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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

VĚNEČEK
6. a 7. 12. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 100 Kč

Slavnostní zakončení tanečních kurzů pro mládež.

Hra v předplatném: LADY OSKAR 
9. 12. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 410 Kč, 390 Kč, 370 Kč

Modernizovaná verze komedie, která posloužila jako předloha ke  kul-

tovnímu fi lmu s  Louisem de Funèsem, dává velkou hereckou příležitost 

v hlavní roli ženě – komičce. Po podnikateli Bertrandovi tedy nyní přichází 

Clara Barnier, stejně rázná podnikatelka, matka, šéfová i manželka, kterou 

nic na světě nezlomí. Nic, kromě její vlastní rodiny. Hrají herci Divadla Kalich 

Praha: Jana Paulová, Ladislav Hampl, Vendula Fialová, David Suchařípa, Jan 

Kříž a další.

Angeles Dance Group: TĚŠÍME SE NA VÁNOCE
11. 12. od 8:30, 10:30 a 17:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: školy 45 Kč

odpolední vystoupení pro veřejnost: 110 Kč, 70 Kč, 45 Kč

Taneční show královédvorské taneční skupiny.

KRÁLOVÉDVORSKÉ VÁNOCE
13. 12. od 10:00 do 17:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 30 Kč, 20 Kč

Tradiční vánoční trhy s širokou nabídkou drobných vánočních dárků, ukázky 

řemesel, dílničky pro děti, venkovní dřevořezbářská show. V  programu 

vystoupí pěvecké sbory Carpe diem a Vítězňáček, vokální soubor X-Tet, dět-

ský folklorní soubor Hadářek, Divadlo Kufr, Musica per legni. Vstupné pro 

děti do 15 let zdarma.

Janek Ledecký: VÁNOČNÍ TURNÉ 2019
15. 12. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 550 Kč, 490 Kč, 450 Kč

Letos po  třiadvacáté se Janek Ledecký s  kapelou vydá na  turné, v  jehož 

rámci přehraje veškeré skladby ze zásadní desky Sliby se maj plnit o Váno-

cích i  své největší hity. K  sváteční atmosféře přispěje i  M. Nostitz Quartet 

a doposud největší světelný park, s jakým kdy zpěvák na koncerty vyrazil.

VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ R. A. DVORSKÉHO
17. 12. od 18:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 80 Kč, 30 Kč

Vystoupení souborů Základní umělecké školy R. A. Dvorského.

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

Vánoční koledy a  pastorely zazní na  tradičním vánočním koncertu králo-

védvorského smíšeného pěveckého sboru Záboj.

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.

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. 12.: 9:00–12:00/13:00–16:00 hod.

28. a 29. 12.: 13:00–17:00 hod.

30. 12.: 13:00–17:00 hod.

31. 12. 2019 – 1. 1. 2020: ZAVŘENO

VÁNOČNÍ DÍLNA
4. a 5. 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.

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

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

dobové fotografi e a dokumenty.

Výstava: RETROHRÁTKY
1. 12. 2019 – 30. 1. 2020, výstavní sál Špýcharu, vstupné: 40 Kč, 20 Kč

Vystavené hry a hračky si návštěvníci jistě budou pamatovat z dětství. Zají-

mavostí však je, že téměř všechny tyto hračky se stále vyrábějí, jen z nových 

materiálů a pomocí modernějších technologií. 

Návštěvníky tak čeká mnoho informací z historie a výstava starých her a hra-

ček v  původním designu. Jako doprovodný program výstavy Retrohrátky 

se pro děti chystají hravé koutky, kde si budou moci s některými hračkami 

pohrát. Nebudou chybět céčka, kovový traktůrek a beruška nebo stavebnice 

Merkur. 

Kdo by si také nepamatoval oranžovou Tatru 148 nebo rodinou hru Dostihy 

a  sázky. Tyto vzpomínky nám oživí společnost DINO. Legendární plastový 

náklaďák, ve  kterém se děti rády vozí, měli dříve na  písku snad všichni. 

Stejně tak jako téměř kultovní rodinou hru Dostihy a sázky. Autorem je Ladi-

slav Mareš, který hru vymyslel už před více než třiceti lety. Popularitu mu 

tehdy zajistilo Rudé právo, které hru odsoudilo s poukazem na kapitalistické 

praktiky. Účinek to však mělo přesně opačný, prodej šel tehdy strmě nahoru. 

Inspirací mu byla hra Monopoly. Hernu doplní ukázka z výstavy Fenomén 

Igráček, kterou na akci zapůjčí společnost EFKO.

Divadelní představení: PŘÍBĚH O NAROZENÍ JEŽÍŠKA
20. 12., 17:00 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. K Vánocům patří 

a  my vás tímto chceme srdečně pozvat na  první divadelní představení 

ochotnického spolku Žofi e v  podání především dětských herců. Přijďte se 

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

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 mohou seznámit 

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

kařů a dalších profesí, jejichž výrobky nás denně obklopují.
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Kino Svět www.kino-svet.cz, e-mail: kino.svet@tiscali.cz

tel.: 499 320 403

ŠTĚDROVEČERNÍ ZPÍVÁNÍ KOLED A KONCERTY
KRÁLOVÉDVORSKÉHO CHRÁMOVÉHO SBORU
Na Královédvorsku bude v době adventní možnost slyšet Královédvorský chrámový sbor na něko-

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

14. prosince od 17:00 hod. v kostele sv. Mikuláše v Hajnici a v sobotu 21. prosince od 17:00 hod. ve 

Dvoře Králové nad Labem v kostele Církve československé husitské. Vrcholem koncertů bude prove-

dení České mše půlnoční Jakuba Jana Ryby, zazní i skladby dalších autorů, jako např. A. Vivaldiho nebo 

C. Francka. Sbor s doprovodem varhan pak bude možno slyšet na koncertě v sobotu 7. prosince od 

17:00 hod. v kostele sv. Martina v Holicích, kam jsou všichni posluchači srdečně zváni, stejně jako na 

všechny ostatní koncerty sboru. Více na www.kchs.cz. 

Kromě koncertů pořádá Královédvorský chrámový sbor ve spolupráci s městem Dvůr Králové nad 

Labem „Štědrovečerní zpívání koled“ u vánočního stromu na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Krá-

lové nad Labem. Minulý rok tuto akci zorganizoval Královédvorský chrámový sbor vůbec poprvé a po 

kladných ohlasech ji letos uspořádá opět. Přijďte si s námi společně zazpívat vánoční koledy v úterý 

24. prosince 2019 ve 23:00 hod.

MgA. Vít Havlíček, Ph.D.

PĚVECKÝ SBOR Z LIPNICE ZVE NA VYSTOUPENÍ
Líbilo se vám vystoupení lipnického pěveckého sboru při rozsvícení vánočního stromu na náměstí ve 

Dvoře Králové nad Labem? Nestihli jste si nás poslechnout? Pěvecký sbor z Lipnice vás zve na svá další 

vystoupení:

Sobota 30. listopadu v 10:00 hod.: Zahájení adventu v areálu Vánočních ozdob, DUV, DKnL.;

Sobota 30. listopadu v 17:00 hod.: Rozsvícení vánočního stromu v Lipnici (na návsi u kapličky);

Neděle 1. prosince v 15:00 hod.: Návštěva Domova důchodců v Roháčově ulici ve Dvoře Králové n. L.;

Středa 11. prosince v 18:00 hod.: Česko zpívá koledy v Lipnici (na návsi u kapličky);

Čtvrtek 12. prosince v 16:00 hod.: Návštěva Domova sv. Josefa v Žirči (kavárna Café Damián);

Úterý 24. prosince ve 14:00 hod.: Sobě pro radost v Lipnici (na návsi u kapličky);

Čtvrtek 26. prosince v 18:00 hod.: Setkání v kostele v Kohoutově;

Sobota 28. prosince v 10:00 hod.: Setkání v kostele v Kocléřově (kostel u studánky).

Blanka Porcalová 

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 15:00–17:00 hod.: volná 

herna, vstupné: 40 Kč (otevřeno 10. a 17. 12.); 

středa 9:00–12:00 hod.: volná herna,

vstupné: 40 Kč;

čtvrtek 15:00–17:00 hod.: volná herna, 

vstupné: 40 Kč;

pátek 9:00–12:00 hod.: volná herna,

vstupné: 40 Kč.

Program na měsíc prosinec:
VÝTVARNÁ DÍLNIČKA A VOLNÁ 
HERNA
pondělí 2., 9. a  16. 12., 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.

MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE
úterý 3. 12. od 15:30 hod., Americana bar

MC Žirafa ve spolupráci s Americana barem 

pořádá od 15:30 hod. Mikulášské odpoledne. 

Více informací se dozvíte na facebookové 

stránce www.facebook.com/mc.zirafa.2016.

KOSMETICKÉ DOPOLEDNE
středa 11. 12. od 9:30 hod.

Ve středu přijde do MC kosmetička paní Kvač-

ková. Pokud máte zájem nechat si nabarvit řasy, 

obočí nebo třeba nalíčit, je potřeba se objednat 

do pátku 6. prosince na tel.: 604 898 244.

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ
středa 18. 12. 

Tento den se v MC Žirafa uskuteční předvánoční 

setkání. Budeme rozbalovat dárečky od Ježíška, 

které dostanou děti do MC. Vyzkoušíme si něk-

teré vánoční zvyky, poslechneme si vánoční 

koledy a ochutnáme cukroví, které mohou 

maminky na setkání přinést.

OTEVÍRACÍ DOBA O VÁNOCÍCH
otevřeno: 27. 12., 15:00–17:00 hod.

a 30. 12., 9:00–12:00 hod.

Od 20. prosince 2019 do 5. ledna 2020 

máme zavřeno, kromě pátku 27. prosince 

(15:00–17:00 hod.) a pondělí 30. prosince 

(9:00–12:00 hod.), kdy bude otevřeno. Přijďte 

s námi prožít vánoční čas. Na všechny se těší 

kolektiv MC Žirafa. Pravidelná otevírací doba 

bude opět od 6. ledna 2020.

Zveme na vystoupení pěveckých sborů

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

3. 19:00 JIŘÍ TRNKA: NALEZENÝ PŘÍTEL, dokument, ČR/Fr., ART 80 min. 120 Kč

4.–5. 19:00 LAST  CHRISTMAS, (12), romantická komedie, USA/VB, tit. 103 min. 130 Kč

7.–8. 16:30
JUMANJI: DALŠÍ LEVEL (v sobotu 3D)

dobrodružný/akční, USA, dabing
123 min.

2D: 120 Kč

3D: 140 Kč

7.–8. 19:00 ŠPINDL 2, (12), komedie, ČR 107 min. 130 Kč

10. 19:00 ZÁBAVA, ZÁBAVA, (12), drama, Polsko, titulky, ART 88 min. 110 Kč

11.–12. 19:00 AMNESTIE, (15), drama/thriller, ČR/SR 127 min. 120 Kč

14.–15. 16:30 PAT A MAT: KUTILSKÉ TRAMPOTY, animovaný, ČR 60 min. 120 Kč

14.–15. 19:00 ČERNÉ VÁNOCE, (15), thriller/horor, USA, titulky, 98 min. 120 Kč

17. 19:00 BÍLÁ JAKO PADLÝ SNÍH, (15), komedie, Francie, tit., ART 112 min. 110 Kč

18.–19. 17:30 VALHALLA: ŘÍŠE BOHŮ, (12), fantasy/dobrodr., Dán., dab. 105 min. 120 Kč

21.–22. 17:00
STAR WARS: VZESTUP SKYWALKERA (v sobotu 3D)

(12), sci-fi /dobrodružný, USA, dabing
155 min.

2D: 130 Kč

3D: 150 Kč

24. 15:00 ZAKLETÉ PÍRKO, pohádka, ČR 94 min. 130 Kč

27. 16:30 SNĚŽNÁ MELA, animovaný, Kanada/koprodukční, dabing 95 min. 120 Kč

28.–29. 16:30 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II, animovaný/muzikál, USA, dab. 103 min. 100 Kč

28.–29. 19:00 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK, (12), romantická komedie, ČR/SR 95 min. 130 Kč

Více informací o programu Kina svět na prosinec najdete na webu www.kino-svet.cz.

Chcete propagovat vaši akci? 
Napište nám
Pozvánky na kulturní i sportovní akce ve 

městě a okolí naleznete v Kalendáři akcí 

na turistickém portále www.dvurkralove.cz.

Pokud do něj chcete zařadit i informaci 

o konání vaší akce, napište na info@mudk.cz.
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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
4. 12. od 14:30 hod., konšelská síň Staré radnice

Hudební program u  příležitosti vítání občánků pravidelně zajišťují učitelé 

hudebního oboru se svými žáky.

PŘEDVÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ V DPS SADOVÁ A DPS STRŽ
5. 12. od 13:30 hod., DPS Sadová, 9. 12. od 13:30 hod., DPS Strž

Pěvecký sbor Carpe diem, Zpěvanky, Flauti Dolci a  mladší akordeonisté 

v  prosincových dnech opět navštíví klienty v  domech s  pečovatelskou 

službou ve Dvoře Králové nad Labem. Spolupráce mezi DPS a ZUŠ trvá již 

17 let. Vystoupení letos připravují paní učitelka Jana Machková, Vlasta Siřiš-

ťová a Markéta Mikulková.

Vernisáž výstavy: SETKÁNÍ
10. 12. od 17:00 hod., sál školy a galerie Otto Gutfreunda

Výstava žákovských prací výtvarného oboru. Vernisáž bude zahájena 

hudebním programem žáků ZUŠ.

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

Letos se druhým rokem uskuteční společné vystoupení pěveckého sboru 

z MŠ Drtinova „Veselé zpívání“ pod vedením paní učitelky Moniky Imlaufové, 

„Sboráčku“ pod vedením paní učitelky Jitky Krejčí ze ZŠ Schulzovy sady 

a pěveckého sboru Carpe diem ze ZUŠ R. A. Dvorského pod vedením paní 

učitelky Jany Machkové. Na koncertě se představí jednotlivé sbory samo-

statně, ale také zazpívají několik společných vánočních písní.

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

Další z pravidelných koncertů našich žáků hudebního oboru.

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

Na  tradiční akci vystoupí pěvecký sbor Carpe diem a  letos nově i  soubor 

lidových písní a tanců Zpěvanky ze ZUŠ R. A. Dvorského pod vedením Jany 

Machkové a Jaroslavy Bekové.

VÁNOČNÍ KONCERT
17. 12. od 18:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 80 Kč, 30 Kč

Základní umělecká škola společně se spolkem rodičů a přátel dětí vás zve 

do Hankova domu na vánoční koncert souborů ze ZUŠ R. A. Dvorského.

VÁNOČNÍ KONCERT VE STAROBUCKÉM DEBRNÉM
19. 12. od 18:00 hod., kostel Srdce Páně ve Starobuckém Debrném

Přijďte se zaposlouchat do  klasických i  netradičních tematických skladeb, 

které si pro vás pod vedením Tomáše Valtery připravili žáci ZUŠ R. A. Dvor-

ského Dvůr Králové nad Labem, a společně se tak naladit na příchod Ježíška.

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ
20. 12. od 17:00 hod., sál školy

Představení žáků ze třídy paní učitelky Evy Horáčkové.

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

Stanislava Benešová: NENECHTE MOZEK ZLENIVĚT
3. 12. 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. BEDERNÍ PÁTEŘ
4. 12. od 17:00 hod., nutno rezervace v odd. pro dospělé, vstupné: 100 Kč

Jak pečovat o své tělo, když bolí, a jak bolesti předcházet? Naučíte se tech-

nikám a cvikům, které vám mohou pomoci váš pohybový problém zlepšit 

nebo se ho zcela zbavit. Vezměte si pohodlné oblečení, přineste s sebou 

karimatku. Koná se v sálku knihovny. Počet míst omezen, nutná rezervace 

v oddělení pro dospělé. V lednu se lektorka bude zabývat problémy s břiš-

ními svaly a s dýcháním.

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

Maňáskové pohádky pro děti v podání Loutkového divadla Klíček.

Michal Přikryl: NORSKO
11. 12. od 17:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 50 Kč

Netradiční putování divokou a nevyzpytatelnou přírodou Norska. Od nej-

jižnějších částí až za polární kruh na nejsevernější místa Evropy. Územím 

Sámů do zapadlých arktických vesnic v jedné z nejméně obydlených oblastí 

světa, kde se tradiční kultura prolíná s digitální dobou. Můžete se těšit na 

fotografi e, videa, rady a tipy na cestu. Předprodej v oddělení pro dospělé.

Pohádkoterapie: VÁNOČNÍ PŘÍBĚH A TRADICE
17. 12. od 12:45 hod., sálek knihovny, vstupné: zdarma

Vánoce jsou křesťanské svátky spojené s legendou o narození Ježíše Krista. 

Pojí se s mnoha vánočními zvyky a tradicemi. Přijďte si některé z nich 

vyzkoušet. Na závěr si děti odnesou i malou vánoční dekoraci. Program je 

určen pro děti od 7 let.

KRÁLOVÉDVORSKÉ KNIHOMRNĚ
18. 12. 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 vánoční čas. Koná se v sálku knihovny. Vstup zdarma.

Roman Vyšanský: WORKSHOP O KÁVĚ
18. 12. od 17:00 hod., sálek knihovny, vstupné: dobrovolné

Milujete kávu? Chcete se naučit připravovat výbornou kávu i u vás doma? 

Naučit se rozlišovat jedinečnou chuť a vůni jednotlivých druhů tohoto 

nápoje? Přijďte prožít příjemné odpoledne v přátelské atmosféře. V rámci 

workshopu si můžete zakoupit skvělou kávu a udělat tak radost sobě i svým 

blízkým. Koná se v sálku knihovny. Vzhledem k omezené kapacitě sálku 

prosíme o rezervaci míst v oddělení pro dospělé nebo na tel.: 499 318 322.

23. 12. 2019 – 1. 1. 2020: Všechna oddělení knihovny uzavřena.

Kolektiv knihovny vám přeje krásné vánoční svátky, hodně štěstí 

a radosti do nového roku a těšíme se na shledání s vámi opět v roce 2020.

II. liga hokeje
HC Rodos – II. liga:

sobota 7. 12., 17:00 hod. BK Nová Paka (domácí zápas)

středa 11. 12., 18:00 hod. Mostečtí lvi (venku)

sobota 14. 12., 17:00 hod. HC Vlci Jablonec n. N. (domácí zápas)

středa 18. 12., 18:00 hod. HC Řisuty (venku)

sobota 21. 12., 16:00 hod. HC Trutnov (venku)

sobota 4. 1., 17:00 hod. HC Děčín (venku)

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

Královská věnná města
Hradec Králové
VÁNOČNÍ TĚŠENÍ ANEB MALÝ ADVENT, 7. 12., www.sramkuvstatek.cz;

VÁNOČNÍ TRHY, 13.–22. 12., Masarykovo nám., www.adalbertinum.cz.

Jaroměř
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU, 1. 12., www.jaromer-josefov.cz;

VÁNOČNÍ JARMARK NA BASTIONU IV, 14. 12., www.bastion4josefov.com;

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

Trutnov
VÁNOČNÍ STROM 2019, 1. 12., www.uff o.cz;

MALÉ ADVENTNÍ TRHY, 19.–21. 12., www.uff o.cz;

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

Více akcí naleznete v kalendáriu na stránkách www.vennamesta.cz.
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Pozvánky na výstavy 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

ADVENTNÍ TOULKY PRAHOU
sobota 7. 12., přihlášky nejpozději do 2. 12., cena bude upřesněna

Další z  Rodinných výprav se za  poslední léta stala tradicí. Předvánoční 

Praha má neopakovatelnou atmosféru. Tentokrát se budeme snažit vhodně 

skloubit staré s novým. Prohlédnete si tak interiér pozoruhodného kostela 

Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově a exteriér unikátní 

Hlávkovy porodnice U Apolináře, projdeme si část Malé Strany a zastavíme 

se u  obnovené Lennonovy zdi. V  Galerii Tančící dům navštívíme výstavu 

skla Bořek Šípek/Retrospektiva. Určitě si také zajdeme prohlédnout vánoční 

strom na Staroměstském náměstí. Přihlášky nejpozději do 2. prosince 2019. 

S  sebou: občerstvení, drobné kapesné, kopii průkazu pojištěnce. Bližší 

informace u V. Jiřičky.

ADVENTNÍ KRAKOV
sobota 14. 12., přihlášky a platby do 8. 12., cena: 750 Kč, 690 Kč

Chcete vidět historické památky ve „vánočním kabátě“, projít tradičními 

adventními trhy a zažít nefalšovanou pohádkovou předvánoční atmosféru? 

Pak se určitě s Jedničkou vypravte do polského Krakova! Čeká vás návštěva 

Hlavního náměstí v Krakově, který se na pár týdnu promění v tzv. Adventní 

městečko, které poznáte nejen podle výzdoby a  stánků, ale také podle 

vůně svařeného vína, jehličí a včelího vosku. Zájemci mohou při procházce 

městem v doprovodu průvodce vidět hrad Wawel, baziliku, tržiště Sukien-

nici nebo kostel Panny Marie. S sebou: platný cestovní doklad, jídlo a pití 

na celý den, vhodnou obuv a oblečení a kapesné na útratu. Cena: 750 Kč 

dospělý a  dítě nad 12 let, 690 Kč dítě do  12 let (cena zahrnuje dopravu 

a služby průvodce). Přihlášky a platby nejpozději do 8. prosince 2019. Další 

informace u I. Hanušové.

Připravujeme na leden:
25. 1.: Rodinné výpravy – Tajný výlet – opět několik překvapivých cílů pro 

mladší i starší účastníky;

26. 1.: Karneval. 

Pololetní prázdniny 31. 1.:

Pololetní turnaj v bowlingu;

Pololetní prázdniny v Jedničce;

Výlet do Prahy – Galerie ocelových fi gurín.

Přejeme všem Královédvorákům krásné prožití vánočních svátků 

a úspěšný vstup do roku 2020.

ZIMĚ 2019/2020
Za chvíli je konec roku,

vstávám do tmy ranní,

a čelím ti při útoku

drsnou, chladnou zbraní

Holomrazy už tu byly,

Podzim s plískanicí,

Zimo, ty nám naděl bílý

příval ve vánici

Komu bude vyhovovat,

ten si ruce zamne,

a půjde si zalyžovat;

to říkám i za mne

Nezasněž jen Krkonoše,

hřbety, vrchol Sněžky,

vždyť náš údol v bílém rouše,

to je ráj pro běžky 

Že tě, Zimo, nechci jinou,

přeju nejen sobě,

ale nám všem pod Zvičinou,

pohyb v bílé stopě 

Proto, Zimo,

nebuď mimo,

snaž se, aby sněžilo,

přemaluj kraj na bílo!

© Jaroslav Kratěna

SVĚT INDICKÝCH DĚTÍ
9. 12. 2019 – 3. 2. 2020, kostel sv. Jana Křtitele

Putovní výstava Svět indických dětí zavítá do  Dvora Králové nad Labem. 

Zájemci si ji mohou prohlédnout od 9. prosince 2019 až do 3. února 2020 

v místním kostele sv. Jana Křtitele. 

Diecézní charita Hradec Králové touto cestou prezentuje výsledky projektu 

Adopce na dálku, který už od roku 2000 propojuje dárce a chudé indické 

děti. Dárci Diecézní charity Hradec Králové pomohli za  19 let přibližně 

6 500 indických dětí k  lepšímu vzdělání. Dlouhodobá podpora dárců 

má smysl. Z  absolventů projektu se v  řadě případů stávají učitelé, zdra-

votní sestry, účetní nebo strojní inženýři. Dnes jsou z  nich sebevědomí 

lidé, kteří se dokážou postarat o  svoje rodiny a  jsou přínosem pro celou 

indickou společnost. Před instalací ve Dvoře Králové nad Labem byly foto-

grafi e a  příběhy indických dětí a  dnes již dospělých absolventů projektu 

Adopce na dálku vystaveny v Přelouči, Kutné Hoře, Dobrušce či v Rychnově 

nad Kněžnou. Ze Dvora Králové nad Labem výstava zamíří do  Městské 

knihovny Jaroměř. Více informací o charitní pomoci v Indii najdete na webu

adopce.hk.caritas.cz.

Vojtěch Homolka

Vernisáž: SPOJUJEME GENERACE
19. 12. od 15:00 hod., Domov důchodců, Roháčova 2968

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií 

(SPŠel•it) Dobruška připravuje výstavu fotografi í žáků a učitelů, která se 

uskuteční v královédvorském Domově důchodců.

Rádi se podělíme o naši radost z fotografování se seniory tohoto domova, 

a proto děkujeme paní ředitelce Ing. Ludmile Lorencové, že nám tuto akci 

umožnila.

Výstava bude součástí slavnostního zahájení času Vánoc, které se uskuteční 

19. prosince 2019 od 15:00 hod. ve zmíněném zařízení.

Mgr. Simona Pohlová, SPŠel•it Dobruška 

Báseň Jaroslava Kratěny
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