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

Slavnostní zakončení první skupiny tanečních kurzů pro mládež.

KAMIL STŘIHAVKA & THE LEADERS ACOUSTIC BAND
5. 12. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 350 Kč

Benefi ční koncert pro Farní charitu Dvůr Králové nad Labem. Koncert se 

koná v  náhradním termínu místo zrušeného koncertu v  listopadu. Vstu-

penky zakoupené na původní koncert jsou nadále v platnosti.

Hra v předplatném: 
CENA ZA NĚŽNOST
6. 12. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 340 Kč, 320 Kč

Hra podle oscarového fi lmu v podání Studia Bouře Praha, zdařile oscilující 

na hranici komedie a melodramatu, zachycuje během bezmála třicetiletého 

časového úseku proměnu vztahu autoritativní výstřední matky a  dcery, 

která se snaží vymanit z jejího područí. Hrají: Jana Janěková, Jitka Čvanča-

rová, Alexej Pyško a další.

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

Slavnostní zakončení druhé skupiny tanečních kurzů pro mládež.

SWINGOVÉ VÁNOCE
11. 12. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 490 Kč, 470 Kč, 450 Kč

Galakoncert plný vánočních evergreenů zlaté swingové éry v podání mul-

tižánrové zpěvačky Dashy, swingového zpěváka Jana Smigmatora, špičkové 

saxofonistky Markéty Smejkalové a Big Bandu Felixe Slováčka.

ZATOULANÁ V MOŘI
13. 12. od 8:30, 10:30 a 17:00 hod., sál Hankova domu,

vstupné: 110 Kč, 70 Kč, 45 Kč

Taneční show královédvorské skupiny Angeles Dance Group.

KRÁLOVÉDVORSKÉ VÁNOCE
15. 12. od 10:00 hod., sál Hankova domu, nám. 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:

Vánoční duety – zpívá Helena Hamplová a Zbyněk Drda,  Zhor – dětský folk-

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

Musica Per Legni – fl étnový sbor ZUŠ Jaroměř, Vítězňáček – dětský sbor 

z Vítězné, Andělé ze zapomenuté skříňky – andělský vánoční příběh pro děti 

divadla Žlutý kopec Praha. Nebudou chybět ani dobroty.

VÁNOČNÍ KONCERT PĚVECKÉHO SBORU ZÁBOJ
26. 12. od 17:00 hod., kostel sv. Jana Křtitele, vstupné: 100 Kč

Zpěváci královédvorského smíšeného pěveckého sboru Záboj provedou 

posluchače písněmi autorů různých období vánočním příběhem.

Všem našim příznivcům přejeme klidné prožití vánočních svátků 

a v nastávajícím roce 2018 se opět těšíme na setkání v Hankově domě.

Městská knihovna
Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové n. L.,

Tylova 512; www.slavoj. cz,

e-mail: knihovna@slavoj.cz,

tel.: 499 320 157, 721 390 348, 606 531 153

Prodejní výstava Michaely Konečné:
MANDALY JAKO VITRÁŽOVÁ MALBA NA SKLE
Malované mandaly stále doplňují atmosféru literární čajovny v přízemí 

knihovny. Prodejní výstava je neustále doplňována. Mandaly mohou být 

vhodným dárkem pro vaše nejbližší. Přijďte se podívat, jste srdečně zváni.

Prodejní výstava Matyáše Beránka:
VZPOMÍNKY, KTERÉ NESTÁRNOU
od 1. 12., prostory knihovny

Královédvorský rodák Matyáš Beránek se podstatnou část svého života 

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

začal věnovat malování a svou tvorbu zaměřil na jejich portréty. Výstava 

vybraných portrétů je k vidění v prostorách knihovny.

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU
2. 12., 9:00–11:30 a 13:00–17:00 hod.

Sobota před první adventní nedělí patří v knihovně již tradičně prodeji 

knih pro děti za snížené ceny (tentokrát nabídneme knihy nakladatelství 

Host), registraci nových čtenářů do knihovny zdarma, výtvarným dílnám, 

zdobení perníčků, výrobě malých vánočních dárků a dalším drobným akti-

vitám. Pro lovce perel bude opět otevřen obchod, ve kterém lze nakoupit 

pouze za moriony. V čajovně bude připraveno občerstvení jak pro děti, 

tak pro dospělé. Loutkové divadlo Klíček zahraje nejen pro děti pohádku 

Čert a Káča. Podrobný program je k dispozici na www.slavoj.cz. Všichni jste 

srdečně zváni.

Loutková pohádka pro nejmenší: ČERT A KÁČA
2. 12. od 10:00 a 14:00 hod., sálek knihovny, vstupné: zdarma

Loutková pohádka pro nejmenší v podání loutkového divadla Klíček.

Pohádkoterapie: 
KDYŽ PŘIJDE ZIMA DO SNĚHOVÉ LHOTY
8. 12. od 13:30 hod., sálek knihovny

Na Ježíška se těší nejen děti, ale i dva sněhuláci ze Sněhové Lhoty, kteří jako 

zázrakem ožijí a na Štědrý den zažijí plno legrace a dobrodružství. Program 

je určen pro děti od 7 let. Koná se v sálku knihovny.

Veronika Černá: BUDDHOVO VYSVOBOZUJÍCÍ UČENÍ
12. 12., od 18:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 80 Kč, 60 Kč

O buddhistických metodách a jejich využití v každodenním životě. V rámci 

přednášky vysvětlí učitelka tibetského buddhismu Veronika Černá, proč 

má smysl používat prastaré východní metody v západním světě a do jaké 

míry mohou tyto metody lidem žijícím v uspěchané době pomoci. Na závěr 

proběhne krátká meditace a bude vyhrazen prostor pro otázky a odpovědi.

KNIHOVNA UZAVŘENA
13. 12. – plánovaná odstávka elektřiny

24.–31. 12. 2017 – vánoční prázdniny

Kolektiv knihovny přeje krásné vánoční svátky, hodně štěstí a radosti do 

nového roku a těší se na shledání opět v roce 2018.
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Kino Svět www.kino-svet.cz nebo tel.: 499 320 403

e-mail: kino.svet@tiscali.cz

1. 19:00 KONCERT METALLICA QUEBEC MAGNETIC, koncert, tit. 135 min. 180 Kč

2.–3. 16:30 PADDINGTON 2, komedie/rodinný, VB/ Francie, dabing 103 min. 110 Kč

2.–3. 19:00 KVARTETO, (12), komedie, ČR 93 min. 120 Kč

5. 19:00 CAMINO NA KOLEČKÁCH, dokument, ČR, ART 90 min. 90 Kč

6.–7. 17:30 BAJKEŘI, komedie, ČR 95 min. 100 Kč

8. 17:30 LAJKA,  animovaný/sci-fi /muzikál, ČR 85 min. 120 Kč

9.–10. 16:30 PŘÁNÍ K MÁNÍ, pohádka/rodinný, ČR 90 min. 110 Kč

9.–10. 19:00 7 ŽIVOTŮ, (12), akční/sci-fi /thriller, USA/koprodukční, tit. 123 min. 110 Kč

12. 10:00 UČITELKA, drama, ČR/SR 102 min. 80 Kč

12. 19:00 SAFARI V ČECHÁCH, dokument, ČR, ART 85 min. 80 Kč

13.–14. 19:00 MATKY NA TAHU O VÁNOCÍCH, (15), komedie, USA, tit. 116 min. 110 Kč

15.–17. 17:30
STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ (v sobotu ve 3D)

akční/sci-fi , USA, dabing
150 min.

2D: 130 Kč

3D: 150 Kč

19. 19:00
EARTH: DEN NA ZÁZRAČNÉ PLANETĚ

dokument, VB, dabing, ART
95 min. 80 Kč

20.–21. 19:00 NÁDECH PRO LÁSKU, (12), životopisný/roman., VB, titulky 117 min. 100 Kč

22.–23. 19:00
VRAŽDA V ORIENT EXPRESU

(12), krimi/mysteriózní, USA, titulky
114 min. 110 Kč

24. 15:00 FERDINAND, animovaný, USA, dabing 99 min. 130 Kč

27.–28. 17:30 ŠPINDL, (12), komedie, ČR 98 min. 120 Kč

29.–30. 17:30
JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI! (v sobotu ve 3D)

dobrodružný/rodinný, USA, dabing
111 min.

2D: 130 Kč

3D: 150 Kč

Více o programu Kina Svět se dozvíte na webu www.kino-svet.cz.

Pozvánka na koncerty

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 9:00–12:00 hod. 

Volná herna a od 11:00 hod. 

Čtení do ouška.

úterý 9:00–12:00 hod., 18:00–19:00 hod.

Školka na nečisto a Volná herna. Od 18:00 hod. 

Těhotenské čvičení.

středa 9:00–12:00 hod. 

Cvičení s  dětmi v  šátku či nosítku. Poté Klub 

miminko.

čtvrtek 9:00–12:00 hod., 18:00–19:00 hod.

Volná herna. Od 18:00 hod. Těhotenské čvičení.

pátek 9:30–12:00 hod.

Setkávání se zvířátky v  kynologickém klubu 

Nový Svět.

ČTENÍ DO OUŠKA
pondělí od 11:00 hod.

Milé předčítání pohádek pro rozvoj pozornosti 

a  fantazie vašich dětiček. Možnost přinést si 

oběd, společně poobědvat a odpočinout si.

JÓGA PRO NEJMENŠÍ
pondělí 4., 11. a 18. 12. od 10:30 hod.

Od 1,5 roku do 4 let za přítomnosti rodiče.

ŠKOLKA NA NEČISTO
úterý, 9:00–12:00 hod., cena: 40 Kč / hod.

Dítka vám rádi pohlídáme, zahrajeme si s  nimi 

různé pohybové, výtvarné a hudební aktivity.

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ
úterý a čtvrtek 18:00–19:00 hod., cena: 50 Kč

Cvičení, které je nastavené přímo pro budoucí 

maminky. Rezervace v události na  FB profi lu

@mc.zirafa.2016 či tel.: 604 420 403.

CVIČENÍ S DĚTMI V ŠÁTKU
ČI NOSÍTKU 
středa 9:30–10:30 hod., cena: 50 Kč

Navraťte svému tělu původní kondici po porodu. 

Cvičení je komplexní, vhodné i  pro kojící 

maminky. Sledujte nás na FB @mc.zirafa.2016.

SETKÁVÁNÍ SE ZVÍŘÁTKY
pátek, 9:30–12:00 hod., vstupné: 50 Kč

Sraz je v kynologickém klubu Nový Svět, Tylova 

515. Více informací na  FB @mc.zirafa.2016,

telefonu či e-mailu MC Žirafa.

BESEDA: DOMÁCÍ POROD 
čtvrtek 7. 12. od 10:00 hod., vstupné: 40 Kč

Přemýšlíte o porodu doma? O důvodech a co 

vše je potřeba si nachystat, poradí dvojnásobná 

domorodička Denisa.

BESEDA S JANOU BARTOŇOVOU 
čtvrtek 14. 12. od 10:00 hod., vstupné: 40 Kč

Beseda s Mgr. Janou Bartoňovou na téma „Jak 

podporovat děti v adaptačním procesu v mateř-

ské nebo základní škole“.

VÁNOČNÍ VEČÍREK
středa 20. 12. od 10:00 hod., vstupné: 40 Kč

Zastavíme se, společně ochutnáme, jak se 

vám povedlo vánoční cukroví, poslechneme si 

koledy. Bude pro vás nachystán vánoční punč.

Koncerty Královédvorského chrámového sboru a orchestru

10. 12. kostel Borovnice, 16. 12. a 24. 12.  kostel sv. Jana Křtitele

V období adventu bude možnost v našem městě i  jeho okolí slyšet Královédvorský chrámový sbor 

na několika koncertech. Společně s Královédvorským chrámovým orchestrem půjde o dva koncerty. 

První se bude konat v neděli 10. prosince od 16:00 hod. v kostele sv. Víta v Borovnici. Druhý se usku-

teční v  sobotu 16. prosince od  17:00 hod. ve  Dvoře Králové nad Labem v  kostele sv. Jana Křtitele. 

Na programu koncertů bude Pastorální mše česká od J. E. Kypty, ale i skladby A. Brucknera, M. Regera, 

D. Bortňanského a dalších autorů. Sbor s doprovodem varhan pak bude možno slyšet na půlnoční mši 

24. prosince v kostele sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem. 

Na výše uvedené koncerty je vstupné dobrovolné a všichni jsou srdečně zváni. Více na www.kchs.cz.

V Hajnici se po mnoha letech rozezní varhany – skončila první etapa opravy

8. 12. od 18:00 hod., kostel sv. Mikuláše v Hajnici

V pátek 8. prosince od 18:00 hod. se v kostele sv. Mikuláše v Hajnici po mnoha letech rozezní opravené 

varhany. Na benefi čním koncertu na podporu opravy varhan v tomto kostele vystoupí herec Ondřej 

Kepka (umělecký přednes), Miroslav Smrčka (trubka) a Přemysl Kšica (varhany). Výtěžek z dobrovol-

ného vstupného bude použit na druhou etapu opravy hajnických varhan. 

Zahajovací etapa opravy, jejímž cílem bylo varhany zprovoznit, byla realizována v říjnu a listopadu 

letošního roku. Nyní se shromažďují prostředky na druhou etapu, která proběhne v příštím roce. Cílem 

této etapy je dokončit celkovou opravu varhan, kterou provede renomovaná fi rma Robert Ponča 

Varhany z Krnova. Římskokatolická farnost Hajnice podá na začátku příštího roku žádost o grant na 

obnovu varhan na Královéhradeckém kraji, který se vztahuje i na další varhany na Královédvorsku, 

např. na cenný nástroj v kostele sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem. 

V Hajnici již bylo v krátké době celkem zajištěno okolo 200 tisíc korun. Přispívat je možné na trans-

parentní účet 2801297755/2010 nebo formou adopce píšťal. Všem dárcům a podporovatelům děku-

jeme. Více na www.kchs.cz/hajnice.

MgA. Vít Havlíček, Ph.D.
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Městské muzeum
út–pá: 9:00–12:00 hod. a 13:00–16:00 hod.

so, ne: 13:00–17:00 hod.

e-mail: info@muzeumdk.cz, tel.: 499 623 800

www.muzeumdk.cz

Otevírací doba o vánočních svátcích:

23. 12.: 13:00–17:00 hod.

24. 12.: ZAVŘENO

25.–26. 12.: 13:00–17:00 hod.

27.–29. 12.: 9:00–12:00 a 13:00–16:00 hod.

30. 12.: 13:00–17:00 hod.

31. 12. 2017 – 1. 1. 2018: ZAVŘENO.

Výstava: ZE ŽIVOTA LOUTEK
1. 12. 2017 – 14. 1. 2018, výstavní sál Špýcharu, vstupné: 40 Kč, 20 Kč

Od roku 2016 je české loutkářství zapsáno organizací UNESCO na seznamu 

Mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví lidstva. V českých zemích 

je bohatá tradice loutek a loutkářů, kterou představuje například východo-

český rodák Matěj Kopecký. Loutky těší a baví mnoho let již celé generace 

lidí. Některé kočovaly s divadly, jiné mnohokrát rozesmály celé publikum, 

některé se proslavily po celém světě. Například Spejbl a Hurvínek. I loutky 

tak mají své příběhy. Prostřednictvím loutek můžeme prožít cokoliv, co 

nám naše fantazie dovolí. 

Expozice představí návštěvníkům loutky kočovných loutkářů, královédvor-

ského spolku, rodinná loutková divadla i  unikátní Suchardovy loutky. 

Výstavu doplní i celé scény, makety, kulisy, plakáty či tiskoviny a připomene 

také tradici loutkářské výroby.

VÁNOČNÍ DÍLNA
6. a 7. 12., 8:00–12:00 a 13:00–16:00 hod., přednáškový sál 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.

Přednáška pro veřejnost: RODIČE JAKO SPOJENCI ŠKOLY
11. 12. od 16:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, vstupné: zdarma

Zveme na besedu se školním psychologem PhDr. Davidem Čápem, Ph.D., 

z katedry psychologie Filozofi cké fakulty University Karlovy na téma Rodiče 

jako spojenci školy aneb Jak na komunikaci rodičů a školy.

Dokumentární fi lm: OHROŽENÁ SEMÍNKA
14. 12. od 18:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, vstupné: zdarma

Kousek za  polárním kruhem na  ostrově Špicberky stojí betonová stavba 

připomínající atomový kryt. Nacházejí se v  ní tisíce rostlinných semen 

z  celého světa, které jsou tu střeženy před možnými globálními krizemi. 

Podobných semenných bank je po  celém světě několik. Každé semeno 

totiž v sobě koncentruje a nese minulé životní cykly přírody i člověka a je 

současně zárodkem budoucích. Farmáři a ostatní aktivisté se snaží uchrá-

nit poslední zbytky lokálních rostlinných variant, které ve světě geneticky 

modifi kovaného typu zemědělství zbývají. Proti potravinářským nadnárod-

ním gigantům se zdá jejich boj jako výkřik do tmy. Avšak kdo ví, zda tyto 

banky nebude lidstvo již brzy nezbytně potřebovat.

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT JAMESE HARRIESE
16. 12. od 19:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, vstupenky v předpro-

deji od 1. 12. ve videopůjčovně Top Ten Rock p. Tafi la (Palackého 89)

K  předvánočnímu času ve  Špýcharu již tradičně patří i  James Harries. 

Letos přijede s  čerstvým EP Live in Bratislava, které vzniklo díky náhod-

nému setkání s  Ižďo Ižďinským. Nahrávalo se živě v opuštěném Bratislav-

ském televizním studiu. Jamesova hudba je výsostně autorská, originální 

a osobitá. Ať  už melancholická nebo plná hravosti a euforie, vždycky má 

navíc naléhavost Harriesova hlasu a  pořádnou dávku charismatu. James 

nepostrádá energii dítěte ani lyrické vyjadřování básníka. Pobíhá na pódiu, 

srší vtipem, vypráví historky, všímá si lidí v publiku. O pár tónů  později se 

zavř enýma očima vypráví hudební příběhy, které se č lově ku dostanou pod 

kůži a umí natlačit do očí slzy.

Loutková pohádka: JAK ČERTI ČERTA ŽENILI
17. 12. od 16:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, vstupné: dobrovolné

Loutková pohádka pro nejmenší v podání divadélka Zvoneček.

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.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍCH STROMŮ
U příležitosti rozsvícení vánočních stromů vystoupí žáci a učitelé o prvním 

prosincovém víkendu na několika místech v okolí Dvora Králové:

2. 12. od 15:00 hod., v Hřibojedech pod vedením Tomáše Valtery;

2. 12. od 16:30 hod., v Žirči pod vedením Nikoly Šimkové;

2. 12. od 17:00 hod., v Lipnici pod vedením Vladimíry Matuškové;

3. 12. od 18:00 hod., ve St. Debrném pod vedením Tomáše Valtery.

ADVENTNÍ KONCERT
3. 12. od 16:00 hod., kostel sv. Jana Křtitele

O první adventní neděli vystoupí žáci všech oborů školy na koncertě v kos-

tele sv. Jana Křtitele. Bude se nejen hrát a zpívat. Vystoupí nejmladší žákyně 

tanečního oboru a žáci literárně-dramatického oboru přednesou básně 

Jana Skácela. Celé odpoledne bude probíhat výstava prací výtvarného 

oboru. Slovem provede Ladislav Peřina.

VYSTOUPENÍ V DOMOVECH S PEČOVATELSKOU 
SLUŽBOU
6. 12. od 13:30 hod., DPS Strž, 14. 12. od 13:30 hod., DPS Sadová

Každým rokem chodí naši žáci a učitelé v předvánočním čase potěšit svým 

vystoupením klienty domovů s pečovatelskou službou.

VÁNOČNÍ KONCERT
8. 12. od 16:00 hod., Kocbeře

Na vánočním koncertě v Kocbeřích v kapli sv. Floriana zahrají žáci a učitelé 

dechového oddělení.

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

Další z pravidelných veřejných koncertů, na kterém vystoupí žáci hudebního 

oboru

KRÁLOVÉDVORSKÉ VÁNOCE
15. 12., sál Hankova domu

V doprovodném programu u příležitosti tradičních vánočních trhů zazpívá 

pěvecký sbor Carpe Diem pod vedením Jany Machkové.

VÁNOČNÍ KONCERT
16. 12. od 16:00 hod., Choustníkovo Hradiště

V kostele Povýšení svatého kříže v Choustníkově Hradišti vystoupí na vánoč-

ním koncertě žáci a učitelé ZUŠ R. A. Dvorského. Zazní nejen sólová vystou-

pení (zpěv, trubka, housle, varhany atd.), ale vystoupí i akordeonový a kyta-

rový soubor a žáci literárně-dramatického oboru přednesou za kytarového 

doprovodu básně Jana Skácela. Vánoční koncert slovem provede Ladislav 

Peřina. 

Vernisáž výstavy žákovských prací:
OD KAPIČKY K POTŮČKU
19. 12. od 17:00 hod., galerie Otto Gutfreunda

Zahájení výstavy žákovských prací výtvarného oboru Ivany Černé a Jiřího 

Holana s názvem „Od kapičky k potůčku“. Vystoupí žáci hudebního oboru. 

Výstava potrvá do 16. ledna 2018.

Hokejová II. liga
sobota 2. 12. 2017, 18:00 hod.   HC Kobra Praha (venku)

středa 6. 12. 2017, 18:00 hod.  HC Stadion Vrchlabí (venku)

sobota 9. 12. 2017, 17:00 hod.  HC Trutnov (domácí zápas)

středa 13. 12. 2017, 18:00 hod.  HC Děčín (venku)

sobota 16. 12. 2017, 17:00 hod.  TJ HC Řisuty (domácí zápas)

středa 20. 12. 2017, 18:00 hod.  HC Draci Bílina (venku)

sobota 30. 12. 2017, 17:00 hod.  Baník Sokolov (domácí zápas)

středa 3. 1. 2018, 18:20 hod.  HC Letci Letňany (venku)

sobota 6. 1. 2018, 17:00 hod.  HC Most (domácí zápas)
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DDM Jednička
Dům dětí a mládeže Jednička, Spojených národů 1620, 

Dvůr Králové nad Labem,

bližší informace v DDM Jednička na tel.: 499 320 353.

Sylvie Černotová, DiS. – 775 320 373,

sylvie.cernotova@ddmdvurkralove.cz

Mgr. Alena Hušková – 735 752 836, alena.huskova@ddmdvurkralove.cz

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

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

Bc. Lucie Pospíšilová – 724 941 834, lucie.pospisilova@ddmdvurkralove.cz

PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ
9. 12., cena: 520 Kč, 455 Kč, přihlášky nejpozději do 4. 12. 

Další z Rodinných výprav – akce určená pro děti, v tomto případě trochu 

starší, dospělé a rodiče s dětmi, která má dlouholetou tradici. Letošní 

pražská výprava zavede nejen na místa známá, jako je Karlův most a Sta-

roměstské náměstí s vánočním stromem, ale jejím cílem budou i neznámá 

zákoutí a uličky zejména Malé Strany. Pokocháme se krásou starobylého 

Ungeltu, nahlédneme do nitra Juditiny věže, navštívíme Werichovu vilu, 

projdeme uličkami kolem Jánského vršku a naše putování zakončíme na 

Novém Světě. Malým překvapením pro účastníky bude exkurze věnovaná 

jednomu starému uměleckému řemeslu. Věříme, že si náš letošní předvá-

noční výlet do hlavního města společně užijeme. Přihlášky nejpozději do 

4. prosince 2017! S sebou: občerstvení na celý den, drobné kapesné, kopii 

průkazu pojištěnce. Bližší informace u V. Jiřičky.

ANIMÁGIE II. – VÝLET A ZÁBAVA V DDM JEDNIČKA
9.–10. 12., cena: 130, přihlášky nejpozději do 1. 12.

O víkendu 9.–10. prosince společně vyrazíme do Prahy do interaktivního 

muzea Karla Zemana, kde motivační hrou „O poklad ptačího ostrova“ 

prozkoumáme tajemství fi lmové tvorby. Následně ve dvouhodinovém 

workshopu animace zkušení lektoři provedou děti výrobou animovaného 

fi lmu. Děti se stanou scenáristy, režiséry i mistry speciálních efektů! Pře-

spání není podmínkou přihlášení na akci. Bližší informací u A. Huškové.

VÁNOČNÍ TURNAJ V BOWLINGU
13. 12. od 15:30 hod., bowling Sport World, cena: 80 Kč, přihlášky do 6. 12.

Na rozloučenou s rokem 2017 připravila Jednička pro příznivce bowlingu 

tradiční bowlingový turnaj. Zahrát si mohou přijít zkušení hráči i úplní 

začátečníci. Zahájení turnaje je v 15:30 hod., ukončení v 18:30 hod. S sebou 

bowlingové boty (možnost zapůjčení na místě), drobné na pití a občerst-

vení. Bližší informace u V. Málkové.

ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU
14. 12., 15:00–16:30 hod., ZOO Dvůr Králové, cena: 20 Kč, přihlášky do 7. 12.

Jednička připravila pro děti navštěvující kroužky v DDM tradiční předvá-

noční akci, při které si mohou společně ozdobit vánoční stromeček v ZOO 

Dvůr Králové. Po společném zdobení se můžete projít svátečně vyzdobe-

nou zoo a vychutnat si předvánoční atmosféru, která zde již touto dobou 

panuje. Sraz je u vchodu vedle vjezdu do safari.

Cena: 20 Kč, zahrnuje vstupné do zoo a náklady na vánoční ozdoby. Bližší 

informace u V. Málkové.

Připravujeme na leden:
20.–21. 1.: Víkend v pohybu;

21. 1.: Tajný výlet – další z cyklu Rodinné výpravy, jehož program bude pro 

účastníky překvapením.

Královská věnná města
Hradec Králové
XXVIII. MUZEJNÍ ADVENTNÍ TRH 2017, 1.–3. 12., www.muzeumhk.cz;

VÁNOČNÍ TRHY, 8.–17. 12., www.adalbertinum.cz.

Jaroměř
VÁNOČNÍ TRHY S ROZSVÍCENÍM STROMU V JAROMĚŘI, 3. 12.,

www.jaromer-josefov.cz;

ADVENTNÍ KONCERT, 5. 12., www.divadlojaromer.cz;

VÁNOČNÍ TRHY V BASTIONU IV, 16. 12., www.bastion4josefov.com;

ŠTĚDRÝ DEN V PEVNOSTI JOSEFOV, 24. 12., www.pevnostjosefov.cz;

SILVESTROVSKÉ STŘELBY V PEVNOSTI, 31. 12., www.pevnostjosefov.cz.

Trutnov
VÁNOČNÍ STROM 2017, 3. 12., www.uff o.cz;

MALÉ ADVENTNÍ TRHY, 14.–16. 12., www.uff o.cz.

Nový Bydžov
MIKULÁŠ NA RYNKU + ROZSVĚCENÍ VELKÉHO VÁNOČNÍHO 

STROMU, 5. 12., www.novybydzov.cz;

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY, 13. 12., www.novybydzov.cz;

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

Chrudim
STŘÍBRNÁ NEDĚLE, 17. 12., www.chrudimsobe.cz.

Vysoké Mýto
ADVENTNÍ KUJEBÁCKÝ JARMARK A ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO 

STROMU, 2. 12., www.vysoke-myto.cz;

ZLATÝ KUJEBÁCKÝ JARMARK, 17. 12., www.vysoke-myto.cz.

Polička
KRÁLOVSKÝ ADVENT NA SVOJANOVĚ, 2.–17. 12., www. svojanov.cz.

Více informací o připravovaných akcích v Královských věnných městech 

naleznete v kalendáriu na stránkách www.vennamesta.cz.

Vánoční zoo otevírá své brány

Nenechte si ujít

16. 12. 2017 – 1. 1. 2018, ZOO Dvůr Králové

Od 16. prosince bude ve dvorské 

zahradě probíhat oblíbená Vánoční zoo, 

která návštěvníky potěší zejména boha-

tou 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. 

Vánoční zoo potrvá do 1. ledna 2018. 
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Vydařený „Tomášův 
memoriál“

Poslední víkend v  září uspořádal horolezecký 

oddíl ve  Dvoře Králové nad Labem další roč-

ník vzpomínkové akce „Tomášův memoriál“, při 

kterém si členové oddílu každoročně připomí-

nají památku kamaráda – horolezce Tomáše 

Rückera. Při této příležitosti členové podnikli 

v pátek společný výstup na skalní věž „Milenci“ 

v oblasti dolní Adršpach a v sobotu se následně 

utkala téměř dvacítka lezců v  kategorii muži, 

ženy a  děti v  lezení na  obtížnost ve  stěnách 

v lezecké oblasti Lachovská Hejda. Všichni účast-

níci dosáhli v těžkých až mrazivých podmínkách 

obdivuhodných výsledků. 

Velký dík patří manželům Teichmannovým 

za obětavou přípravu celé akce a laskavé poskyt-

nutí přístřeší a  také městu Dvůr Králové nad 

Labem za podporu činnosti oddílu.

S pozdravem „Hore zdar“. 

Marek Šturm, předseda

Horolezecký oddíl Dvůr Králové nad Labem, z. s.

Královédvorské softballistky jsou mistryněmi 
České republiky juniorek do 19 let
Posledním turnajem softballové 

sezony bylo Open Mistrovství ČR 

juniorek do  19 let, které se konalo

21.–22. října 2017 v pražské Krči v are-

álu Eagles. Devět týmů z  ČR a  Slo-

venska včetně Softball Clubu Dvůr 

Králové nad Labem se v  otevřeném 

turnaji „popralo“ o titul mistra ČR. Tým 

Softball Club Dvůr Králové nad Labem 

hrál ve  složení: Apolena Výborná, 

Eliška Slaninová, Míša Davidová, 

Anežka Bartoňová, Tereza Klempí-

řová, Karolína Hanáková, Nikola Sand-

nerová, Pavlína Vágnerová, Dorota 

Vokatá, Pavlína Mráčková, Adéla 

Buřvalová a Maruška Binková. 

Děvčata předvedla v nedělních play-off  zápasech 

neskutečné především morální výkony a v semi-

fi nále proti SK Joudrs Praha zvítězila v tie-breaku 

5:4. Tento zápas ozdobila Apolena Výborná 

dvěma homeruny, ten druhý byl vítězný! Finá-

lový zápas byl poslední v  sezoně a  děvčata si 

ho řádně užila. Ve dvouapůlhodinovém zápase 

ve třetím tie-breaku zvítězila nad týmem Arrows 

Ostrava 3:2. 

Děvčata tak dovršila historicky nejúspěšnější 

sezonu oddílu, ve  které se podařilo získat dva 

tituly z Mistrovství ČR do 19 a 22 let. Neskutečné! 

Obrovská gratulace.

Alan Výborný, Softball Club Dvůr Králové nad Labem

V pátek 27. října 2017 odjel královédvorský sko-

kan na trampolíně Josef Drtina do Rakouska, 

kde se s oddílem Trampolíny Liberec zúčastnil 

v Salzburgu závodu Trampoline Alps Cup, na 

kterém se sešli závodníci z 9 zemí. Po kvalifi kaci 

nebyl Josef Drtina se svým výkonem zcela spo-

kojený, ale i tak postoupil do fi nále z 5. místa. 

Svou fi nálovou sestavu ovšem zaskákal takřka 

bez chyb, a tím si vybojoval 1. místo.  

Lenka Drtinová

oddíl skoků na trampolíně, TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Mezinárodní úspěch 
Josefa Drtiny

Nejlepší synchronní dvojice žáků ve skocích 
na trampolíně je ze Dvora Králové nad Labem
V sobotu 4. listopadu 2017 se v Olomouci konalo 

Mistrovství České republiky žactva ve  skocích 

na trampolíně.

Z  oddílu skoků na  trampolíně TJ Sokol Dvůr 

Králové nad Labem se do  tohoto závodu kva-

lifi kovali dva závodníci. Erik Motal a  Tobiáš 

Kulveit, kteří výborně reprezentovali oddíl. 

V  soutěži mladších žáků jednotlivců oba 

postoupili do  fi nále, Erik na  druhém a  Tobiáš 

na  sedmém místě. Oba závodníci ve  fi nále 

nezklamali. Tobiáš Kulveit zaskákal pátou nej-

lepší fi nálovou sestavu. O první místa svedli tři 

závodníci ze Sokola Kampa a  královédvorský 

Erik Motal velký boj a  mezi prvním a  čtvrtým 

závodníkem byl rozdíl jen 0,215 bodu. Erik 

Motal obsadil nakonec čtvrté místo se ztrátou

0,05 bodu na třetího závodníka.

Kategorie synchronních dvojic byla společná 

pro starší i mladší žáky a závodníci královédvor-

ského Sokola si zajistili vítězstvím v  kvalifi kaci 

postup do  fi nále. I  ve  fi nále zaskákali svoji 

sestavu dobře a obsadili první místo před dvojící 

ze Sokola Kampa a z Litoměřic.

Jaromír Bek 

oddíl skoků na trampolíně, TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Medailové žně na Generali cup v karate
Čtyřicet královédvorských a náchodských kara-

tistů reprezentujících sportovní klub Karate – DO 

Dvůr Králové nad Labem se zúčastnilo 17. ročníku 

poháru Generali v Ústí nad Orlicí. Spolu s dalšími 

soutěžícími z 32 českých a polských klubů vytvo-

řili rekordní účast 385 závodníků. Účast, která 

by v dalších letech již neměla být překonána, 

neboť pořádající oddíl SK Karate Ústí nad Orlicí 

se rozhodl zavést limit 350 soutěžících z důvodu 

omezené kapacity haly. Ani tak obrovský počet 

závodníků neubral soutěži na atraktivitě, kterou 

již tradičně podkreslovaly originální medaile, 

obrovské poháry pro nejlepší tři týmy a broušený 

pohár pro nejlepšího závodníka soutěže. 

Soutěž probíhala na 4 zápasištích a byla rozdělená 

do bloků kata, kumite jednotlivců a atraktivního 

kumite družstev. V kata jsme získali pouze stříbro 

(B. Chaloupková) a dva bronzy (A. Kubečková 

a R. Plašilová). V kumite již naši svěřenci vystoupali 

na stupínky nejvyšší (V. Merhulík, M. Palan a R. Pla-

šilová). Další stříbrné medaile přidali v individuál-

ních kategoriích T. Höfer, B. Chaloupková, P. Pun-

nerová a bronz získali D. a T. Kráčmarovi, J. Mádle, 

M. Magdičová, V. Mišáková, R. Plašilová, P. Pun-

nerová, O. Vágner a L. Vlček. V týmech obsadilo 

družstvo žen nad 18 let ve složení R. Plašilová, 

P. Punnerová a M. Sedláčková (hostující z Karate 

Vrchlabí) stříbrnou pozici a družstvo žákyň 

B. Chaloupková, V. Mišáková a P. Škaldová bylo 

bronzové. Gratulujeme.

Petr Kocmánek, Karate – DO Dvůr Králové nad Labem

Na snímku V. Merhulík a J. Mádle.  Foto: Jitka Palanová
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Ani v  podzimní čas 

sokolské aktivity ne-

ustávají. Gymnastky 

a gymnasté se připra-

vují na  své týmové 

závody v  soutěžích 

Team Gym Junior 

a  v  Malém Team 

Gymu, atleti i  „vše-

stranňáci“ se připra-

vovali na  desetiboj 

a  nyní se zaměří 

na  plnění odznaku 

všestrannosti olym-

pijských vítězů, 

posilování i  cvičení 

na nářadí. 

Do  nácviku na

XVI. všesokolský slet 

se zapojilo 54 dětí a 40 dospělých v šesti skladbách (viz foto). Rádi bychom 

ještě začali nacvičovat skladbu pro rodiče s dětmi motivovanou písničkami 

ze seriálu Míša Kulička. Případné zájemce zveme k nácviku.

V  sobotu 11. listopadu připravila naše jednota přebor župy v  desetiboji, 

ve kterém změřilo síly 111 závodníků od 4 do 18 let. Zlaté medaile získali 

a přeborníky župy se stali J. Seifrt, F. Šturm, J. Grus, S. Erbenová, A. Rutrlová, 

M. Kubíček, M. Síbrová, S. Rajsner a E. Špatenková, stříbrné medaile získali 

D. Voborník, P. Stránský, A. Stránská, J. Šturmová, M. Voves, K. Kubíčková, 

B. Síbrová, M. Lukáš, T. Kulveit, J. Špatenková a M. Poličanský a bronz přidali 

K. Štěpán, A. Kilevníková, O. Schreiber, M. Palan, T. Grusová a N. Erben.

Na  začátek prosince připravujeme víkendovou akci pro naše závodníky 

v atletice, gymnastice a všestrannosti, nejvíce se děti těší na skvělou dis-

kotéku. Samozřejmě nás čekají Mikulášské hodiny a také Vánoční karneval.

Mgr. Pavlína Špatenková

TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Úspěšný rok cyklistů oddílu Carla.kupkolo.cz
Letošní nejúspěšnější závodnicí týmu je Karo-

lína Bergerová. Specialistka na MTB maratony 

dominovala v nejtěžším bikeovém seriálu Nova 

Cup. Mezi největší úspěchy zařazuje také vítěz-

ství na Sudetech na 60km trati, druhé místo na 

akademickém mistrovství ČR v maratonu a třetí 

místo na Gočárových schodech, kde se postavila 

na stupně vítězů s mistryní světa a stříbrnou ze 

dvou olympiád Majou Włoszczowskou z Polska.

Úspěchy a pravidelná pódiová umístění sbírala 

nová členka Aneta Khýrová. Ta se může pyšnit 

svoji vyrovnanou trénovaností jak na kratších 

kopcovitých závodech, tak v běhu.  

V mužské sekci oddílu byla nejcitelnější pravi-

delná účast na největším republikovém seriálu 

Kolo pro život i častá „bedna“ v podání rodinného 

klanu Tomanů. Tam vynikal především nejstarší 

Luboš. Svým celkovým 3. místem na všestranném 

cyklistickém seriálu Dobrušský pohár zastoupil 

kategorii veteránů Luboš Lacina.

Pozadu nezůstali ani žáci. Ti se postupně zapo-

jují do závodů a zjišťují, že pouhým jezděním po 

ulici okolí stačit nemůžou, a tak ti mladší spo-

lečně trénují v parku a ti starší pod odborným 

vedením cyklisty Jiřího Voňky nabírají zkuše-

nosti na vyjížďkách po okolí města. Výrazná byla 

jejich účast na Středečním poháru MTB, kde se 

většina z nich pohybovala na předních pozicích. 

Nejmladší z nich – Anežka Holanová se stala cel-

kovým 3. místem nejúspěšnější z nich.

Letos se někteří členové oddílu věnovali i běžec-

kým závodům, duatlonům a triatlonům. Čtve-

řice Aneta Khýrová, Lukáš Fejk, Luděk Novotný

a Milan Pešek se zúčastnila např. Běhu Safari, Čes-

kého poháru v běhu do vrchu či duatlonu Czech-

man nebo v Pohoří... I tady se všichni postarali o 

několik medailí. Zapomenout nesmíme ani na 

Jakuba Háka, který přestoupil do oddílu olym-

pijského vítěze Jardy Kulhavého a velmi úspěšně 

objíždí závody MTB Českého poháru, silniční 

závody a nově i cyklokrosový Český pohár.

Úspěchy oddíl zaznamenal i na poli pořadatel-

ském, kdy 2 závody pro děti ze škol Na kole Schul-

zovými sady zaznamenaly nebývalý zájem a na 

každý ze závodů si přišlo zazávodit kolem stovky 

dětí. Věříme, že příští rok bude stejně úspěšný.

Luděk Novotný, Carla.kupkolo.cz

Sokol na podzim

Milan Pešek zvítězil v  běžecké klasice Hronov – Náchod 

v kategorii veteránů.

Regionální přebory stolních tenistů ovládli Královédvoráci
Sobota 4. listopadu 2017 patřila stolním tenis-

tům, kteří se v  tento den sjeli do  Trutnova – 

Poříčí, aby zde poměřili turnajovým systémem 

svoji výkonnost na  regionálním přeboru mužů 

ve dvouhře a čtyřhře. Tentokrát byly přebory plně 

v  režii královédvorských stolních tenistů. Tento 

oddíl TJ vyslal kompletní A družstvo mužů, což se 

projevilo i na celkovém pořadí.

Nejcennější titul – ve dvouhře – vybojoval Luděk 

Krýza, přičemž jeho poraženým fi nálovým sou-

peřem byl oddílový kolega Jan Kléma. Třetí místo 

na  pomyslných stupních vítězů patřilo dalšímu 

příslušníku TJ Dvůr Králové nad Labem, a  to 

Petru Šulcovi. Ve stejném duchu se nesly i čtyřhry 

mužů. Okresním přeborníkem se stal pár Rosti-

slav Jež – Petr Šulc, který ve fi nále porazil týmové 

kolegy Luděk Krýza – Jan Kléma.

Čtvrtý příslušník A  týmu TJ Dvůr Králové nad 

Labem, Rostislav Jež, se umístil ve dvouhře na 5.–

8. místě, byl tedy čtvrtfi nalistou turnaje. Další 

kvalitní člen družstva Jan Janovský obsadil 9.–12. 

místo, kombinace těžšího losu v základní skupině 

a  tréninkového výpadku tentokrát nedovolila 

umístění vyšší.

Na tyto úspěchy se snažili o den později, v neděli 

5. listopadu v  Úpici, navázat mladí stolní tenisté

ze Dvora Králové nad Labem v  kategorii starších 

žáků. To se jim podařilo ve čtyřhře, kde se na bron-

zovém stupínku umístil pár Adam Novotný 

a Luboš Kašpar. Adam Novotný, ač jako mladší žák, 

se mezi jednotlivci umístil na pěkném 5.–8. místě.

Petr Šulc

oddíl stolního tenisu TJ Dvůr Králové nad Labem          
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