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Hankův dům
Předprodej vstupenek (kavárna Hankův dům)

e-mail: mannova@hankuv-dum.cz 

tel.: 499 318 355;  www.hankuv-dum.cz; www.facebook.com/hankuvdum

Den seniorů 2019:
KONCERT VELKOPOPOVICKÉ KOZLOVKY
2. 10. od 15:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 80 Kč

Již 10. ročník společenského odpoledne, které se koná jako připomínka 

Mezinárodního dne seniorů, jenž celosvětově připadá na 1. října. Zahraje 

Velkopopovická Kozlovka, která posluchačům nabízí kombinaci tradiční 

i netradiční dechovky okořeněné swingem, charlestonem, chansonem či 

rokenrolem.

V předsálí Hankova domu nebudou chybět ani prezentace profesionálních 

sociálních služeb a volnočasových služeb souvisejících se sociální oblastí, 

které město dlouhodobě podporuje. Pořádá město Dvůr Králové nad 

Labem.

463. koncert KPH: KONCERT ČESKÉ HUDBY
3. 10. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 150 Kč

Maria Mikhailová – fl étna, Libor Janeček – kytara.

PYŠNÁ PRINCEZNA
8. 10. od 8:30 a 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 70 Kč

Výpravné divadelní představení pro děti MŠ a  I. ročníky ZŠ na  motivy 

pohádky Boženy Němcové uvádí Divadelní společnost Julie Jurištové.

MiniPÁRTY: KAREL ŠÍP A JOSEF NÁHLOVSKÝ
9. 10. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 290 Kč, 270 Kč, 250 Kč

Karel Šíp a Josef Náhlovský ve zcela nové talk show na motivy televizního 

pořadu Všechnopárty.

Divadelní čtyřlístek: PRINCEZNA ZE MLEJNA 
13. 10. od 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 110 Kč

Divadelní zpracování oblíbené fi lmové pohádky Zdeňka Trošky Princezna 

ze mlejna ožívá na  divadelních prknech v  podání Divadla Pegas Praha. 

Nově – před představením od 9:30 hod. výtvarná dílnička pro děti.

VÁLKA PROFESORA KLAMMA
15. 10. od 10:00 a 11:45 hod., sál Hankova domu, vstupné: 60 Kč

Unikátní současná německá hra pojednávající o smyslu školství. V roli profe-

sora Klamma exceluje Oldřich Navrátil. Představení divadla Minor Praha pro 

studenty středních škol.

ROMANTISMUS NENÍ JEN ROMANTIKA ANEB 
EVROPOU OD GOETHA K VRCHLICKÉMU
18. 10. od 8:30 a 10:30 hod., sál Hankova domu, vstupné: 60 Kč

Nové autorské představení Divadélka pro školy Hradec Králové je opět sou-

borem několika ukázek tentokrát tvorby nejslavnějších představitelů evrop-

ského romantismu. Pořad pro druhý stupeň základních škol.

LOUSKÁČEK A BONBÓNOVÁ VÍLA
22. 10. od 8:30 a 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 70 Kč

Výpravná pohádka o boji dobra se zlem, o  lásce, zlobě, přátelství, odvaze 

a kouzlech. Zazní hudba P. I. Čajkovského s texty písní Jana Turka, děti uvidí 

nejen souboje a komická čísla, ale také ukázky klasického tanečního umění 

na  špičkách. Představení pro první stupeň základních škol uvádí Docela 

velké divadlo Litvínov.

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ CEN MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ 
NAD LABEM
22. 10. od 18:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: zdarma

V doprovodném programu vystoupí pedagogové ZUŠ R. A. Dvorského.

NEREZ & LUCIA
23. 10. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 280 Kč

Turné znovuobnovené skupiny Nerez, tentokrát pod názvem Nerez & Lucia, 

je tady. Koncert sestavený z  písní, které obsahuje aktuální album Zlom,

a z největších hitů Nerezu.

Hra v předplatném: Z POSTELE DO POSTELE
29. 10. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 360 Kč, 340 Kč, 320 Kč

Brilantní komedie duchaplného anglického dramatika s  profesí herce 

a režiséra, jehož místy laskavé, místy značně břitké veselohry slaví úspěch 

po  celém světě. Hrají herci Východočeského divadla Pardubice: Martin 

Mejzlík, Ludmila Mecerodová, Milan Němec a další.

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

www.zusdk.cz

e-mail: info@zusdk.cz

tel.: 499 321 035 a 603 186 263. 

Školní galerie Otto Gutfreunda otevřena ve všední dny 9:00–17:00 hod.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
9. 10. od 14:30 hod., konšelská síň Staré radnice

Hudební program u příležitosti vítání občánků pravidelně zajišťují učitelé 

hudebního oboru se svými žáky.

NEFORMÁLNÍ SETKÁNÍ
12. 10. od 15:00 hod., sál školy

Při příležitosti významného jubilea 70 let od vzniku ZUŠ R. A. Dvorského se 

uskuteční společné setkání bývalých žáků a učitelů. V 16:00 hod. se můžete 

těšit na koncert bývalých absolventů ZUŠ. 

ŘÍJNOVÝ KONCERT
24. 10. od 18:00 hod., sál školy

První z pravidelných koncertů našich žáků z hudebního oboru.

Vernisáž výstavy Marka Bělohlávka:
FINDING EMO
17. 10. v 18:00 hod., sál školy,

výstava v galerii Otto Gutfreunda potrvá od 18. 10. do 6. 12. 2019

Vernisáží slovem provede Ladislav Peřina, v hudebním programu vystoupí 

učitelé ZUŠ.

Kurzy řeckých tanců
KURZY ŘECKÝCH TANCŮ
sobota 5. a 19. 10., 16:00–18:00 hod., sál TS Attitude, Slovany 3051,

kurzovné: 100 Kč

Řecko-český spolek Dvůr Králové nad Labem zve na Kurzy řeckých 

tanců, které se uskuteční v sobotu 5. a 19. října 2019 od 16:00 hod.

v sále Taneční skupiny Attitude na Slovanech, čp. 3051, Dvůr Králové nad 

Labem. Cena za jeden kurz 100 Kč. 

Připravujeme pro vás řeckou zábavu – sobota 23. listopadu 2019.
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Kino Svět www.kino-svet.cz, e-mail: kino.svet@tiscali.cz

tel.: 499 320 403

1. 19:00 NABARVENÉ PTÁČE, (15), drama, ČR/SR/Ukrajina, tit., ART 169 min. 120 Kč

2.–3. 19:00 ZLATOKOPKY, (15), drama/krimi, USA, titulky 110 min. 120 Kč

5.–6. 16:30 PRINC KRASOŇ, animovaný, Kanada, dabing 90 min. 110 Kč

5.–6. 19:00 PŘES PRSTY, (12), komedie, ČR 101 min. 130 Kč

8. 19:00 STEHY, drama, Srbsko, titulky, ART 97 min. 100 Kč

9.–10. 19:00 AD ASTRA, (12), sci-fi /thriller, USA, titulky 123 min. 130 Kč

12.–13. 16:30
OVEČKA SHAUN VE FILMU: FARMAGEDDON

animovaný, USA/VB/Francie, dabing
87 min. 120 Kč

12.–13. 19:00 PRAŽSKÉ ORGIE, (15), drama/komedie, ČR 112 min. 130 Kč

15. 19:00
JIŘÍ SUCHÝ – LEHCE S ŽIVOTEM SE PRÁT

dokument, ČR/SR, ART
102 min. 120 Kč

16.
17:00

19:30

Předpremiéra s tvůrci fi lmu, rezervace na www.vzajetisite.eu

V ZAJETÍ SÍTĚ, (15), drama, ČR
90 min. 120 Kč

17.
17:00

19:00
V ZAJETÍ SÍTĚ, (15), drama, ČR 90 min. 120 Kč

18. 19:00 BLÍŽENEC, (12), sci-fi /thriller, USA, titulky 117 min. 130 Kč

19.–20. 16:30
ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO (v sobotu 3D)

rodinný/fantasy, USA, dabing
120 min.

2D: 130 Kč

3D: 150 Kč

19.–20. 19:00
DOKÁŽEŠ UDRŽET TAJEMSTVÍ?

 (12), komedie/romantický, USA, titulky
95 min. 120 Kč

22. 19:00 DOBRÁ SMRT, (15), dokument, koprodukční, titulky, ART 93 min. 110 Kč

23.–24. 19:00 JOKER, (15), krimi/thriller, USA, dabing 122 min. 130 Kč

25. 19:00 PRVNÍ AKČNÍ HRDINA, (12), akční/dokument, ČR 70 min. 100 Kč

26.–27. 16:30 SNĚŽNÝ KLUK, animovaný, USA, dabing 97 min. 130 Kč

26.–27. 19:00 POSLEDNÍ ARISTOKRATKA, komedie, ČR/SR 110 min. 130 Kč

29. 19:00
DEŠTIVÝ DEN V NEW YORKU

(12), komedie/romantický, USA, titulky, ART
92 min. 110 Kč

30.–31. 19:00
ZOMBIELAND 2: RÁNA JISTOTY

(15), akční/komedie/horor, USA, titulky.
97 min. 120 Kč

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

MC Žirafa
MC Žirafa, náměstí T. G. Masa-

ryka 2 (vpravo vedle IC),

e-mail: info@mc-zirafa.cz,

www.mc-zirafa.cz,

tel.: 773 292 033

PRAVIDELNÝ PROGRAM
pondělí 9:00–12:00 hod.:

volná herna, vstupné: 40 Kč;

úterý 9:00–12:00 hod.: zavřeno; 

středa 9:00–12:00 hod.:  volná herna,

vstupné: 40 Kč;

čtvrtek, pátek 9:00–12:00 hod.: zavřeno

Program na měsíc říjen:
LOGOHRÁTKY A VOLNÁ HERNA
středa 2., 9. a 16. 10. od 9:30 hod.

Logohrátky od 9:30 hod., volná herna od 9:00 hod.

VÝTVARNÁ DÍLNIČKA
pondělí 7. a 14. 10., 9:00–12:00 hod., vstupné: 

40 Kč, volná herna od 9:00 hod.

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.

PODZIMNÍ BAZÁREK DĚTSKÉHO 
OBLEČENÍ
14.–15. 10., 9:00–12:00 hod., 14:00–17:00 hod.

Více informací na plakátu na str. 6.

Přednáška: KRIZOVÁ OBDOBÍ
V ŽIVOTĚ DÍTĚTE
čtvrtek 17. 10. od 9:30 hod. 

Přednáška Mgr. Jany Bartoňové, výborné peda-

gožky a laktační poradkyně, která nám vždy 

dokáže poradit. Od 9:00 hod. volná herna.

DEN S KIMBERLY CLARK
středa 30. 10., 9:00–12:00 hod.

Firma Kimberly Clark věnovala MC Žirafa spon-

zorský dar. Pro všechny, kteří navštíví tento 

den naše mateřské centrum, máme připravený 

dárek od této společnosti. Děkujeme Kimberly 

Clark za podporu MC Žirafa.

Safari Park Dvůr Králové
Přednáška Dany Holečkové:
PŘÍRODNÍ ATRAKCE KAPSKÉHO MĚSTA
čtvrtek 31. 10. od 18:00 hod., konferenční sál v Hotelu Safari Lodge

Kapské město na jihu Jihoafrické republiky se klimaticky podobá jihu 

Evropy. Velkým lákadlem pro milovníky přírody je neuvěřitelná Sto-

lová hora, můžete navštívit kolonii tučňáků, vyjet turistickou lodí na moře za lachtany nebo se vypravit 

s odborným průvodcem za tlupou paviánů. Vstup na přednášku zdarma po 17:30 hod. přes recepci. 

Výstava v kostele
PRINCEZNA ANEŽKA ČESKÁ, PŘÍMLUVKYNĚ ZA MÍR A SVOBODU
27. 10. – 17. 11., otevřeno: sobota 9:00–12:00 hod., 14:00–16:00 hod.,

neděle 10:30–12:00 hod. a 14:00–16:00 hod.

ve všední dny pondělí až pátek po domluvě na tel. 602 561 204, vstupné: dobrovolné

Římskokatolická farnost ve Dvoře Králové nad Labem zve do kostela sv. Jana Křtitele na výstavu 

k 30. výročí 17. listopadu Princezna Anežka Česká, přímluvkyně za mír a svobodu. Vernisáž se uskuteční 

27. 10. ve 14:00 hod. Ve dnech 1. 11., 6. 11. a 13. 11. se od 14:00 hod. uskuteční komentovaná prohlídka.

Římskokatolická farnost sv. Jana Křtitele Dvůr Králové nad Labem

18. 10., 19:00–21:00 hod., kostel sv. Jana Křtitele

Římskokatolická farnost zve na Nikodémovu 

noc, která se uskuteční 18. října v kostele 

sv. Jana Křtitele od 19:00 do 21:00 hod. Jedná 

se o duchovní setkání s Bohem. Nikodém byl 

moudrý člověk a chtěl poznat odpovědi na 

otázky, které ho trápily. Chtěl poznat Ježíše, 

protože poznal jeho skutky. Za Ježíšem při-

šel v noci, byl totiž členem židovské velerady 

a nechtěl, aby ho někdo s Ježíšem viděl.

Akce vám nabízí možnost nerušeně přemýš-

let nad různými otázkami svého života, pokud 

budete mít zájem, můžete si promluvit s kně-

zem nebo věřícím laikem, pro věřící katolíky pak 

duchovní setkání s Ježíšem a možnost smíření 

s Bohem při zpovědi. Další Nikodémova noc se 

uskuteční 15. listopadu a 20. prosince 2019.

Římskokatolická farnost sv. Jana Křtitele

Dvůr Králové nad Labem

www. farnost-dvur-kralove.cz

Nikodémova noc
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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

Koncert: IVO JAHELKA
1. 10. od 20:00 hod., městské muzeum, vstupné: 120 Kč

Koncert populárního zpívajícího právníka s  ojedinělým smyslem pro 

humor. Koná se v sále Špýcharu městského muzea. Předprodej v oddělení 

pro dospělé, vstupné 120 Kč.

MÍT SVÉ MÍSTO
1. 9. – 8. 11.

Výtvarná soutěž pro děti předškolního a školního věku je vyhlášena v rámci 

6. ročníku charitativní akce Noc venku, která proběhne 21. listopadu 2019. 

Motto ročníku vyjadřuje jakousi hluboce zakořeněnou touhu každého člo-

věka mít své místo. Mít své místo v životě, mít své místo, kde by hlavu složil, 

mít své místo, na které se rád vrací, mít své místo, kde se cítí v bezpečí... 

Vybrané práce, odevzdané do dětského oddělení knihovny do 8. listopadu, 

budou vystaveny v den konání akce v předsálí Hankova domu.

REGISTRACE DO KNIHOVNY ZDARMA
30. 9. – 6. 10.

Registrace s  platností 1 rok platí pro nově zaregistrované čtenáře v  prů-

běhu Týdne knihoven, který probíhá 30. září až 6. října 2019.

KONZERVA MÍSTO ZPOZDNÉHO
1.–30. 10.

Již třetím rokem se knihovna připojuje k benefi čnímu projektu Noc venku. 

Za  upomínky lze v  říjnu opět zaplatit také v  naturáliích. Říjnové platidlo: 

konzervy s  hotovými jídly, polévky v  sáčku apod. Připojit se může i  ten, 

kdo vrací knihy včas a rád pomůže dobré věci. Vybrané trvanlivé potraviny 

budou 21. listopadu předány na akci Noc venku 2019 organizačnímu týmu 

projektu.

VÝSTAVA K 100. VÝROČÍ KNIHOVNICKÉHO ZÁKONA
od 1. 10., prostory knihovny Slavoj

V roce 1919 byl vydán zákon, díky kterému má ČR jednu z nejhustších sítí 

knihoven na světě. Výstava v prostorách knihovny zachycuje zlomek z his-

torie královédvorské knihovny z let 1919–2019.

KURZ INTERNETU PRO ZAČÁTEČNÍKY/MÍRNĚ 
POKROČILÉ
1.–23. 10., prostory knihovny Slavoj

Základy internetu a jeho používání v praxi. Počet míst je omezen. Přihlášky 

přijímáme v hudebním oddělení.

Stanislava Benešová: NENECHTE MOZEK ZLENIVĚT
8. 10. od 10:00 a 17:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 30 Kč

Pamatujete si telefonní číslo svého blízkého známého? Znáte datum naro-

zení alespoň tří svých příbuzných? Podle posledních průzkumů se společně 

se zvyšováním koncentrace elektroniky v našem životě snižuje kvalita naší 

paměti. Účastníci si prostřednictvím koncentračních cvičení a používáním 

paměťových strategií jako asociace a vizualizace ve spojení s paměťovými 

technikami ověří, že jejich paměť je nejen funkční, ale dokáže zvládnout 

mnohem více, než čekali.

Loutkové divadlo Klíček: O ZTRACENÉM ZAJÍČKOVI
12. 10. od 15:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 30 Kč, 20 Kč

Maňáskové pohádky pro děti v podání Loutkového divadla Klíček.

Věra Radoňová: TIBETSKÉ MÍSY
16. 10. od 18:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 50 Kč

Relaxační procházka s tóny, které vydávají tibetské mísy, gong, šamanský 

buben, dešťová hůl a  ostatní nástroje. Jejich nádherná a  hladivá hudba 

vás dovede ke klidu a pohodě. Počet míst je omezen, předprodej je možný

v oddělení pro dospělé.

Pohádkoterapie: MORTINA
18. 10. od 13:30 hod., sálek knihovny, vstupné: zdarma

Mortina je holčička trochu jiná než ostatní. Je strašidlo. Velice touží 

po kamarádech, se kterými by si mohla hrát, ale má přísný zákaz se komu-

koliv ukazovat. Mohli by se jí totiž leknout. Avšak jednoho dne konečně 

nastane ta správná příležitost k  seznámení – svátek Halloween. Jak to 

všechno dopadne? Tak to se dozvíte na našem pravidelném odpoledním 

setkání s knížkou v ruce. Program je určen pro děti od 7 let.

KRÁLOVÉDVORSKÉ KNIHOMRNĚ
25. 10. od 9:30 hod. pro děti do 3 let, od 10:30 hod. pro děti 3–6 let,

prostory knihovny, vstupné: zdarma

Speciální program pro rodiče s dětmi do 6 let v rámci celorepublikového 

projektu S knížkou do života – Bookstart. Co vás čeká? Říkanky, hry, hudební 

nástroje, knížky, a to vše v příjemném prostoru knihovny.

Městské muzeum
Sladkovského 530, Dvůr Králové nad Labem;

e-mail: info@muzeumdk.cz,

tel.: 499 623 800, 499 318 325,

www.muzeumdk.cz.

Otevírací doba:

úterý–pátek: 9:00–12:00 hod., 13:00–16:00 hod.

sobota, neděle: 13:00–17:00 hod.

NOVÁ EXPOZICE TEXTILNÍHO TISKU
od 1. 10.2019, v budově SŠIS na nábřeží Jiřího Wolkera 132

otevírací doba: úterý–pátek: 9:00–12:00 hod., 13:00–16:00 hod.

sobota, neděle: 13:00–17:00 hod., vstupné: 50 Kč, 25 Kč

Zveme vás do nově otevřené expozice věnované textilnímu tisku. Část tex-

tilních sbírek, která byla donedávna umístěna v České Skalici, se vrátila zpět 

do Dvora Králové nad Labem. A tak se naši návštěvníci budou moci seznámit 

s unikátními textilními stroji, s umem a nápaditostí textilních návrhářů, tis-

kařů a dalších profesí, jejichž výrobky nás denně obklopují.

VÝSTAVA ZÁLOŽEK A STUH
20. 9. – 20. 10., výstavní sál na Staré radnici, vstupné: 30 Kč, 15 Kč

Na výstavě se představí soubor tkaných záložek a stuh ze soukromé sbírky 

pana Herberta Köglera. Tato ojedinělá kolekce, zapsaná do České knihy 

rekordů, obsahuje výhradně české stuhařské výrobky. Je dokladem a oce-

něním práce mnoha odborníků klasické člunkové stuhařské výroby.

Výstava: MERVARTOVI
11. 10. – 24. 11., výstavní sál Špýcharu, vstupné: 40 Kč, 20 Kč

Výstava s prostým názvem Mervartovi přiblíží návštěvníkům život čtyř členů 

této, pro Královédvorsko, významné rodiny. Část výstavní plochy bude 

věnována významnému a všestrannému umělci, jakým byl František Mer-

vart. Při procházce jeho životní poutí se dokonale seznámíte s jeho osob-

ností. Ukážeme vám, jak František Mervart uplatnil svoje schopnosti, touhu 

poznávat a zvládat svou pílí mnoho oborů volné i užité tvorby. František 

Mervart se však věnoval nejen kresbě, ale zabýval se také užitou knižní gra-

fi kou, ilustrační tvorbou a scénickým výtvarnictvím. Nelze opomenout ani 

jeho práce pro sakrální prostory a činnost restaurátorskou. Významný je

i jeho přínos pro textilní tvorbu a designérství vánočních ozdob. 

Neméně významná část výstavy nám přiblíží život a dílo syna Františka Mer-

varta Tomáše a jeho ženy Evy. Výstava připomene Tomášovu hudební čin-

nost, jeho spolupráci s pěveckým spolkem Záboj a také jednu z jeho oblíbe-

ných činností – turistiku a fotografování na společných cestách s manželkou 

Evou po Čechách a celé Evropě. Na paní Evu dále vzpomeneme ukázkami 

z její čtyřicetileté designové činnosti pro Vánoční ozdoby a její malířskou 

tvorbu. Příjemným zpestřením výstavy budou i ukázky kreseb nejstaršího 

člena rodu Mervartových Antonína.

LiStOVáNí.cz: MÉ DĚTSTVÍ V SOCIALISMU
23. 10. od 18:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, vstupné: 120 Kč

U příležitosti 25. výročí Listopadu ´89 připravily desítky známých osobností 

mozaiku příběhů, emocí a vzpomínek na svá dětská léta v období socia-

lismu. Vykreslují mimořádně plastický obraz doby, kterou zažila stále ještě 

naprostá většina z nás. Zavzpomínejte s nimi na dobu, která měla trvat na 

věčné časy. Děti dokážou být mimořádně citlivé na věci, s nimiž se dospělí 

už dávno smířili. Dokážou ze své perspektivy mnohem intenzivněji vnímat 

absurditu, nesmyslnost i krásu. Patříte také mezi děti socialismu? Pak ve vás 

vtipné, dojemné, mrazivé a originální texty zaručeně vyvolají proud vašich 

vlastních vzpomínek, emocí a zážitků z té doby. Nebo jste se narodili až po 

sametové revoluci? Potom zůstanete v úžasu nad tím, v čem vaši rodiče 

museli každodenně žít a jak moc se tehdejší svět lišil od dnešního.

Předprodej vstupenek v ceně 120 Kč je zajištěn v městské knihovně Slavoj 

v oddělení pro dospělé.
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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.

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

DRAKIÁDA NA ZVIČINĚ
sobota 12. 10. od 13:30 hod., vstupné: zdarma

Zveme vás na vrch Zvičina, kde opět proběhne tradiční Drakiáda v rámci 

akce Zavírání turistické sezony pořádané sdružením Podzvičinsko. Těšíme 

se na vaši účast a spoustu krásných draků na obloze. Vstup zdarma. Bližší 

informace u I. Hanušové.

Rodinné výpravy: NA PRAHU RÁJE
12. 10., cena: 420 Kč děti do 15 let, 450 Kč dospělí, přihlášky do 4. 10.

Zveme vás na další z Rodinných výprav, tentokrát do krajiny, která je vstupní  

branou pro Český ráj. Do něj ostatně také trochu nahlédneme. Na začátku 

vás čeká nenáročný výstup k malé zřícenině hradu Bradlece a návštěva sta-

rého mlýna v Bradlecké Lhotě. Zajímavá bude prohlídka Městského muzea 

v Lomnici nad Popelkou. Nedávno získalo největší sbírku loveckých trofejí 

u nás pořízenou jediným lovcem. Na své si ale přijdou i milovníci historie 

a umění. Navštívíme také zdejší Karlovské náměstí – romantický kout města 

s lidovou architekturou. Dalším cílem bude třeba skalní hrad Pařez. Věříme, 

že ani tentokrát nebudete zklamáni a  objevíte i  nová, pro vás neznámá 

místa naší země. Jako vždy bude čas na  oběd a  posezení u  kávy. Těšíme 

se na  tradiční i  nové účastníky našich výprav! Přihlášky nejpozději do

4. 10. 2019, s sebou: občerstvení, drobné kapesné, kopii průkazu pojištěnce. 

Cena: děti do 15 let 420 Kč, dospělí 450 Kč, bližší informace u V. Jiřičky.

VŠEHOTRH ANEB BAZAR TAK TROCHU JINAK
26. 10. od 9:00 do 11:30 hod., výstavní síň Staré radnice

Tradičně netradiční bazar pořádá DDM Jednička opět ve spolupráci s Měst-

ským muzeem ve Dvoře Králové nad Labem. Přijďte prodat vše, co vám 

doma leží a  zabírá místo (zejména dětské oblečení, hračky, sportovní 

potřeby, oblečení pro dospělé, společenskou obuv a oblečení, knihy, deko-

race apod.). Nebo naopak přijďte nakoupit to, co vám doma chybí a za co 

nechcete zbytečně moc utrácet. Akce se koná ve výstavní síni Staré radnice 

na náměstí T. G. Masaryka. Cena za prodejní místo 50 Kč, vstup pro kupující 

zdarma. Bližší informace u I. Hanušové.

Nabídka na podzimní prázdniny:

VÝLET PRO KLUKY A TATÍNKY
29. 10., cena: bude upřesněna, přihlášky nejpozději do 18. 10.

Prázdninový den využijeme k  výletu do  Prahy. V  Národním technickém 

muzeu Praha totiž pořádají zajímavou výstavu Století se značkou Aero. 

Dozvíte se mnohé o  slavné fi rmě dodnes vyrábějící letadla. Mimo jiné si 

budete moci prohlédnout dobové modely letadel, vrtule, vystřelovací 

sedačky, palubní desky – třeba také tu z nejmodernějšího výrobku letounu 

L–39NG. Zajímavé budou i doprovodné fi lmy. Jedním z dalších cílů bude 

Restaurant Railway Výtopna, kde vám pití na stůl doveze vláček. Přihlášky 

nejpozději do 18. 10. 2019! Cenu upřesníme, bližší informace u V. Jiřičky.

AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ
29.–30. 10., (úterý od 8:00 hod. – středa 15:30 hod.), cena: 350 Kč,

přihlášky nejpozději do 18. 10. 2019

Zveme všechny děti od  6 let na  tradiční halloweenskou přespávačku 

v  DDM. Těšit se můžete na  spoustu strašidelné zábavy. Společně navští-

víme strašidelně vyzdobenou zoo, vydlabeme si dýni a vyrobíme si krásné 

halloweenské dekorace. Upečeme si dobroty a nebude chybět ani večerní 

stezka odvahy. S  sebou: spacák, pyžamo, hygienické potřeby, oblečení 

a obuv do budovy a ven, středně velkou dýni a svačinu. Cena 350 Kč zahr-

nuje 2x oběd, večeři, snídani, přespání, vstup do  zoo a  veškerý materiál 

k tvoření. Přihlášky přijímáme do 18. 10. 2019, bližší informace a přihlášky 

u S. Černotové.

TURNAJ V BOWLINGU
30. 10., 10:00–13:00 hod., Sport World, cena: 80 Kč, přihlášky do 23. 10.

Pro příznivce bowlingu je připraven první prázdninový turnaj v tomto škol-

ním roce. Zahrát si mohou přijít zkušení hráči i úplní začátečníci. S sebou si 

vezměte drobné na pití, občerstvení a dobrou náladu. Přihlášky nejpozději 

do 23. 10. 2019. Bližší informace u V. Málkové.

Připravujeme na listopad:
9. 11.: Uspávání strašidel

23. 11.: Škola Bonsaje III. 

29.–30. 11.: Čertovská noc.

13. ROČNÍK SOUTĚŽE STŘÍBRNÁ ZEMĚKOULE
Ekologie, vedení veřejnosti k  recyklaci a  šetrné chování k  našemu život-

nímu prostředí je čím dál více aktuální a dennodenně je nám připomínané. 

Děti ze ZŠ Podharť, některé děti ze ZŠ Schulzovy sady, ZŠ a PrŠ Dvůr Krá-

lové nad Labem či Gymnázia Dvůr Králové nad Labem, ale i  ti nejmenší

z  MŠ Dubenec, MŠ Drtinova, MŠ Žireč, MŠ Třebihošť moc dobře vědí, že 

hliníkový odpad je ze 100 % recyklovatelný a nevzniká žádný odpad. Vzhle-

dem k  prvotní těžbě je recyklování mnohem levnější záležitost a  vzniká 

i méně emisí. A proto se děti každým rokem účastní soutěže Stříbrná země-

koule.

V  loňském roce se nám podařilo nasbírat 320 kg hliníkového odpadu. 

Věřím, že 13. ročník této soutěže bude ještě úspěšnější. Pojďte s námi třídit 

hliníkový odpad, a tím chránit naši zeměkouli od zbytečného odpadu! 
Mgr. Alena Hušková

Královská věnná města
Jaroměř
DRACULOVA CESTA 2019, 26. 10., www.pevnostjosefov.cz;

SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ TURISTICKÉ SEZONY V PEVNOSTI JOSEFOV, 

28. 10., www.pevnostjosefov.cz.

Trutnov
39. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL TRUTNOVSKÝ PODZIM,

4. 10. – 6. 11. 2019, www.uff o.cz;

RÝBRCOUL, DUCH HOR, 5. 10., www.rybrcoul.com.

Hradec Králové
HRADECKÝ PŮLMARATON A MARATON, 6. 10., www.sportvisio.cz;

JAZZ JDE MĚSTEM / JAZZ GOES TO TOWN, 8.–12. 10., www.jgtt.cz.

Chrudim
RYBÍ JARMARK, 19. 10., www.chrudimsobe.cz.

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

DVORÁK LÉČIL V KENI
10. 10. od 17:00 hod., aula gymnázia, vstupné: zdarma

Přednáška Tomáše Sychry pro veřejnost v aule Gymnázia Dvůr Krá-

lové nad Labem o jeho působení v keňské nemocnici (včetně krátkého 

fi lmu a fotografi í). Pak proběhne beseda se zájemci o studium medicíny,

v níž přiblíží přijímací řízení i fungování lékařských fakult.

ZÁŽITKY Z JAMBOREE V ZÁPADNÍ VIRGINII
25. 10. od 19:00 hod., sál evengelické fary (vedle gymnázia)

Skauti, účastníci české výpravy na celosvětové setkání skautů v Západní 

Virginii, nás seznámí s tím, co je to Jamboree, jak celá akce probíhala, o co 

je obohatila. Mluvené slovo doprovodí fotografi e z celé akce a z pětidenní 

cesty po východním pobřeží.

Pozvánky na přednášky
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Na některé neuvěřitelné společensko-politické kauzy v našem státě jsme 

si již zvykli. Že se taková absurdní situace může stát i  při tak bohulibé 

záležitosti, jakou je světová premiéra hudebního díla v  našem městě, je 

ovšem pozoruhodné. Na  koncertě Královédvorského chrámového sboru 

dne 14. září 2019 zaznělo kromě jiného i sborové dílo významného součas-

ného skladatele, profesora Jiřího Bezděka, „Soška Matky milostné“ na text 

básně Vladimíra Hornova opěvující tuto sošku umístěnou v  královédvor-

ském kostele sv. Jana Křtitele. Vzhledem k  nepochopitelné averzi zdejší 

římskokatolické farnosti vůči Královédvorskému chrámovému(!) sboru mu 

však nebylo povoleno dílo v  tomto prostoru provést, a  proto se koncert 

nakonec konal v kostele Církve československé husitské.

Naštěstí však ku prospěchu věci. Příjemná akustika tohoto prostoru spolu 

s výborným výkonem sboru pod vedením Víta Havlíčka za doprovodu var-

haníka Drahoslava Grice, připravily posluchačům krásný hudební zážitek. 

Zajímavá byla dramaturgie koncertu. Kromě tří skladeb pro sólové varhany 

(J. N. Lemmers, G. F. Händel, J. Rheinberger) zazněla i méně známá sborová 

díla, jejichž interpretační náročnost přesně odpovídala možnostem sboru 

i  jeho sólistům. Nádherně vyznělo např. „Ave verum corpus“ od  C. Saint-

Saënse, „Cantate Domino“ G. O. Pitoniho, část Charpentierova „Te Deum“, 

či Rheinbergerovo čistě vokální „Prope est Dominus“. Svou náročnou saz-

bou možná posluchače překvapily tři části z „Missa in Es“ od J. J. Ryby, který 

opravdu není pouze autorem oblíbené České mše vánoční. Posluchačsky 

vděčným dílem bylo provedení známého Bachova Chorálu z jeho kantáty 

číslo 147, či poměrně raného díla W. A. Mozarta, off ertoria „Veni Sancte Spi-

ritus“.

Již jsme si zvykli na skutečnost, že na těchto koncertech Královédvorského 

chrámového sboru zazní i světová premiéra skladby některého ze součas-

ných významných českých skladatelů. Nejinak tomu bylo i  tentokrát, kdy 

zaznělo již 11. takové dílo. Jak je již uvedeno výše, tentokrát to byla skladba 

Jiřího Bezděka „Soška Matky milostné“ na text Vladimíra Hornova, prove-

dená za přítomnosti skladatele. Úvodní jednohlasý zpěv, evokující středo-

věký chorál, se postupně rozvinul do  zajímavého vícehlasu využívajícího 

místy středověké harmonické postupy a překvapivou chromatiku v kom-

binaci se zajímavým opakujícím se „příznačným motivem“ Matky milostné. 

Posluchači svým dlouhým a  vřelým potleskem vyjádřili dík všem účinku-

jícím, skladateli Jiřímu Bezděkovi, varhaníku Drahoslavu Gricovi a  přede-

vším Královédvorskému chrámovému sboru a  jeho zakladateli, dirigen-

tovi a obětavému organizátorovi hudebního života ve Dvoře Králové nad 

Labem jeho okolí, Vítu Havlíčkovi.

Petr Mádle

Přijďte fandit na fotbal
TJ Dvůr Králové nad Labem – divize C:

neděle 6. 10., 16:00 hod. FK Kolín (domácí zápas)

neděle 13. 10., 15:30 hod. SS Ostrá (domácí zápas)

sobota 19. 10., 15:30 hod. FK Náchod (venku)

neděle 27. 10., 14:30 hod. SK Poříčany (domácí zápas)

TJ Dvůr Králové nad Labem B – I. B třída:

sobota 5. 10., 16:00 hod. SK Jičín B (venku)

sobota 12. 10., 15:30 hod. TJ Sokol Bílá Třemešná (venku)

neděle 20. 10., 15:30 hod. TJ Slavoj Skřivany (domácí zápas)

neděle 27. 10., 14:30 hod. TJ Sokol Železnice (venku)

Více informací na webu www.fotbal-dvur.cz.

Hokejová II. liga
HC Rodos – II. liga:

středa 2. 10., 18:00 hod. Mostečtí lvi (venku)

sobota 5. 10., 17:00 hod. HC Vlci Jablonec n. N. (domácí zápas)

sobota 12. 10., 18:00 hod. HC Trutnov (venku)

středa 16. 10., 18:00 hod. HC Řisuty (venku)

sobota 19. 10.,17:00 hod. HC Děčín (domácí zápas)

středa 23. 10., 18:00 hod. HC Stadion Vrchlabí (venku)

sobota 26. 10., 17:00 hod. HC Draci Bílina (domácí zápas)

Časy utkání na hřištích soupeřů jsou orientační, sledujte www.hcrodos.cz.

Koncert Královédvorského 
chrámového sboru s premiérou 
skladby profesora Jiřího Bezděka
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