města i v hostitelských rodi-
nách, s  poznáváním místních reálií v  nejstarším 
univerzitním městě v  anglicky mluvícím světě. 
Další výlety je přivedly za Shakespearem do Strat-
fordu, k velkolepému středověkému hradu War-
wick nebo na nejslavnější místa v Londýně. 
První listopadový týden navazoval obdobný 

pobyt v  Berlíně pro deset nejlepších studentů 
němčiny. Rozvíjet ji mohli během celého pobytu 
jak v  hostitelských rodinách, tak díky intenziv-
nímu jazykovému kurzu s rodilým mluvčím. Také 
si prohlédli např. Braniborskou bránu, Spolkový 
sněm (na snímku), Památník holocaustu, Ber-
línskou zeď i televizní věž (203 m), z níž je pře-
krásný výhled na  město. Během dalších výletů 
zavítali do Postupimi, do přírody u jezera Wann-
see, na zámek Moritzburk a do Drážďan.
Grant pamatoval také na  učitele cizích jazyků 

a  přírodovědných před-
mětů, kteří dostali mož-
nost zdarma vyjet do ciziny 
na  dvoutýdenní jazykový pobyt. Tak se Lucie 
Heilová, Eva Polášková a  Helena Valtrová jazy-
kově, metodicky i  prožitkově vzdělávaly v  Lon-
dýně. Podobně trávila čas v  německém Clop-
penburgu Eva Rambousková, jež zde navíc 
připravovala s naší tamní družební školou další 
výměnný pobyt.  
Poslední částí projektu jsou desítky čtenářských 
dílen k  lepší interpretaci nejzajímavějších lite-
rárních klenotů. K jejich realizaci grant umožnil 
nakoupit přes čtyři sta knih do školní knihovny.
V naší dlouhodobé snaze o další rozvoj gymnázia 
se nám podařilo v průběhu tohoto roku vymys-
let řadu podnětných akcí a získat na ně mnoho 
prostředků nad rámec školního rozpočtu, které 
prospěly studentům i  pedagogům. Děkujeme 
všem zúčastněným a věříme, že se podaří takto 
ambiciózně pokračovat i v budoucnu.

 PhDr. Ivo Rejchrt a Mgr. Petra Weymanová
za realizační tým Gymnázia Dvůr Králové nad Labem

Z gymnázia do Oxfordu, do Berlína, do knihovny i jinam

V  letošním roce 2015 získala naše škola grant 
MŠMT zaměřený na  podporu implementace 
etické výuky do  vzdělávání. Díky němu u  nás 
na  gymnáziu probíhá projekt s  názvem Paměť 
a  naděje v  životě, který má několik částí. První 
se zabývá židovskou tematikou a  připomínkou 
70. výročí konce 2. světové války. V této souvis-
losti zhlédli studenti gymnázia na  jaře v  Han-
kově domě představení divadelního souboru 
z Litvínova s názvem Klára 3847, které je zaujalo 
autentickým příběhem mladé židovské dívky, 
jež přežila s  vypětím sil hrůzy koncentračního 
tábora. Hlubší zamyšlení nad smutnými a  tra-
gickými událostmi 2. světové války přinesly 
také jarní čtenářské dílny 1. C a  2. C, které byly 

zaměřeny na  příběh Hanin kufřík od  Karen 
Levine. Tato kniha, napsaná podle skutečnosti, 
vypráví o  dospívající židovské dívce, která utr-
pení koncentračního tábora nepřežila. Studenti 
1. C a  2. C pak v  květnu díky našemu projektu 
navštívili Židovské muzeum v Praze a zážitkovým 
způsobem tam strávili několik hodin se stejno-
jmenným programem Hanin kufřík. Studenti si 
„na vlastní kůži“ uvědomili, že obětavost, vytrva-
lost, statečnost a vzájemná pomoc jsou hodnoty, 
které i  současný život stále potřebuje, přestože 
jejich uplatňování bývá bolestné. Poté následo-
vala prohlídka Židovského hřbitova a synagog.
V  další části projektu studenti navštívili Galerii 
Anderle v  Pavlíkově u  Rakovníka (na snímku) 

a  prohlédli si obrazy a  sbírku afrického umění 
akademického malíře Jiřího Anderla. Tento svě-
tově uznávaný současný výtvarník, jenž příští rok 
oslaví 80. narozeniny svou výstavou v Obecním 

Projekt etické výchovy na královédvorském gymnáziu

domě v  Praze, ilustroval mimo jiné knihu 
prof. Petra Piťhy s názvem Paměť a naděje. Stu-
denti účastnící se našeho projektu se s ní sezná-
mili vlastní četbou a  zjistili, že je plná etických 
hodnot, jež jsou zpracovány poutavými příběhy 
z dějin české země. Studenti se zamýšleli zvlášť 
nad příběhy: O  řádu, O  síle, O  písni, O  naději, 
O jinosti, O pokoře, O požehnání, O stáří, O svo-
bodě a O žití. První ze zmiňovaných byl také dra-
maticky ztvárněn a  předveden v  září na  školní 
akademii, která se uskutečnila v rámci oslav 125 
let Gymnázia Dvůr Králové nad Labem. Naši stu-
denti zhlédli též filmový dokument věnovaný 
modernímu umění a tvorbě Jiřího Anderla. 
V současné době studenti zpracovávají náměty 
knihy Paměť a naděje vlastními literárními pra-
cemi. Následovat bude vyhledávání písní, které 
s nalezenými etickými hodnotami, jako je láska, 
síla, přátelství, odvaha, píle, vytrvalost, empatie, 
pomoc bližnímu..., souvisejí. V  nejbližších týd-
nech je ještě čeká tvorba výtvarná a  fotogra-
fická. Na závěr našeho projektu Paměť a naděje 
v  životě uspořádáme v  prosinci v  prostorách 
auly gymnázia výstavu, která bude o „znovuob-
jevených“ a stále důležitých etických hodnotách 
vypovídat studentskými uměleckými pracemi. 
Cílem je, aby tyto hodnoty vstřebané zážitko-
vými cestami a  vlastními zkušenostmi studenti 
co nejčastěji prakticky uplatňovali v  běžném 
životě.

Mgr. Pavlína Flídrová, Gymnázium Dvůr Králové n. L.
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