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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

VĚNEČEK II
2. 12. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 100 Kč, 60 Kč

Slavnostní zakončení druhé skupiny kurzů tance a společenské výchovy pro 

mládež.

VĚNEČEK I
3. 12. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 100 Kč, 60 Kč

Slavnostní zakončení první skupiny kurzů tance a společenské výchovy pro 

mládež.

ANETA LANGEROVÁ – NA RADOSTI
5. 12. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 480 Kč, 440 Kč, 400 Kč

Koncertní turné známé zpěvačky Anety Langerové s kapelou a smyčcovým 

triem.

MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK– hra v předplatném
6. 12. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 320 Kč, 300 Kč

Komedie Jakuba Zindulky o rozdílech mezi muži a ženami, o životě, který 

nás opakovaně dokáže překvapit. Hrají: Dana Homolová, Michaela Badin-

ková, Daniel Rous, Martin Kraus.

Loutková scéna Klíček: KAŠPÁREK V PEKLE
11. 12. od 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 20 Kč

Loutková pohádka pro nejmenší.

Akademie ZŠ Schulzovy sady, budovy B:
VÁNOCE U SPEJBLA A HURVÍNKA
13. 12. od 15:00 a 17:30 hod., sál Hankova domu

438. koncert KPH: VÁNOČNÍ KONCERT MUSICA ANTIQUA
14. 12. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 130 Kč

Komorní smyčcový soubor z Trutnova.

KRÁLOVÉDVORSKÉ VÁNOCE
16. 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: Zhor – dětský folk-

lorní soubor ZUŠ Trutnov, Carpe Diem – pěvecký sbor ZUŠ R. A. Dvorského, 

Musica Per Legni – fl étnový sbor ZUŠ Jaroměř, Kantoři – folková skupina, 

Divadlo 100 opic Praha – Adventní koledivy – muzikantské vystoupení 

s koledami a divadelním doprovodem.

VÁNOČNÍ KONCERT PĚVECKÉHO SBORU ZÁBOJ
26. 12. od 17:00 hod., kostel sv. Jana Křtitele

Uslyšíte vánoční písně, kancionály a  koledy zpívané od  dob renesance 

po současnost.  Nastudoval dirigent Vít Mišoň.

Všem našim příznivcům přejeme klidné prožití vánočních svátků a v nad-

cházejícím roce 2017 se těšíme na  setkání s  vámi v  hledišti Hankova 

domu.

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

Z POHÁDKY DO VELKÉHO SVĚTA
9. 12. 2016 – 19. 2. 2017, výstavní sál v budově Špýcharu, 

vstupné: 40 Kč, 20 Kč

Městské muzeum zve na  výstavu MgA.  Martiny Minárikové. Jak to bylo 

v pohádkách a  jak je to dnes? Co kdybyste byli třeba pozváni na hostinu 

na Pražský hrad? Jak odpovědět na pozvání, přinést dar, co si na sebe oblék-

nout? Uvidíte také, jak probíhaly prezidentské návštěvy v  našem městě. 

Vezměte s sebou i malé děti – ty se poučí i na starých dobrých pohádkách.

Dílna: VÝTVARNÁ VÁNOČNÍ DÍLNA
1. a 2. 12., 9:00–12:00 a 13:00–16:00 hod., přednáškový sál ve 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.

Koncert: VÁNOČNÍ KONCERT JAMESE HARRIESE
16. 12. od 19:00 hod., přednáškový sál v budově Špýcharu,

vstupné: 150 Kč, předprodej Shamanika (ulice J. Hory) od 1. 12. 2016

Bez Jamese nejsou ve Dvoře Králové nad Labem Vánoce, a proto k nám jako 

tradičně týden před Vánoci zavítá. 

James Harries na  sklonku loňského roku vydal úspěšné album Until the 

Sky Bends Down na domácím labelu Tranzistor. Se svým singlem Salvation 

se držel dva měsíce v TOP 5 na rádiových hitparádách. Na podzim vyrazil 

na evropské turné, kde ho na koncertech doprovodila velká kapela a exklu-

zivní hosté. Na  turné navštívili legendární vídeňský klub Haus Der Musik 

a  další kluby v  Haarlemu, Amsterdamu, Dortmundu, Hannoveru, Ostravě, 

Olomouci, Plzni, Maastrichtu a  dalších. Na  závěr roku přijede James opět 

k nám do muzea.

Loutkové pohádky pro děti

JAK ČERTI ČERTA ŽENILI
neděle 4. 12. od 16:00 hod., sál Špýcharu městského muzea,

vstupné: dobrovolné

Loutková pohádka pro nejmenší v podání divadélka Zvoneček.

KAŠPÁREK V PEKLE
neděle 11. 12. od 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 20 Kč

Loutková pohádka pro nejmenší v podání Loutkové scény Klíček.

ČERT A KÁČA
sobota 17. 12. od 15:00 hod., sálek knihovny Slavoj, vstupné: 20 Kč, 10 Kč

Loutková pohádka pro nejmenší v podání Loutkové scény Klíček.

NA STŘÍBRNÉ PAVUČINĚ
neděle 28. 12. od 16:00 hod., sál Špýcharu městského muzea,

vstupné: dobrovolné

Loutková pohádka pro nejmenší 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
LADISLAV ZIBURA: PĚŠKY MEZI BUDDHISTY

A KOMUNISTY, cestovatelská přednáška
100 min. 130 Kč

3.–4. 16:30 ANDĚL PÁNĚ 2, rodinná pohádka, ČR 90 min. 130 Kč

3.–4. 19:00
DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ, (15), komedie/romantický, 

USA/VB/Fr., dabing
123 min. 100 Kč

6. 19:00 NORMÁLNÍ AUTISTICKÝ FILM, dokumentární, ČR, ART 90 min. 90 Kč

7.–8. 19:00 POHÁDKY PRO EMU, romantický, ČR 112 min. 100 Kč

10. 17:30 ANDRÉ RIEU – VÁNOCE S ANDRÉM 2016, koncert, NL 125 min. 200 Kč

11. 17:00 LICHOŽROUTI, animovaný/rodinný, ČR 86 min. 100 Kč

10.

11.

20:00

19:00

UNDERWORLD: KRVAVÉ VÁLKY (v so 3D), (12), akční/horor, 

USA, titulky
91 min.

2D: 120 Kč

3D: 140 Kč

13. 19:00 TOHLE JE NÁŠ SVĚT, drama/komedie, USA, titulky, ART 119 min. 80 Kč

14.–15. 19:00
DEVÁTÝ ŽIVOT LOUISE DRAXE, (12), thriller, Kan./VB/USA, 

titulky
108 min. 100 Kč

16. 17:30 TŘI OŘÍŠKY PRO POPELKU, rodinný fi lm, Československo 85 min. 50 Kč

17. 16:00 POJAR DĚTEM, animovaný, ČR 70 min. 70 Kč

17.–18. 17:30
ROGUE ONE: STAR WARS STORY (v so 3D)

akční/dobrodružný, USA, dabing
133 min.

2D: 130 Kč

3D: 150 Kč

20. 19:00 PLANETÁRIUM, (12), drama, Francie/Belgie, titulky, ART 110 min. 110 Kč

21.–22. 19:00 PAŘBA O VÁNOCÍCH, (15), komedie, USA, titulky 105 min. 110 Kč

24. 15:00 ANDĚL PÁNĚ 2, rodinná pohádka, ČR 90 min. 100 Kč

27. 16:30 ZPÍVEJ, animovaný/muzikál, USA, dabing 110 min. 130 Kč

27. 19:00
COLLATERAL BEAUTY: DRUHÁ ŠANCE

(12), drama, USA, titulky, ART
97 min. 110 Kč

28. 16:30 TROLLOVÉ, animovaný, USA, dabing 92 min. 110 Kč

28.–29. 19:00 MANŽEL NA HODINU, komedie, ČR 100 min. 120 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.

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. Jedná se o pro-

žitková setkání žen pro uvolnění napětí a stresu 

pomocí intuitivního tance a speciálních aktivních 

meditací. Bližší informace na  e-mailové adrese: 

radana.c@seznam.cz.

HRAVÉ CVIČENÍČKO
každý pátek 10:00–12:00 hod., vstupné: 40 Kč

Plné básniček, opičích drah a  trochy manuální 

činnosti pod vedením Denisy. Samotné cvičení 

je od 9:30 do 10:30 hod. Prosíme pro potvrzení 

účasti o zaslání SMS na tel.: 607 501 901.

PEČEME S HEROU
čtvrtek 1. 12. od 9:00 hod., vstupné: 40 Kč

Tento den si u  nás upečeme vánoční muffi  ny. 

Za  pomocí dětí je i  ozdobíme. Otevřená bude 

také herna.

MIKULÁŠ V ŽIRAFCE
čtvrtek 8. 12., 10:00–12:00 hod., vstupné: 40 Kč

Přivítejte s  námi Mikuláše, který si určitě při-

nese nějaké dobroty pro děti. Nutno se předem 

objednat a zaplatit 50 Kč na balíček.

KOSMETICKÉ DOPOLEDNE
A STŘÍHÁNÍ VLÁSKŮ
čtvrtek 15. 12. od 9:00 hod., vstupné: 30 Kč

Máme tu znova kosmetické dopoledne pro 

maminky s 50% slevou: obočí, řasy 50 Kč a denní 

líčení 100 Kč. K tomu zimní sestřih vlásků našim 

dětem za  symbolických 50 Kč. O  děti bude 

po celou dobu postaráno.

VÁNOCE S ŽIRAFKOU
čtvrtek  15. 12., od 10 hod., vstupné: 40 Kč

Oslavte s  námi vánoční svátky, ustrojíme stro-

meček, pojíme cukroví, budeme lít olovo, krájet 

jablíčko, poslechneme si koledy a  rozdáme si 

s našimi dítky drobné dárečky. Nutno se objed-

nat a zaplatit poplatek na vánoční dárek.

MC Žirafa bude o vánočních svátcích zavřené

Příjemné prožití vánočních svátků, mnoho pře-

kvapení a hezkých setkání přeje MC Žirafa.

Nenechte si ujít
BENEFIČNÍ KONCERT PRO VARHANY V HAJNICI
pátek 9. 12. od 18:00 hod., kostel sv. Mikuláše v Hajnici

V pátek 9. prosince 2016 se bude od 18:00 hod. konat v kostele sv. Mikuláše v Hajnici benefi ční kon-

cert na podporu opravy varhan v tomto kostele. Vystoupí na něm herec činohry Národního divadla 

Jan Hartl (umělecký přednes) a profesor pražské AMU Jaroslav Tůma (cembalo). Na programu budou 

duchovní texty a hudba pro klávesové nástroje 17. a 18. století. 

Výtěžek z dobrovolného vstupného bude použit k podpoře fi nancování plánované opravy hajnických 

varhan, které postavil v roce 1906 vídeňský varhanář Franz Josef Swoboda, od něhož se v České repub-

lice dochovaly pouze tři nástroje. Varhany v kostele sv. Mikuláše v Hajnici jsou již řadu let nefunkční, 

a proto se připravuje jejich generální oprava. Koncert pořádá Obec Hajnice, Římskokatolická farnost 

Hajnice a Královédvorský chrámový sbor, z. s. Svou účastí se můžete podílet na záchraně těchto var-

han, proto srdečně zveme.

KONCERTY KRÁLOVÉDVORSKÉHO CHRÁMOVÉHO SBORU
neděle 4. 12., sobota 17. 12., neděle 18. 12. a sobota 24. 12.

V  době adventní bude možnost v  našem městě i  jeho okolí slyšet Královédvorský chrámový sbor 

na  několika koncertech. Společně s  Královédvorským chrámovým orchestrem půjde o  koncert 

v sobotu 17. 12. od 17:00 hod. ve Dvoře Králové nad Labem v kostele Církve československé husit-

ské. Na programu bude Missa pastoralis, jejímž autorem je František Max Kníže, zazní i skladby dal-

ších autorů a nebudou chybět ani pastorely. Tento koncert je zároveň uspořádán k 10. výročí založení 

tohoto sboru. Sbor s doprovodem varhan pak bude možno slyšet na koncertě v kostele sv. Bartolo-

měje v Lanžově v neděli 4. 12. od 15:00 hod. nebo v kostele sv. Mikuláše v Žíželevsi v neděli 18. 12. 

od 17:00 hod. Tradičně bude sbor účinkovat také na půlnoční mši 24. 12. v kostele sv. Jana Křtitele 

ve Dvoře Králové nad Labem.

MgA. Vít Havlíček, Ph.D.
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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.

CARPE DIEM
6. a 15. 12. od 14:00 hod., domovy s pečovatelskou službou

Pěvecký sbor Carpe Diem Jany Machkové společně s žáky dechového oddě-

lení Vlasty Siřišťové a Tomáše Valtery vystoupí v předvánočním čase v domo-

vech s pečovatelskou službou.

FLAUTI DOLCI
8. 12. od 17:00 hod., salonek restaurace Hankova domu

Soubor zobcových fl éten Flauti Dolci Vlasty Siřišťové vystoupí na  setkání 

všech tříd Virtuální univerzity třetího věku po slavnostním ukončení zim-

ního semestru.

VÁNOČNÍ KONCERT
13. 12. od 18:00 hod., kostel Srdce Páně, Starobucké Debrné

V kostele Srdce Páně ve Starobuckém Debrném zazní tradiční koledy, ale 

i klasická hudba českého skladatele Adama Michny z Otradovic či ruského 

skladatele Modesta Petroviče Musorgského. Přijďte společně načerpat 

předvánoční atmosféru a sdílet evropské hudební kořeny.

PROSINCOVÝ KONCERT
15. 12. od 18:00 hod., sál školy

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

Slovem provedou žáci oboru literárně-dramatického.

ADVENTNÍ KONCERT
17. 12. od 16:00 hod., kostel Povýšení sv. Kříže, Choustníkovo Hradiště

V kostele Povýšení sv. Kříže v Choustníkově Hradišti zazní skladby v podání 

žáků Nikoly Holcové (Soubor loveckých nástrojů), Markéty Mikulkové 

(Komořinka), Michala Koudelky (kytarový soubor), Tomáše Valtery (Zenot), 

Vladimíry Matuškové a  Jana Prouzy. Zazpívá pěvecký sbor zaměstnanců 

školy ZUŠ Melody Voice. Slovem provede Ladislav Peřina.

Vernisáž: TAJEMSTVÍ
20. 12. od 17:00 hod., galerie Otto Gutfreunda

Ve  školní galerii Otto Gutfreunda se uskuteční vernisáž k  výstavě žáků 

výtvarného oboru Ivany Černé a Jiřího Holana s názvem Tajemství. V kul-

turním programu vystoupí žáci ve hře na trubky a lesní rohy ze třídy Nikoly 

Holcové a Vladimíry Matuškové.

Výstava potrvá do  15. 1. 2017. Galerie je otevřena v  pracovní dny

od 9:00 do 17:00 hod.

ZUŠ R. A. Dvorského přeje všem krásné svátky vánoční plné klidu a pohody.

Pozvánky

ZOO Dvůr Králové
www.zoodvurkralove.cz

PRVNÍ VÁNOČNÍ TRHY V ZOO
3.–4. a 10.–11. 12. 2016

V ZOO Dvůr Králové zavládne vánoční atmosféra už během prvních dvou pro-

sincových víkendů, kdy se tu budou konat první vánoční trhy. Návštěvníci se 

tak kromě ukázky české a africké vánoční tvorby nebo nákupu dárků mohou 

těšit na společné rozsvěcení originálního vánočního stromu. Vstupné do zoo 

pro dospělé návštěvníky bude v této době za cenu dětské vstupenky.

MIKULÁŠ V ZOO 
5. 12. 2016, od 13:00 do 16:00 hod.

Děti se mohou těšit na Mikuláše, kterého budou doprovázet zvířecí pomocníci. 

A za hezkou básničku nemine žádného malého návštěvníka odměna.

Přednáška Mgr. Michala Broži:
SVĚT V POHYBU. NEJEN MIGRAČNÍM
15. 12. 2016, od 18:00 hod., Galerie Tengenenge, vstupné: zdarma

Beseda s Michalem Brožou, šéfem kanceláře OSN v ČR, o současných i budou-

cích globálních rizicích, o migraci nejen z pohledu Evropy, o změně klimatu 

jako o noční můře i příležitosti a také o hledání odpovědí a řešení.

VÁNOČNÍ ZOO
od 17. 12. 2016 do 1. 1. 2017

Od 17. prosince návštěvníky potěší oblíbená Vánoční zoo s bohatou sváteční 

výzdobou, ale také prodlouženou otevírací dobou do 19:00 hod. Výjimkou 

bude pouze Štědrý den a silvestr, kdy se pokladny uzavřou už ve 14:00 hod.

CHEMICKÝ TURNAJ PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Zveme žáky 8. a 9. tříd ZŠ na tradiční chemický turnaj Střední školy informa-

tiky a služeb Dvůr Králové nad Labem, který se bude konat 13. 12. v labora-

tořích školní budovy I na nábřeží J. Wolkera 132. Prezentace účastníků bude 

probíhat od 8:00 hod. v aule školy, zahájení soutěže v 8:20 hod.

SŠIS Dvůr Králové nad Labem

JÍZDY NA PONÍCÍCH PRO DĚTI
Jízdy na ponících se uskuteční v areálu Nový svět (za Kaufl andem a teni-

sovými kurty) v sobotu 3. 12. a v neděli 18. 12. vždy od 14:00 do 16:00 

hod. Akce se konají za  každého počasí, jízdné je 50 Kč. Další jízdy pro-

běhnou 24. 12. při Dni otevřených dveří v Psím útulku Dvůr Králové nad 

Labem od 10:00 do 11:30 hod., pro děti bude připravena hra (jak jinak než 

o koních) a dáreček. Jízdné bude dobrovolné.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V PSÍM ÚTULKU
Akce se tradičně koná na Štědrý den, 24. prosince, od 10:00 do 15:00 

hod. Přijďte si zkrátit čas čekání na Ježíška návštěvou opuštěných psů v are-

álu Nový svět, potěšit je můžete dobrůtkou nebo společnou procházkou.

Daniela Hoblová, Psí útulek Dvůr Králové nad Labem

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

I TOHLE JE PRAHA – Rodinné výpravy
10. 12., cena: 465 Kč, 425 Kč, přihlášky do 5. 12.

Tradiční adventní výlet do našeho hlavního města určený dětem a dospělým. 

Podíváme se i na některé stavby, které bychom v hlavním městě neočekávali. 

Příkladem je zachovalý statek ve Starých Bohnicích či rekonstruovaná poslední 

pražská roubenka ukrytá na tajuplném Novém Světě. Také posedíme v kavárně 

barokní Písecké brány a nahlédneme do kostela sv. Martina ve zdi. Naše puto-

vání završíme procházkou ulicemi s obnovenými plynovými lucernami a Sta-

roměstským náměstím. Přihlásit se můžete do 5. 12. 2016. Cena zájezdu: děti 

do15 let 425Kč, dospělí 465Kč. Bližší informace a objednávky u V. Jiřičky.

ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU
12. 12., 15:30–17:00 hod., ZOO Dvůr Králové, cena: 20 Kč, 

přihlášky do 5. 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 zahrnuje vstupné do  zoo 

a  náklady na  vánoční ozdoby. Přihlášky nejpozději do  5. 12. 2016. Bližší 

informace u D. Kudrnovské.

VÁNOČNÍ TURNAJ V BOWLINGU
14. 12., 15:30–17:30 hod., cena: 70 Kč, přihlášky do 7. 12.

Na rozloučenou s rokem 2016 připravila Jednička pro příznivce bowlingu tra-

diční bowlingový turnaj. Zahrát si mohou přijít zkušení hráči i úplní začáteč-

níci. Zahájení turnaje je v 15:30 hod., ukončení v 17:30 hod. Hraje se na bow-

lingu v  Hotelu Safari v ZOO Dvůr Králové. Cena 70 Kč. Přihlášky nejpozději 

do 7. 12. 2016. Bližší informace u D. Kudrnovské.

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN:
9. 1.: Zima za oknem (vyhlášení výtvarné soutěže);

17. 1.: Šplháme s Jedničkou (soutěž pro žáky ZŠ ve šplhu na tyči);

21. 1.: Tajný výlet (Rodinné výpravy) – cíl odtajníme až v den konání;

24.–27. 1.: Výstava nerostů – expozice drahých kamenů nejen z podkrkonoš-

ských nalezišť.
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Hokejové zápasy HC Rodos
neděle 4. 12., 17:00 hod. BK Nová Paka (domácí zápas)

středa 7. 12., 18:00 hod. HC Wikow Hronov (venku)

neděle 11. 12., 17:00 hod. Stadion Nový Bydžov (domácí zápas)

středa 14. 12., 18:00 hod. HC Jaroměř (venku)

neděle 18. 12., 17:00 hod. SK Třebechovice pod Orebem (venku)

středa 21. 12., 18:00 hod. HC Náchod (domácí zápas)

Královská věnná města
Hradec Králové
BÍLÁ VĚŽ VÁNOČNÍ, 27. 11. 2016 – 6. 1. 2017, www.bilavez.cz

Jaroměř
JAROMĚŘSKÝ VÁNOČNÍ TRH, prosinec 2016, www.divadlojaromer.cz

SILVESTROVSKÉ STŘÍLENÍ, 31. 12., www.jaromer-josefov.cz

Trutnov 
MALÉ ADVENTNÍ TRHY, 8.–10. 12., www.uff o.cz

SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ, 31. 12., www.uff o.cz

Vysoké Mýto
MIKULÁŠSKÝ VLAK TAŽENÝ PARNÍ LOKOMOTIVOU, 4. 12.,

Trasa: Choceň – Vysoké Mýto – Litomyšl a zpět

www.cd.cz/zazitky/kam-na-vylet/1607-plnou-parou-s-mikulasem-v-pardubickem-kraji

VÁNOČNÍ KONCERT PĚVECKÉHO SBORU OTAKAR, 11. 12. od 15:00 

hod., Husův sbor, www.facebook.com/OTAKAR-pěvecký-sbor-Vysoké-Mýto

ZLATÝ KUJEBÁCKÝ JARMARK, 18. 12., nám. Přemysla Otakara II., 

www.vysoke-myto.cz

VÁNOČNÍ KONCERT S ŽIVÝM BETLÉMEM, 18. 12., Barokní areál Na 

Vraclavi, www.vysoke-myto.cz

Nový Bydžov
MIKULÁŠ NA RYNKU, 5. 12., www.novybydzov.cz

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY, 14. 12., www.novybydzov.cz

PŮLNOČNÍ OHŇOSTROJ, 31. 12., www.novybydzov.cz

Chrudim
STŘÍBRNÁ NEDĚLE, 11. 12., www.chrudimsobe.cz

Polička
NARODIL SE KRISTUS PÁN, Z RŮŽE KVÍTEK VYKVET NÁM...,

do 18. 1. 2017, výstava betlémů v Centru Bohuslava Martinů v Poličce

Mělník
VÁNOČNÍ TRHY, 16.–18. 12., www.melnik.cz

Více informací najdete na: www.vennamesta.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

Prodejní výstava Matyáše Beránka:
VZPOMÍNKY NA MINULOST
1. 12. 2016 – 28. 2. 2017, prostory knihovny Slavoj

Matyáš Beránek, královédvorský rodák, se podstatnou část svého života 

zajímá o kulturu a život indiánů v Severní Americe. Po návratu z USA se začal 

věnovat malování a svoji tvorbu zaměřil na  jejich portréty. Výstava vybra-

ných portrétů je umístěna v prostorách knihovny.

VÁNOČNÍ ZVYKY A TRADICE
1.–22.12., program pro školní kolektivy, rezervace na tel.: 499 320 157

Zkraťme si čekání na Ježíška povídáním o Barboře, čertovi a Mikulášovi a při-

pomeňme si pro tento čas typické, mnohdy již opomíjené zvyky a tradice.

Program určený pro školní kolektivy v  dopoledních hodinách. Rezervace 

u p. Voňkové na tel.: 499 320 157.

HUDBA JINAK – Martin Werner a spol.
9. 12. od 18:00 hod., sálek knihovny, vstupné: dobrovolné

Srdečné pozvání na  koncert netradičních hudebních nástrojů. Přineste si 

s sebou i svůj vlastní hudební nástroj.

SETKÁNÍ AKČNÍ SKUPINY ŽEN
13. 12. od 10:00 hod., sálek knihovny

Setkání královédvorských žen, které se chtějí zapojit do  veřejného dění 

ve městě a které mají nápady, co by se dalo v jejich okolí změnit. Přidejte se 

k nám! Těšíme se na vás! Více info na tel.: 222 211 799, e-mail: kurzy@ekscr.cz.

BESEDA S JAROSLAVEM KRATĚNOU
14. 12. od 18:00 hod., sálek knihovny, vstupné: dobrovolné

Beseda s Jaroslavem Kratěnou o cestách za dobrodružstvím po Severní Ame-

rice a z toho vyplynuvší literární činnost aneb proč nepsat knihy v Česku.

Pohádkoterapie:
POHÁDKY O JEŽÍŠKOVI – Josef Miklík
16. 12. od  13:30 hod., sálek knihovny, vstup volný

Vyvrcholením adventu a vánočních svátků je pro většinu dětí štědrovečerní 

nadílka od Ježíška. Co se stalo při Ježíškově narození, jaké měl dětství anebo 

jak uzdravil nemocné dítko, se dozvíme při našem posledním společném 

čtení v tomto roce. Program je určen pro děti od 7 let.

KNIHOVNA UZAVŘENA
24. 12. 2016 – 1. 1. 2017, všechna oddělení knihovny uzavřena

Kolektiv knihovny vám přeje krásné vánoční svátky, hodně štěstí

a radosti do nového roku a těší se na shledání s vámi opět v roce 2017.

JEDINEČNÉ KRAJINY ČESKÉ 
REPUBLIKY Z LETADLA

V knize Jedinečné krajiny České republiky z letadla 

představuje fotograf Petr Toman českou krajinu 

tak, jak ji mohl vidět jen málokdo. V publikaci je 

na více než 400 leteckých fotografi ích zachycena 

neuvěřitelná rozmanitost unikátních krajin, 

které se na  první pohled od  sebe zcela odlišují 

a předvádí svou krásu v různých náladách i  ročních obdobích. Vedle sebe 

jsou tu naše nejvyšší hory Krkonoše, sopečná krajina Českého středohoří, 

Český ráj s  hradem Trosky, Broumovsko a  Náchodsko se skalními městy, 

Jizerské hory s  podzimními bučinami, Podyjí a  Pálava představující 

v  jedné kapitole dvě zcela odlišné krajiny na  toku jedné řeky, zádumčivá 

Vysočina i Třeboňsko – unikátní krajina rybníků. Fotografi e jsou doplněny 

původními texty šesti autorů, kteří čtenáře seznamují nejen s jednotlivými 

místy na fotografi ích, ale i se zvláštnostmi a zajímavostmi daného regionu. 

Sedmým autorem textů je sám fotograf, který v krátkých příbězích přibližuje 

čtenáři radosti i  strasti jeho leteckého fotografování. Kniha je k dostání 

v městském informačním centru a v knihkupectví U Veselých za cenu 950 Kč.

Knižní anotace
Časozměna 
Rozdováděl se listopad,

když chladný vítr, jenž se zdvih',

usnadnil listům na větvích

jich každoroční volný pád

 

Šuměly při něm jako déšť,

barevné, křehké na dotek,

chladnoucí zemi polibek

své smrti vtiskly, ale nešť

 

Nízkého slunce chladný jas

ukryl se za šeď oblaků,

schylovalo se k soumraku,

měnil se letní v zimní čas

 

Že všechno bude jak má být,

to jen přírodě věřit lze;

v tichu plíživé inverze,

uslyšel jsem své srdce bít

Podzimní 

Podzim, záludný pletichář,

připravený je od léta 

babího, které odlétá,

krajině denně měnit tvář

 

Co pravý Mistr „mejkapu“

ji přenádherně nalíčí,

jen aby ji zas odlíčil

staccatem deště z okapů

 

Nechá ji vypadat staře

a vstříc svojí následnici

Zimě, bílé krasavici,

jde s úsměvem sukničkáře 

                   . . .

Jakkoliv láká slunný jih

teplem, jež nemá obdoby,

i čtvero ročních období

má svoje kouzlo, řekl bych

 © Jaroslav Kratěna

Básně Jaroslava Kratěny
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V  období adventu a  vánočních svátků srdečně 

zveme k  následujícím akcím pořádaným evan-

gelickou církví ve Dvoře Králové nad Labem:

Na  2. adventní neděli 4. 12. to bude v  rámci 

tradičních Adventních koncertů duchovní 

hudby ve dvorských kostelích koncert s názvem 

„Na  vlnách odvahy a  dobrodružství“. Vystoupí 

Jiří Sycha na housle a na cembalo Filip Dvořák. 

Začátek v  16:00 hod., vstupné dobrovolné. 

Výtěžek koncertu bude jako již po  mnoho let 

věnován středisku Diakonie ČCE ve  Dvoře Krá-

lové nad Labem.

V pátek 9. 12. se bude v sále fary v rámci pro-

jektu společnosti Člověk v  tísni „Promítej i  ty!“ 

promítat fi lm „Plavba“ o  cestě syrských uprch-

líků, utíkajících před válkou ze své vlasti přes 

Egypt až do Evropy. Začátek v 18:45 hod., délka 

fi lmu 1 hodina, vstup zdarma.

Na  4. adventní neděli 18. prosince budou 

hrát děti a  mládež z  našeho sboru v  rámci 

bohoslužeb vánoční divadelní hru „Audience“ 

(na motivy jednoaktovky Václava Havla a Písma 

svatého). Divadelní hra je v našem sboru tradiční 

součástí posledních adventních bohoslužeb 

a nahrazuje při nich jinak obvyklé kázání. Boho-

služby začínají v pravidelný čas v 9:00 hod.

Ve svátečním období chystáme slavnostní boho-

služby, při kterých si připomeneme duchovní 

základ Vánoc, kterým je Boží láska a milosrden-

ství, darované nám v  jeho Synu Ježíši Kristu. 

Bohoslužby se konají:

• v  sobotu 24. 12. od  14:00 hod. ve  společ. 

místnosti střediska Diakonie ČCE ve  Dvoře 

Králové nad Labem na Benešově nábřeží;

• v neděli Narození Páně 25. 12. od 9:00 hod. 

– bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně;

• v pondělí (na Štěpána) 26. 12. od 9:00 hod. 

v sále fary ČCE;

• na Nový rok v neděli 1. 1. 2017 od 9:00 hod. 

– bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně.

Pokud není uvedeno jinak, konají se bohoslužby 

i  koncert v  kostele ČCE na  náměstí Odboje 

(vedle gymnázia). Na všechny výše zmíněné plá-

nované akce může přijít každý, kdo má zájem, 

bez ohledu na to, zda se hlásí k evangelické, jiné 

nebo žádné církvi. Otevřeno je všem. Mimo to 

probíhají i  další běžné akce sborového života, 

o  nichž se můžete informovat na  naší vývěsce 

nebo na  našich internetových stránkách a  kte-

rých se v případě zájmu můžete také zúčastnit.

Přejeme vám pokojné, nikoli hektické prožití 

adventu, duchovně, nejen materiálně bohaté 

Vánoce a od prvních chvil požehnaný rok 2017.

Mgr. Aleš Mostecký, evangelický farář

Advent a vánoční období ve dvorském evangelickém sboru

Medailové žně pro královédvorské karate ZŠ Strž centrem 
školního fl orbalu

Školní rok přináší i sportovní turnaje a soutěže. 

Naše škola je každoročně útočištěm pro fl or-

bal okrskové, okresní i krajské úrovně. Dvorské 

školy se nejprve v říjnu utkaly v okrskovém kole 

o  možnost porovnat své dovednosti se ško-

lami z okresu. Ty se do naší haly sjely v druhém 

listopadovém týdnu. Od  pondělí do  čtvrtka 

se postupně vystřídali starší i  mladší chlapci 

a dívky, celkem asi tři sta žáků z celého okresu 

Trutnov. Měli jsme zde také své zástupce 

a mladším dívkám se dokonce podařilo dostat 

až do krajského kola. 

Organizačně to není jednoduchá záležitost, ale 

i  díky vstřícnosti vedení ZŠ Strž se turnaje daří 

zvládnout a zajistit, o čemž se přesvědčilo i nemalé 

množství fandících rodičů. K  vidění byly krásné 

akce, góly, kličky, radost i slzy, které ke sportu také 

patří. Florbalový maraton máme pro letošní školní 

rok za  sebou. Našim žákům děkujeme za  repre-

zentaci a těšíme se na další ročník.

Mgr. Stanislav Ježek, ZŠ Strž

V  sobotu 5. listopadu hostila ústeckoorlická 

sportovní hala již 16. ročník soutěže karatistů 

všech věkových kategorií od  nejmenších žáčků 

až po veterány. Soutěž, která je karatisty vyhledá-

vána nejen kvůli krásným a hodnotným cenám, 

je rovněž jednou z  posledních, kde si závodníci 

mohou otestovat svoji formu před nadcházejí-

cím prosincovým Mistrovství České republiky, 

případně zde mohou získat poslední postupové 

body do  krajských žebříčků. Letos byla účast 

rekordní, 308 soutěžících z 32 českých a sloven-

ských klubů, ale i přesto se zkušeným pořadate-

lům podařilo tento nápor zvládnout a soutěž tak 

byla ukončena před osmou hodinou večerní.

Královédvorský oddíl Karate-Do reprezentovalo  

40 závodníků z  dvorské i  náchodské tréninkové 

skupiny, kteří svými výkony zabojovali o  obha-

jobu pozice třetího nejlepšího týmu loňské sou-

těže ziskem 27 medailí. Tři nejlepší týmy jsou 

vyhodnocovány na základě počtu medailí a letos 

nám bohužel ani výše zmíněný počet nestačil 

na to, abychom se v celkovém hodnocení dostali 

na stupně vítězů. Ze všech našich zástupců bych 

rád vyzdvihl Petra Matysku, který vybojoval

3. místo v početně nabité kategorii kata nejmlad-

ších žáků (39 účastníků) a navíc přidal ještě zlatou 

a stříbrnou medaili v disciplíně kumite. Další troj-

násobnou medailistkou se stala Regina Plašilová, 

rovněž s  bilancí zlato, stříbro, bronz. Blahopřání 

a  dík patří všem medailistům a  zúčastněným 

závodníkům, koučům, kteří se o  ně v  průběhu 

soutěže starali, a v neposlední řadě také rodičům, 

kteří nám pomohli s dopravou.

Výsledky – kumite žáci 7–9 let, 8.–7. kyu: 1. Petr 

Matyska, 2. Richard Kuhn a Martin Šprinc. Kumite 

žáci 7–9 let: 2. Petr Matyska. Kumite žáci 10–11 

let: 2. Vojtěch Merhulík, 3. Jakub Šolín, 4.–5. Jan 

Mádle a  Jakub Macháček. Kumite žáci 12–13 

let: 3. Jan Bukovský a  Tomáš Höfer. Kumite 

žákyně 12–13 let: 3. Veronika Mišáková, 4.–5. 

Alžběta Mrkvičková. Kumite dorostenci 14–15 

let: 1. Denis Rajsner, 3. Petr Škalda a Lukáš Vlček. 

Kumite ženy +18 let: 1. Regina Plašilová. Kumite 

ženy +18 let BRH: 3. Regina Plašilová. Kumite 

muži +40 let BRH: 2. Petr Kocmánek. Kumite 

tým žáci 7–13 let: 3.  Patrik Brentner, Jan Bukov-

ský, Tomáš Höfer. Kumite tým žákyně 7–13 let: 

3. Alžběta Mrkvičková, Olga Polášková, Pavlína 

Škaldová. Kumite tým dorostenci 14–15 let: 

3. Denis Rajsner, Petr Škalda, Lukáš Vlček. Kata 

žáci 7–9 let: 3. Petr Matyska, 4.–5. Martin Palan. 

Kata dorostenky 14–15 let: 3. Barbora Šprin-

cová. Kata muži +18 let: 4.–5. Josef Mišák. Kata 

ženy +18 let: 2. Regina Plašilová.

Petr Kocmánek, Karate-DO Dvůr Králové nad Labem

Foto: Lucie Heilová

Úspěchy týmů ZŠ Podharť ve fl orbalových zápasech
Ve  dnech 17.–20. října 2016 proběhla v  ZŠ Strž 

okrsková kola ve  fl orbale. Žáci ZŠ Podharť se 

zúčastnili ve všech kategoriích s různými úspěchy.

Největší smůlu mělo družstvo starších děvčat, 

které se umístilo až na  5. místě. Děvčata hrála 

výborně, ale závěrečná tečka v  koncovce chy-

běla. Na stupně vítězů vystoupilo družstvo star-

ších chlapců, které vzhledem ke gólu do naší sítě 

6 sekund před koncem utkání místo prvního 

místa bralo bronz. Nejlépe se umístila družstva 

mladších chlapců a mladších dívek. Zasloužená 

2 stříbra nás posunula do okresního kola, které 

se konalo ve dnech 9. a 10. listopadu. 

Okresní kolo mladšího žactva proběhlo tedy 

s  naší účastí. Děvčata měla svoje vystoupení 

hned od začátku na černé listině. Po losu a dělení 

do  skupin totiž narazila na  družstvo Gymnázia 

Trutnov, které jako absolutní favorit dostálo 

svému jménu a  výsledkem 7:0 nám nedalo 

šanci. Holky bojovaly statečně dál, na  postup 

však již nestačily. Škoda, protože herně naše 

družstvo patřilo minimálně do  první poloviny, 

a při troše štěstí i na stupeň vítězů. 

Družstvo chlapců patřilo suverénně na  první 

místo celého turnaje. Viditelně nejsehranější 

a  nejfl orbalovější tým budil respekt soupeřů 

a  vytvářel sportovně estetický zážitek pro 

všechny zúčastněné. Ale jak už to tak bývá, sta-

čila jedna jediná chybička za  celý turnaj (roze-

hrávka na střed před svou branku) a sny o zlatu 

a  postupu do  kraje byly ty tam. Nicméně třetí 

místo, pohár a  bronzové medaile jsou krásnou 

tečkou za letošním fl orbalovým ročníkem. 

Všem hráčům a  hráčkám naší školy patří velké 

díky za  chrabrost a  obětavost v  zápasech. 

Sportu zdar.

Mgr. Petr Novotný, učitel tělesné výchovy ZŠ Podharť
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