
1www.dvurkralove.cz

Program 
Kina Svět
MC Žirafa

2 MěK Slavoj
DDM Jednička
ZOO Dvůr Králové

3 Královská věnná města
Přijďte na hokej
Historická fotografi e

4 Reportáže 
z kulturních 
a sportovních akcí

5–6 Pozvánky na
zajímavé 
kulturní akce

7–8

Vydává město Dvůr Králové nad Labem  |  Přehled kulturních a sportovních akcí – příloha NKR 

2017
leden

Hankův dům
Předprodej vstupenek (kavárna Hankův dům)

e-mail: mannova.lenka@hankuv-dum.cz 

tel.: 499 320 110;  www.hankuv-dum.cz

PLES ABSOLVENTŮ TANEČNÍCH
6. 1. od 20:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 200 Kč

Hraje kapela Rolling Dance Band.

SKOŘÁPKA – hra v předplatném
11. 1. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 380 Kč, 360 Kč, 340 Kč

V  zapadlé knihovně se schází nesourodá dvojice. Zakřiknutá knihovnice 

a  suverénní zlatokopka. Co přinese toto setkání? Komedie o  nečekaném 

přátelství a cestě ke svobodě. Divadlo Ungelt Praha, hrají: Alena Mihulová 

a Petra Nesvačilová.

MATURITNÍ PLES SŠIS
13. 1. od 20:00 hod., sál Hankova domu

K zábavě i tanci hraje Holiday Express Jaroměř.

XXVII. REPREZENTAČNÍ PLES HANKOVA DOMU
20. 1. od 20:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 400 Kč

Hudba Stop Time Band Hradec Králové, předtančení Tak Dance Krok Hra-

dec Králové, taneční ukázky a  pole dance duo – párová akrobacie, raut, 

v salónku zahraje EKG Jazz.

PLES ZÁKLADNÍ ŠKOLY SCHULZOVY SADY
21. 1. od 20:00 hod., sál Hankova domu

Hraje Ego Retro Music.

TANEČNÍ SOUTĚŽ SVAZU UČITELŮ TANCE ČR O CENU 
HANKOVA DOMU
21. 1. od 10:00 hod., aula Střední školy informatiky a služeb

TANEČNÍ SOUTĚŽ ČESKÉHO SVAZU UČITELŮ TANCE 
O CENU HANKOVA DOMU
22. 1. od 10:00 hod., sál Hankova domu

MY DĚTI ZE STANICE ZOO
24. 1. od 8:30 a 11:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 80 Kč

Představení Činoherního Studia Ústí nad Labem pro studenty středních škol. 

Dramatizace bestselleru o životě patnáctileté Christiany F. Ve dvanácti letech 

zkusila poprvé drogy, krádeže a stanici ZOO, kde všechno začíná i končí.

PLES NEMOCNICE
27. 1. od 20:00 hod., sál Hankova domu

Hraje kapela Trias, doprovodný program.

MARIMBA LIVE DRUMS V MODERNÍM PROVEDENÍ
31. 1. od 8:30 a 11:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 60 Kč

Originální koncerty pro mládež, kde hlavní roli hraje parta mladých bube-

níků, která chce svým vrstevníkům ukázat, co se dá vše zahrát na  bicí 

nástroje. Pořad pro děti základních škol.

439. koncert KPH: KAREL VRTIŠKA – KLAVÍRNÍ RECITÁL
31. 1. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 130 Kč

Koncert mladého talentovaného klavíristy. Hostem večera je neméně talen-

tovaný klavírista Jan Čmejla.

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
Do 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.

Připravujeme přednášku na téma stolování a etiketa. Termín bude upřesněn 

na stránkách muzea www.muzeumdk.cz a na plakátech.

GROSS – ROSEN: HISTORIE, KTERÁ SE NÁS TÝKÁ
13. 1. – 8. 2., výstavní sál ve Staré radnici, vstupné: 30 Kč, 15 Kč

Městské muzeum pořádá ve spolupráci se Střední školou propagační tvorby 

a polygrafi e Velké Poříčí výstavu sestavenou z maturitních prací studentů 

školy, fotografi í a archivních materiálů, které spojuje téma koncentračního 

tábora Gross – Rosen a pochodu Hladu a smrti. Působivé exponáty připo-

menou nedávnou historii, která se dotkla i okolí Dvora Králové nad Labem.

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.

Výstava žáků: TAJEMSTVÍ
do 15. 1., galerie Otto Gutfreunda

V  galerii Otto Gutfreunda probíhá do  15. ledna výstava žáků výtvarného 

oboru s názvem „Tajemství“. 

Koncert: MARTA TÖPFEROVÁ
12. 1. od 18:00 hod., sál školy

Předvečer latinsko-americké hudby v  podání zpěvačky Marty Töpferové 

s doprovodem na kytaru cuatro. Vystoupí jedna z nejzajímavějších zpěva-

ček a skladatelek své generace. Autorka sedmi alb ve španělštině, češtině 

i angličtině, převážně vlastní tvorby. Koncertuje po Spojených státech ame-

rických, Evropě, Kanadě, Argentině, Mexiku a Thajsku.

Vernisáž výstavy: „VZPOMÍNKY A SNY“
17. 1. od 18:00 hod., sál školy

Srdečně zveme na  zahájení výstavy známého českého sochaře Miloslava 

Hejného s názvem „Vzpomínky a sny“. Slovem provede významný český his-

torik umění PhDr. Jaromír Zemina a na violoncello zahraje Petr Hejný, člen 

Stamicova kvarteta. Výstava v galerii Otto Gutfreunda potrvá do 15. února.

LEDNOVÝ KONCERT
30. 1. od 18:00 hod., sál školy

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

Slovem provedou žáci oboru literárně-dramatického.
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Kino Svět www.kino-svet.cz nebo tel.: 499 320 403

e-mail: kino.svet@tiscali.cz

3. 19:00 ZAČÍT ZNOVU, (12), drama, Francie, SRN, titulky, ART 98 min. 90 Kč

4.–5. 19:00
ASSASSIN’S CREED (ve st 3D), (12), akční/dobrodružný, 

USA, titulky
115 min.

2D: 120 Kč

3D: 150 Kč

7.–8. 19:00
VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ (v so 3D), (12), akční/dobrodružný, 

USA/Čína, dabing
94 min.

2D: 120 Kč

3D: 150 Kč

10. 19:00 SLADKÉ SNY, (12), drama, Itálie/Francie, titulky, ART 134 min. 90 Kč

11.–12. 19:00 LA LA LAND, (12), drama/komedie/muzikál, USA, titulky 127 min. 110 Kč

13. 19:00 RAMMSTEIN IN AMERIKA, dokument./hudební, SRN, tit. 223 min. 160 Kč

14.–15. 19:00 VŠECHNO NEBO NIC, (12), komedie/romantický, ČR 107 min. 120 Kč

15. 16:30 OZZY, aminovaný, Španělsko, dabing 91 min. 110 Kč

17. 19:00
SPRAVEDLNOST PRO MOU DCERU, (12), drama/thriller, 

Francie/SRN, titulky, ART
87 min. 100 Kč

18.–19. 19:00 PASAŽÉŘI (ve st 3D), (12), akční/thriller, USA, titulky 108 min.
2D: 110 Kč

3D: 130 Kč

21.–22. 16:00 DIVOKÉ VLNY 2, animovaný, USA, dabing 85 min. 110 Kč

21.–22. 19:00 POD ROUŠKOU NOCI, (15), drama/krimi, USA, titulky 129 min. 110 Kč

24. 19:00 POSLEDNÍ KRÁL, (12), historický/drama, Norsko, titulky, ART 100 min. 90 Kč

25.–26. 17:30
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT (ve st 3D), (12), 

dobrodružný/fantasy, USA, dabing
133 min.

2D: 110 Kč

3D: 130 Kč

28.–29. 19:00 MILUJI TĚ MODŘE, (12), romantický/komedie, ČR 90 min. 120 Kč

31. 19:00 TANEČNICE, (12), životopisný/drama/hudební, Fr./Bel./ČR, tit. 108 min. 100 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 – pátek: 9:00–12:00 hod. 

V  pondělí Kreativní dílnička 

s  tvořením výrobků z  různých materiálů, které 

si poté vezmeme domů. V úterý Klub miminko.

Ve  středu Školka nanečisto, kdy vám dítka 

pohlídáme. Ve čtvrtek besedy s volnou hernou 

a v pátek Volná herna.

KLUB MIMINKO
každé úterý 9:00  až 12:00 hod., vstupné: 40 Kč

Klub pro ty nejmenší dětičky. Maminky se zde 

mohou setkávat s ostatními maminkami a jejich 

miminky. Prostředí je přizpůsobeno potřebám 

kojenců.

CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ, MASÁŽE 
KOJENCŮ, PORADNA
pondělí 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 spontánní tance s meditacemi s  lek-

torkou Radanou. Jedná se o prožitková setkání 

žen pro uvolnění napětí a  stresu pomocí intu-

itivního tance a  speciálních aktivních medi-

tací. Bližší informace na  e-mailové adrese: 

radana.c@seznam.cz.

ZELENÉ POTRAVINY
čtvrtek 5. 1. od 9:00 hod., vstupné: 40 Kč

Přijměte pozvání na osobní setkání s ochutnáv-

kou, kde se také dozvíte, co jsou zelené potra-

viny GW a co umí. Jak drobnou změnou lze pod-

pořit naše zdraví. Otevřená bude i herna.

ŽIRAFČINA PORADNA
čtvrtek 12. 1., 10:00–12:00 hod., vstupné: 40 Kč

Beseda s  Mgr.  Janou Bartoňovou, výbornou 

pedagožkou, laktační poradkyní. Aktuální téma 

bude „jak dítě odměňovat“.

KOSMETICKÉ DOPOLEDNE
čtvrtek 5. 1. a 19. 1. od 9:00 hod., vstupné: 40 Kč

Kosmetické dopoledne pro maminky s  50% 

slevou: obočí, řasy 50 Kč a  denní líčení 100 Kč. 

O děti bude po celou dobu postaráno.

PARANIT – O princezně Krásnovlásce 
čtvrtek  19. 1., od 10 hod., vstupné: 40 Kč

Budeme si povídat o věčném problému v kolek-

tivu, a  to jsou vši a hnidy. Seznámíme se s pří-

pravkem Paranit a povyprávíme formou divadla 

pohádku „O princezně Krásnovlásce “.

VÝLET DO ORLICE PARK V HK
čtvrtek  26. 1., od 9 hod.

Pojeďte s námi do dětského koutku Orlice Park 

v HK. Pojedeme vlastními auty, společný odjezd 

v  9:00 hod. od  DM drogerie. Volná místa v  au-

tech k doptání v centru. Návrat kolem 12:00 hod.

Bílou nádherou jiskří Krkonoše 
Bílou nádherou jiskří Krkonoše

v slunci, jež po úbočí Sněžky do údolí steklo,

zatímco někde v zcela jiném světě zuří peklo

jak v obrazech Hieronyma Bosche

 

Ač blíží se, tak málokoho děsí;

jdu sám zimním ránem, u bundy přizvednuté 

klopy,

s přáním ať zima odradí od nás a od Evropy,

další a další migrující běsy

 

Ještě že potom, zpátky domů došed,

viděl jsem jak za oknem, které námrazou se 

lesklo,

v slunci, jež po úbočí Sněžky do údolí steklo,

bílou nádherou jiskří Krkonoše

Blues zasněžené noci
Vzhlédl jsem k noční obloze,

když začal padat sníh

ve vločkách s verši o touze,

zmizevší v závějích

 

V závějích času, který skryl

propadnuvší se most,

žel, dokonale nepohřbil,

co už je minulost

 

Minulost a s ní exodus

vstřícnosti jen v bocích;

sníh pod nohama křupe v blues,

zasněžené noci

Není nad pohodovou chůzi
(Vánoční královédvorská)
Žlutooranžová zář osvětlení

téměř mizela v hustém chumelení

a já v tom bílém, třepotavém reji,

kráčel jsem městem čím dál pomaleji,

upadajíce do zimního snění;

nad pohodovou chůzi prostě není

 

Tak šel jsem volným krokem po dláždění

a chvíli postál v sněžném opojení

nikoliv proto, že by ze mě byl fl ink,

leč okouzlil mne ten vloček skvělý swing,

nicméně nedal jsem se do tančení;

nad pohodovou chůzi prostě není

 

Vánoční strom už zářil ozdobením

a město žilo každoročním chvěním,

když bez nákupní horečky a shonu

šel jsem najisto do Country saloonu,

cílevědomě, ale bez zrychlení;

nad pohodovou chůzi prostě není

© Jaroslav Kratěna

Básně Jaroslava Kratěny
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ZOO Dvůr Králové
www.zoodvurkralove.cz

Přednáška Radky Tkáčikové:
Malajsie
26. 1., od 18:00 hod., Galerie Tengenenge, 

vstupné: zdarma

Přívětivá muslimská a  multikulturní země nabízející nejmodernější archi-

tekturu i stará koloniální města a čínské čtvrti i chrámy. Rozmanitá příroda 

s nejstarším deštným pralesem na světě. Pestrá země protikladů.

ZA PĚKNÉ VYSVĚDČENÍ DO ZOO ZA 10 KČ
31. 1. – 5. 2.

Vstup za 10 Kč pro žáky, kteří mají na vysvědčení jen jedničky a dvojky.

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

ANKETA SUK – ČTEME VŠICHNI
1. 1. – 15. 3., hlasovací lístky k dispozici v oddělení pro děti

Čtyřiadvacátý ročník ankety o nejoblíbenější a nejčtenější knihu daného roku 

určenou dětem. Hlasujte pro knihu roku 2016. Hlasovací lístky jsou k dispozici 

v oddělení pro děti a na webu knihovny. Všechny odpovědi budou slosovány. 

Pět výherců pojede na vyhodnocení ankety do Památníku národního písem-

nictví v Praze a tři obdrží od knihovny věcné ceny. Hlasovací lístky odevzdejte 

do knihovny osobně nebo e-mailem na adresu knihovna@slavoj.cz.

ZPÍVÁNÍ V KNIHOVNĚ TENTOKRÁT S HUDEBNÍ 
SKUPINOU CEDR
2.1. od 9:30 hod., sálek knihovny, vstupné: zdarma

Zveme srdečně malé i velké, zvláště však školní děti, na Zpívání v knihovně 

– tentokrát s hudební skupinou CEDR. Zimní a tříkrálové písně, jamm a sou-

borová improvizace, koledy jen tak pro radost a legraci v sálku knihovny.

POHÁDKOTERAPIE
13. 1. od 13:30 hod., sálek knihovny, vstupné: zdarma

Čteme, posloucháme a  povídáme si. Pravidelné odpolední setkání 

v knihovně nad dětskou knížkou. Program je určen pro děti od 5 let.

Hana Smotlachová: HEJBÁNEK – ROLNIČKA
20. 1. od 9:30 hod., sálek knihovny

Úvodní hodina logopedických her s  rytmickými nástroji. Společné chvíle 

rodičů a dětí obohatí, mimo jiné, i pohybové aktivity se zpěvem a říkadly. 

Vhodné pro děti ve věku 2–3 roky s doprovodem rodiče. Kapacita je ome-

zena na 10 dětí ve skupině. Kurz obsahuje 10 lekcí. Koná se vždy v pátek 

v sálku knihovny. Přihlášky a podrobnější informace na tel.: 605 059 361.

Jana Kaplanová:
ZELENÉ POTRAVINY JAKO ŠANCE NA ZMĚNU
25. 1. od 18:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 30 Kč

Přijměte pozvání na  setkání s  ochutnávkou. Dozvíte se, co jsou zelené 

potraviny GW, co umí a jak drobnou změnou lze podpořit naše zdraví. Lek-

torka se s vámi podělí o své zkušenosti s ječmenem a chlorellou.

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU
31. 1. od  10:00 hod., sálek knihovny

Zahájení studia Virtuální univerzity 3. věku pod patronací České zemědělské 

univerzity v Praze. Témata letního semestru 2016/2017: Dějiny oděvní kul-

tury III a Cestování – co jste možná nevěděli. Pokud jste v seniorském věku 

a máte chuť načerpat nové informace, přidejte se. Přihlášky přijímáme do 

27. ledna 2017 a jsou k dispozici v oddělení pro dospělé. Pro podrobnější 

informace volejte na tel.: 721 390 348 nebo pište na: stanikova@slavoj.cz.

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE KNIHOVNY
1. 2. – 17. 2., sálek knihovny, termín nutné domluvit předem

Tradiční akce, při které obdrží malí čtenáři svůj první čtenářský průkaz. 

Slavnostní ceremoniál za  účasti krále Abecedníka I. a  jeho pohádkových 

pomocníků bude probíhat v  sálku knihovny. Termín je nutné předem 

domluvit v oddělení pro děti nebo na tel.: 499 320 157.

Loutkové pohádky pro děti

O DRAKOVI
neděle 8. 1. od 16:00 hod., sál Špýcharu městského muzea,

vstupné: dobrovolné

Loutková pohádka pro nejmenší v  podání divadélka Zvoneček. Po  dobu 

vystoupení bude otevřeno oddělení pro děti.

O LESNÍM KRMÍTKU
sobota 14. 1. od 15:00 hod., sálek knihovny Slavoj, vstupné: 20 Kč, 10 Kč 

O lesním krmítku v podání Loutkového divadla Klíček. 

KOZA LÍZA
neděle 22. 1. od 16:00 hod., sál Špýcharu městského muzea,

vstupné: dobrovolné

Loutková pohádka pro nejmenší v podání divadélka Zvoneček.

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
neděle 29. 1. od 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 20 Kč

Loutková pohádka pro nejmenší v podání Loutkového divadla Klíček.

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

ZIMA ZA OKNEM
uzávěrka soutěže do 6. 2. 2017

Jednička vyhlašuje pro děti z mateřských škol, základních škol i studenty 

středních škol výtvarně rukodělnou soutěž Zima za oknem. Uzávěrka sou-

těže je do 6. 2. 2017. Bližší informace u D. Kudrnovské.

VÍKEND V POHYBU
21. 1. od 9:30 hod. a 22. 1. od 9:00 hod., cena: 270 Kč, přihlášky do 16. 1.

Zveme všechny děti od  7 do  15 let, které se rády hýbou, na  již tradiční 

sportovní akci s přespáním v Jedničce. Těšit se můžou na různé sportovní 

a pohybové hry, taneční workshop a kuželky ve dvorské kuželně. Dle přihlá-

šených dětí se udělají skupinky mladší/starší, či sportovní/taneční. V ceně je 

ubytování v DDM Jednička, oběd, večeře, snídaně, malá svačina, pití, proná-

jem tělocvičen, úhrada tanečního workshopu, kuželna. S sebou: sportovní 

obuv a oblečení, oblečení ven, hygienické potřeby, spací pytel, karimatku, 

pyžamo, fl ašku s pitím a malou svačinu. Cena: 270 Kč (oběd, svačina, večeře, 

pronájem tělocvičny/taneční workshop). Bližší informace u L. Pospíšilové.

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR:

TURNAJ V BOWLINGU
3. 2., 10:00–13:00 hod., Hotel Safari, cena: 70 Kč, přihlášky do 27. 1.

Pro příznivce bowlingu je připraven oblíbený prázdninový turnaj. Zahrát si 

mohou přijít zkušení hráči i úplní začátečníci. S sebou si vezměte svačinu, 

drobné na pití a dobrou náladu. Přihlášky nejpozději do 27. 1. 2017. Cena: 

70 Kč. Bližší informace u D. Kudrnovské.

POLOLETNÍ PRÁZDNINY V JEDNIČCE
3. 2., 8:30–16:00 hod., cena: 150 Kč, přihlášky do 22. 1.

Nechceš se o prázdninách nudit doma sám? Přijď mezi nás. Něco si zahra-

jeme, vyrobíme a o zábavu bude postaráno. Pro děti od 5 do 13 let. S sebou: 

přezůvky, vhodné oblečení do  budovy a  ven, pracovní oděv, sportovní 

obuv, svačinku a pití. Cena: 150 Kč (oběd v restauraci, materiál). Přihlášky 

nejdéle do 22. ledna! Bližší informace u L. Pospíšilové.

1. 2.: Klání malých školáků;

3. 2.: Pololetky v Jedničce;

3. 2.: Výlet do Liberce – Dino Park;

4.–16. 2.: Výstava – Zima za oknem;

10. 2.: Valentýnská párty;

11. 2.: Tajný výlet – další akce z cyklu Rodinné výpravy;

19. 2.: Karneval.
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Hokejové zápasy HC RodosKrálovská věnná města
Hradec Králové
PRVNÍ DEN SPOLU – NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ

1. 1. 2017, www.adalbertinum.cz

DANCE FLOOR ATACK, 22. 1. 2017, www.t-bass.cz

Vysoké Mýto
MUCHA & ZÁVIŠ, 21. 1. od 20:00 hod., M-klub, www.mklub.cz

ELIJAH FORD & THE BLOOM (USA) / ANDREW SYCHRA

27. 1. od 20:00 hod., M-klub, www.mklub.cz

Chrudim
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ V KLÁŠTERNÍCH ZAHRADÁCH

1. 1., www.chrudimsobe.cz

PLES V MUZEU, 21. 1., www.chrudimsobe.cz

Polička
NOVOROČNÍ KONCERT – ČECHOMOR, 7. 1.

Tylův dům, www.tyluvdum.cz

Mělník
POCTA JANU PALACHOVI, 19. 1., www.melnik.cz

Více informací najdete na: www.vennamesta.cz.

Dvůr Králové nad Labem na 
historických fotografi ích

Nezvyklý pohled na Hankův dům z místa dnešního fotbalového stadionu přináší zimní

nedatovaný obrázek z Geislerovy sbírky historických fotografi í.

středa 4. 1., 18:30 hod. HC Jičín (venku)

neděle 8. 1., 17:00 hod. BK Nová Paka (venku)

středa 11. 1., 18:00 hod. HC Wikow Hronov (domácí zápas)

neděle 15. 1., 17:00 hod. Stadion Nový Bydžov (venku)

středa 18. 1., 18:00 hod. HC Jaroměř (domácí zápas)

Fotosoutěž
BYLINKOVÁ ZAHRADA JOSEFA KAMELA VYHLAŠUJE 
FOTOSOUTĚŽ
Fotografi e (do velikosti 4 MB) zasílejte do 28. 2. 2017 na e-mailovou 

adresu: ustohalova@pro-charitu.cz

Přišla zima a na zahrádce už není mnoho práce... A tak jsme vymysleli foto-

soutěž zaměřenou na zahradu, abychom vás vylákali do zahrádky i za mra-

zíků a fujavic. Téma pro toto roční období zní: „Spící zahrada“.

Zaslané fotografi e budou hodnotit klienti Domova svatého Josefa a  pro 

první tři výherce bude nachystaná odměna. Deset nejlepších fotografi í 

bude vystaveno v bylinkové kavárně Café Damián.

Soutěžícím se může stát každý (kromě profesionálních fotografů), kdo foto-

grafi i pořídil nebo k  ní má autorská práva, splní níže uvedené podmínky 

účasti ve  fotosoutěži a  souhlasí s  publikováním fotografi e bez nároku 

na honorář. Fotografi e musí být pořízeny v jakékoliv zahradě nebo obsah 

záběru musí být minimálně ze tří čtvrtin zahrada. Každý soutěžící může 

zaslat maximálně jednu fotografi i. 

Požadujeme fotografi e v  plném nezmenšeném rozlišení, formátu JPEG, 

v  barevném provedení. Název fotografi e musí obsahovat jméno autora 

a pojmenování fotografi e (např.: radim_novak_mlha.jpg). Společně s infor-

macemi je nutno zaslat informace o autorovi: jméno a příjmení, věk, telefon 

nebo e-mail. Fotografi e mohou být pořízeny před zahájením soutěže.

Více o podmínkách soutěže se dozvíte na e-mailu: ustohalova@pro-charitu.cz. 

Tereza Ustohalová, Bylinková zahrada Josefa Kamela

Betlémy znovu ve Staré radnici
Po  loňském úspěchu uspořá-

dala Jednička ve  spolupráci 

s Městským muzeem ve Dvoře 

Králové nad Labem a  Králo-

védvorskými betlémáři další 

výstavu betlémů. V  sále Staré 

radnice jste ji mohli navštívit 

ve dnech 28. 11. – 11. 12. 2016. 

Expozice s  názvem Pojďte 

všichni k  Betlému představila 

asi osmdesátku jesliček ze 

dřeva, papíru i  jiných materiálů a  další drobné předměty s  betlémským 

motivem.

Letošní výstava nabídla oproti loňsku více exponátů historických, a  to 

nejen betlémů, ale také vánočních pohlednic či dekorací odlitých z vosku. 

Zasloužený obdiv sklízel sádrový model Braunova Betléma Leoše Pryšin-

gera a  mechanický betlém pana Cermana z  Dolní Kalné. Návštěvníci si 

mohli nejen prohlédnout, ale také zakoupit zbrusu nový Královédvorský 

papírový betlém, vydaný naším muzeem, jehož autorkou je malířka Táňa 

Ruprichová. 

Výstavu navštívilo bezmála 900 lidí. Věříme, že si z ní odnesli pěkný záži-

tek, kterým si zpříjemnili adventní čas. Velký dík patří Městskému muzeu 

ve Dvoře Králové nad Labem za bezplatné poskytnutí výstavních prostor 

a členům Královédvorských betlémářů, kteří zapůjčili a instalovali své bet-

lémy a další exponáty. Zvláštní poděkování si zaslouží manželé Richterovi 

za velký díl práce při přípravě expozice i službu na ní včetně víkendů.

Bc. Vladimír Jiřička

Adventní dílny
Před první adventní nedělí připravila 

Jednička pro děti z  MŠ a  ZŠ oblíbené 

adventní dílny. Ve  dnech 24. a  25. listo-

padu se v DDM vystřídalo přes 200 dětí. 

Vánoční výzdoba, rozsvícený stromeček, 

vůně cukroví a  vánoční koledy navodily 

tu správnou vánoční atmosféru. V dílnič-

kách si děti vyrobily vánoční dekorace, 

svícínky, přáníčka, stáčené svíčky ze 

včelích plástů, ozdůbky na  stromeček. 

Mohly si také vyzkoušet zdobení vánoč-

ních perníčků a  výrobu nepečeného 

cukroví. Mnohé z nich je hned na místě 

ochutnaly. Rozzářené oči především těch 

nejmenších účastníků svědčily o tom, že se akce vydařila. Velké díky patří 

pomocníkům, kteří pomohli s přípravami i průběhem adventních dílen. 

Bc. Lucie Pospíšilová

Čertovská noc
Ve  dnech 2. a  3. prosince. 

se v  DDM Jednička usku-

tečnila již tradiční Čertov-

ská přespávačka, na kterou 

dorazilo celkem 17 holči-

ček a kluků.  Děti si zahrály 

čertovské hry, vyrobily 

adventní svícínek nebo 

malého čertíka z  roličky. 

Nechyběla ani večerní 

stezka s  čerty, na  jejímž 

konci čekal Mikuláš s andělem. Děti si s Mikulášem popovídaly, zazpívaly 

mu písničku a  dostaly nadílku. Poté jsme v  Jedničce společně přespali 

a ráno jsme se spokojeně rozutekli do svých domovů.

Veronika Málková

Nabitý prosinec v DDM Jednička
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Vydařený benefi ční koncert na opravu varhan v Hajnici
V pátek 9. 12. 2016 se konal benefi ční koncert ve 

zcela zaplněném kostele sv. Mikuláše v Hajnici, 

na němž vystoupil herec Jan Hartl a cembalista 

Jaroslav Tůma. K úspěchu celého večera patří 

v neposlední řadě i to, že se na dobrovolném 

vstupném, které se využije k opravě varhan, 

vybralo nečekaných 17.170 Kč.

Koncert byl věnovaný projektu opravy místních 

varhan. Loď hajnického kostela je velmi půso-

bivá, jedná se o velký a důstojný prostor a bylo 

by krásné, kdyby se v něm varhany opět mohly 

rozeznít.

Benefi ční večer byl organizovaný obcí Hajnice, 

Římskokatolickou farností Hajnice, Královédvor-

ským chrámovým sborem a záštitu nad projek-

tem převzal Petr Červený, starosta obce Hajnice.

V páteční večer v adventním čase přicházelo do 

kostela velké množství lidí a v 18 hodin pan Vít 

Havlíček, iniciátor celé akce, a pan starosta Čer-

vený přivítali ve zcela zaplněném kostele Jana 

Hartla a Jaroslava Tůmu – protagonisty večera. 

Po tomto úvodním slově Jan Hartl, člen činohry 

Národního divadla, přednášel výňatky z knihy 

Zahrada mariánská od Julia Zeyera, text, který se 

váže k tomuto adventnímu času. 

Umělecký přednes Jana Hartla se prolínal s virtu-

ózní hrou na cembalo Jaroslava Tůmy, profesora 

pražské AMU. Jan Hartl spolu s profesorem Jaro-

slavem Tůmou dokázali vytvořit v prostoru kos-

tela jedinečnou a slavnostní atmosféru. Diváci se 

mohli těšit ze setkání s výjimečnými umělci a své 

nadšení dali najevo dlouhotrvajícím potleskem.

Všem účastníkům patří dík za návštěvu koncertu 

i za příspěvek na opravu varhan. Na jaro 2017 je 

plánován další benefi ční koncert, na který jsou 

všichni opět srdečně zváni.

Těšíme se na další setkání, při kterém budeme 

moci podpořit dobrou věc – záchranu varhan.

Daniel Václavík

Dechová hudba „Podzvičinka“ na cestách
Koncem října 2016 uskutečnila dechová hudba  

Podzvičinka  zájezd do Německa, na pozvání „Ori-

ginal Breitentaler Musikanten“ do Ronneburku.

Přátelství trvá mezi oběma muzikami již 35 let 

a  dá se říci, že kolegiální zdvořilost přerostla 

v  osobní vztahy. Bohužel, jazyková bariéra dělá 

leckdy problémy, ale když je oboustranná snaha 

o  pochopení druhého, tak se nakonec lidé 

domluví. Přesto jsme přizvali s  sebou překlada-

tele, kamaráda Alfreda Vávru, který nejen že per-

fektně překládal, ale i organizačně nám pomáhal 

se zájezdem, aby vše proběhlo v pořádku. Touto 

cestou mu Podzvičinka ještě jednou moc děkuje.

V  sobotu 22. října jsme vyjeli směr Ronneburk. 

Cesta ubíhala rychle a  na  místě jsme byli před 

polednem. To již měli pro nás připravený oběd, 

vařily a  obsloužily nás manželky muzikantů. 

Po obědě jsme se přesunuli na ubytovnu a odpo-

ledne jsme přejeli do  klubovny  Breitentalerské 

muziky. Pro zajímavost, klubovna byla původně 

nádražní vozové depo, kdy po  rekonstrukci 

město Ronneburk věnovalo klubovnu muzice 

jako dík za pokračování a udržování tradice.

Dostalo se nám vřelého přivítání od představitelů 

města v čele s paní starostkou. Proběhlo předá-

vání dárků, volná debata se všemi přítomnými, 

pak následovala večeře a večer plný hudby, kdy 

jsme se na pódiu střídali s Němci až do půlnoci. 

Po  snídani, kterou opět připravily manželky 

muzikantů, jsme přejeli před domov důchodců, 

kterému tu Němci říkají Seniorský dům, kde již 

bylo připraveno provizorní pódium včetně zvu-

kové aparatury. A to se již balkony Seniorského 

domu začaly plnit posluchači. Ti, kteří byli mobil-

nější, sešli dolů přímo k  muzice a při prvních 

tónech se zapojili i  do  improvizované taneční 

zábavy. Ačkoliv neumíme německy, na  očích 

posluchačů bylo možno číst poděkování za  to, 

že si na  ně město vzpomene a  že mohli slyšet 

originální českou kapelu. 

Kmochovi pochody jim nejsou cizí a  právě 

s  nimi jsme se s  důchodci rozloučili a  přejeli 

na oběd do restaurace, kde s námi poobědvaly 

i manželky muzikantů. Po obědě nastal čas roz-

loučení a přišli se s námi rozloučit i představitelé 

města. S Breitentalerskou muzikou se ale nebu-

deme loučit na dlouho, 6. srpna 2017 je naplá-

novaná její návštěva, a to v Lázních Bělohrad.

Rádi bychom také poděkovali všem sponzorům 

a lidem, kteří přispěli, nebo se podíleli na úspěš-

ném absolvování návštěvy.

Milan Voňka, dechová hudba Podzvičinka

Jako velice vydařenou akci hodnotí účastníci 

deváté setkání pěveckých sborů. Letos ho uspo-

řádal královédvorský smíšený sbor Záboj v Han-

kově domě. Dorazily sbory Foerster z  Jičína, 

Smetana z Hradce Králové a Vlastislav z Heřma-

nova Městce. 

Kromě vystoupení ve  velkém sále čekalo 

na účastníky neformální setkání, rozprava sbor-

mistrů s hudebním odborníkem Markem Valáš-

kem a  na  závěr společenský večer. Na  něm si 

všichni společně zazpívali i zatančili při vystou-

pení souboru Melodik. Návštěvníci koncertu 

měli možnost porovnat, jak ke  skladbám pro 

větší pěvecká tělesa přistupují jednotlivé sbory. 

Zazněly skladby českých i  zahraničních autorů 

z různých hudebních období i směrů.  

O  tom, že se akce, kterou pořádá Záboj jed-

nou za  čtyři roky, povedla, nejlépe svědčí 

reakce účastníků.  „Za sbor Smetana bych chtěl 

poděkovat za  perfektní přípravu akce, kvalitní 

zázemí, společenský večer s výborným pohoště-

ním, hudbou a tancem k tomu. Byli jsme velice 

nadšení,“ uvedl Jan Jiráček z Hradce Králové. 

„Za  celý náš pěvecký sbor bych chtěl poděko-

vat za  velmi vydařenou sborovou akci, které 

jsme se rádi zúčastnili. Moc se nám u Vás líbilo 

a  v  budoucnu si opět rádi přijedeme zazpívat, 

pokud bude zájem,“ doplnil za  Foerster Jičín 

předseda sboru Radek Štaff . 

„Byla tu velmi příjemná atmosféra, inspirující 

zkušenost s velmi zdařilými vystoupeními všech 

sborů i bezprostřední atmosféra večerního pro-

gramu. Vše bylo organizačně zvládnuto. Vel-

kým zážitkem bylo setkání s Dr. Valáškem, toto 

považuji osobně za největší přínos pro naši další 

práci,“ uzavřel za PS Vlastislav Heřmanův Městec 

Marek Výborný. 

Bedřich Machek

Účastníky setkání sborů velice potěšilo

aneb 15 let péče o nemocné 
roztroušenou sklerózou
Historie Domova sv. Josefa sahá až do  roku 

1482, kdy se v  tomto místě začala stavět tvrz. 

V roce 1938 tu sestry Nejsvětější Svátosti založily 

Domov sv. Josefa, který byl v  r. 1960 převeden 

do vlastnictví státu a ten zde zřídil „umakartový“ 

domov důchodců. V  r. 1995 byl objekt vrácen 

řeholní instituci Kongregace Sester Nejsvětější 

Svátosti, která ho pak darovala Oblastní charitě 

v Červeném Kostelci, tehdy největší charitě Krá-

lovéhradecké diecéze. 

„Myšlenku na  vznik Domova pro nemocné roz-

troušenou sklerózou iniciovalo mé setkání se 

dvěma pacientkami s  roztroušenou sklerózou 

v terminálním stádiu a zjištění, že v České repub-

lice doposud žádné zařízení tohoto druhu ne-

existuje,“ vzpomíná ředitel Oblastní charity Čer-

vený Kostelec Ing. Mgr. Miroslav Wajsar a dodává: 

„Původně jsme měli vizi vybudovat ho v podkroví 

na  Háčku v  Červeném Kostelci. Do  toho však 

od  Sester Nejsvětější Svátosti z  Českých Budě-

jovic přišla nabídka daru kláštera v  Žirči včetně 

zámeckého parku. Tuto nabídku jsme po dohodě 

s Diecézní charitou v Hradci Králové přijali.“ 

A  jaký je Domov sv. Josefa dnes? Za  svou pat-

náctiletou historii nabídl cca 3800 pobytů a pro-

šel až neuvěřitelnou proměnou. Díky mnohale-

tému úsilí se daří areál nemalé kulturní hodnoty 

postupně obnovovat. V historických prostorech 

se snoubí barokní architektura s  moderním 

vybavením.  

Navzdory dnešní uspěchané době poskytuje 

Domov sv. Josefa komplexní zdravotní a sociální 

služby lidem vážně nemocným roztroušenou 

sklerózou v klidné atmosféře bývalého kláštera. 

Každému z  pacientů se dostává individuální 

rehabilitace s  vodoléčbou, neboť každodenní 

cvičení je nezbytnou součástí léčby a  stabili-

zace všech stádií roztroušené sklerózy. Podobně 

důležitá je psychoterapeutická a duchovní péče, 

která pacientům pomáhá vyrovnat se s nemocí. 

Je zde poskytována též péče duchovní a třikrát 

týdně je v  areálu sloužena mše svatá. K  sebe-

realizaci a využití volného času přispívají tvořivé 

dílny a  další ergoterapeutické aktivity. Kromě 

toho se klienti mohou přihlásit na kulturní akce 

v podobě návštěvy divadla, kina, výletů apod.  

Jitka Holcová

PR a fundraising Domov sv. Josefa

Proměny Domova 
sv. Josefa v čase
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Královédvorské karate má vicemistryni republiky
Mistrovství České republiky v  karate rovná se 

dvoudenní maraton zápasů těch nejlepších z nej-

lepších, soutěž všech věkových a váhových kate-

gorií ve všech karatistických disciplínách. Letošní 

vrchol sezony, svátek karatistů ze všech koutů 

naší vlasti, pořádal Český svaz karate ve  spolu-

práci s TJ Kovo a hostila jej moderní Sparta aréna 

v Praze, která o prvním prosincovém víkendu při-

vítala kolem 800 závodníků z 60 klubů.

Za královédvorský oddíl si letos nominaci vybo-

jovalo 13 závodníků: J. Bukovský, J. Macháček, 

V. Merhulík, J. Mišák, A. Mrkvičková, R. Plašilová, 

O. Polášková, D. Rajsner, H. Straková, P.  Škalda, 

J. Šolín a  L. Vlček. Někteří již zkušení matadoři 

se účastnili Mistrovství ČR po několikáté, pro 

ostatní to byla premiéra. Atmosféra soutěže byla 

úžasná, fandilo se vlastním závodníkům i soupe-

řům, všichni se snažili podat co nejlepší výkony, 

byť je svazovala nervozita z  obrovské haly, 

z obrovského množství lidí i z obav o co nejlépe 

podaný výkon.

Našim závodníkům se tak střídavě dařilo i neda-

řilo. Za  zmínku určitě stojí dělená pátá místa 

Josefa Mišáka, Olgy Poláškové a  Hanky Stra-

kové a dělené sedmé místo Jakuba Šolína, v tak 

nabité konkurenci je každé bodované místo vel-

kým úspěchem. A všem zúčastněným patří velký 

dík za vzornou reprezentaci oddílu.

Celoroční přípravu nejlépe zhodnotila Regina 

Plašilová, jedna z  nejzkušenějších závodnic, 

kterou oddíl v současné době disponuje a která 

se na  tuto vrcholnou soutěž nominovala v  dis-

ciplíně kata, kumite – 68 kg a  kumite bez roz-

dílu hmotnosti. Ve své váhové kategorii Regina 

prošla kvalifi kačním sítem až do fi nále, které se 

konalo ve  večerních hodinách na  vyvýšeném 

pódiu před zraky televizních kamer České tele-

vize. Ve  velmi vyrovnaném zápase s  tradiční 

rivalkou z Ústí nad Labem se však štěstí přiklo-

nilo na stranu ústecké závodnice a Regina si tak 

odvezla „pouze“ stříbrnou medaili.

Každopádně nejen za zisk medaile, ale i za celo-

ročně předváděné vyrovnané výkony, aktivní 

přístup k tréninkům i soutěžím si Regina zaslouží 

velkou gratulaci.

Petr Kocmánek

Foto: Jakub Králíček

Self defence team 
DK na turnaji kumite

V neděli 4. prosince 2016 se v Plzni konal turnaj 

kumite bez rozdílu stylu. Tento turnaj je zají-

mavý tím, že se zde setkávají zástupci různých 

bojových stylů (kick-box, taekwondo, karate, 

sebeobrana).

Východní Čechy zastupoval pouze jediný oddíl, 

a  to Self defence team ze Dvora Králové nad 

Labem. Letos se na turnaj připravilo šest našich 

škorpionů v  různých váhových kategoriích 

a  mezi nimi dva nováčci (z  toho jedna slečna). 

Postupně škorpioni ze Self defence team vylučo-

vacím způsobem v repasáži od osmifi nále vybo-

jovali v  šesti váhových kategoriích pět medailí 

a jedno čtvrté místo.

Výsledky – do 42 kg: 1. Adriana Karbanová. Nad 

41 kg: 1. Lukáš Tomášek. Do 65 kg: 2. Jakub 

Valášek. Do 30 kg: 2. Jakub Karban. Do 55 kg: 

3. Tomáš Höfer. Do 35 kg: 4. Štěpán Vávra.

Rád bych poděkoval a pochválil celý turnajový tým 

Škorpionů za  jejich nasazení i  výborné výsledky. 

Do nového roku přeji celému našemu oddílu, 

instruktorům i všem našim příznivcům mnoho 

štěstí, zdraví a osobních i pracovních úspěchů.

Petr Karban

Oddíl skoků na trampolíně se zúčastnil koncem 

listopadu a  začátkem prosince tří důležitých 

závodů. V  nich získal několik výborných umís-

tění: nejlepší synchronní dvojice žáků v  ČR 

na rok 2016 v kategorii 9–10 let, 2. místo na Mis-

trovství ČR žactva v synchronních dvojicích žáků 

a Přeborníka ČOS v mladších žácích.

Český závod věkových skupin Dolní Bečva, 

26. listopadu 2016

V  závodě nás reprezentovalo 7 závodníků 

v jednotlivcích i synchronních dvojicích. V kate-

gorii chlapců 9–10 let oba závodníci TJ Sokol 

Dvůr Králové nad Labem postoupili do  fi nále. 

V  konečném pořadí obsadil Tobiáš Kulveit 

3. místo a Jakub Kňákal 8. místo. Další výsledky 

– dívky 11–12 let: 9. Anna Puhlovská, 15. Anna 

Svobodová. Dívky 13–14 let: 14. Adéla Herma-

nová, 15. Aneta Vaňurová, 16. Natálie Jiranová. 

V synchronních dvojicích má náš oddíl po něko-

lika letech opět nejlepší dvojici ČR na rok 2016 

v  kategorii chlapců 9–10 let Tobiáš Kulveit – 

Jakub Kňákal. Také synchronní dvojice dívek 

získaly pěkná umístění, do  fi nále postoupily 

jako třetí A. Hermanová s  N. Jiranovou a  jako 

osmé A. Puhlovská s A. Vaňurovou. Ve fi nále tato 

druhá dvojice dostala nejvíce bodů za synchron-

nost a v celkovém hodnocení byla čtvrtá. A. Her-

manová s N. Jiranovou skončily sedmé.

Mistrovství České republiky žactva, 3. pro-

since, Dvůr Králové nad Labem

Závod, do něhož se z našich závodníků probojo-

vali dva žáci, kteří soutěžili v jednotlivcích a syn-

chronních dvojicích, se konal ve sportovní hale 

na Wolkerově nábřeží. V kategorii mladších žáků 

obsadil Erik Motal pěkné 5. místo a Tobiáš Kulveit 

11. místo. Velmi dramatické až do  posledních 

sestav bylo fi nále synchronních dvojic žáků, kde 

naše dvojice E. Motal a T. Kulveit skončila druhá 

a chlapci se tak stali vícemistry ČR pro rok 2016.   

Přebor ČOS, 4. prosince, Dvůr Králové n. L.

Ve stejné hale se konal i další závod, kterého se 

zúčastnilo 8 našich závodníků. Mezi mladšími 

žákyněmi Linda Hermanová ve  svém prvním 

závodě postoupila do fi nále a skončila 8., Anna 

Svobodová 10. a Anna Puhlovská 13. V mladších 

žácích vyhrál Erik Motal, když překonal všechny 

své přemožitele z  předešlého dne v  kategorii 

jednotlivců, šestý skončil Jakub Kňákal, sedmý 

Tobiáš Kulveit. St. žákyně: 7. Adéla Hermanová, 

10. Aneta Vaňurová. V synchronních dvoji-

cích žactva postoupily do  fi nále všechny naše 

dvojice. Konečné umístění: 5. A. Puhlovská – 

A. Vaňurová, 6. L. Hermanová – A. Hermanová, 

8. místo E. Motal – T. Kulveit.

Tyto dva závody se uskutečnily za  fi nanční 

pomoci města Dvůr Králové nad Labem, TJ Sokol 

Dvůr Králové nad Labem, ČOS a dalších organi-

zací a  dobrovolných trenérů a  cvičitelů Sokola 

a rodičů. Za tuto pomoc všem děkujeme.

Jaromír Bek, TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Další úspěchy skokanů na trampolíně

Prosinec v Sokole patří především dětem
Prosinec patří především dětem. Ve čtyřech oddí-

lech proběhla mikulášská nadílka. Do  oddílů 

pro rodiče s  dětmi zavítali maňásci Mikuláš 

s čertem (na snímku), aby si s dětmi popovídali 

a poslechli si básničky. Mezi předškoláky a ško-

láky zavítali Mikuláš a čert s andělem. Děti spo-

lečně zazpívaly a zatančily hostům a nechyběly 

ani básničky. Mikuláš obdaroval nejen děti, ale 

také paní cvičitelky, které se po celý rok věnují 

ve svém volném čase dětem.

Poslední cvičební hodiny patřily vánočnímu kar-

nevalu, vystoupení pro rodiče a také vánočnímu 

závodu ve  skoku vysokém. Během vánočních 

prázdnin musí zejména gymnasté načerpat síly 

na závod v Team Gym, který je čeká v polovině 

ledna.

Děkujeme městu Dvůr Králové nad Labem 

za celoroční podporu sokolského sportu, velmi 

si jí vážíme. Zároveň děkujeme také Královéhra-

deckému kraji za  fi nanční podporu, díky které 

jsme mohli zakoupit strečovou doskokovou 

duchnu a další náčiní. Přejeme všem našim čle-

nům i příznivcům klidné svátky.

Mgr. Pavlína Špatenková, TJ Sokol Dvůr Králové n. L.
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Náš oddíl sportovní gymnastiky uspořádal oblastní přebor v  Team Gym 

Junior, ve kterém si mohli zazávodit také naši nejmladší a hoši, kteří se zabý-

vají malým Team Gymem. V soutěži TG Junior zvítězila v obou kategoriích 

družstva Spartaku Trutnov před družstvy Sokola Dvůr Králové nad Labem 

a Sokola Olšany u Prostějova. V malém Team Gymu zvítězil Spartak Trutnov 

A před Spartakem Trutnov B a družstvem Sokola Dvůr Králové A. V soutěži 

trií si rozdělila medaile družstva pořádajícího oddílu. Zvítězilo družstvo žákyň 

– D. Hysková, A. Šedivá, V. Godárová a E. Krejčí před družstvem mix – Eva Špa-

tenková, S. Sicilská, N. Šedivá a O. Rausa a družstvem žáků O. Schreiber, J. Grus 

a S. Rajsner. Chlapeckému družstvu ve složení O. Schreiber, J. Grus, S. Rajsner, 

M. Voves, P. Rausa, J. Flégl  a A. Mostecký se podařilo vybojovat na oblastním 

přeboru v malém Team Gymu v Brně zlaté medaile. 

Poslední listopadovou neděli se konala v Praze na Vinohradech přehlídka 

sletových skladeb pro XVI. všesokolský slet. Mezi skladbami je jedna, 

která upozornila, že královédvorský Sokol patří mezi nejaktivnější jednoty 

v republice. Skladbu Siluety určenou pro dorostenky a ženy totiž vytvořily 

sestry Eliška a Kateřina Karešovy ze Dvora Králové. V předváděné skladbě, 

která se divákům velmi líbila, vystoupilo 16 cvičenek z naší jednoty. 

Mgr. Pavlína Špatenková, TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Sokolské aktivity na sklonku roku
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