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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

POPLETENÍ ČERTÍCI
1. 12. od 15:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 170 Kč

Míša Růžičková se svojí písničkovou šou přináší zábavu pro naše nejmenší 

diváky.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
2. 12. od 16:00 hod., nám. T. G. Masaryka

Vystoupí: žáci ZUŠ R. A. Dvorského, Vítězňáček – dětský sbor z  Vítězné, 

zahrají a  zazpívají Poutníci – brněnská folková kapela (Country Vánoce). 

Chybět nebude ani tradiční rozsvícení vánočního stromu, ohňostroj či stán-

kový prodej adventního zboží a občerstvení.

VÁNOCE S POUTNÍKY
3. 12. od 8:30 a 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 60 Kč

Koncert country kapely Poutníci, ve  kterém zazní nejen písně s  vánoční 

tematikou a  koledy, ale posluchači se dozví i  zajímavosti o  nástrojích

a hudbě ve stylu country. Pořad pro II. stupeň ZŠ.

Hra v předplatném:
DÁMY Z ANIANE
3. 12. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 360 Kč, 340 Kč, 320 Kč

Dvě sestry Marie a  Ester, dva lidské příběhy z  opačných pólů lidské exis-

tence. „Není to komedie, není to drama, je to ze života. V některých partiích 

je to úsměvné, jindy dojemné,“ řekl o  své hře autor Milan Kopecký. Hrají 

herci Divadla Palace Praha: Daniela Kolářová, Dana Syslová, Jaromír Meduna 

a další.

Akademie ZŠ Schulzovy sady – budova B:
AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ
4. 12. od 15:00 a 17:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 70 Kč

Akademie žáků budovy B základní školy Schulzovy sady.

VĚNEČEK I A II
7. a 8. 12. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 100 Kč, 60 Kč

Slavnostní zakončení kurzů tance a společenské výchovy pro mládež.

Divadelní čtyřlístek:
ČERTŮV ŠVAGR
9. 12. od 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 110 Kč

Dětský muzikál na  motivy známé pohádky Boženy Němcové uvádí Diva-

delní společnost Julie Jurištové.

451 STUPŇŮ FAHRENHEITA
11. 12. od 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 150 Kč

Divadelní adaptace slavného antiutopického románu. Představení pro stu-

denty středních škol uvádí Činoherák Ústí nad Labem.

ANNA K – SVĚTLO AKUSTICKY 2018
12. 12. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 490 Kč, 470 Kč, 450 Kč

Fanoušky oblíbená, hudebními kritiky oceňovaná, několikanásobná zpě-

vačka roku Anna K. vyráží na akustické předvánoční turné. Se svou kapelou 

představí i nejnovější písně ze svého úspěšného alba Světlo v akustických 

aranžích.

KRÁLOVÉDVORSKÉ VÁNOCE
14. 12. od 10:00 hod., sál Hankova domu a nám. Václava Hanky, 

vstupné: 20 Kč, děti zdarma

Tradiční vánoční trhy s širokou nabídkou drobných vánočních dárků, ukáz-

kami řemesel a  bohatým doprovodným programem: Hořeňáček – dětský 

folklorní soubor z Lázní Bělohrad, Carpe Diem – pěvecký sbor a Flauti Dolci 

– fl étnový soubor ZUŠ R. A. Dvorského, Musica Per Legni – fl étnový sbor

ZUŠ Jaroměř, Vítězňáček – dětský pěvecký sbor z Vítězné, Karmína – vokálně 

instrumentální kapela z Prahy.

TDK GALASHOW 2018
16. 12. od 17:00 hod., sál Hankova domu

Vánoční setkání tanečníků TŠ TAK DANCE KROK Hradec Králové.

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

Tradiční koncert smíšeného pěveckého sboru Záboj.

Všem našim příznivcům přejeme klidné prožití vánočních svátků 

a v nastávajícím roce se opět těšíme na setkání v hledišti Hankova domu.

DDM Jednička
Dům dětí a mládeže Jednička, Spojených národů 1620, 

Dvůr Králové nad Labem,

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

Mgr. Iveta Hanušová – 775 320 353, info@ddmdvurkralove.cz

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

BETLÉMY NA STARÉ RADNICI
4.–7. 12., 10.–12. 12., otevřeno 8:00–12:30, 13:30–16:30 hod.

výstavní sál ve Staré radnici, vstupné: 25 Kč, 15 Kč

Po  roční přestávce znovu připravíme výstavu betlémů ve  Staré radnici 

ve Dvoře Králové nad Labem. Pořadatelem je DDM Jednička ve spolupráci 

s  Městským muzeem ve  Dvoře Králové nad Labem a  s  Královédvorskými 

betlémáři. Nejvýraznějším exponátem bude zmenšený barevný sádrový 

model Braunova Betlému od pana Leoše Pryšingera. Dále budou vystaveny 

betlémy ze dřeva, papíru, keramiky atd. Pro kolektivy a další zájemce bude 

připraven výklad nejen o historii lidového betlémářství. Těšíme se na žáky, 

studenty a dvorskou i mimodvorskou veřejnost. Bližší informace a objed-

návky u V. Jiřičky. Školní a jiné kolektivy prosíme o předchozí objednávku 

návštěvy nejpozději do 30. listopadu 2018.

VÁNOČNÍ TURNAJ V BOWLINGU
12. 12., 15:30–18:30 hod., bowling Sport World, cena: 80 Kč,

přihlášky nejpozději do 5. 12.

Na rozloučenou s  rokem 2018 připravila Jednička pro příznivce bowlingu 

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

začátečníci. S sebou bowlingové boty (popř. možnost zapůjčení na místě), 

drobné na pití a občerstvení. Přihlášky do 5. prosince 2018, bližší informace 

u V. Málkové.

Připravujeme na leden:
26. 1.: Tajný výlet – další programové překvapení z cyklu Rodinné výpravy.

Další informace najdete na www.ddm1.cz.
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Kino Svět www.kino-svet.cz nebo tel.: 499 320 403

e-mail: kino.svet@tiscali.cz

1.–2. 17:30
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRINDELWALDOVY ZLOČINY 

(v sobotu ve 3D), (12), dobrodružný/fantasy, USA, dabing
134 min.

2D: 120 Kč

3D: 140 Kč

4.
17:00

20:00

BOHEMIAN RHAPSODY

(12), životopisný/hudební, VB/USA, titulky, ART
134 min. 120 Kč

5.–6. 19:00 TOMAN, (12), drama, ČR/SR 139 min. 100 Kč

7.–8. 16:30 ČERTÍ BRKO, pohádka, ČR/SR 99 min. 130 Kč

8.–9. 19:00 ÚTOK Z HLUBIN, (12), akční/thriller, USA, titulky 121 min. 120 Kč

11. 19:00 V MOSULU, (15), dokument, ČR, ART 72 min. 100 Kč

12.–13. 17:30
SMRTELNÉ STROJE (ve středu ve 3D)

(12), dobrodružný/fantasy, USA, dabing
128 min.

2D: 120 Kč

3D: 140 Kč

14. 17:00
MIMI & LÍZA: ZÁHADA VÁNOČNÍHO SVĚTLA A JINÉ 

PŘÍBĚHY, animované pásmo pro děti 4–8 let, ČR/SR
65 min. 80 Kč

14. 19:00 NA STOJÁKA V KINĚ, komedie, ČR 90 min. 120 Kč

15.–16. 16:30
SPIDER-MAN: PARALELNÍ SVĚTY (v sobotu ve 3D) 

animovaný/sci-fi , USA, dabing
120 min.

2D: 130 Kč

3D: 150 Kč

15.–16. 19:00 CREED II, (12), sportovní/drama, USA, titulky 130 min. 120 Kč

18. 19:00 ZLATÝ PODRAZ, (12), drama/romantický, ČR, ART 106 min. 100 Kč

19.–20. 17:30 AQUAMAN (ve středu ve 3D), (12), akční/fantasy, USA, dab. 143 min.
2D: 130 Kč

3D: 150 Kč

21. 19:00 THE PERFECT KISS, romantický/komedie, Kanada, dabing 83 min. 100 Kč

22.–23. 19:00 TEN, KDO TĚ MILOVAL, rodinná detektivka, ČR 90 min. 100 Kč

24. 15:00 ČERTÍ BRKO, pohádka, ČR/SR 99 min. 130 Kč

27.–28. 19:00 ZNOVU VE HŘE, (12), romantický/komedie, USA, titulky 98 min. 120 Kč

29.–30. 15:00
ASTERIX A TAJEMSTVÍ KOUZELNÉHO LEKTVARU

animovaný, Francie, dabing
105 min. 120 Kč

29.–30. 17:30 BUMBLEBEE, dobrodružný, USA, dabing 110 min. 130 Kč

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

Nenechte si ujít
KONCERTY KRÁLOVÉDVORSKÉHO CHRÁMOVÉHO SBORU A ORCHESTRU
sobota 8. 12. od 17:00 hod., kostel Hajnice, sobota 15. 12. od 17:00 hod., kostel Církve čs. husitské

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

dvou koncertech. Společně s Královédvorským chrámovým orchestrem půjde o koncert v sobotu 

8. prosince od 17:00 hod. v kostele sv. Mikuláše v Hajnici a v sobotu 15. prosince od 17:00 hod. ve 

Dvoře Králové nad Labem v kostele Církve československé husitské. Na programu bude Missa pastora-

lis od Františka Xavera Brixiho, skladby dalších autorů jako J. J. Ryba nebo L. van Beethoven a nebudou 

chybět ani pastorely. Nedojde-li ke změně, nebude letos Královédvorský chrámový sbor poprvé ve své 

historii doprovázet půlnoční mši v kostele sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem, protože Řím-

skokatolická farnost ve Dvoře Králové nad Labem ukončila k 29. červnu 2018 dohodu o vystupování 

tohoto sboru při hudebních doprovodech mší ve farnosti. Více na www.kchs.cz.    MgA. Vít Havlíček, Ph.D.

Safari Park Dvůr Králové

VÁNOČNÍ ZOO 
15. 12. 2018 – 6. 1. 2019, www.safaripark.cz

Od  15. prosince bude v  královédvorské zahradě probíhat 

oblíbená Vánoční zoo, která návštěvníky potěší zejména 

bohatou sváteční výzdobou, ale také sníženým vstupným 

a  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

6. ledna 2019.

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;

úterý 9:00–12:00 hod.: zavřeno; 

středa 9:00–12:00 hod.: Logohrátky a  volná 

herna;

čtvrtek 9:00–12:00 hod.: Výtvarné dílničky

a volná herna;

pátek 9:00–12:00 hod.: Volná herna.

VÝTVARNÁ DÍLNIČKA
každý čtvrtek 9:00–12:00 hod., vstupné: 40 Kč

Výtvarná dílnička pro rodiče s dětmi. Všichni se 

budou moci v  rámci dopoledního programu 

zapojit a vytvořit si vlastní výrobek, který si děti 

odnesou domů, či ponechají v  Žirafce. Těšíme 

se na všechny, kteří chtějí rozvíjet tvořivost dětí, 

nebo si jen tak pohrát. Otevřená bude i  herna 

pro děti, které nechtějí tvořit nebo jsou malé.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA U SKAUTŮ 
středa 5. 12. od 16:30 hod., vstupné: 100 Kč

Přijďte s dětmi přivítat Mikuláše a anděla do pro-

stor zahrady u  skautské základny Plk.  Švece 

1278. Zájemci o mikulášskou nadílku se mohou 

hlásit v  MC Žirafa, na  Facebooku Žirafky, nebo 

tel.: 773  292  033. Přichystaný balíček pro děti 

je v hodnotě 100 Kč. Částku je potřeba uhradit 

do  30. listopadu v  MC Žirafa v  průběhu dopo-

ledního programu. Zahrada bude otevřena 

od  16:30 hod., Mikuláš s  andělem nás navštíví 

v 17:00 hod.

VÝROBA VÁNOČNÍ DEKORACE
čtvrtek 6. 12.

PEČENÍ A ZDOBENÍ MEDOVÝCH 
PERNÍČKŮ, čtvrtek 13. 12.

Přijďte s dětmi válet těsto, vykrajovat a nakonec 

ochutnat své perníčky. Materiál bude k dispozici.

VÁNOČNÍ BESÍDKA PRO NEJMENŠÍ
středa 19. 12. od 10:00 hod.

Pojďme si navodit vánoční atmosféru! Ochut-

návka cukroví a vánočního punče, nakonec se 

podíváme, co Ježíšek přinesl dětem do Žirafky. 

Nebráníme se ani ochutnávce vašich dobrot!

CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ 
Po domluvě s lektorkou na tel.: 604 420 403.

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
Od 20. 12. 2018 do 6. 1. 2019 je MC uzavřeno.

KOUPĚ NOVÉHO LESA
pátek 21. 12. od 8.00 hod., aula Gymnázia 

Dvůr Králové nad Labem

Divadelní vystoupení o tom, co všechno se událo, 

když hrabě Špork kupoval od místních radních 

lesní pozemek u Hřibojed, na němž je dnes 

Braunův Betlém. Hrají královédvorští ochotníci 

a studenti gymnázia. Hra vznikla díky spolupráci 

Leoše Pryšingera, Filipa Pýchy a Petry Hrdinové.

Jan Mostecký, 6. C, Gymnázium Dvůr Králové n. L.

Divadlo



PROSINEC 2018 KRÁLOVÉDVORSKÉ KDECO?

3www.dvurkralove.cz

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

so, ne: 13:00–17:00 hod.

Otevírací doba o vánočních svátcích:

23. 12.: 13:00–17:00 hod.

24. 12.: ZAVŘENO

25. a 26. 12.: 13:00–17:00 hod.

27.–28. 12.: 9:00–12:00 a 13:00–16:00 hod.

29.–30. 12.: 13:00–17:00 hod.

31. 12. 2018 – 1. 1. 2019: ZAVŘENO

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

www.muzeumdk.cz

Výstava:
STOPA: VYŘEŠ ZLOČIN
do 31. 1. 2019, výstavní sál Špýcharu, vstupné: 40 Kč, 20 Kč

Putovní výstava Mendelova muzea Masarykovy univerzity v Brně. Staň se 

detektivem a vyřeš zločin! Unikátní interaktivní výstava věnovaná vědec-

kým metodám v kriminalistice. 

Na  návštěvníky čeká fi ktivní kriminální případ, který budou moci sami 

vyřešit a odhalit pachatele. Během řešení se neotřelou a zábavnou formou 

seznámí s moderními metodami vyšetřování. Chybět nebudou ani překva-

pivé informace z oblasti dějin kriminalistiky.

Výstava vznikla v kooperaci s Ústavem soudního lékařství v Brně, Policií ČR 

a Muzeem policie ČR.

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

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.

Promítání dokumentárních fi lmů:
EPIDEMIE SVOBODY
13. 12. od 18:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, vstupné: zdarma

Jaké téma fi lm postihuje? Občanský aktivismus. Proč je v Česku očkování 

povinné, když ve  většině zemí západní Evropy mají rodiče právo volby? 

Neočkují tu doktoři děti příliš brzy? A mají vůbec čeští rodiče o očkování 

dostatek informací?

Dokumentaristka Tereza Reichová s manželem Hynkem Reichem Štětkou 

hledají odpovědi na tyto a mnohé další otázky. S narozením dcery Žofky 

přišly obavy o její zdraví. Mladí manželé se vyzbrojují kamerou a točí vše, co 

by mohlo ovlivnit jejich rozhodnutí, zda dceru očkovat, nebo ne. V disku-

sích s pediatry, s ministerstvem zdravotnictví, s kamarády, s babičkou malé 

Žofky i sami mezi sebou zjišťují, že vytvořit si na celý problém jasný a dobře 

podložený názor není zdaleka tak jednoduché.

Koncert:
JAMES HARRIES – EUROPEAN AUTUMN TOUR 2018
15. 12. od 19:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, vstupné: 150 Kč

James Harries míří na začátku roku 2019 do studia, ještě předtím ale 

vyzkouší nové písně na podzimním turné, které již tradičně zakončí ve Špý-

charu muzea ve Dvoře Králové nad Labem.

Britský písničkář, kytarista a zpěvák James Harries se těší v České repub-

lice značné oblibě. Jeho posledním počinem bylo médii i fanoušky skvěle 

přijaté EP Recorded Live in Bratislava vydané na podzim 2017. Neustále 

koncertuje po celé Evropě a příležitostně vystupuje v nabité sestavě Blue 

Shadows ceněného skladatele Petra Ostrouchova. Především ovšem James 

skládá nové písničky. V tuto chvíli pracuje na své vlastní desce a současně 

také na dalším projektu, tentokrát poprvé se spoluautorem, kterým je 

Viliam Béreš, producent osvědčený z předchozí spolupráce na Jamesově 

singlu Lights.

Jamesova hudba je výsostně autorská, originální a osobitá. Ať už melan-

cholická nebo plná hravosti a euforie, vždycky má navíc naléhavost Har-

riesova 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 zavřenýma očima 

vypráví hudební příběhy, které se člověku dostanou pod kůži a umí natlačit 

slzy do očí.

Předprodej vstupenek od 1. prosince 2018 ve videopůjčovně a prodejně 

hudebních nosičů Top Ten Rock v Palackého ulici. Cena vstupenky v před-

prodeji činí 150 Kč.

PŘÍBĚH O NAROZENÍ JEŽÍŠKA
21. 12. od 16:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, vstupné: dobrovolné

Ochotnický Spolek Žofi e ve spolupráci s Půjčovnou kostýmu Dvůr Králové 

nad Labem vás zve na biblický příběh o narození Ježíška. Tradiční příběh

k Vánocům patří a my vás tímto chceme srdečně pozvat na první diva-

delní představení ochotnického spolku Žofi e v podání především dětských 

herců. Přijďte se podívat, jak se Ježíšek narodil a proč je to tak významné.

Martina Jarolímková, Ochotnický spolek Žofi e, Petra Hrdinová, Půjčovna kostýmů DKnL

ZUŠ R. A. Dvorského
náměstí T. G. Masaryka 83, Dvůr Králové n. L.; 

www.zusdk.cz, 

ředitelka: Vladimíra Matušková, DiS.

e-mail: info@zusdk.cz, tel.: 603 186 263. 

zástupce ředitelky: Bc. Marek Iglo, tel.: 731 577 641

Otevírací doba galerie Otto Gutfreunda: po–pá od 9:00 do 17:00 hod.

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

prosincovém víkendu na několika místech:

1. 12. v 17:00 hod., kaplička v Lipnici

V kapličce v Lipnici vystoupí žáci pod vedením Nikoly Šimkové.

1. 12. v 17:00 hod., náměstíčko v Žirči

Na náměstíčku v Žirči zahrají žáci pod vedením Tomáše Valtery.

2. 12. v 16:00 hod., nám. T. G. Masaryka

Na náměstí T. G. Masaryka zahájí program trubači pod vedením Nikoly Šim-

kové, poté vystoupí žáci literárně-dramatického oboru, pěvecký sbor Carpe 

Diem paní učitelky Jany Machkové, soubor zobcových fl éten Flauti Dolci 

paní učitelky Vlasty Siřišťové a dechaři pod vedením Tomáše Valtery.

ADVENTNÍ KONCERTY V DOMOVECH
S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
6. 12. od 13:30 hod., DPS Sadová, 11. 12. od 13:30 hod., DPS Strž

Na koncertech pro klienty Domova s pečovatelskou službou vystoupí 

pěvecký sbor Carpe Diem, soubor zobcových fl éten Flauti Dolci a žáci 

dechového a akordeonového oddělení.

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

Další z pravidelných veřejných koncertů, na kterém vystoupí žáci hudebního 

oboru.

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

V doprovodném programu při příležitosti tradičních vánočních trhů zazpívá 

pěvecký sbor Carpe Diem pod vedením Jany Machkové a zahraje fl étnový 

soubor Flauti Dolci paní učitelky Vlasty Siřišťové.

KONCERT V KOSTELE
16. 12. od 18:00 hod., kostel Starobucké Debrné

Srdečně vás zveme na již tradiční koncert v Kostele Srdce Páně na Sta-

robuckém Debrném. Uslyšíte žáky ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové nad 

Labem, ale i ZUŠ Trutnov. Můžete se těšit na klasickou, ale i populární hudbu 

a koledy. Přijďte s námi načerpat tu pravou adventní atmosféru a reálně žít 

naše evropské Vánoce, těšíme se na vás.

Vernisáž výstavy:
STARÁ ŘEMESLA
18. 12. od 17:00 hod., galerie Otto Gutfreunda,

výstava v galerii Otto Gutfreunda potrvá do 22. 1. 2019

Srdečně vás zveme do školní galerie Otto Gutfreunda na výstavu žáků 

výtvarného oboru pod vedením Ivany Černé a Jiřího Holana s názvem Stará 

řemesla. V hudebním programu zahrají žáci hudebního oboru. Výstava bude 

probíhat ve školní galerii Otto Gutfreunda do 22. ledna 2019 ve všední dny 

od 9:00 do 17:00 hod.

VÁNOČNÍ KONCERT
20. 12. od 18:00 hod., sál školy

Program koncertu bude celý oděn do hávu tradičních evropských Vánoc. 

Přijďte podpořit naše žáky, i ty nejmenší žáčky, těšíme se na vaši přízeň 

i společné prožití nejkrásnějších svátků v roce.

Ochotnický spolek Žofi e
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Královská věnná města
Hradec Králové
VÁNOČNÍ TRHY, 7.–16. 12., www.adalbertinum.cz.

Jaroměř
ADVENTNÍ DEN V JAROMĚŘI, 2. 12., www.jaromer-josefov.cz;

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

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

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

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

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

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

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

Vysoké Mýto
ADVENTNÍ KUJEBÁCKÝ JARMARK, 1. 12., www.vysoke-myto.cz;

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY, 12. 12., www.vysoke-myto.cz;

ZLATÝ KUJEBÁCKÝ JARMARK, 16. 12., www.vysoke-myto.cz.

Chrudim
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ – HEJ, MISTŘE, NA ŽIŽKOVĚ NÁMĚSTÍ, 23. 12., 

www.chrudimsobe.cz.

Polička
KRÁLOVSKÝ ADVENT NA SVOJANOVĚ, 1.–16. 12., www.svojanov.cz.

Více informací naleznete v kalendáriu na stránkách www.vennamesta.cz.

Hokejové zápasy
HC Rodos – II. liga:

sobota 1. 12., 17:00 hod. TJ HC Řisuty (venku)

středa 5. 12., 18:00 hod. NED Hockey Nymburk (domácí zápas)

sobota 8. 12., 17:00 hod. HC Draci Bílina (domácí zápas)

středa 12. 12., 18:00 hod. TJ HC Jablonec nad Nisou (venku)

sobota 15. 12., 17:00 hod. Mostečtí Lvi (venku)

středa 19. 12., 18:00 hod. HC Stadion Vrchlabí (domácí zápas)

sobota 22. 12., 17:00 hod. HC Děčín (domácí zápas)

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

Kateřina Křivánková, Vojtěch Bruk:
DÁVKA CHEMTRAILS, FAKE NEWS A KRITICKÉHO 
MYŠLENÍ!
3. 12. od 17:00 hod., sálek knihovny, vstupné: dobrovolné

„Ukažte člověku manipulaci a  vzděláte ho na  den. Naučte ho manipu-

lace odhalovat a  vzděláte ho na  celý život.“ Tak přesně tímto heslem se 

řídíme ve  Zvol si info. Na  přednášce se dozvíte, jak se vyznat v  dnešním 

složitém světě manipulací na sociálních sítích a v médiích. Nezůstaneme 

jen u popisu současné situace, ale zjistíme něco i o nejnovějším trendu tak-

zvaných Deepfake videí. Podíváme se také za oponu, jak vlastně všechny ty 

hoaxy, fake news a konspirace fungují a jak jsou provázané s novodobou 

propagandou. To vše v neutrální podobě a bez zbytečného ukazování prs-

tem. Jde nám o samotné techniky manipulací. Koná se v sálku knihovny.

Pohádkoterapie: ZAHRÁDKA POD HVĚZDAMI
7. 12. od 13:45 hod., sálek knihovny, vstupné: zdarma

Přijďte si vyrobit vánoční dekoraci a poslechnout vánoční příběh. V domku 

s malou zahrádkou žije tesař Josef s Marií a synkem Ježíškem. Chlapec 

prý dovede dělat zázraky. Alespoň to o něm tvrdí jeho dva kamarádi Petr 

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

KRÁLOVÉDVORSKÉ KNIHOMRNĚ
18. 12. od 9:30 a 10:30 hod., vstupné: zdarma

Vánoční program pro rodiče s dětmi od 0 do 6 let v rámci celorepubliko-

vého projektu S knížkou do života – Bookstart. Děti se seznámí s tradicemi 

českých Vánoc formou říkanek, písniček a pohádek.

Loutkové divadlo Klíček:
ČERT A KÁČA
22. 12. od 15:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 30 Kč, 20 Kč

Maňáskové pohádky pro děti. Koná se v sálku knihovny. Po dobu vystou-

pení bude otevřeno oddělení pro děti.

KNIHOVNA UZAVŘENA
24. 12. 2018 až 1. 1. 2019 jsou všechna oddělení knihovny uzavřena.

Kolektiv knihovny vám přeje krásné vánoční svátky, hodně štěstí a rado-

sti do nového roku a těší se na shledání s vámi opět v roce 2019.

V  tomto roce by se dožil devadesáti let světo-

známý zoolog, zakladatel a  dlouholetý ředi-

tel zoo – Safari ve  Dvoře Králové, spisovatel 

a čestný občan města Dvůr Králové nad Labem 

Ing. Josef Vágner. Nadace Josefa a Zdenky Vág-

nerových, založená v  roce 2008 jejich dětmi, 

se snaží propagovat celoživotní dílo a  odkaz 

tohoto ochránce světové fauny a  fl ory a  roz-

hodla se vydat v  reedici první knížku manželů 

Vágnerových s názvem Sen safari.

Téměř padesát let uplynulo od  vydání malé, 

skromné knížky, která deníkovou formou líčí 

zážitky a  práci týmu Josefa Vágnera v  Africe 

během jeho prvních tří expedic. Nyní jsme 

moc rádi, že se nám podařilo (za  významného 

přispění Krajského úřadu Královéhradeckého 

kraje, města Dvůr Králové nad Labem, s pomocí 

královédvorského Safari Parku a  dalších spon-

zorů) vydat reedici knihy Sen safari. Je v „novém 

kabátě“, doplněná zajímavostmi a dosud nezve-

řejněnými vzácnými diapozitivy z  Vágnerova 

archivu, v  česko-anglickém překladu, oboha-

cená o doslov současného ředitele Safari Parku 

MVDr. Přemysla Rabase.

Nadaci Josefa a  Zdenky Vágnerových je ctí, že 

může příznivcům a  lidem, kteří měli a dosud 

mají Josefa Vágnera rádi a  váží si jeho celo-

životní práce, nabídnout ojedinělou publikaci – 

poutavé, dechberoucí čtení o tom, jak se hlavou 

proráží zeď (ukázka z úvodní kapitoly, napsané 

spisovatelem Milanem Dusem, autorem auto-

biografi e o  Josefu Vágnerovi): „Josef Vágner 

dokázal hlavou prorazit zeď. Pravda, bolelo 

to a  něco to stálo, ale on věděl, proč to dělá. 

Z  dnešního pohledu odjet do  Afriky a  něco 

odtamtud přivézt není žádný kumšt. Potíž je 

v tom, že ta nádherná zvířata, která on z Afriky 

vozil, už tam nejsou, nebo těch pár zbývajících 

nikdo odvézt nedovolí. A  na  Vágnerovy teh-

dejší transporty se dnes musí pohlížet třeba 

jako na  to, kdyby vám někdo řekl, že odjede 

na Měsíc, vytěží tam stovky vagonů pro planetu 

důležité horniny a přiveze je na Zemi. A vůbec 

by neřešil, že na  Měsíc zrovna nevedou koleje. 

Takový byl Vágner.“

Kniha Sen safari bude uvedena na předvánoční 

trh 14. prosince 2018 a  do  března 2019 bude 

k dostání exkluzivně pouze v královédvorském 

knihkupectví „U Veselých“ a v prodejnách Safari 

Parku Dvůr Králové. Doufáme, že zakoupením 

publikace podpoříte další projekty Nadace 

Josefa a  Zdenky Vágnerových a  budeme se 

moci společně s  nejmenšími těšit například 

z  Afrických pohádek, nebo dalšího pokračo-

vání Vágnerova Snu safari – tentokrát za použití 

deníkového vyprávění z další expedice od jeho 

manželky Zdenky Vágnerové. 

Ing. Lenka Vágnerová

Nadace Josefa a Zdenky Vágnerových

Sen safari – reedice publikace manželů 
Josefa a Zdenky Vágnerových z roku 1971 
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 VEŘEJNÉ BRUSLENÍ  
  PROSINEC 2018
 Zimní stadion Dvůr Králové nad Labem

 Bruslení pro veřejnost
 Sobota 1. 12. 2018  14:30–16:00 hod.
 Neděle 9. 12. 2018  13:00–14:30 hod.
 Neděle 16. 12. 2018 14:30–16:00 hod.
 Sobota 22. 12. 2018 13:00–14:30 hod.
 Neděle 23. 12. 2018 10:00–11:30 hod.
 Pondělí 24. 12. 2018 13:00–14:30 hod.
 Úterý 25. 12. 2018  13:00–14:30 hod.
 Středa 26. 12. 2018  13:00–14:30 hod.
 Pátek 28. 12. 2018  13:00–14:30 hod.
 Sobota 29. 12. 2018 13:00–14:30 hod.
 Neděle 30. 12. 2018 13:00–14:30 hod.
 Pondělí 31. 12. 2018 13:00–14:30 hod.

 Bruslení s hokejkami
 Neděle 9. 12. 2018  11:00–12:15 hod.
 Sobota 22. 12. 2018 11:00–12:15 hod.
 Pondělí 24. 12. 2018 11:00–12:15  hod.
 Úterý 25. 12. 2018  11:00–12:15  hod.
 Středa 26. 12. 2018  11:00–12:15  hod.
 Pátek 28. 12. 2018  11:00–12:15  hod.
 Sobota 29. 12. 2018 11:00–12:15  hod.
 Neděle 30. 12. 2018 11:00–12:15 hod.
 Pondělí 31. 12. 2018 11:00–12:15  hod.

Změna vyhrazena, sledujte prosím stránky Technických služeb města 
Dvora Králové nad Labem www.tsdvur.cz.

Zpívání v Lipnici
sobota 1. 12. v 17:00 hod., rozsvícení vánočního stromu v Lipnici

středa 12. 12. v 18:00 hod., Česko zpívá koledy v Lipnici u kapličky

pondělí 24. 12. ve 14:00 hod., zpívání koled na Štědrý den

Pěvecký sbor mužů, žen a dětí v Lipnici pilně nacvičuje jednou týdně 

v místní sokolovně pod vedením Vlaďky Matuškové. Právě připravujeme 

program na předvánoční a vánoční čas. V sobotu 1. prosince vystoupíme při 

příležitosti rozsvícení vánočního stromu v Lipnici. Program zahájí lipnické 

děti, které zahrají a zazpívají v kapličce. Poté už zazpívá u stromu pěvecký 

sbor a následovat bude vystoupení dětí z místní mateřské školy. Na závěr je 

připraveno společné vystoupení dětí ze školky a pěveckého sboru. Druhý 

den na 1. adventní neděli půjde pěvecký sbor zazpívat a rozsvítit první 

adventní svíčku do domova důchodců. Ve středu 12. prosince v 18:00 hod. 

si společně zazpíváme u kapličky v Lipnici v rámci akce „Česko zpívá koledy“ 

a vánoční zpívání zakončíme na Štědrý den ve 14:00 hod. opět u kapličky 

v Lipnici. Přijďte, těšíme se na vás. Chci poděkovat pěveckému sboru – 

všem ženám, mužům a hlavně dětem – za jejich nadšení: „Jste úžasní, moc 

vám děkuji za spolupráci!“                                                             Vlaď ka Matušková
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