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STARÁ DOBRÁ KAPELA – Hra v předplatném
1. 11. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 390 Kč, 410 Kč

Křehká a  něžná romantická komedie Divadla Palace Praha o  stáří, lásce, 

snech a síle přátelství. Hrají: Václav Postránecký, Svatopluk Skopal, René Při-

bil, Naďa Konvalinková a další.

LORENZO THOMPSON & JAN KOŘÍNEK AND GROOVE
3. 11. od 19:30 hod., Krčma Starý pivovar, vstupné: 220 Kč

Lorenzo Thompson, špička chicagské bluesové west-side scény, časovaná 

bomba z  Chicaga, patří mezi nejenergičtější a  nejdivočejší představitele 

bluesového zpěvu. A aby toho nebylo málo, zazpívá Lorenzo spolu s výteč-

nou českou kapelou Jana Kořínka Groove.

437. koncert KPH: 
TRIO DUBOIS, VITA CAROLI – ŽIVOT KARLŮV
8. 11. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 130 Kč

Irvin Venyš – klarinet, Martin Petrák – fagot, Jan Thuri – hoboj. Z vlastního 

životopisu Karla IV. čte Jan Šťastný.

ETIOPIE – STŘECHA AFRIKY
16. 11. od 8:30 a 10:30 hod., sál Hankova domu, vstupné: 45 Kč

Velkoplošná panoramatická diashow Václava a Lenky Špillarových.

Pořad pro II. stupeň základních škol a střední školy.

O BALYNCE, DOBRÉM ŠTĚNĚTI...
22. 11. od 8:30 a 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 20 Kč

Hudební eko pohádka Karlovarského hudebního divadla. Aby kocour 

Robert mohl čarovat, zařídí Balynka, psí detektiv, společně s dětmi nápravu 

zaneřáděného prostředí. Představení pro MŠ a I. ročníky ZŠ.

PETR BENDE – Benefi ční večer
22. 11. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 290 Kč

Petr Bende, Dalibor Dunovský, Michal Grombiřík a  pěvecký sbor Carpe 

Diem ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem. Akustický koncert pro 

Farní charitu Dvůr Králové nad Labem.

NOC VENKU
24. 11. od 18:00 hod., sál Hankova domu, náměstí Václava Hanky, 

vstupné: trvanlivé potraviny v hodnotě cca 50 Kč

Benefi ční 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.

ČERT A KÁČA – Divadelní čtyřlístek
27. 11. od 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 100 Kč

Výpravná činoherní pohádka pro celou rodinu. Uvádí Scéna Ořechovka 

Praha.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
27. 11. od 17:00 hod., náměstí T. G. Masaryka

Tradiční rozsvícení vánočního stromu s  pardubickou folkovou kapelou 

Marien a ohňostrojem.

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

KURIOZITY Z DEPOZITÁŘE
30. 9. – 20. 11., výstavní sál v budově Špýcharu, vstupné: 40 Kč, 20 Kč

Muzeum chce touto výstavou přiblížit širokou škálu muzejních sbírek i jed-

notlivých typů sbírkových předmětů. Návštěvník tak může nahlédnout pod 

pokličku muzejní práce a zjistit, že muzeum nejenom pořádá výstavy, ale 

především eviduje, třídí a zpracovává několik sbírkových fondů, které čítají 

tisíce exponátů. Zajímavými předměty, které mohou návštěvníci na výstavě 

zhlédnout, jsou např. některé mincovní poklady, kuriozity jako antické lam-

pičky nebo vybrané exempláře z etnografi ckého fondu, fondu plastik nebo 

starých tisků. Prezentován bude i průřez sbírkou obrazů od lidových autorů 

přes díla Jana Zrzavého, Václava Špály nebo Františka Tichého až po obrazy 

prezentující současnou tvorbu. Na výstavě nebude chybět ani užité umění, 

řemesla, textil či historické rukopisy.

Přednáška:
CO JE TO POLITICKÝ ISLÁM a proč by nás měl zajímat?
9. 11. od 19:00 hod., přednáškový sál ve Špýcharu, vstupné: 50 Kč

Ačkoliv o  islámu přemýšlíme především jako o náboženství, světové dění 

i  studium islámských zdrojových textů ukazují, že náboženská praxe je 

pouze jednou z  jeho složek. Významnější část islámské doktríny je tvo-

řena konkrétními politickými požadavky na  jednotlivce i na celou společ-

nost. Tyto požadavky se nevztahují pouze na muslimy. Právě naopak, větší 

pozornost je v  islámských zdrojových textech věnována nevěřícím. Věřící 

jsou vybízeni k aktivnímu prosazování islámských politických principů také 

v nemuslimských společnostech. Tento přístup vede k napětí, jelikož pro-

sazované principy jsou v zásadním rozporu s demokratickým uspořádáním 

a evropským pojetím lidských práv. Jelikož se islám již stal každodenní reali-

tou evropských společností, stávají se jeho politické požadavky také součástí 

našeho života. Centrum pro studium politického islámu zve na přednášku

Mgr. Jana Zmeškala, během níž představí nejdůležitější fakta vycházející ze 

studia islámské doktríny. Hlavní pozornost bude věnována roli nevěřících 

v islámu. Po skončení přednášky bude prostor na dotazy.

ZAPOMNĚLI NA MĚ!
29. 11. od 8:30 a 10:30 hod., sál Hankova domu, vstupné: 60 Kč

Pozor na to, co si přejete! Někdy se přání opravdu vyplní... Moderní autor-

skou pohádku napsal pro Naivní divalo Liberec uznávaný mladý dramatik 

a režisér Petr Vodička. Divadelní představení pro I. stupeň ZŠ.

ZOO Dvůr Králové
www.zoodvurkralove.cz

Cestovatelská přednáška Tomáše 
Plecháče: Jáva, království sopek 
čtvrtek 24. 11. od 18:00 hod., galerie 

Tengenenge, vstupné: zdarma

Putování po nejlidnatějším ostrově světa zavede do rušných velkoměst, 

starobylého buddhistického chrámu Borobudur, největší mešity v jihový-

chodní Asii, na svahy nejaktivnějších indonéských vulkánů nebo za pro-

slulými sběrači síry na plošině Kawah Ijen. Vstup na přednášku do zoo přes 

recepci Hotelu Safari Lodge po 17:30 hod. zdarma.

Kino Svět
MC Žirafa
Nenechte si ujít

2 DDM Jednička
ZUŠ R. A. Dvorského
Loutkové pohádky

3 Městská knihovna Slavoj
Přijďte na hokej a fotbal
Královská věnná města

4 Úspěchy
královédvorských 
sportovců

5 Pozvánky na
zajímavé 
kulturní akce
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Kino Svět www.kino-svet.cz nebo tel.: 499 320 403

e-mail: kino.svet@tiscali.cz

1. 19:00 VLK Z KRÁLOVSKÝCH VINOHRAD, drama, ČR/SR/Fr., ART 68 min. 100 Kč

2.–3. 19:00 JACK REACHER: NEVRACEJ SE, (12), akční/krimi, USA, tit. 116 min. 120 Kč

5.–6. 16:30 TROLLOVÉ (v so 3D), animovaný, USA, dabing 92 min.
2D: 130 Kč

3D: 150 Kč

5.–6. 19:00 DOCTOR STRANGE (v so 3D), (12), akční, USA, dabing 115 min.
2D: 130 Kč

3D: 150 Kč

8. 17:30
SNOW FILM FEST, festival fi lmů o absolutním extrému 

polárních expedic a šokujících výkonech sportovců, ART
100 Kč

9.–10. 19:00 POHÁDKY PRO EMU, romantický, ČR 112 min. 120 Kč

12.–13. 19:00
HACKSAW RIDGE: ZROZENÍ HRDINY, (15), válečný/drama, 

USA/AUS, titulky
131 min. 120 Kč

15.–16. 19:00 TENKRÁT V RÁJI, drama/romantický, ČR/SR 99 min. 120 Kč

18. 17:30
SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ PRO PODIVNÉ 

DĚTI, fantasy, USA/VB/Belgie, dabing, ART
128 min. 110 Kč

19.–20. 16:00
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT (v so 3D)

dobrodružný/fantasy, USA, dabing
133 min.

2D: 130 Kč

3D: 150 Kč

19.–20. 19:00 PŘÍCHOZÍ, (12), drama/sci-fi , USA, titulky 117 min. 120 Kč

22. 19:00 RODINNÉ ŠTĚSTÍ, (12), drama, Maďarsko, titulky, ART 81 min. 80 Kč

23.–24. 19:00 HOLOGRAM PRO KRÁLE, (12), komedie, USA/SRN, titulky 97 min. 120 Kč

26.–27. 16:30
ODVÁŽNÁ VAIANA: LEGENDA O KONCI SVĚTA (v so 3D), 

animovaný/dobrodružný, USA, dabing
107 min.

2D: 130 Kč

3D: 150 Kč

26.–27. 19:00 ZÚČTOVÁNÍ, (15), drama, USA, titulky 128 min. 110 Kč

29. 19:00 BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU, (15), komedie, ČR 97 min. 120 Kč

30. 19:00 ODVRÁCENÁ STRANA MĚSÍCE, (15), thriller, SRN/Lux., tit. 98 min. 110 Kč

Více o programu Kina Svět se dozvíte na webu 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, středa, čtvrtek, pátek: 

9:00–12:00 hod. 

V pondělí Kreativní dílnička s tvořením výrobků 

z  různých materiálů, které si poté vezmeme 

domů. Ve  středu Školka nanečisto, kdy vám 

dítka pohlídáme. Ve  čtvrtek Volná herna

a v pátek Hravé cvičeníčko plné básniček, opi-

čích drah a trochy manuální činnosti.

CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ, MASÁŽE 
KOJENCŮ, PORADNA
středa 16:15–17:00 hod., nutno objednat!

Nový program: masáže kojenců, cvičení 

těhotných, poradna, předporodní příprava, 

kojení. Cena 80 Kč masáže + cvičení, nebo 

samostatně po  50 Kč. Tel.: 606  171  014,

Mgr. J. Bartoňová.

SPONTÁNNÍ TANCE S MEDITACEMI
každou středu 17:00–18:30 hod.

Zveme na první ochutnávku spontánních tanců 

s meditacemi s  lektorkou Radanou, 2. listopadu 

zdarma. Jedná se o  prožitková setkání žen pro 

uvolnění napětí a  stresu pomocí intuitivního 

tance a  speciálních aktivních meditací. Bližší 

informace na radana.c@seznam.cz.

HALLOWEEN
úterý 1. 11. od 17:00 hod., vstupné: dobrovolné

Naše MC pořádá pro ty nejmenší Halloween, 

přijďte k nám, máme pro připravenou cestu stra-

šidelným bludištěm. Malá odměna pro děti.

SEBEOBRANA
čtvrtek 3. 11., 9:30–12:00 hod., vstupné: 40 Kč

Navštíví nás strážníci Městské policie Dvůr Krá-

lové nad Labem, kteří nám názorně předvedou 

sebeobranu, poučí nás, jak určitým situacím 

předcházet a jak se popřípadě zachovat.

RELAXAČNÍ DOPOLEDNE
čtvrtek 10. 11. a 24. 11. od 9:00 hod. 

Máme tu znova relaxační dopoledne pro 

maminky. Těšit se můžete na základní masáž šíje 

a kosmetiku s 50% slevou. O děti bude po celou  

dobu postaráno. Vstupné 30 Kč + masáž 75 Kč, 

obočí, řasy 50 Kč a denní líčení 100 Kč.

ŽIRAFČINA PORADNA
čtvrtek 10. 11. od 10 hod., vstupné: 40 Kč

Beseda s  Mgr.  Janou Bartoňovou na  aktuální 

téma „Rodinné konstelace“.

ČISTÁ DOMÁCNOST
čtvrtek 24. 11., od 9:00 hod, vstupné: 40 Kč

Dnes bude malá přednáška o  čistotě v domác-

nosti, jaké používáte přípravky?

UPOZORNĚNÍ
Tímto uvítáme další pomocnou ruku při orga-

nizaci a  vymýšlení nových programů a  služeb. 

Pokud máte zájem podílet se na  činnosti 

MC Žirafa, přijďte se jakékoliv dopoledne do cen-

tra podívat nebo kontaktujte pro více informací 

paní Miluši Beranovou.

Nenechte si ujít – pozvánky

SEMINÁŘ – ŽIVOTNÍ SPOKOJENOST A ŠTĚSTÍ Z HLEDISKA PSYCHOLOGIE 
středa 23. 11. od 17:00 hod., sál Penzionu Za Vodou, vstupné: 180 Kč, přihlášky do 15. 11. 2016

Co v nejlepších chvílích našeho života prožíváme, co nám takové okamžiky mohou přinést, i když už 

skončily? Co nás ke štěstí přibližuje a co naopak od štěstí vzdaluje? Co je Mindfulness, jak se trénuje 

a jak pomáhá? Lektorkou bude Mgr. et Mgr. Daniela Šrámková, Dis., psycholožka, psychoterapeutka, 

fyzioterapeutka a koučka, působící v klinické praxi ve Dvoře Králové nad Labem a v Praze a ve fi remní 

sféře jako lektor rozvojových kurzů. 

Délka semináře, který se uskuteční ve  školicí místnosti Penzionu Za Vodou, je cca 2 hodiny včetně 

přestávky na kávu nebo čaj. 

Přihlášky zasílejte do 15. listopadu 2016, kontakt: daniela.sramkova@terapiedvur.cz.

Mgr. et Mgr. Daniela Šrámková, Dis.

PŘEDNÁŠKA O ANGOLE V EVANGELICKÉM SBORU
pátek 18. 11. od 18:45 hod., sál evangelické fary, vstupné: zdarma

V pátek 18. listopadu 2016 zveme na přednášku o Angole. Naším hostem bude farář ČCE v Kladně 

Mgr. Leonardo Teca, který se v Angole narodil a vyrůstal. Má pro nás připravenou prezentaci s obrázky 

s názvem „Angola z pohledu rodáka“. Farář Leonardo Teca nám představí svou rodnou zemi, popovídá 

o lidech, přírodních podmínkách, o současné politické, společenské a ekonomické situaci. Přednášku 

doprovodí hudebními ukázkami, jednak se budeme moci zaposlouchat do  domorodých bubenic-

kých rytmů, jednak nás naučí popěvek v některém z jazyků užívaných v Angole. A jistě zodpoví i naše 

dotazy. Přednáška začíná v sále evangelické fary na náměstí Odboje (vedle gymnázia) v 18:45 hod. 

Vstupné zdarma.

Bratr farář Leonardo Teca pak také poslouží při evangelických bohoslužbách v neděli 20. listopadu 

2016 od 9:00 hod. v evangelickém kostele, bohoslužby povede a bude při nich kázat. Také k účasti 

na bohoslužbách s naším hostem jste srdečně zváni.

O  dalších akcích pořádaných ve  sboru evangelické církve ve  Dvoře Králové nad Labem se můžete 

informovat na  vývěsce u  kostela na  náměstí Odboje, na  stránkách http://dvur-kralove.evangnet.cz/ 

nebo na facebookovém profi lu Evangelíci Dvůr Králové.

Mgr. Aleš Mostecký, evangelický farář
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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 Otto Gutfreunda: po–pá od 9:00 do 17:00 hod.

BARVY ŽIVOTA
pondělí 14. 11., galerie Otto Gutfreunda

Dopolední program pro žáky Gymnázia Dvůr Králové nad Labem. Představení 

žáků literárně-dramatického oboru pod vedením Ladislava Peřiny s názvem 

Barvy života je o tom, jak různé jsou povahy lidí, se kterými se v životě potká-

váme, a jak různé mohou být jejich problémy.

MARIE JARKOVSKÁ: SEŠÍVANÝ SVĚT
do 18. 11., galerie Otto Gutfreunda, od 9:00 do 17:00 hod.

Výstava textilní výtvarnice Marie Jarkovské s názvem Sešívaný svět.

CARPE DIEM A PETR BENDE
úterý 22. 11. od 19:00 hod., sál Hankova domu

Pěvecký sbor Carpe diem, pod vedením Jany Machkové, vystoupí společně 

se zpěvákem Petrem Bende v Hankově domě na benefi čním koncertě pořá-

daném Farní charitou Dvůr Králové nad Labem. Koncert se uskuteční pod 

záštitou senátora Jiřího Hlavatého.

Vernisáž výstavy: KAMENOSOCHAŘSKÁ ŠKOLA HOŘICE 
SE PŘEDSTAVUJE
středa 23. 11., od 18:00 hod., sál školy

Pod názvem „Kamenosochařská škola Hořice se představuje“ proběhne 

vernisáž výstavy studentských prací SPŠK v Hořicích. Slovem provede Ladi-

slav Peřina, v  hudebním programu vystoupí roková skupina ZUŠ Silmaril 

pod vedením Jana Prouzy.

LISTOPADOVÝ KONCERT
čtvrtek 24. 11. od 18:00 hod., sál školy

Další z pravidelných koncertů, na kterém zahrají žáci hudebního oboru.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍ VÝZDOBY
čtvrtek 24. 11. od 16:00 hod., Bílá Třemešná

Žáci dechového oddělení pod vedením Tomáše Valtery zahrají v Bílé Tře-

mešné. Zazní tradiční adventní skladby s kořeny v lidové tvorbě, ale i vážná 

klasická hudba (Adam Michna z Otradovic apod.). Můžete se zaposlouchat 

do podmanivé živé muziky mladých studentů a studentek naší školy.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
sobota 26. 11. od 16:00 hod., kaplička v Lipnici

V kapličce i před kapličkou v Lipnici zazní adventní, vánoční skladby a písně. 

Vystoupí žáci pod vedením Nikoly Holcové.

ADVENTNÍ KONCERT
neděle 27. 11. od 14:00 hod., kostel v Dubenci

O  první adventní neděli uspořádá naše škola adventní koncert v  kostele 

sv. Josefa v Dubenci. Slovem provede Ladislav Peřina, vystoupí žáci Nikoly 

Holcové, Jany Machkové, Vlasty Siřišťové a Tomáše Valtery. Zazpívá pěvecký 

sbor zaměstnanců školy ZUŠ Melody Voice.

Loutkové pohádky pro děti
KOCOUR V BOTÁCH
neděle 6. 11. od 16:00 hod., sál Špýcharu městského muzea

Loutková pohádka pro nejmenší v podání divadélka Zvoneček, vstupné: 

dobrovolné.

POHÁDKY O ZVÍŘÁTKÁCH
sobota 12. 11. od 15:00 hod., sálek městské knihovny, vstupné: 20 Kč, 10 Kč

Maňáskové pohádky pro děti v podání divadla Klíček. Po dobu vystoupení 

bude otevřeno oddělení pro děti.

PRINCEZNA SVĚTLUŠKA
neděle 20. 11. od 16:00 hod., sál Špýcharu městského muzea

Loutková pohádka pro nejmenší v podání divadélka Zvoneček, vstupné: 

dobrovolné.

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

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

Lucie Pospíšilová – 774 320 361, lucie.pospisilova@ddmdvurkralove.cz

ČESKOSLOVENSKÉ LEGIE
1.–4. 11., 8:00–12:30 hod., vstupné: 15 Kč

Výstavka připravená při příležitosti blížícího se Dne válečných veteránů 

seznámí slovem i obrazem s historií našich legií v Rusku, Itálii a Francii. Při-

blížíme vám historii jednotlivých legií, významná střetnutí, výstroj i výzbroj 

jejich příslušníků a také pozoruhodnou akci Československé obce legionářské 

Legiovlak. 

Akce je vhodným doplňkem učiva dějepisu základních a středních škol. Rádi 

uvítáme i zájemce z řad veřejnosti. Pedagogický doprovod žáků a studentů 

zdarma. Bližší informace a objednávky u V. Jiřičky

USPÁVÁNÍ STRAŠIDEL
9. 11. od 16:30 hod., dopravní hřiště v Podharti, vstupné: dobrovolné

Zveme všechny děti a rodiče na podvečerní akci plnou strašidel a strašidýlek. 

Letos jsme připravili několik novinek. Strašidelná stanoviště s  úkoly budou 

tentokrát na dopravním hřišti, kde je také start celé akce. V 18:00 hod. se spo-

lečně vydáme stezkou odvahy do ztemnělé zahrady Jedničky, kde se všechna 

strašidla uloží ke spánku. S sebou nezapomeňte dostatek odvahy a na sebe 

teplé oblečení. Bližší informace u S. Černotové.

ADVENTNÍ DOPOLEDNE PRO MŠ A 1. TŘÍDY ZŠ
čtvrtek 24. 11. 2016

Zveme děti z  mateřských škol a  prvních ročníků základních škol do  našich 

vánočních dílniček, kde si mohou vyrobit vánoční dekorace či dárečky, chybět 

nebude ani sladká dílna na cukroví. Přidat se můžou také maminky s dětmi 

na mateřské dovolené. Bližší informace u L. Pospíšilové.

ADVENTNÍ DOPOLEDNE PRO ŽÁKY ZŠ – OD 2. TŘÍD
pátek 25. 11. 2016

Také žáky od  druhého ročníku základních škol zveme do  našich vánočních 

dílniček, kde si mohou vyrobit vánoční dekorace či dárečky, chybět nebude 

ani sladká dílna na  cukroví. Přidat se může i  veřejnost. Bližší informace 

u L. Pospíšilové.

POJĎTE VŠICHNI K BETLÉMU
28. 11. – 11. 12., 8:00–12:30 a 13:30–16:00 hod., 

výstavní síň Staré radnice, vstupné: 25 Kč, 15 Kč.

Kolektivy prosíme o rezervaci do 23. 11.

Po úspěšné výstavě betlémů v loňském roce se vrátíme do výstavní síně Staré 

radnice, abychom opět představili pestrou škálu jesliček z různých materiálů. 

Pořadatelem je DDM Jednička ve spolupráci s Městským muzeem ve Dvoře 

Králové nad Labem a s Královédvorskými betlémáři. Jedním z nejzajímavěj-

ších exponátů bude nepochybně zmenšený sádrový barevný model Brau-

nova Betlému pana Leoše Pryšingera.

I  tentokrát si budete moci na výstavě zakoupit papírové betlémy a vánoční 

pohlednice. Pro kolektivy i další zájemce bude připraven výklad nejen o histo-

rii lidového betlémářství. Těšíme se na žáky, studenty i dvorskou a mimodvor-

skou veřejnost. Školní a jiné kolektivy prosíme o předchozí objednávku náv-

štěvy nejpozději do 23. 11. 2016!

Vstupné: děti do  15 let a  důchodci 15 Kč, ostatní 25 Kč. Bližší informace 

a objednávky u V. Jiřičky

ČERTOVSKÁ NOC
2.–3. 12. 2016, 18:00–10:00 hod., cena: 170 Kč, přihlášky do 25. 11.

Zveme všechny děti od 6 let na tradiční čertovskou přespávačku do Jedničky. 

Připravili jsme si čertovské hry, vyrábění a nebude chybět ani čertovská stezka 

spojená s nadílkou. Cena: 170 Kč (včetně večeře, snídaně, ubytování, nadílky 

a materiálu). Přihlášky do 25. 11. 2016. Bližší informace u V. Málkové.

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC:
5. 12.: Čertovská nadílka;

10. 12.: Rodinné výpravy – I tohle je Praha;

12. 12.: Zdobení stromečků v ZOO;

14. 12.: Vánoční bowling.



KRÁLOVÉDVORSKÉ KDECO?         LISTOPAD 2016

4 www.dvurkralove.cz

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

KVANTOVÉ TECHNIKY A JEJICH UPLATNĚNÍ V ŽIVOTĚ
4. 11. od 17:00 do 20:00 hod., vstupné: dobrovolné

Cesta transformace vlastního bytí a pohledu na Vesmír, který nás obklopuje. 

Tedy jednoduše řečeno – technika, pomocí které si můžeme hrát tak, že si 

zařídíme život takový, jaký ho chceme mít. To nejdůležitější, co technika při-

náší, je pochopení na vědomé i nevědomé úrovni, že jsme tvůrci vlastního 

života. Vstupné dobrovolné, rezervace v oddělení pro dospělé.

KNIHOVNICKÉ POHÁDKY ZUZANY POSPÍŠILOVÉ
11. 11. od 12:30 hod., sálek knihovny, vstupné: dobrovolné

Víte, co se odehrává v  knihovně v  noci, když všichni čtenáři dávno spí? 

Knihovna žije svým neviditelným životem a dějí se v ní neuvěřitelné věci. 

Jaké? Tak to uslyšíte opět při našem společném odpoledním čtení. A nejen 

to. Třeba se dozvíte i to, jak vznikla první kniha. Program je určen pro děti 

od 7 let.

PŘEDVÁNOČNÍ LEKCE PRO ŽENY
15. 11. od 10:00 hod., sálek knihovny, vstupné: zdarma

Jak prosadit svůj názor, základy asertivity a argumentace. Semináře pořádá 

Evropská kontaktní skupina ve  spolupráci s  městem Dvůr Králové nad 

Labem v rámci projektu Cesta za sebedůvěrou. Těšíme se na vás!

Více informací získáte na tel.: 222 211 799, e-mail: kurzy@ekscr.cz.

MOJE CESTOVÁNÍ PO USA – Ing. Lenka Stehnová
16. 11. od 18:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 30 Kč

Své vyprávění z cest doplní lektorka fotografi emi. Po přednášce bude násle-

dovat beseda o zážitcích z cesty. Přednášku pořádá MO KDU-ČSL Dvůr Krá-

lové nad Labem.

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU
26. 11., 9:00–11:30 a 13:00–17: 00 hod.

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 dalším drobným aktivitám. Také letos bude umístěn v oddělení pro děti 

obchůdek, ve kterém lze nakoupit pouze za moriony lovců perel. V čajovně 

bude připraveno občerstvení jak pro děti, tak pro dospělé. Všichni jste 

srdečně zváni.

EXPEDICE HIMALAYA 76 – 40 LET – RNDr. Petr Rybář
30. 11. od  18:00 hod., sálek knihovny, vstup volný

Východočeši byli v  roce 1976 jedinou úspěšnou výpravou v  Kašmírském 

Himaláji, kde zdolali jeho nejvyšší vrchol Nun Peak (7 135 m). Lektor vypráví 

o svého času populární 1. východočeské himalájské expedici. Komentovaná 

projekce se koná v sálku knihovny.

Hokejové zápasy

HC RODOS – KRAJSKÁ LIGA MUŽŮ
středa 2. 11., 18:00 hod. HC Jičín (venku)

neděle 6. 11., 17:00 hod. BK Nová Paka (venku)

středa 9. 11., 18:00 hod. HC WIKOV Hronov (domácí zápas)

něděle 13. 11., 17:00 hod. Stadion Nový Bydžov (venku)

středa 16. 11., 18:00 hod. HC Jaroměř (domácí zápas)

neděle 20. 11., 17:00 hod. SK Třebechovice (domácí zápas)

neděle 27. 11., 17:00 hod. HC Náchod (venku)

středa 30. 11., 18:00 hod. HC Jičín (domácí zápas)

Přijďte fandit na fotbal
ZÁPASY TJ DVŮR KRÁLOVÉ N. L.

MUŽI A – DIVIZE
neděle 6. 11., 14:00 hod. MFK Trutnov (venku)

neděle 13. 11., 14:00 hod. FK Přední Kopanina (domácí zápas)

sobota19. 11., 14:00 hod. FK Vysoké Mýto (venku)

MUŽI B – KRAJSKÁ I. B TŘÍDA
sobota 5. 11., 14:00 hod. FK Dolní Kalná (venku)

Královská věnná města
Hradec Králové
HUDEBNÍ FÓRUM HRADEC KRÁLOVÉ

1.–10. 11. 2016, www.hkhf.cz

XXVII. MUZEJNÍ ADVENTNÍ TRH

25.–27. 11., www.muzeumhk.cz

Jaroměř 
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU NA NÁMĚSTÍ

27. 11. 2016, www.jaromer-josefov.cz

Trutnov 
VÁNOČNÍ STROM 2016, 27. 11. 2016, www.uff o.cz

Vysoké Mýto
VOXEL + POKÁČ, 12. 11. 2016, 20:00 hod., klubová scéna M-klubu,

www.mklub.cz, společné turné s názvem „Voxel + Pokáč – Tour, co sedne“!

VÁNOČNÍ KUJEBÁCKÝ JARMARK, 26. 11. 2016, www.vysoke-myto.cz

Řemeslný jarmark s vánoční tematikou a bohatý kulturní program, který 

vyvrcholí v 16:30 hod. slavnostním rozsvícením vánočního stromu.

Chrudim
KATEŘINSKÉ POSVÍCENÍ, 26. 11. 2016 od 9:00 hod., Resselovo náměstí

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU, 27. 11. 2016, www.chrudim.eu

Polička
BRATŘI EBENOVÉ – ČAS HOLIN, 2. 11. od 19:00 hod., velký sál Tylova domu

NARODIL SE KRISTUS PÁN, Z RŮŽE KVÍTEK VYKVET NÁM…,

19. 11. 2016 – 18. 1. 2017, Centrum Bohuslava Martinů v Poličce

Ve dvou výstavních sálech představíme betlémy ze tří století. Jejich počet 

nebude velký, zato budou obdivuhodné množstvím postav a rozlehlostí scén.

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU NA NÁMĚSTÍ

26. 11. 2016, 17:00 hod., Palackého náměstí

Nový Bydžov
DUŠIČKOVÁ JÍZDA, 5. 11. 2016, www.novybydzov.cz

MARTINSKÝ JARMARK + SLAVNOSTI DŘEVA, 12. 11. 2016

www.novybydzov.cz

Mělník
PRŮVOD SV. MARTINA, 11. 11. 2016, www.melnik.cz

VÍTÁNÍ ADVENTU, 26. 11. 2016, www.melnik.cz.

Další informace o Královských věnných městech na internetových strán-

kách: www.vennamesta.cz.

Dvůr Králové nad Labem 
na starých fotografi ích

Další ze série historických fotografi í ukazuje stavbu regulace řeky Labe u „Pušova splavu“ 

v  roce 1912. Na  horizontu vlevo je možné vidět budovu vily továrníka Deutsche, později 

mateřské školy. Děkujeme naší čtenářce Lucii Jankowské za poskytnutí fotografi e.
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Královédvorský Sokol na podzim

Úspěchy dvorských skokanů na trampolíně

Královédvorští sokolové zahájili nový 

cvičební rok mnoha akcemi.

V  září samozřejmě dominovala atletika 

dvěma vrcholnými soutěžemi OVOV 

a  EKAG a  také poslední krajské pře-

bory družstev a  jednotlivců. Nejvíce se 

dařilo mladšímu žactvu, kde si ve velké 

konkurenci hoši vybojovali mezi osmi 

družstvy skvělé stříbrné medaile a dívky 

mezi jedenáctkou družstev nezůstaly 

pozadu a  braly bronz. K  tomu přidala 

Sára Erbenová bronzovou medaili za vrh koulí. 

V sobotu 1. října se konal v  Jaroměři krajský 

přebor atletických přípravek ve  vícebojích. 

Naši závodníci se velmi snažili a podařilo se jim 

dosáhnout mnoha osobních rekordů. Tři získali 

medaile. M. Kubíček mezi devítiletými chlapci 

obsadil výborné 2. místo, M. Síbrová mezi sed-

miletými dívkami byla bronzová, stejně jako 

A. Sedláčková mezi devítiletými dívkami. 

Přes 40 dětí se zúčastnilo župního přeboru 

v  přespolním běhu. Získali jsme celkem 

7 medailí. M. Flégl a  E. Dušánková vybojovali 

zlato, M. Šturm a A. Dušánková stříbro a K. Luká-

šová, J. Grus a A. Sedláčková přidali bronz.

První říjnovou neděli se konalo v Hankově domě 

krajské fi nále soutěže Zlatý oříšek. Do této sou-

těže postoupili také naši gymnasté. Vystoupení 

se klukům povedlo a diváci je právem odměnili 

bouřlivým potleskem. 

V  letošním roce vyhlásila Česká obec sokolská 

již druhý ročník Noci sokoloven. A  tak jsme 

pozvali své příznivce do  hodin oddílu trampo-

lín, fl orbalu a  sportovní gymnastiky. Do  hodin 

trampolín a  fl orbalu si diváci bohužel cestu 

nenašli, zato vystoupení oddílu sportovní gym-

nastiky si naši příznivci nenechali ujít. 

Gymnastky a  gymnasté (na snímku) se jim 

odměnili pěkným vystoupením. Gymnastky 

předvedly komponovanou pódiovou skladbu, 

se kterou vystupovaly na  mezinárodním gym-

nastickém festivalu Eurogym, a  skoky z  malé 

trampolínky. Chlapci se zase představili ukáz-

kami cvičení na  bradlech, hrazdě a  kruzích 

a  také přeskoku. Divákům se vystoupení líbilo 

a  odměnili cvičence zaslouženým potleskem. 

Poděkování patří nejen cvičencům a  divákům, 

ale také trenérům, kteří děti na akci připravili.

V  úterý 25. října převzaly naše sportovní gym-

nastky v  Hankově domě Cenu města Dvůr 

Králové nad Labem za  úspěšnou reprezentaci 

v  roce 2015. Všem děvčatům blahopřejeme. 

Jsme rádi, že naši reprezentanti dělají našemu 

městu dobré jméno nejen na  úrovni kraje, ale 

i v rámci republiky.

Mgr. Pavlína Špatenková

TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Závodníci oddílu skoků na  trampolíně TJ 

Sokol Dvůr Králové nad Labem se zúčastnili 

dalších závodů s dobrými výsledky.

V  sobotu 17. září pokračoval v  Odoleně 

Vodě již čtvrtým závodem Žákovský pohár. 

Z našeho oddílu se zúčastnili žáci Erik Motal 

a ve svém prvním pohárovém závodě Tobiáš 

Kulveit, kteří skákali v  kategorii jednotlivců 

i  v  synchronních dvojicích. V  jednotliv-

cích obsadil E. Motal 9. místo a  T. Kulveit 

14. místo. V synchronních dvojicích skončili 

jedenáctí.

V  neděli 18. září se ve  stejné hale konal 

Přebor Čech za  účasti závodníků z  šesti 

oddílů. Zde v závodě malých talentů zvítě-

zil náš nejmladší závodník Šimon Kulveit. 

V  kategorii dívek ročníku 2004–2001 starto-

valy Anna Svobodová a  Aneta Vaňurová, která 

postoupila do  fi nále. V  konečném hodno-

cení obsadily A. Vaňurová 10. a  A. Svobodová 

14. místo. V  nejpočetněji obsazené kategorii 

dívek ročníků 2008–2005 nás výborně repre-

zentovaly Anna Puhlovská a  Kateřina Ježková. 

Po  fi nálové sestavě obsadily A. Puhlovská 

4. a K. Ježková 6. místo. V kategorii chlapců roč-

níků 2008–2005 jsme měli také dva zástupce, 

oba se probojovali do  fi nále: Erik Motal jako 

druhý a Tobiáš Kulveit šestý. Ve fi nálové sestavě 

E. Motal udělal drobnou chybu a  skončil na 

4. místě, T. Kulveit obsadil 6. místo.

Ve dnech 7. a 8. října se v  Jablonci nad Nisou 

konal Mezinárodní závod přátelství, kterého se 

zúčastnilo 280 závodníků z 16 zemí. Do závodu 

se kvalifi kovali tři naši závodníci, ale nakonec  

se zúčastnil jen Erik Motal v kategorii 11–12 let. 

Erik Motal zaskákal svoje sestavy dobře a v silné 

konkurenci obsadil 14. místo, byl dokonce druhý 

ze tří českých závodníků v této kategorii.

V sobotu 15. října se v tělocvičně TJ Sokol Dvůr 

Králové nad Labem konal Podzvičinský skoká-

nek – závod ve skocích na trampolíně za účasti 

64 závodníků v  kategorii jednotlivců a  11 syn-

chronních dvojic z pěti oddílů.

Výsledky našich závodníků – kategorie L1 

dívky: 1. Kateřina Ježková, 2. Zuzana Duš-

ková, 3. Bára Schejbalová. L1 chlapci: 1. Šimon 

Kulveit. L2 dívky: 5. Vendula Jarolímková. L3 

dívky: 7. Linda Hermanová. F dívky: 1. Aneta 

Vaňurová, 2. Anna Puhlovská, 3. Adéla Herma-

nová, 10. Anna Svobodová. F chlapci: 1. Jakub 

Kňákal. D1 chlapci: 3. Erik Motal, 7. Tobiáš Kul-

veit. D1 dívky: 3: Natálie Jiranová. Synchronní 

dvojice: 1. E. Motal – T. Kulveit, 2. A. Hermanová 

– N.Jiranová, 5. A. Puhlovská – A. Vaňurová.

Jaromír Bek, TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Šestnáctý Běh 
Schulzovými sady

V  úterý 11. října 2016 uspořádala ZŠ Schul-

zovy sady ve  spolupráci se ZŠ Podharť, ZŠ Strž 

a ZŠ 5. května již 16. ročník vytrvalostního běžec-

kého závodu Běh Schulzovými sady. Výsledky 

jsou k nahlédnutí na www.zsschsady.cz.

Tento známý závod je určen pro žáky od  1. do

9. tříd z celého našeho města. Jsou pro ně v pod-

zimním parku připraveny tratě dlouhé od 500 

do  1  500 metrů. Děti jsou rozděleny do  deseti 

kategorií. Jejich výsledky jsou na místě zpraco-

vávány a  po  doběhnutí každé věkové katego-

rie jsou vyhlašováni tři nejlepší. Ti získají pohár 

za první místo, medaile za druhé a třetí. K tomu 

diplomy a tašku sladkostí od fi rmy Carla. Od té 

mají sladkosti všichni startující. Drobné dárky 

věnovalo také město Dvůr Králové nad Labem.

Posledních několik let účast neklesla pod

600 závodníků, ale letos jsme kvůli chladnému 

počasí pokles očekávali. O  to větší překvapení 

nás čekalo, když po  sečtení vyšlo najevo, že 

běželo rekordních téměř 700 nadšených běžců! 

S těmito čísly získává závod punc jednoho z nej-

větších dětských závodů v  celém kraji. Jsme 

rádi, že právě v dnešní době má tolik dětí chuť 

si zdravě zaběhat. 

Výbornou atmosféru dokresluje i  ozvučení 

celého parku a množství dalších zábavných sou-

těží, které má připravený DDM a náš moderátor. 

Tímto bych rád poděkoval všem těm, kteří se 

na této akci podíleli.

Mgr. Jiří Baier, ředitel závodu 

V  sobotu 17. září 2016 se královédvorská 

posádka Dračí žrádlo účastnila mezinárodních 

závodů dračích lodí v Praze. Tým deseti žen 

a jedné bubenice vybojoval krásné druhé místo 

v závodě na 200 m, čtvrté místo v  náročném 

závodě na 1 000 m a speciální cenu pro nejzapá-

lenější tým na závodech Pražský dračí podzim.

Posádka Dračí žrádlo

Posádka dračí lodě 
přivezla další poháry
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Dva dny soutěží čekaly na královédvorské karatisty o víkendu 8. a 9. října 

v  České Lípě. V  sobotu jsme se zúčastnili 7. ročníku Libereckého poháru, 

který skladbou kategorií nabízí zajímavé možnosti i pro čerstvě začínající 

karatisty, rovněž ale i možnost porovnat své výkony s těmi nejlepšími. Kara-

tisté reprezentující královédvorskou i  náchodskou tréninkovou skupinu 

oddílu Karate – DO Dvůr Králové nad Labem na této soutěži obsadili v cel-

kovém hodnocení klubů třetí místo ziskem 1 zlaté, 8 stříbrných a 9 bronzo-

vých medailí, k tomu přidali 6 dělených 4.–5. míst.

Výsledky – kumite dorostenci: 1. Lukáš Vlček. Kata žákyně 12–13 let, 

8.–7. kyu: 2. Barbora Chaloupková. Kumite žáci 10–11 let, 8.–7. kyu: 

2. Jan Mádle. Kumite žáci 10–11 let, +6. kyu: 2. Jakub Šolín. Kumite 

žákyně 10–11 let, +6. kyu: 2. Alžběta Mrkvičková. Kumite žáci 

12–13 let, +6. kyu: 2. Jan Bukovský. Kumite muži BRH: 2. Josef Mišák. 

Kumite ženy BRH: 2.  Regina Plašilová. Kumite dorostenci: 2. Petr Škalda. 

Kata muži: 3. Josef Mišák. Kata ženy: 3. Regina Plašilová. Kata team žákyně 

12–13 let, +6. kyu: 3. Veronika Mišáková, Alžběta Mrkvičková, Pavlína Škal-

dová. Kumite žáci 10–11 let, +6. kyu: 3. Vojtěch Merhulík. Kumite žáci do 

9 let, 8.–7. kyu: 3. Radovan Mrkvička. Kumite žákyně 12–13 let, +6. kyu: 

3. Veronika Mišáková, a Pavlína Škaldová. Kumite ženy BRH: 3. Hanka Stra-

ková. Kata žákyně 12–13 let, +6. kyu: 4.–5. Pavlína Škaldová. Kata žákyně 

do 8 let, bez rozdílu STV: 4.–5. Elena Wircińská. Kata team žáci 12–13 let, 

+6. kyu: 4.–5. Jan Bukovský, Tomáš Höfer, Vojtěch Merhulík. Kumite žáci 

10–11 let, +6. kyu: 4.–5. Jakub Macháček.

V  neděli karatistická klání pokračovala třetím kolem Národního poháru 

dorostu, juniorů, U21 a seniorů, do kterého nastoupilo 5 našich závodníků.  

Tato soutěž byla jednou z posledních možností, jak se nominovat na pro-

sincové Mistrovství republiky v Praze. 

Regina Plašilová zde vybojovala 2 stříbrné medaile, ve  své váhové 

kategorii a  v  kategorii bez rozdílu hmotností, k  tomu obsadila dělené

6.–7. místo ve cvičení kata, čímž se v letošním celorepublikovém řebříčku 

karatistů vyšvihla na  první místo. Gratulujeme! Další stříbro přidal Josef 

Mišák a  bronzovou medaili pak Hanka Straková. Ještě je potřeba zmínit 

dělené 4.–5. místo Hanky Strakové v kategorii bez rozdílu hmotností a Petra 

Škaldy v nejtěžší kategorii dorostu. 

Výsledky – kumite muži: 2. Josef Mišák. Kumite ženy: 2. Regina Plašilová.  

Kumite ženy BRH: 2. Regina Plašilová. Kumite ženy U21: 3. Hanka Stra-

ková. Kumite ženy: 4.–5. Hanka Straková. Kumite dorostenci: 4.–5. Petr 

Škalda.

Petr Kocmánek, Karate – DO Dvůr Králové nad Labem

Foto: Regina Plašilová

Karatistický maraton v České Lípě KLMF oslavila jubilejní 10. sezonu
Poslední zářijový víkend byl 

zakončen desátý ročník Králo-

védvorské ligy malého fotbalu. 

Do  fi nále letos vedla velice 

dlouhá cesta. Přihlášené týmy 

se nejprve utkaly od  května 

do  srpna v  desetičlenné 

základní skupině. Šest nejlep-

ších celků tabulky pokračovalo 

dále ve  vyřazovacích bojích 

a  celá sezona následně vyvr-

cholila formou fi nálového dne, 

během něhož se bojovalo o konečné umístění. 

Finálový den se odehrál v sobotu 24. září poprvé na hřišti v Kocbeři z důvodu 

nevyhovujícího travnatého povrchu na  stadionu v  Podharti, tradičním 

dějišti posledních let. Na  hřišti kocbeřské Jiskry fotbalový program ote-

vřela skupina o 7. až 10. místo. Tu překvapivě ovládli hráči Piškotků Doub-

ravice, kteří během osmnácti zápasů dlouhodobé části ani jednou nepo-

znali pocit vítězství. Následoval duel o bronzové medaile. Jejich obhájce, 

Kousci Laušmanovi, v něm zdolal loňského mistra FC Balon v Labi v poměru 

4:2. Jednou se v zápase střelecky prosadil útočník Kousků Martin Otradov-

ský a svým 43. zásahem v ročníku stanovil nový rekord soutěže. Do souboje 

o mistrovský titul postoupila počtvrté za poslední čtyři roky ManŽdírnice 

United, jejím soupeřem byl nově vzniklý tým Milani na chmelu, sloučený 

před sezonou ze dvou tradičních klubů HC Milan a  Starci na  chmelu. 

Samotné fi nále se odehrávalo v opatrném duchu, ani jeden z týmů nechtěl 

udělat chybu, a tak dominovali hlavně brankáři a obrany. Už to vypadalo, že 

o vítězi poprvé rozhodnou penalty. Jenže třicet vteřin před uplynutím hrací 

doby dotlačil míč do sítě ždírnický Jelínek a zajistil tak svému týmu celkově 

třetí mistrovský titul. ManŽdírnice se tím stala historicky nejúspěšnějším 

týmem deseti let existence KLMF.

Konečné pořadí: 1. ManŽdírnice United, 2. Milani na chmelu, 3. Kousci Lau-

šmanovi, 4. FC Balon v Labi, 5. FC 4 Promile, 6. FK Vlčice, 7. Piškotky Doubra-

vice, 8. Lokomotiva UČKO, 9. AC Sparta Podharť, 10. Melody Boys.

Ideální sestava – brankář: Josef Šimek (Milani), obránci: Luboš Voňka 

(Kousci), Vít Kodytek (MU), útočníci: Martin Otradovský (Kousci), Jan Jelí-

nek (MU), Daniel Jákl (Piškotky).

Petr Ponikelský
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