
 

 

Ejhle, Praha!  

Další z akcí volného cyklu Rodinné výpravy byl tradiční předvánoční výlet do Prahy. Také 

letos nebyl problém s jeho naplněním. Zúčastnilo se 15 zájemců.                                              

Začátek výletu poznamenal časový skluz – bezmála čtyřicetiminutové zpoždění vlaku 

z Pardubic do Prahy a pak asi půlhodinové čekání na osobní kontrolu při vstupu na Hrad ze 

Starých zámeckých schodů. Naštěstí byla v programu určitá časová rezerva, takže se vše 

v průběhu dne podařilo dohnat. První zastávkou byla výstava Tož to kupte, kde se 

prezentovala běžně nedostupná díla umístěná v reprezentačních a administrativních 

prostorách pražského hradu a Bílkovu vilu, málo známé místo, vyhledávané hlavně umělci. 

Program jsem doplnil o krátkou prohlídku Židovského města a nedávno opraveného orloje.  

Vždy se vyplatí zajistit na oběd příjemnou a osvědčenou restauraci s dostupnými cenami – to 

byl případ Dejvické sokolovny s rychlou obsluhou a dobrým jídlem. Všichni účastníci byli 

velmi spokojeni. Osvědčila se i větší časová rezerva v druhé půli výletu, takže měli všichni 

možnost ji individuálně využít třeba k posezení u kávy nebo drobnému nákupu. 

                                                                                                                        Autor: Bc. Vladimír Jiřička 

Betlémy na Staré radnici 

Výstava Betlémy ve Staré radnici se konala ve dnech 4. – 7. 12. a 10. - 12. 12. 2018. Po roční 

odmlce si děti i dospělí mohli zpříjemnit čekání na Vánoce pohledem na betlémy i hezkou 

výzdobu - obojí snad všem navodilo příjemnou sváteční atmosféru. Na přípravě expozice se 

velkou měrou podíleli manželé Richterovi, dík patří i Leoši Pryšingerovi za zapůjčení a 

instalaci modelu Braunova betléma. Všichni jsou členy Královédvorských betlemářů. 

V neposlední řadě si zaslouží poděkování ředitelka Městského muzea ve Dvoře Králové, paní 

Dana Humlová za bezplatné zapůjčení výstavní síně a dalšího zázemí.  

Na letošní výstavu se podařilo získat některé dosud neprezentované betlémy. Byly mezi nimi 

třeba lipové jesličky Kristiána Richtery ze Dvora Králové a ukázky řezbářské práce jeho otce 

Karla Richtery, dva dřevěné betlémy Ladislava Voňky z Třebihoště, pohyblivý papírový 

betlém zapůjčený Vítem Noskem z Horní Kalné. Velkou pozornost budili i dva vodiči 

s velbloudy z jaroměřského kostelního betléma. Další novinky byly i mezi jesličkami 

papírovými, k vidění byl třeba také skleněný betlém vyrobený Tiffany technikou. I tentokrát 

se velmi líbil sádrový model Braunova betléma od Leoše Pryšingera. 

Expozici doplňovaly panely s texty a obrázky. První byl věnován vánoční tradici, zejména 

známým i méně známým „vánočním bytostem“, které obcházeli zejména náš venkov. Druhý 

panel připomínal naše známé a výjimečné betlémy, které jsou v několika případech i unikáty 

světovými. 

Výstava měla velmi dobrou návštěvnost, zejména díky základním, ale také mateřským a 

středním školám. Lepší než v minulosti byla účast veřejnosti čítající 271 lidí. Celkem si 

betlemářskou expozici v sále Staré radnice prohlédlo bezmála 900 lidí. Soudě podle jejich 

ohlasu se podařila.                                                                                       

                                                                                                                        Autor: Bc. Vladimír Jiřička 



Mikuláš v MŠ a ZŠ 

Dne 4. a 5. prosince jsme připravili pro děti mikulášskou nadílku. Čert, anděl a Mikuláš 

navštívili školky v Třebihošti, Lipnici a Kocbeřích, kde se podívali také na základní školu. 

Nechyběly však ani dvě školky ve Dvoře Králové, a sice MŠ Juta a MŠ Drtinova. Mikuláš 

obdaroval celkem 120 dětí, z nichž si málem některé čert odnesl do pekla. Všechny děti však 

nakonec slíbily, že se polepší a na závěr nezapomněly zazpívat andělovi, čertu a Mikulášovi 

pěknou písničku, či povědět básničku. 

Autor: Bc. Veronika Málková 

 

 

 

 

 

 

 


