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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

65 LET DECHOVÉ HUDBY PODZVIČINKA
1. 11. od 18:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 100 Kč

Hostem večera je dechová hudba Český ráj Všeň.

Divadelní čtyřlístek: PŘÍHODY FERDY MRAVENCE 
3. 11. od 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 110 Kč

Zajímavé příběhy broučků, motýlů, housenek, červíků a pavoučků odehrá-

vající se v  nejtajnějších úkrytech v  trávě, pod kameny i  na  břehu potoka 

v podání Divadla Aha Praha. Od 9:30 hod. výtvarné dílničky pro děti.

Diashow manželů Špillarových:
SRÍ LANKA – ČAJOVÝ LÍSTEK V INDICKÉM OCEÁNU
6. 11. od 8:30 a 10:30 hod., sál Hankova domu, vstupné: 50 Kč

Pořad pro II. stupeň ZŠ a žáky SŠ.

Beseda: ROBERT VANO
8. 11. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 180 Kč

Beseda se světoznámým fotografem, autorem mužských aktů i  fotografi í

v lifestylových časopisech.

Hra v předplatném: DIVADLO UNGELT – SKLENĚNÝ STROP
12. 11. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 490 Kč, 470 Kč, 245 Kč

Příběh dvou osobností, které se nedokáží přestat milovat, ačkoli je vše proti.

464. koncert KPH: NEVĚŘÍM STÁRNUTÍ ANEB SVĚT JE 
BÁJEČNÉ MÍSTO K NAROZENÍ
14. 11. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 200 Kč

Účinkují: Ensemble Martinů, Jan Šťastný – umělecký přednes. Věnováno 

památce Borise Rösnera.

PŘEDVÁNOČNÍ ČAS
15. 11. od 8:30 a 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 70 Kč

Loutková revue loutkoherecké skupiny Loudadlo pro MŠ a 1. ročníky ZŠ.

Loutková scéna Klíček: MÍČEK FLÍČEK
17. 11. od 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 30 Kč, 20 Kč

Loutková pohádka pro nejmenší v podání Loutkového divadla Klíček.

O HODINĚ NAVÍC ANEB POTLACH V HUSTNÍKU
18. 11. od 8:30 a 10:0 hod., sál Hankova domu, vstupné: 70 Kč

Cesta z města do hlubin nočního lesa. Představení Naivního divadla Liberec 

pro I. stupeň ZŠ.

SAMETOVÁ AFTERPARTY
18. 11. od 19:00 hod., krčma Starý pivovar, vstupné: 150 Kč

Koncert u příležitosti 30. výročí sametové revoluce. Zahrají a zazpívají Filip 

Pýcha, Václav Koubek a kapela Missa Karel Kryl revival.

BIGBÍT
20. 11. od 8:30 a 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 70 Kč

Koncert skupiny Travellers připomene významné mezníky ve vývoji popu-

lární a rockové hudby od Semaforu až po nadšení sametové revoluce. Pořad 

pro žáky II. stupně ZŠ.

NOC VENKU 2019 – 6. ROČNÍK
21. 11. od 17:00 hod., nám. V. Hanky, vstupné: trvanlivé potraviny

Již pošesté se koná ve Dvoře Králové nad Labem charitativní akce na pod-

poru lidí bez domova. Filmy, přednášky, diskuse, příběhy bezdomovců, ale 

i  hudba a spaní na  náměstí Václava Hanky. Pro ty, co se rozhodnou spát 

venku: nezapomeňte spacák a  karimatku. Vstupné: trvanlivé potraviny

s dlouhou dobou použití.

PETRA BÖRNEROVÁ TRIO
23. 11. od 19:30 hod., krčma Starý pivovar, vstupné: 150 Kč

Folk-bluesový koncert české zpěvačky Petry Börnerové, slovenského 

hudebníka Tomáše Bobrovniczkého a  jejich desetiletého syna Tomáše, 

který hraje na bicí nástroje.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
24. 11. od 15:00 hod., nám. T. G. Masaryka

V programu vystoupí královédvorské pěvecké sbory, žáci ZUŠ a Josef Vág-

ner a Carpe diem. Po celý den bohatý vánoční trh.

VAGAMUNDOS
25. 11. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 290 Kč

Cestopisný večer s Vandráky Pavlem Liškou, Janem Révaiem a kamerama-

nem Hynkem Bernardem, kteří tři měsíce vandrovali po Střední Americe.

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
6. 11. od 14:30 hod., konšelská síň Staré radnice

Hudební program u příležitosti vítání občánků pravidelně zajišťují učitelé 

hudebního oboru se svými žáky.

TŘÍDNÍ  KONCERT
14. 11. od 18:00 hod., sál školy

Zahrají žáci ze třídy učitelů Jakuba Rojka a Libuše Flečkové.

PROGRAM PRO ŽÁKY GYMNÁZIA
15. 11. od 9:00 hod., sál školy

Vystoupení žáků z literárně-dramatického oboru.

TŘÍDNÍ KONCERT KYTARISTŮ
21. 11. od 17:00 hod., sál školy

Zahrají žáci ze třídy Michala Koudelky.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
24. 11. od 17:00 hod., nám. T. G. Masaryka

Vystoupí zpěvák Josef Vágner a pěvecký sbor Carpe diem ze ZUŠ R. A. Dvor-

ského pod vedením Jany Machkové.

LISTOPADOVÝ KONCERT
28. 11. od 18:00 hod., sál školy

Další z pravidelných koncertů našich žáků z hudebního oboru.
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Kino Svět www.kino-svet.cz, e-mail: kino.svet@tiscali.cz

tel.: 499 320 403

2.

3.

15:00

16:30
ADDAMSOVA RODINA, animovaný, USA, dabing 84 min. 130 Kč

2. 17:00
Předpremiéra za účasti tvůrců fi lmu

ŽENSKÁ NA VRCHOLU, romantický/komedie, ČR/SR
105 min. 130 Kč

3. 19:00 STEHLÍK, (15), drama, USA, titulky 149 min. 110 Kč

5. 18:00
TRABANTEM NAPŘÍČ KONTINENTY

Přednáška Dana Přibáně, vstupenky na: www.smsticket.cz
120 min. 190 Kč

6.–7. 19:00 TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD, (12), sci-fi /akční, USA, titulky 134 min. 130 Kč

8. 19:00 JOKER, (15), krimi/thriller, USA, titulky 122 min. 120 Kč

9.–10. 16:30 HURÁ NA POHÁDKY, (od 3 let), animovaný, ČR 45 min. 80 Kč

9.–10. 19:00 ŽENSKÁ NA VRCHOLU, romantický/komedie, ČR/SR 105 min. 130 Kč

12. 19:00 TICHÉ DOTEKY, (15), drama, ČR/Niz./Lot., titulky, ART 96 min. 100 Kč

13.–14. 19:00 ABSTINENT, (12), drama, ČR 78 min. 120 Kč

15.–16. 16:30 FANY A PES, animovaný, SRN/ČR/Bel., dabing 90 min. 120 Kč

15.–16. 19:00 BITVA U MIDWAY, (12), akční/histor., USA/Čína, titulky 138 min. 130 Kč

19. 16:30 KAREL, JÁ A TY, drama/komedie, ČR, ART 111 min. 120 Kč

20.–21. 19:00 LE MANS '66, (15), drama/životopisný, USA, titulky 152 min. 130 Kč

22. 17:30
SNOW FILM FEST 2019

pásmo fi lmů o divoké přírodě a extrémních zážitcích
240 min. 100 Kč

23.–24. 16:30
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II (v sobotu 3D)

animovaný/muzikál, USA, dabing
139 min.

2D: 130 Kč

3D: 150 Kč

23.–24. 19:00 POSLEDNÍ ARISTOKRATKA, komedie, ČR 110 min. 100 Kč

26. 19:00 FALEŠNĚ, (12), drama/komedie, Dánsko, titulky, ART 93 min. 100 Kč

27.–28. 19:00 VLASTNÍCI, komedie, ČR 142 min. 130 Kč

30. 11.

1. 12.
19:00 STÁHNI A ZEMŘEŠ, (15), thriller/horor, USA, titulky 90 min. 120 Kč

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 9:00–12:00 hod.: zavřeno

pátek 9:00–12:00 hod.: volná herna,

vstupné: 40 Kč.

Program na měsíc listopad:
HALLOWEENSKÝ BOWLING
3. 11. od 15:30 hod., Americana bar 

MC Žirafa ve spolupráci s Americana barem zve 

na Halloweenský bowling pro děti s minivýtvar-

nou dílničkou a diskotékou. Registrace účast-

níků 15:00–15:30 hod. Kostýmy vítány.

VÝTVARNÁ DÍLNIČKA A VOLNÁ 
HERNA
pondělí 4., 11., 18. a 25. 11., 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.

LOGOHRÁTKY A VOLNÁ HERNA
středa 6., 13. a 27. 11. od 9:30 hod.

Logohrátky od  9:30 hod. + volná herna od

9:00 hod.

KADEŘNICE PRO DĚTI + VOLNÁ 
HERNA
pátek 8. 11. od 9:30 hod.

V  pátek přijde kadeřnice paní Kristýna 

Fléglová. Pokud máte zájem nechat své děti 

nebo i  sebe ostříhat, můžete se objednat na

tel.: 736 419 754.

VÝROBA BAREFOOT MOKASÍN
9. 11., 9:00–20:00 hod., 10. 11., 9:00–17:00 hod.

cena dvoudenního kurzu: 2.500 Kč

Na  kurzu výroby barefoot mokasín budeme 

vyrábět kožené boty z přírodní třísločiněné kůže, 

kterou si můžete nabarvit (výběr z cca 25 barev). 

Dle vkusu a nálady lze ozdobit i razítky či razni-

cemi. Na podrážky použijeme obuvnické plotny 

– výběr z několika dezénů, barev i tloušťky. Cena 

kurzu je 2.500 Kč. V ceně je materiál a pomůcky 

potřebné k výrobě. Rezervace a další informace 

na: email: radana.c@seznam.cz, tel.: 775 174 221.

Přednášky: DOBA ELEKTRONICKÁ
A JEJÍ VLIV NA VÝCHOVU
čtvrtek 14. 11. od 9:30 hod.

Přednáška Mgr. Jany Bartoňové, výborné peda-

gožky a  laktační poradkyně, která nám vždy 

dokáže poradit.

ÚRAZOVOST V DĚTSKÉM VĚKU
středa 20. 11. od 10:00 hod.

Přijďte si poslechnout od odborníků z Českého 

červeného kříže, jak se správně zachovat, pokud 

se dítěti stane nějaký úraz.

SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ
6. 11.,14:30–16:00 hod.: senioři a zdravotně znevýhodněné osoby (DPS Sadová čp. 2755);

11. 11., 13:00–14:30 hod.: rodina, děti a mládež (zasedací místnost starosty města na MěÚ);

11. 11., 14:30–16:00 hod.: osoby ohrožené soc. vyloučením (zasedací místnost starosty města na MěÚ)

Odbor školství, kultury a sociálních věcí městského úřadu zve na setkání pracovních skupin komu-

nitního plánování sociálních služeb. Na programu bude vyhodnocení Střednědobého plánu rozvoje 

sociálních služeb na období 2017–2019, seznámení s novým střednědobým plánem na období 2020–

2022 pro správní obvod města Dvůr Králové nad Labem a jednat se bude také o aktuálních informa-

cích, které se týkají jednotlivých skupin. Prosíme o potvrzení účasti nejpozději do 31. října 2019, a to 

buď na tel.: 499 318 283, 731 623 108, nebo na e-mailovou adresu erlebachova.katerina@mudk.cz. 

Mgr. Kateřina Erlebachová, koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb

SETKÁNÍ SVÉPOMOCNÉ SKUPINY PRO PEČUJÍCÍ O ČLOVĚKA S DEMENCÍ
12. 11. od 17:00 hod., společenská místnost, středisko Diakonie, nábřeží Benešovo 1067 

Další setkání svépomocné skupiny pro rodinné pečující o člověka s demencí. Setkání jsou jednou 

z forem podpory v této náročné životní situaci. Účastníci získají celou řadu informací o tom, jak pomá-

hat člověku s demencí, jak pečovat o něj i o sebe, dále mohou získat odpovědi na konkrétní otázky 

a zároveň mohou sdílet nelehké zkušenosti, které s sebou přináší život s člověkem postiženým 

demencí. Svépomocnou skupinu vedou vždy 2 zkušené pracovnice střediska Diakonie Dvůr Králové 

nad Labem, které mají nejrůznější informace z dané oblasti. Setkání obvykle trvají dvě hodiny. Pokud 

chcete setkání navštívit, kontaktujte sociální pracovnici střediska Diakonie Mgr. Lenku Trochimovič, 

tel.: 499 621 094; e-mail: trochimovic.dk@diakonie.cz.

Diakonie ČCE Dvůr Králové nad Labem

Pozvánky na setkání se sociální tematikou
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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.

LiStOVáNí.cz: HOLČIČKA A CIGARETA
12. 11. od 18:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, vstupné: 120 Kč

Podrobnosti najdete v programu Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové 

nad Labem, str. 4. Předprodej vstupenek v knihovně v oddělení pro dospělé.

NOVÁ EXPOZICE TEXTILNÍHO TISKU
budova 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 sezná-

mit s unikátními textilními stroji, s umem a nápaditostí textilních návrhářů, 

tiskařů a dalších profesí, jejichž výrobky nás denně obklopují.

Výstava: SAMETOVÁ REVOLUCE – 30 LET SVOBODY
15. 11. – 8. 12., výstavní sál na Staré radnici, vstupné: 30 Kč, 15 Kč

Výstava ke 30. výročí pádu komunismu v Československu, k vidění budou 

dobové fotografi e a dokumenty.

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

Výstava přiblíží návštěvníkům život čtyř členů této pro Královédvorsko 

významné rodiny. Část výstavní plochy bude věnována všestrannému 

umělci Františku Mervartovi. Při procházce jeho životní poutí se dokonale 

seznámíte s  jeho osobností. Ukážeme, jak František Mervart uplatnil svoje 

schopnosti, touhu poznávat a zvládat svou pílí mnoho oborů volné i užité 

tvorby. František Mervart se však zabýval i užitou knižní grafi 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. Další část výstavy nám přib-

líží život a dílo syna Františka Mervarta Tomáše a jeho ženy Evy. Výstava při-

pomene Tomášovu hudební činnost, jeho spolupráci s pěveckým spolkem 

Záboj a  také jednu z  jeho oblíbených 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.

Přednáška: IRSKO OČIMA PETRA VOLDÁNA
27. 11., přednáškový sál Špýcharu, vstupné: 30 Kč

Podkladem k další cestovatelské besedě jsou i tentokrát televizní fejetony 

ze seriálu z dílny ČT Ostrava „Postřehy odjinud“ – konkrétně čtrnáct epizod 

„Irsko očima Petra Voldána“. Vedle zajímavostí o  pověstné „whiskey” a  její 

odlišnosti od  whisky ze Skotska společně poodhalíme například i  zákulisí 

vášně Irů pro koně. Podíváme se také do  loděnic v Belfastu, kde se zrodil 

legendární Titanik. Petr Voldán nezapomene ani na kouzlo kamenů, napří-

klad na Ďáblových schodech, a nakoukneme také do kuchyně Irů. Uslyšíte 

i tradiční irský bubínek – „bodhrán”. Tato série ČT Ostrava získala mimo jiné 

v roce 2001 cenu „The Wild Geese Award” za přínos k propagaci Irska.

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

Bc. Tereza Dobiášová – tereza.dobiasova@ddmdvurkralove.cz

USPÁVÁNÍ STRAŠIDEL
sobota 9. 11., strašidelná stanoviště na dopravním hřišti 16:00–18:00 hod.,

společné uspávání strašidel v 18:00 hod., vstupné: 30 Kč

Zveme děti a  rodiče na  tradiční akci. Opět se můžete těšit na  tajuplnou 

atmosféru, spoustu strašidel a zábavných úkolů. Pozor! Letos prvně budou 

oddělené samostatné části s názvem Pohádka a Horor. V první části můžete 

plnit drobné úkoly u  hodných strašidel. Sekce Horor je určena těm, kteří 

mají „pro strach uděláno“. Zde vás nečeká žádné plnění úkolů, pouze 

zkouška odvahy (nedoporučujeme malým dětem). Před společným uspá-

váním se můžete těšit na taneční rej skupiny Attitude. Pokud budete chtít 

stihnout navštívit všechna strašidelná stanoviště, určitě přijďte na dopravní 

hřiště včas, neboť v 18:00 hod. strašidla všechny úkoly ukončí a budou se 

chystat na kutě! Čekání na závěrečné uspávání si můžete zkrátit u Jedničky, 

kde se můžete zahřát hrnečkem horkého čaje, zakousnout něco dobrého 

nebo navštívit naší „strašidílnu“. Akce se koná za  každého počasí. Pozor: 

Vstup na dopravní hřiště pouze z parku. Bližší informace u S. Černotové.

ŠKOLA BONSAJE III.
sobota 23. 11., 9:00–12:00 hod., kurzovné: 200 Kč

Pro mládež od  13 let a  dospělé pořádáme třetí pokračování kurzu Škola 

bonsaje. V  průběhu převážně prakticky zaměřené lekce vás čekají infor-

mace o  tvarování stromků, pokračovacích postupech v  péči o  bonsaje 

a o dalších možnostech jejich úprav. Kurz je ale vhodný rovněž pro začá-

tečníky, kteří se seznámí s teorií vyzvedávání, zakládání a tvarování bonsají 

a budou si zároveň moci některé techniky úprav vyzkoušet. Lektor: Lukáš 

Praus, člen České bonsajové asociace. Další podrobnosti u I. Hanušové.

ČERTOVSKÁ NOC
29.–30. 11., 17:00–9:00 hod., přihlášky do 21. 11., cena: 170 Kč

Zveme kluky a holky od 6 let na tradiční Čertovskou přespávačku. Připra-

vili jsme si pro vás čertovské hry, vyrábění a nebude chybět ani čertovská 

stezka spojená s nadílkou. Cena: 170 Kč zahrnuje večeři, snídani, ubytování, 

nadílku a materiál. Přihlášky do 21. 11. 2019, bližší informace u V. Málkové.

Připravujeme na prosinec:
7. 12., Adventní toulky Prahou – tradiční výlet z cyklu Rodinné výpravy;

14. 12., Adventní Krakow – jednodenní výlet na adventní trhy a za památ-

kami města. Vhodné pro rodiče s dětmi a další dospěláky. 

S JEDNIČKOU NA MUZIKÁL
sobota 22. 2. 2020, příjem přihlášek nejpozději do 28. 11.,

cena muzikálu Tarzan: 1.240 Kč, cena muzikálu Krysař: 1.100 Kč 

Připojte se k nám a užijte si den plný kultury a krásné hudby v pražských 

divadlech. Nabízíme na výběr ze dvou muzikálů.

Muzikál Tarzan zve své diváky na  dobrodružnou cestu džunglí, která 

bude doprovázena akrobatickými vystoupeními a  nezapomenutelnými 

písněmi od  Phila Collinse. Naopak muzikál Krysař, jeden z  nejúspěšněj-

ších českých muzikálů s  písněmi Daniela Landy, vás vtáhne do  mýtic-

kého příběhu ze 13. století o  lásce, přátelství, zradě a  pomstě. Zájezd 

je vhodný i  jako vánoční dárek. Bližší informace u  Terezy Dobiášové 

a na webových stránkách DDM Jedničky www.ddmdvurkralove.cz, e-mail:

tereza.dobiasova@ddmdvurkralove.cz, tel.: 499 320 353.

PRINCEZNA ANEŽKA ČESKÁ, PŘÍMLUVKYNĚ ZA MÍR 
A SVOBODU
do 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 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. Ve dnech 1., 6. a 13. listopadu se od 

14:00 hod. uskuteční komentovaná prohlídka.

Římskokatolická farnost Dvůr Králové nad Labem

Výstava v kostele  

SPIRITUÁL KVINTET V CHOUSTNÍKOVĚ HRADIŠTI
sobota 30. 11. od 16:00 hod., kostel Ch. Hradiště, vstupné: 150 Kč, 100 Kč

Srdečně zveme do kostela Povýšení sv. Kříže v Choustníkově Hradišti, kde 

se v sobotu 30. listopadu uskuteční koncert proslulého Spirituál kvintetu, 

který se v příštím roce po 60letém účinkování chystá ukončit svou činnost. 

Předprodej vstupenek na OÚ v Choustníkově Hradišti, tel.: 499 692 941, 

e-mail: obec@choustnikovohradiste.cz.

Koncert v Choustníkově Hradišti
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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

Jiří Koun: JAK SE ZBAVIT STAROSTÍ
1., 8. a 15. 11. od 17:30 hod., sálek knihovny, vstupné: dobrovolné

Stres ničí naše životy a  způsobuje většinu smrtelných civilizačních one-

mocnění. V sérii tří přednášek lektor poradí, jak se škodlivého stresu zbavit. 

Přednáška čerpá ze světového bestselleru Dalea Carnegieho „Jak se zbavit 

starostí a začít žít“.

Stanislava Benešová: NENECHTE MOZEK ZLENIVĚT
5. 11. od 10:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 30 Kč

Další lekce na procvičování paměti. Účastníci si prostřednictvím koncent-

račních cvičení a používáním paměťových strategií jako asociace a vizua-

lizace ve spojení s paměťovými technikami ověří, že jejich paměť je nejen 

funkční, ale dokáže zvládnout mnohem více, než čekali.

Jana Saifrtová:
SÁM SOBĚ FYZIOTERAPEUTEM. KRČNÍ PÁTEŘ
6. 11. od 17:00 hod., nutno rezervace v odd. pro dospělé, vstupné: 100 Kč

Jak pečovat o své tělo, když bolí, a jak bolesti předcházet? Musíte ve vašem 

zaměstnání dlouho stát nebo sedět u  počítače, řídit auto, jste kadeřnice 

nebo zubař? Přijďte se naučit, jak můžete svému tělu pomoci se správně 

hýbat. Vezměte si pohodlné oblečení a přineste s sebou karimatku. Počet 

míst omezen, nutná rezervace v  oddělení pro dospělé. V  prosinci se lek-

torka bude zabývat problémy s bederní páteří.

Jiří Dědeček – Tereza Brdečková:
30 LET OD SAMETOVÉ REVOLUCE
7. 11. od 18:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 30 Kč

„Byli jsme při tom!“ Spíše veselý večer autorského čtení dvou literátů pro-

kládaný písničkami. Koná se v sálku knihovny. Počet míst je omezený, před-

prodej lístků v oddělení pro dospělé.

LiStOVáNí.cz: HOLČIČKA A CIGARETA
12. 11. od 18:00 hod., městské muzeum, vstupné: 120 Kč

LiStOVáNí přináší na jeviště další skvělou knihu jednoho z nejzajímavějších 

současných francouzských spisovatelů. Proti světu plovoucímu v katastro-

fálně znečištěném vzduchu a  zavalovanému všemožnými zákazy, proti 

vládě nevychovaných emancipovaných dětiček se hrdina knihy, čtyřicátník 

zaměstnaný na magistrátě, dětinsky bouří: v práci si chodí na záchod potají 

vykouřit cigaretu. Je přistižen pětiletou holčičkou, a  tím pro něj začíná 

pekelná spirála vyšetřování, věznění a marné snahy obhájit se účastí v apo-

kalyptické televizní reality show. Účinkují Lukáš Hejlík a  Petra Bučková. 

Koná se v městském muzeu. Předprodej v oddělení pro dospělé.

Křest knihy: VERONIKA JONEŠOVÁ – HODINKY
13. 11. od 18:00 hod, sálek knihovny, vstupné: zdarma

Beseda a  křest knihy Hodinky. Využijte prodeje knihy za  sníženou cenu. 

Koná se v sálku knihovny. Vstup volný.

KRÁLOVÉDVORSKÉ KNIHOMRNĚ
15. 11. od 9:30 a 10:30 hod., sálek knihovny, vstupné: zdarma

Program pro rodiče s  dětmi do  6 let v  rámci celorepublikového projektu

S knížkou do života – Bookstart. Se skřítkem Knihovníčkem tentokrát přiví-

táme podzim. Koná se v sálku knihovny. Vstup zdarma.

Jiří Sladký: ÍRÁN – POHLED DO ZÁKULISÍ
20. 11. od 17:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 30 Kč

Jak se žije v  Íránu. Neobvyklý a  humornou formou podávaný pohled 

za oponu země větší než celá střední Evropa nabízí autor dvou knih o sou-

časném Íránu, přírodovědec a cestovatel RNDr. Jiří Sladký. Záběr na všední 

život 75milionové, prudce se rozvíjející země – jak se baví mladí a jak starší, 

co smějí anebo nesmějí ženy a co muži. Co pro Íránce znamenají děti. Jak 

by se měl a naopak neměl chovat návštěvník z ciziny. Máme se v Íránu bát? 

Írán, jak ho možná neznáte. Jak se kouří opium. Pojďme se podívat na to, co 

běžný návštěvník nezahlédne.

Pohádkoterapie:  LISTOPAD V PRANOSTIKÁCH
22. 11. od 13:30 hod., sálek knihovny, vstupné: zdarma

„Přijel Martin na bílém koni“ nebo „Kateřina věší housle do komína.“ To jsou 

Nenechte si ujít
KŘEST KNIHY: VERONIKA JONEŠOVÁ – HODINKY
středa 13. 11. od 18:00 hod., městská knihovna Slavoj

Díky přispěvatelům a podpoře občanů 

města je román Hodinky na světě! 

A proto vás srdečně zveme na křest této 

knihy, který se uskuteční ve středu 13. lis-

topadu od 18:00 hod. v Městské knihovně 

Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem. 

Můžete se těšit na drobné občerstvení, 

povídání z mé strany o tom, jak kniha 

vznikla, co její vývoj provázelo a jaké to 

vlastně je vydat knihu vlastním nákladem. 

Celý křest se ponese v duchu neformální 

besedy. Budete mít také možnost knihu 

na místě zakoupit a ráda vám do ní napíšu 

věnování. Pokud chcete být připraveni a mít knihu do křtu přečtenou, už 

nyní je možnost zakoupit ji v knihkupectví U Veselých, v knihovně Slavoj 

nebo na našich webových stránkách www.knihahodinky.cz. Těším se na vás! 

Veronika Jonešová, autorka knihy

LIPNICKÉ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
sobota 30. 11. od 17:00 hod., Lipnice, u kapličky

Srdečně vás zveme v sobotu 30. listopadu 2019 u příležitosti rozsvícení 

vánočního stromu v Lipnici na pestrý kulturní program a bohaté občer-

stvení. V programu vystoupí děti z místní mateřské školy a pěvecký sbor 

Lipnice společně s lipnickými dětmi. Program v Lipnici u kapličky zahájíme 

v 17:00 hod. Přijďte s námi přivítat Vánoce, rozsvítit vánoční strom, nasát 

předvánoční atmosféru a třeba si i společně zazpívat. Těšíme se na vás.

Vladimíra Matušková, Lipnice

pořekadla, která často v listopadu slýcháváme. Význam těchto pranostik si 

vysvětlíme na  našem pravidelném odpoledním setkání s  knížkou v  ruce. 

Program je určen pro děti od 7 let.

Loutkové divadlo Klíček: KAŠPÁREK A JEŽIBABA
30. 11. od 15:00 hod., sálek knihovny, vstupné: zdarma

Maňáskové pohádky pro děti v podání Loutkového divadla Klíček.

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

Výtvarné dílny, knížky za příjemné ceny, divadlo a pro lovce perel obchů-

dek, ve kterém lze nakoupit pouze za moriony. V čajovně bude připraveno 

občerstvení jak pro děti, tak pro dospělé. Podrobný program je k dispozici 

na www.slavoj.cz. Všichni jste srdečně zváni.

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

sobota 2. 11., 14:00 hod. SK Vysoké Mýto (venku)

neděle 10. 11., 14:00 hod. SK Sparta Kutná Hora (domácí zápas)

neděle 17. 11., 13:30 hod. SK Polaban Nymburk (venku)

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

neděle 3. 11., 14:00 hod. FC Spartak Kobylice (domácí zápas)

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

II. liga hokeje
HC Rodos – II. liga:

sobota 2. 11., 17:00 hod. BK Nová Paka (venku)

středa 6. 11., 18:00 hod. Mostečtí lvi (domácí zápas)

sobota 9. 11., 18:00 hod. HC Vlci Jablonec n. N. (venku)

sobota 16. 11., 17:00 hod. HC Trutnov (domácí zápas)

středa 20. 11., 18:00 hod. HC Řisuty (domácí zápas)

sobota 23. 11., 18:00 hod. HC Děčín (venku)

středa 27. 11., 18:00 hod. HC Stadion Vrchlabí (domácí zápas)

sobota 30. 11., 18:00 hod. HC Draci Bílina (venku)

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

í
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Báseň Jaroslava Kratěny
V OBDOBÍ BABÍHO LÉTA
Zpomalí krok, na chvíli si sedne

i čas, v období babího léta;

slunce žhne, pleť hned tak nevybledne,

trvalka v záhonu neodkvétá

Nebe blankytem skví se a klene,

houbař z lesa nevrací se s prázdnou,

v bezvětří se nikdy nepřižene

oblačnost, z které krůpěje skanou

Pozvolna, leč neúprosně, jistě,

přichází podzim, klepe na dveře;

v Podkrkonoší, v kouzelném místě,

budu se kořit jeho nádheře                                                            © Jaroslav Kratěna

NOTICKA
Autorovi vyjde ve spolupráci s městskou knihovnou Slavoj v první půli pro-

since tohoto roku poetická kniha Dvůr Králové nad Labem k 750. výročí 

města v příštím roce s ilustracemi Rudolfa Doulíka.

neděle 17. 11., od 17:00 hod., aula SŠIS, nábř. J. Wolkera, vstupné: 150 Kč

Královédvorská country & western stálice Wostruha letos slaví 50 let. Pro 

své příznivce v neděli 17. listopadu připravila jubilejní koncert, který se 

uskuteční v aule SŠIS. Během cca čtyřhodinového programu se můžete 

těšit na spoustu písniček, vzácné hosty, projekci dobových fotografi í, video 

záznamů atd. Bude i Pepek námořník! Součástí bude i křest nového CD sku-

piny. Sál bude otevřen od 16:00 hod., kdy bude zahájena malá výstava pla-

kátů, fotografi í a různých zajímavostí k historii Wostruhy. Místa (bude sto-

lová úprava) je možno zarezervovat v prodejně hudebnin RONDO nebo na 

rondo.music@mkinet.cz. Akce se koná za podpory města Dvůr Králové n. L.

Koncert: Wostruha slaví 50 let

Královská věnná města
Hradec Králové
MARTIN NA BÍLÉM KONI POD BÍLOU VĚŽÍ, 11. 11., www.hkinfo.cz,

HUDEBNÍ FÓRUM HRADEC KRÁLOVÉ, 15.–24. 11., www.hfhk.cz.

Jaroměř
30 LET SVOBODY, 17. 11., www.jaromer-josefov.cz.

Trutnov
39. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL TRUTNOVSKÝ PODZIM

4. 10. – 6. 11., www.uff o.cz.

Nový Bydžov
DNY SLOVENSKÉ KULTURY, 14.–16. 11., www.jiraskovodivadlo.cz,

12. MARTINSKÝ JARMARK + SLAVNOSTI DŘEVA, 16. 11.,

www.novybydzov.cz.

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