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Městské muzeum
út–pá: 09:00–12:00 hod. a 13:00–16:00 hod.
so–ne: 13:00–17:00 hod., www.muzeumdk.cz

REKLAMNÍ PLAKÁT
16. 1. – 15. 2. 2015, výstavní sál v budově Špýcharu
Výstava reklamních a  propagačních materiálů ze sbírek městského muzea 
chce návštěvníkům připomenout různé kulturní, politické a sportovní akce 
konané ve Dvoře Králové nad Labem a okolí v průběhu 19. a 20. století. 
Více informací na str. 5 této přílohy NKR.
Vstupné: dospělí: 30 Kč; děti, studenti, důchodci: 15 Kč.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ / propagační plakát města
do 16. 2. 2015
Soutěž pro děti a mládež do 20 let k probíhající výstavě reklamní plakát. Infor-
mace čtěte na str. 5 a 8 této přílohy NKR.

KRÁLOVÉDVORSKO: KRÁSA ZA HUMNY
12. 2. od 17:00 hod., přednáškový sál v budově Špýcharu
Přednáška prof. Tomáše Mervarta o známých i méně známých místech Králo-
védvorska bude doplněná promítáním krásných fotografií. Vstupné: 25 Kč.

PAMÁTNÉ VRCHY PODKRKONOŠÍ:  
ZVIČINA, BRADLO A HORA SV. KATEŘINY
19. 2. od 17:00 hod., přednáškový sál v budově Špýcharu
Přednáška univ. prof.  RNDr.  Karla Martinka, DrSc., bude věnovaná význam-
ným vrchům v okolí Dvora Králové. Zajímavé povídání bude doplněno foto-
grafiemi z vlastivědných procházek pana profesora. 
Vstupné: dospělí: 30 Kč; děti, studenti, důchodci:15 Kč.

HELENA FEJKOVÁ – ART INSPIRATION
27. 2. – 22. 3., výstavní sál a galerie v budově Špýcharu
Výstava známé módní návrhářky, která představuje kolekci inspirovanou 
uměleckými směry a kulturou exotických zemí. Výstavu doplňují také foto-
grafie z  módních přehlídek, přípravné kresby, zvláštní sekci tvoří soubory 
oděvů vytvořené na motivy tvorby Egona Schieleho.
Vstupné: dospělí: 40 Kč; děti, studenti, důchodci: 20 Kč.

LOUTKOVÉ POHÁDKY PRO NEJMENŠÍ 
O drakovi / neděle 8. 2. 2015 od 16:00 hod.
Kocour v botách / neděle 22. 2. 2015 od 16:00 hod.
V  přednáškovém sále v  budově Špýcharu v  podání divadélka ZVONEČEK, 
vstupné dobrovolné.

Hankův dům
Předprodej vstupenek (kavárna Hankův dům): 
e-mail: mannova.lenka@hankuv-dum.cz 
tel.: +420 499 320 110;  www.hankuv-dum.cz

KOMORNÍ KONCERT / 422. koncert KPH
5. 2. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 130 Kč
Jiří Bárta – violoncello, Terezie Fialová – klavír. Komorní koncert význam-
ného violoncellisty a jedné z nejtalentovanějších klavíristek.

PLES ZÁKLADNÍ ŠKOLY SCHULZOVY SADY
7. 2. od 20:00 hod., sál Hankova domu
K tanci a poslechu hraje EGO retro music Hořice.

DOBRODRUŽSTVÍ S CEJCHEM SMRTI 
9. 2. od 18:00 hod., kino Svět, vstupné: 120 Kč
Pohltí vás vyprávění, historky, zajímavosti, nádherné nepublikované foto-
grafie a videa přímo z dakarského konvoje. Pořadem provází reportér Jan 
Říha, osminásobný účastník Rallye Dakar v Africe a Jižní Americe.

KRÁLOVÉDVORSKÝ MASOPUST
13. 2. od 10:00 hod., náměstí T. G. Masaryka 
Maskovaný masopustní průvod dětí mateřských a  základních škol, maso-
pustní zvyky, taškařice. Časový rozvrh najdete na str. 8 přílohy NKR.

MATURITNÍ PLES SŠIS – obor hotelnictví 
13. 2. od 20:00 hod., salónek Hankova domu
K tanci a poslechu hraje Holiday Express Jaroměř.

JAK SE HONZA UČIL ČAROVAT / Divadelní čtyřlístek 
15. 2. od 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 100 Kč
Pohádkový muzikál na motivy českých pohádek. Celou inscenaci umocňuje 
černodivadelní a  luminiscenční prostředí, vtipné dialogy a  řada písniček. 
Divadlo POHÁDKA Praha. 

IX. REPREZENTAČNÍ PLES SŠIS
20. 2. od 20:00 hod., sál Hankova domu
Hudba – Holiday Express Jaroměř, host večera – kouzelník Richard Nedvěd 
– mistr v propojení kouzel, zábavy a gagů. Tombola, raut...

XI. PLES JUTAŘŮ
21. 2. od 20:00 hod., sál Hankova domu
Hraje Lucky Band Hradec Králové, bohatá tombola...

VODNÍKOVA HANIČKA / Loutková scéna Klíček
20. 2. od 20:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 20 Kč/děti, 30 Kč/dospělí

JEPPE Z VRŠKU / Hra v předplatném
24. 2. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 360, 340 Kč
Variace na téma staré dánské komedie. Příběh dobráckého a ženou peskova-
ného sedláka, který se žertem tří urozených pánů stane na chvíli boháčem. 
Hrají: R. Holub, M. Šplechtová, Z. Hruška, K. Hrušínská… Divadlo Na Jezerce.

PÍSNIČKA PRO DRAKA ANEB JAK SE VAŘÍ POHÁDKA 
26. 2. od 8:30 a 10:00  hod., sál Hankova domu, vstupné: 50 Kč
Kombinované loutkoherecké představení na  motivy klasických pohádek 
o drakovi pro děti MŠ a 1. ročníky ZŠ. Divadélko pro školy Hradec Králové. 

SVATEBNÍ EXPO 2015 
od 16:30 hod. prezentace vystavovatelů s drobným občerstvením 
od 18:00 hod. program v sále Hankova domu
Druhý ročník společenské akce zaměřené hlavně na snoubence a jejich sva-
tební den. Více na str. 10 NKR. Vstupné: 100 Kč/předprodej, 130 Kč na místě.

MATURITNÍ PLES SŠIS
27. 2. od 20:00 hod., sál Hankova domu
Hudba JUNO Náchod.

XIX. PLES ABSOLVENTŮ GYMNÁZIA 
28. 2. od 20:00 hod.,sál Hankova domu
Hudba: Jari Kurri Band.
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HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD 
Budoucnost Středozemě visí na  vlásku 
a v epické bitvě pěti armád bojuje Bilbo o život 
svůj i  svých přátel. USA a  Nový Zéland, 2014. 
Režie: P.  Jackson. Hrají: B. Cumberbatch,  
M. Freeman ad.

BABOVŘESKY 3
Příběh začíná tam, kde druhý díl skon-
čil: Horáčková vybíhá z  domu naproti 
mladé dámě, která přijela do  Babovřesek.   
ČR, 2014. Režie: Z. Troška. 
Hrají: L. Langmajer, L. Vondráčková ad. 

KÓD ENIGMY
Rok 1952. Britská policie dostala hlášení o vlou-
pání do domu profesora Alana Turinga. Namísto 
pachatele v  poutech odvedli  Turinga, kterého 
čekal soudní proces. Téměř nikdo nevěděl, že 
jde o válečného hrdinu, který zachránil tisíce lid-
ských životů. VB a USA, 2014. Režie: M. Tyldum. 
Hrají: B. Cumberbatch, K. Knightley ad. 

HACKER
Jakmile jste online, tak vás mají. Hackeři, kterým 
stačí pár kliknutí k  tomu, aby vám zničili život. 
Ještě horší jsou ti s ambicemi. Ti, kteří mají v plánu 
ochromit celý svět. USA, 2015. Režie: M. Mann. 
Hrají: Ch. Hemsworth, V. Davis ad.

SPONGEBOB VE FILMU:  
HOUBA NA SUCHU 
Když všehoschopný pirát ukradne SpongeBobovi 
a  jeho kámošům tajný recept na krabí hambáče, 
musí se mořští parťáci vydat na  nebezpečnou 
výpravu, aby mu ho vyrvali z pazour. 
USA, 2015. Režie: P. Tibbitt, M. Mitchell.

FOTOGRAF
Osudové křižovatky života člověka, který je obda-
řen nejedním výjimečným talentem, živelností 
a vášní. Inspirováno osudy fotografa Jana Saudka.
ČR, 2014. Režie:  I. Pavlásková. 
Hrají: K. Roden, V. Cibulková ad. 

STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ VYLEZL 
Z OKNA A ZMIZEL
„Věci jsou tak, jak jsou a budou tak, jak budou.“ 
To je motto svérázného pana Karlssona, kterému 
v domově důchodců chystají k jeho 100. naroze-
ninám oslavu. Natočeno dle bestselleru Jonase 
Jonassona. Švédsko, 2013. Režie: F. Herngren. 
Hrají: R. Gustafsson, I. Wiklander ad.  

NEZLOMNÝ
Neuvěřitelný životní příběh o  osudu slavného 
amerického olympionika z Berlína 1936 a váleč-
ného zajatce ve 2. světové válce Louise Zamperi-
niho. Příběh o nezlomné vůli k přežití. USA, 2015. 
Režie: A. Jolie. Hrají: J. O‘Connell, D. Gleeson ad. 

PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI
Anastázie je plachá, křehká, nezajímavá 
a nudná studentka, naopak Christian je záhadný 
a  závratně bohatý byznysmen. Jejich setkáním 
se začne odvíjet mimořádný milostný příběh.
USA, 2015. Režie: S. Taylor-Johnson. 
Hrají: J. Dornan, D. Johnson ad.

VELKÁ ŠESTKA 
Superměsto budoucnosti San Fransokyo postihne 
ničivá událost a mladík Hiro se přidá spolu s robo-
tem k  partě nezkušených superhrdinů, kteří mu 
pomůžou v boji za záchranu obyvatel megapole.
USA, 2014.  Režie: D. Hall, Ch. Williams

VYŠŠÍ MOC
Čtyřčlenná švédská rodina cestuje do  francouz-
ských Alp, aby si při lyžování oddychla a nerušeně 
spolu strávila pár  volných dní. Idylu s  hřejivým 
sluncem naruší mohutná lavina řítící se během 
oběda na otevřenou restauraci na terase.  
Švédsko, Dánsko, Norsko a  Francie, 2014. 
Režie: R. Östlund. Hrají: J. Bah Kuhnke, L. Loven 
Kongsli ad.

JUPITER VYCHÁZÍ 
V daleké budoucnosti žije lidstvo pod dohledem 
vyvinutějších bytostí z  vesmíru. Vesmírná krá-
lovna jednoho dne zjistí, že bezvýznamná ruská 
uklízečka Jupiter má stejnou DNA jako ona a to 
by pro ni mohlo znamenat hrozbu.  USA, 2015. 
Režie: A. Wachowski, L. Wachowski. 
Hrají: Ch. Tatum, M. Kunis ad.  

ZVONILKA A TVOR NETVOR 
Další dobrodružství Zvonilky a  jejích vílích 
kamarádek. Veselá víla Chovatelka Fauna věří, že 
nelze soudit růži podle trní a že každý živý tvor je 
v jádru dobrý. A tak se spřátelí s tvorem, který je 
podle legend známý jako tvor Netvor. 
USA, 2014. Režie: S. Loter. 

HODINOVÝ MANŽEL 
Příběh čtyř přátel, vášnivých hráčů vodního póla, 
kteří společně provozují bazén. Ten jim jednoho 
dne jako nevyhovující vypustí hygiena a čtveřice 
se tak rázem ocitá doslova na  dně. ČR, 2014. 
Režie: T. Svoboda. Hrají: B. Polívka, D. Matásek...

ŽENA V ČERNÉM 2: ANDĚL SMRTI 
Skupina osmi školáků, evakuovaných za 2. svě-
tové války z Londýna, přijíždí do téměř opuštěné 
odlehlé vísky Crythin Gifford, do zchátralé rezi-
dence Eel Marsh. Probudí k životu zlé síly, které 
budovu pronásledují po celá desetiletí.  
VB, 2014.  Režie: T. Harper. 
Hrají: J. Irvine, H. McCrory ad.

SAINT LAURENT 
Životní příběh slavného módního návrháře, 
který mapuje roky 1967–1976 v kariéře a životě 
YSL. Ukazuje vrchol jeho tvorby, snahu o  nový 
pohled na  ženskou módu, ale i  život pařížské 
„haute société“.  Francie, 2014. Režie: B. Bonello. 
Hrají: G. Ulliel, J. Renier ad. 

KOBRY A UŽOVKY
Příběh vypráví o  lidech, kteří ze zoufalství své 
existence kupí chybu za chybou, přičemž podlé-
hají vlastním představám o krásném životě. 
ČR, 2015. Režie: J. Prušinovský. 
Hrají: M. Hádek, K. Hádek ad. 

FOCUS
Zkušený podvodník se zamiluje do  začínající 
podfukářky, a když se příliš sblíží, rozejde se s ní. 
O  tři roky později se jeho bývalá láska objeví 
v  Buenos Aires a  on je vyšachován ze hry, kte-
rou sám rozehrál. USA, 2015. Režie: G. Ficarra, 
J. Requa.  Hrají: W. Smith, M. Robbie ad.

VETŘELEC
První část kultovní sci-fi ságy, kdy se Ripleyové, 
jako jediné z posádky vesmírné lodi Nostro poda-
řilo zůstat naživu po  souboji s  hrůznou bytostí 
z neznámé planety. USA a VB, 1979. 
Režie: R. Scott. Hrají: S. Weaver, T. Skerritt ad.

Kino Svět www.kino-svet.cz nebo tel.: 499 320 403 
e-mail: kino.svet@tiscali.cz

1. 16:00 HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD, dobrodružný, fantasy, ml. česky 132 min. 60 Kč

1. 19:00 BABOVŘESKY 3, komedie 103 min. 130 Kč

3. 19:00 KÓD ENIGMY, (12), drama, thriller, životopisný, titulky 114 min. 120 Kč

4.–5. 19:00 HACKER, (12), thriller, titulky, ART 132 min. 110 Kč

7.–8. 16:00 SPONGEBOB VE FILMU: HOUBA NA SUCHU (v so 3D) 
animovaný, dobrodružný, ml. česky 84 min. 2D: 125 Kč

3D: 140 Kč

7.–8. 19:00 FOTOGRAF, (15), drama 133 min. 110 Kč

10. 19:00 STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL, (12), 
dobrodružný, komedie, titulky, ART 114 min. 90 Kč

11.–12. 19:00 NEZLOMNÝ, (12), životopisný, válečný, titulky 137 min. 120 Kč

13.–15. 19:00 PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI, (15), erotický, titulky 124 min. 130 Kč

14.–15. 16:00 VELKÁ ŠESTKA  (v so 3D), anim., dobrodružný, ml. česky 102 min. 2D: 120 Kč
3D: 155 Kč

17. 19:00 VYŠŠÍ MOC, (15), drama, titulky, ART 118 min. 90 Kč

18.–19. 19:00 JUPITER VYCHÁZÍ (ve středu 3D), sci-fi, akční, titulky 128 min. 2D: 100 Kč
3D: 130 Kč

21.–22. 15:30 ZVONILKA A TVOR NETVOR  (v so 3D)
animovaná, dobrodružná pohádka, ml. česky 76 min. 2D: 130 Kč

3D: 165 Kč

21.–22. 17:30 HODINOVÝ MANŽEL, (12), komedie 100 min. 100  Kč

21.–22. 20:00 ŽENA V ČERNÉM 2: ANDĚL SMRTI, (12), drama, horor, titulky 98 min. 130 Kč

24. 19:00 SAINT LAURENT, (12), životopisný, drama, titulky, ART 150 min. 100 Kč

25.–26. 19:00 KOBRY A UŽOVKY, (12), drama 111 min. 130 Kč

28. 17:30 FOCUS, (12), komedie, drama, titulky 105 min. 100 Kč

28. 20:00 VETŘELEC, (12), sci-fi, horor, titulky 117 min. 100 Kč
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ZUŠ R. A. Dvorského
náměstí TGM 83, Dvůr Králové nad Labem 
www.zusdk.cz, tel.: 499 321 035, 603 186 263
ředitelka: Mgr. I. Černá: cerna@zusdk.cz   

VÝSTAVA ZUZANY KAČEROVÉ A JIŘIHO KAČERA
do 20. 2., galerie Otto Gutfreunda 

CRAZY BAND / 3. 2. v 18:00 hod., sál školy
V  sále školy zazní populární melodie v  podání dvacetipětičlenného sou-
boru ZUŠ pod taktovkou V. Matuškové. Jako host společně s Crazy Bandem  
zazpívá žák p. uč. Z. Jirouska – Jan Šturm.

TANEČNÍ  PŘEHLÍDKA / 12. 2. v 14:00 hod., Hankův dům
Soutěžní postupová přehlídka tanečních oborů základních uměleckých 
škol okresu Trutnov. Představí se žáci ze ZUŠ Trutnov, Hostinné, Úpice 
a Dvora Králové nad Labem. 

AUTORSKÝ VEČER
26. 2. v 18:00 hod., sál školy
Na koncertě se představí učitelé školy se svými autorskými skladbami.

Městská knihovna
Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem,
Tylova 512, www. slavoj. cz; e-mail: knihovna@slavoj.cz
tel.: 499 320 157, 721 390 348, 606 531 153

ZDENĚK BURIAN – MALÍŘ ZTRACENÉHO ČASU 
3. 2. – 30. 4.
Geniální český malíř pravěku a ilustrátor dobrodružné literatury se podepsal 
pod více než třináct tisíc svých prací. 110. výročí jeho narození si připome-
neme výstavou, která bude umístěna ve všech prostorách knihovny. Sou-
částí výstavy je prodej drobných předmětů s tématikou o Zdeňku Burianovi. 

POHÁDKOTERAPIE – Detektiv Vrťapka 
13. 2. od 13:30 hod., sálek knihovny, vstup zdarma
Detektivní příběhy jsou v  oblibě u  dětí i  dospělých. Pátrání s Vrťapkou je 
však určeno především pro předškoláky a děti 1. stupně ZŠ.  

KOCOUR V BOTÁCH / Loutkové divadlo Klíček
14. 2. od 15:00  hod., sálek knihovny, vstupné: 20 Kč/dospělí, 10 Kč/děti
Maňásková pohádka pro děti. Koná se v sálku knihovny. Po dobu vystoupení 
bude otevřena literární čajovna.

LADAKH – Radka Tkáčiková
18. 2. od 18:00 hod., sálek knihovny,  vstupné: 30 Kč
Prostřednictvím přednášky poznáte život lidí ve vesnicích uvnitř vysokohor-
ské himalájské pouště i život nomádů, nahlédnete do buddhistických kláš-
terů, poznáte obyčeje mnichů, meditace i čamové tance mnichů v maskách. 
Dva treky, výstup na Stok Kangri (6150 m. n m.), splutí řeky Zanskar, výjezd 
na motorce do nejvyššího silničního sedla na světě, nádherně barevná kra-
jina a mnoho jiného na cestopisné přednášce lektorky, která tuto oblast nav-
štívila již dvanáctkrát. 

PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK NA INTERNET PRO ZAČÁTEČNÍKY 
do 28. 2.
Jak na internet pro úplné začátečníky. Využití internetu a moderních komu-
nikačních technologií (e-mail, skype). Proběhne celkem osm dvouhodino-
vých lekcí v dopoledním kurzu od 3. do 25. března. Výuka bude probíhat 
po 4 týdny vždy v úterý a ve středu od 9:00 do 11:00 hodin. Kurzovné 200 Kč. 
Počet míst je omezen. Rezervace proti platbě přímo v knihovně v hudebním 
oddělení. Více informací na tel. číslech 499 320 157 a 721 390 348.

PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK NA ŠKOLENÍ CARMEN 
do 28. 2.
Školení rezervace dokumentů, jejich prodlužování, používání svého čtenář-
ského konta a  další využití katalogu na  webu knihovny www.slavoj.cz pro-
běhne 18. března zdarma. Nutná rezervace v oddělení pro dospělé. 
Více informací na tel. číslech 499 320 157 a 721 390 348 a v NKR str. 11.

DDM Jednička
Dům dětí a mládeže Jednička, Spojených národů 1620, Dvůr Král. n. L.,
Bližší informace v DDM Jednička na tel.: 499 320 353.
Sylvie Černotová – 775 320 373, sylvie.cernotova@ddmdvurkralove.cz
Dana Kudrnovská – 774 621 550, dana.kudrnovska@ddmdvurkralove.cz
Bc. Vladimír Jiřička  – 775 621 550, vladimir.jiricka@ddmdvurkralove.cz

VÝSTAVA ZIMNÍ SPORTY / 10.–12. 2. od 9:00 do 15:00 hod.
Výstava výtvarných prací dětí z Královédvorska zaslaných do výtvarné sou-
těže DDM Jednička s názvem Zimní sporty. Vstupné 5 Kč. 
Bližší informace u p. Kudrnovské.

VALENTÝNSKÁ PÁRTY / 13. 2. od 16:00 do 18:30 hod.
Pro děti od 10 do 15 let pořádáme valentýnskou zábavu, kde si děti mohou 
vyrobit Valentýnku a rovnou ji na konci akce někomu věnovat. Naučíme se 
vyzvat dámu k tanci a správné taneční držení. V programu se objeví i párové 
hry a během toho budeme moci mlsat valentýnské dobroty, které donesete 
(není povinné). Na závěr bude volná taneční diskotéka. Cena 25 Kč. 
Bližší informace u p. Pospíšilové..

JARNÍ PRÁZDNINY

KRAKONOŠ A LYŽNÍCI / 16.–18. 2
Jednička připravila na jarní prázdniny pro školáky od 7 let třídenní prázd-
ninové putování po  „Krakonošově revíru“ s  ubytováním v  podhorském 
městečku Hostinné. Odtud se vypravíme za poznáním a zábavou do dvou 
známých podkrkonošských středisek Jilemnice a Vrchlabí. Nebude chybět 
ani sport a zábava. Cena 880 Kč zahrnuje dopravu, stravování a vstupy. Při-
hlášky a platby nejpozději do 10. 2. 2015. 
Bližší informace u p. Kudrnovské.

PRÁZDNINY NA KONCI SVĚTA / 16.–20. 2.
Pětidenní pobyt v příjemném Penzionu Jívka nedaleko Radvanic strávíme 
při hrách a  soutěžích. Program není závislý na  sněhových podmínkách. 
V  případě dobrých sněhových podmínek strávíme hodně času na  svahu 
nad penzionem. Přihlášky přijímáme nejpozději do 10. 2. 2015. 
Cena: 1.800 Kč. Bližší informace u p. Jiřičky

LYŽOVAČKA S JEDNIČKOU / 17. 2. od 7:40 do 17:15 hod.
Pojeďte s námi na lyže či zasnowboard do ski areálu Máchovka, Nová Paka, 
který se i uměle zasněžuje. Sraz na vlakovém nádraží v 7:40 hod. a návrat 
v 17:15 hod. tamtéž. S sebou lyžařskou výbavu a výstroj, svačinu, kapesné 
na  oběd a  čaj, kartičku pojišťovny. Děti si budou moci volně zalyžovat, 
a těšit se mohou i na hry a soutěže. Cena 250 Kč (vlek a vlak). 
Přihlášky nejpozději do 10. 2. 2015. Bližší informace u p. Pospíšilové

EXKURZE DO TELEVIZE A RÁDIA / 18. 2. 
Rádi byste zjistili, jak pracují lidé, kteří se pohybují ve světě médií? Pokud 
je tomu tak, pojeďte s  námi exkurzi do  Prahy, kde budete mít mož-
nost nahlédnout do  zákulisí rádiové i  televizní stanice. Cena výletu je  
460 Kč/děti do 10 let; 500 Kč/děti nad 10 let. 
Přihlášky nejpozději 8. 2. 2015. Bližší informace u p. Rejla. 

PRÁZDNINY V JEDNIČCE / 20. 2. od 8:30 do 15:30 hod.
Pro všechny děti od 5 let, které rády tvoří a baví se, jsme na jarní prázdniny 
připravili v Jedničce bohatý program plný vyrábění, soutěží, her a zábavy. 
Cena: 200 Kč (oběd v restauraci, veškerý materiál a ceny). S sebou: přezůvky, 
vhodné oblečení do budovy a ven, pracovní oděv, sportovní obuv, svačinku 
a pití. Přihlášky nejpozději do 13. 2. 2015. 
Bližší informace u S. Černotové.

TURNAJ V BOWLINGU  
20. 2. 2015 od 10:00 hod. v hotelu Safari v ZOO Dvůr Králové, konec 13:00 hod. 
Pro příznivce bowlingu je na  jarní prázdniny připraven další turnaj. Zváni 
jsou zkušení hráči i úplní začátečníci od 7 let i mládež. Cena 70 Kč. Přihlášky 
nejpozději do 13. 2. 2015. S sebou sportovní obuv a dobrou náladu. 
Bližší informace u p. Kudrnovské.

VÝSTAVA GRAFFITI / 24.–25. 2. od 9:00 do 15:00 hod.
Výstava výtvarných prací dětí z  Královédvorska zaslaných do  III. ročníku 
výtvarné soutěže Graffiti v Jedničce.  Vstupné 5 Kč. 
Bližší informace u p. Kudrnovské. 
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VEŘEJNÉ BRUSLENÍ – úNOR 2015

Zimní stadion

MC Žirafa
MC Žirafa, náměstí T. G. Masaryka 2 (vpravo vedle infocentra)  
e-mail: info@mc-zirafa.cz, www.mc-zirafa.cz, tel.: 773 292 033

PRAVIDELNÝ PROGRAM
pondělí, úterý, čtvrtek, pátek: od 9:00 do 12:00 hod. 
V pondělí a úterý volná herna, ve čtvrtek Klub Miminko (rodiče s kojenci 
a dětmi do 1,5 roku), v pátek Školka nanečisto.

CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ, MASÁŽE KOJENCŮ, PORADNA
každé pondělí od 16:30 hod.
Program: od 16:30 hod. masáže kojenců, od 17:00 hod. cvičení maminek 
(těhotné + maminky s kojenci), od 17:45 hod. poradna (předporodní pří-
prava, kojení, péče o dítě). Nutno objednat. Cena: 80 Kč  (masáže+cvičení), 
samostatně 50 Kč. Mgr. J. Bartoňová, tel.: 606 171 014.

VALENTÝNSKÉ TVOŘENÍ / úterý 3. 2. od  10:00 do12:00 hod.
Srdečně vás zveme na příjemně strávené dopoledne u nás v žirafce, spo-
lečně si vytvoříme valentýnská přáníčka pro naše nejbližší, které chceme 
potěšit. Veškerý materiál zajištěn. Herna pro děti bez omezení. Vstup: 25 Kč.

ŽIRAFČINA PORADNA / čtvrtek 12. 2. od 10:00 do12:00 hod.
Po malé odmlce se opět setkáme s Mgr. Janou Bartonovou, výbornou peda-
gožkou, laktační poradkyní, která nám dokáže vždy poradit se sebemenším 
problémem. Povíme si, jaké jsou vhodné aktivity a druhy hraček pro určitý 
věk, jak dítě zabavit aby se nenudilo apod. Zavítejte mezi nás a vzájemně si 
předáme cenné zkušenosti v péči o naše děti. Vstup: 30 Kč.

ŠKOLKA NANEČISTO / každý pátek
Pod odborným vedením bývalé pedagožky p. Potůčkové vám dítka nejen 
pohlídáme, ale zároveň je připravíme pro lehčí vstup do mateřské školky, 
osvojí si hygienické návyky, základy slušného chování, stravovací návyky. 
Různé pohybové, výtvarné a hudební aktivity jsou samozřejmostí. 
Cena: 40 Kč/hod.

UPOZORNĚNÍ
Prosíme maminky na mateřské dovolené o spolupráci v našem mateřském 
centru (bližší informace rádi podáme). Více informací naleznete na  našich 
webových stránkách nebo přímo v našem mateřském centru.  

DéKáčko – music & art club
DéKáčko – music & art club 
Palackého 89, Dvůr Králové nad Labem 
tel.: 731 249 980

JAZZ´IN LIVE
4. 2. od 19:00 hod.
Pravidelný jazzový večer s živou hudbou.

ELECTROSWING SINGLES NIGHT
6. 2. od 20:00 hod., vstup zdarma
Pro všechny nezadané, kteří mají chuť „jít štěstíčku naproti“, připravuje Dé-
Káčko večírek pro singles! Známá věta „není kde se seznámit“ už neplatí 
– stačí dorazit do DéKáčka. Budete mít možnost potkat spoustu báječných 
nezadaných protějšků a pravidlo tří brček vám napoví, koho oslovit.

KONCERT: Sky In Motion (Belgie)
SUPPORT: Rogers 
7. 2 od 21:00 hod., vstupné: 100 Kč; 70 Kč/studenti
Sky In Motion je kapela z belgického Beverenu v čele se zpěvačkou Ninou 
Hermans. Na hudební scéně působí od roku 2012 a svoji hudbu označují 
jako mix melodického pop-punku s  tvrdšími prvky post-punku. Jsou zde 
slyšet vlivy kapel jako Paramore, Alkaline Trio nebo Tonight Alive.

LIVE ACOUSTIC / Filip Pýcha & Dana Houdková
11. 2. od 19:00 hod., vstupné: 50 Kč; 30 Kč/studenti
Dvorský písničkář Filip Pýcha si jako hosta pozval Danu Houdkovou, písnič-
kářku a lektorku zpěvu, která mimo jiné spoluracuje s Leškem Semelkou.

MY! MY! MY! 
13. 2. od 20:00 hod., vstupné: 60 Kč; 50 Kč/studenti
Procházka housovými sady, kterou vás provede DJ Loud a jeho hosté.

KONCERT: First Class Ticket (Německo),
SUPPORT: Hero From Zero
14. 2. od 21:00 hod., vstupné: 100 Kč; 70 Kč/studenti
Mladá německá kapela First Class ticket nám přijede předvést, jak umí pop-
punk-rock v Německu. Podpoří je pražští Hero From Zero.

JAZZ´IN LIVE / 18. 2. od 19:00 hod.
Pravidelný Jazzový večer s živou hudbou

GOOD GROOVE VOL. III  
20. 2. od 20:00 hod.
Funky, Breakbeat a to nejlepší z nekomerční taneční hudby v podání rezi-
dentního DJ Trifida.

KONCERT: Sexuell Handgranate + Mama´s Project  
21. 2. od 21:00 hod., vstupné: 70 Kč; 50 Kč/studenti
Sexuell Handgranate je hostinská rock´n´roll – rocková kapela složená ze 
členů bývalých, na královéhradecku již kultovních kapel, jejich jména nejsou 
podstatná.

LIVE ACOUSTIC – Reserve band
25. 2. od 19:00 hod., vstupné: 60 Kč; 40 Kč/studenti
Kapela Reserve, založena Jiřím Haškem jako únik a návrat ke svým písním, 
snům a projektům, hraje akustický rock. Hudba plná energie a známé melo-
die,  to vše ve složení dvě kytary a basa.

KONCERT: Kurtizány z 25. Avenue  
SUPPORT: Don´t U Eatit
27. 2. od 21:00 hod., vstupné: 150 Kč; 100 Kč/studenti
Legendární klubová kapela v čele s Tomášem Varteckým a Danem Kurzem. 
Podpoří je královédvorská HC kapela Don´t U Eatit.  

DéKá Bass vol. IV  
DK-DJs: Grasshopper, Cyberpete, Kump
28. 2. od 20:00 hod., vstupné: 60 Kč; 50 Kč/studenti
Drum´n´basový pořad dvorských DK-DJ´s volně navazuje na  tradiční akci 
Strong Beats zaniklé Barakudy. DK-DJs: Grasshopper, Cyberpete, Kump.
Host: Popelka (jemencz/drum4east), Arrakis (TRMX sound).

Neděle  1. 2. 2015  14:00–15:30 hod.
Středa  4. 2. 2015  16:45–18:15 hod.
Sobota  7. 2. 2015  14:00–15:30 hod.
Neděle  8. 2. 2015  14:00–15:30 hod.
Středa  11. 2. 2015  16:45–18:15 hod.
Sobota  14. 2. 2015  14:00–15:30 hod.
Neděle  15. 2. 2015  14:00–15:30 hod.
Pondělí  16. 2. 2015  13:30–15:00 hod.
Úterý  17. 2. 2015  13:30–15:00 hod.
Středa  18. 2. 2015  13:30–15:00 hod.
Čtvrtek  19. 2. 2015  13:30–15:00 hod.
Pátek  20. 2. 2015  13:30–15:00 hod.
Sobota  21. 2. 2015  14:00–15:30 hod.
Neděle  22. 2. 2015  16:00–17:30 hod.
Středa  25. 2. 2015  16:45–18:15 hod.
Sobota  28. 2. 2015  14:15–15:45 hod.
Bruslení s hokejkami
Neděle  1. 2. 2015  11:30–12:30 hod.
Sobota  7. 2. 2015  9:15–10:30 hod.
Neděle  8. 2. 2015  11:30–12:45 hod.
Sobota  14. 2. 2015  9:15–10:30 hod.
Neděle  15. 2. 2015  11:30–12:45 hod.
Pondělí  16. 2. 2015  9:15–10:30 hod.
Úterý  17. 2. 2015  9:15–10:30 hod.
Středa  18. 2. 2015  9:15–10:30 hod.
Čtvrtek  19. 2. 2015  9:15–10:30 hod.
Pátek  20. 2. 2015  9:15–10:30 hod.
Sobota  21. 2. 2015  9:15–10:30 hod.
Neděle  22. 2. 2015  10:15–11:30 hod.
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Dne 16. ledna byla v Městském muzeu ve Dvoře Králové nad Labem ote-
vřena nová výstava „Reklamní plakát“, která svým návštěvníkům předsta-
vuje královédvorské plakáty. U příležitosti této výstavy byla také vyhlášena 
výtvarná soutěž pro děti a  mládež na  téma „Propagační plakát města“  
(str. 8 přílohy NKR).
Plakát má dlouhou historii a  již ve svých počátcích si získal své příznivce 
jak z řad umělců, tak i z oblasti veřejnosti. Již v roce 1894 proběhla v Lon-
dýně první mezinárodní výstava plakátů, díky které se plakát dostal z ulic 
do  výstavních síní. Plakát se také velmi brzy stal oblíbeným předmětem 
mnoha sběratelů, a to i přes to, že cena vzácnějšího plakátu se může vyšpl-
hat až ke statisícům korun. 

A  jaké vzácné plakáty má ve  svých sbírkách místní muzeum? Vůbec nej-
starší plakát, který muzeum vlastní, pochází z roku 1862. Tento dokument 
zval občany města na slavnosti svěcení praporu a odhalení pamětní desky. 
Podle programu lze soudit, že tyto slavnosti trvaly tři dny a měly bohatý 
doprovodný program, na který přijeli i lidé z okolních měst. 

Reklamní plakát ve Špýcharu

Ještě v 19. století vznikl také plakát, který informoval o divadelní hře Dora 
v podání ochotníků spolku Hanka. Tento kulturní plakát je nejstarší, který 
návštěvníci můžou vidět na právě probíhající výstavě. Z roku 1901 pochází 
rozměrný plakát, již barevný, který informuje o Kateřinském věnečku. Tuto 
kulturní událost pořádal mládenecký spolek Čestmír v  sále na  Karlově 
ve Dvoře Králové nad Labem. Mimo výše zmíněných se ve výstavním sále 
nachází mnoho dalších plakátů a vyhlášek, které reflektují obsah plakáto-
vacích ploch od 19. až do 21. století v našem městě. 
Je zřejmé, že plakát může poskytnout velmi hodnotnou historickou výpo-
věď o kulturním, politickém i  společenském životě ve Dvoře Králové nad 
Labem a městské muzeum má k tomuto tématu rozhodně co nabídnout. 
Výstava „Reklamní plakát“, na  kterou jste všichni srdečně zváni, potrvá 
do 15. února. Nezapomeňte na výstavu vzít i své děti, pro které je připra-
vený doprovodný program v podobě zábavných úkolů v pracovním listu. 
Na vaši návštěvu se budeme těšit.

Text: Bc. Kristýna Kuhnová, městské muzeum
 Foto: K. Mládková 

Mezi tradiční akce určené široké veřejnosti, které DDM Jednička pravidelně 
nabízí, patří rovněž odpoledne plné řemeslných workshopů. Počátkem 
letošního roku se v  pořadí již počtvrté sešli zruční lektoři ze Dvora, Trut-
nova, Nového Města a  dalších míst, kteří předváděli nejrůznější činnosti 
z oblasti tradiční řemeslné tvorby i modernějších technik. 
 Dospělí i dětští účastníci tak měli možnost nejenom zhlédnout zajímavé 
ukázky nejrůznějších technik, ale také si vše vyzkoušet a drobné předměty 
si i vlastnoručně vyrobit a odnést domů.

K  tradičním workshopům 
patřila keramika a  točení 
na  hrnčířském kruhu, pletení 
z  pedigu, šperkování, Tiffany 
vitráže, řezbářství, modelo-
vání z Fimo hmoty nebo drát-
kování. Dílničku tkaní, pře-
dení a  plstění připravily opět 
šikovné lektorky z  textilního 
muzea Dům pod Jasanem.

Novinkami letošního ročníku 
byly workshopy enkaustické 
malby, kde pomocí žehličky 
a  voskovek vznikala pod 
rukama dětí i  dospělých 
doslova umělecká díla. 
Dále pak hodinářský 
workshop, který plynně nava-
zoval na  dílny decoupage 
(zdobení předmětů ubrousky) 
a  pletení z  pedigu. Účastníci 
si tak mohli odnést funkční 
hodiny vytvořené kombinací 

těchto technik. Veliké oblibě se také těšil workshop zdobení textilu, kde 

Řemeslná sobota v Jedničce

si bylo možné pomocí speciálních barev a  dalších pomůcek vytvořit ori-
ginální tašku. 
Velice zajímavý workshop připravili učitelé uměleckoprůmyslové školy 
z  Hradce Králové. Všichni účastníci zde měli možnost vyzkoušet si sou-
stružení dřeva nebo se dozvědět, co je to intarzie. 
Nechyběly ani ukázky a workshopy ručních prací jako je paličkování, pat-
chwork a šití. K vidění a zejména ke zkoušení toho bylo opravdu mnoho 
a na své si přišli návštěvníci všech věkových kategorií.
Jsme moc rádi, že ani nevlídné počasí neodradilo téměř stovku dětí 
a dospělých, kteří přišli strávit sobotní odpoledne k nám do Jedničky. Pevně 
věříme, že kromě hezkých výrobků si všichni odnesli zejména radost z vlast-
noruční tvorby, inspiraci k další činnosti a chuť „zkusit to“. I příští ročník akce 
Řemesla v  Jedničce přinese spoustu novinek a  zajímavých workshopů. 
Takže si to určitě nenechte ujít a my se budeme těšit za rok na viděnou.

Text: Sylvie Černotová, DiS.; Foto: O. Černota
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Již 12. ročník tříkrálové jízdy auto-moto veteránů a jejich příznivců se konal 
3. ledna 2015 pod záštitou Veteran Car Clubu Dvůr Králové n. L. Po zahá-
jení slovy Milana Kejzlara u benzinové stanice Pap Oil se veteránské stroje, 
motocykly i automobily rozjely směrem na náměstí TGM, kde zastavením 
vozidel vznikla krátkodobá výstava vozidel a byly pořízeny fotografie. Dále 
pokračovala jízda na přehradu Les Království,  kde se účastníci občerstvili 
vlastnoručně opečenými buřtíky a teplým čajem. 
Poté se vyjelo na Zvičinu, kde však bylo velmi větrno. Pořídily se fotografie 
se třemi králi a dále se šli někteří ohřát na občerstvení  do Raisovy chaty, 
nebo pokračovali na Mostka. Ve 14 hod. jsme se sjeli v Záboří  a pokračovali 
ukončení na „baráčku“ do pozdních hodin. 
Děkujeme pořádajícím a všem účastníkům za krásnou atmosféru a na shle-
danou při 13. ročníku v roce 2016.

Text: Drahuše Kejzlarová
Foto: J. Kubec, D. Kejzlarová

Tříkrálová jízda Veteran Car Clubu Dvůr Králové n. L.

Dne 26. prosince uskutečnil pěvecký sbor Záboj v rámci programů Kruhu 
přátel hudby – městského kulturního zařízení Dvora Králové n. L. – tradiční 
Vánoční koncert v kostele sv. Jana Křtitele.
Letošní program byl sestaven z  vánočních skladeb a  koled od  baroka 
po současnost. K pestrosti koncertu přispěl i instrumentální soubor, složený 
z větší části ze členů sboru. Dalším zpestřením bylo působivé vystoupení 
bývalých členů Královédvorského dětského pěveckého sboru, jehož 
základna byla na škole Komenského. Historie tohoto tělesa sahá do roku 
1982 a končí uzavřením školy v roce 2007.
Na moji výzvu se sešlo 37 zpěváků a ve dvou sobotních zkouškách připra-
vilo pro vystoupení 3 vícehlasé skladby.
Chtěla bych tímto všem zpěvačkám a  zpěvákům obou sborů poděkovat 
za jejich zájem, vynaložený čas a nadšení, se kterým do této akce vstoupili.
Nadšený potlesk zaplněného kostela byl pro zpěváky výmluvným 
hodnocením.

Text: Jitka Pojarová, Foto: I. Pojar

Vánoční koncert v kostele sv. Jana Křtitele

Zimní příprava a výsledky místních fotbalistů
Náročnou a hlavně pekelně dlouhou zimní přípravu zahájili na začátku ledna 
královédvorští divizní fotbalisté. Pod vedením trenéra Miroslava Chalupy se 
vrhli do  nabírání fyzické kondice, která bude potřeba při jarním dohánění 
nepříliš vydařeného podzimu – pro naše hráče nejhoršího v desetileté histo-
rii účinkování v celostátní soutěži. Dvoráci za 15 kol stihli posbírat pouhých 
dvanáct bodů a přezimují tak na sestupové čtrnácté pozici. 
Nelze se tak divit, že pro jarní část musel kádr doznat několika změn. 
Tou hlavní je návrat středopolaře Františka Fejka, jenž na  podzim hosto-
val v  Novém Bydžově, kde úspěšně působil v  týmu České fotbalové ligy 
SK Union. Kádr Dvora se nemohl spoléhat ani na  Jana Řežábka, kterého 
zvábila práce v  zahraničí. Také on se ale již připravuje se svým klubem 
na jaro. Po vleklém zranění se k fotbalu vrací dlouholetý patriot Stanislav 
Ježek a na hostování se podařilo zlákat znovu po roční pauze zkušeného 
Ondřeje Ujce, jenž podzim odehrál v třetiligové Čáslavi. Oproti první polo-
vině sezony v našem týmu skončila hostování Jakuba Drapače, Jiřího Dítěte 
a Dominika Černíka. Jeho bratr Jakub se momentálně připravuje s Živani-
cemi, které jsou zatím proti jeho pokračujícímu hostování. 
V rámci zimní přípravy trénují Chalupovi svěřenci dvakrát týdně na umělém 
povrchu v Trutnově, dále využívají i vlastních podmínek. Navíc se účastní 
Zimní ligy v Náchodě, kde již stihli odehrát i dvě utkání. 

V přípravě na druhou poloviny aktuálního fotbalového ročníku ale nejsou 
jen muži. Maká také dvorská mládež a třeba takoví mladší žáci (na fotogra-
fii níže) v  lednu již stihli na  své krky pověsit i  zlaté medaile. Stalo se tak 
na  halovém turnaji v  Jaroměři, kde svěřenci a  svěřenkyně kouče Davida 
Šikala nedali konkurenci žádnou šanci a  po  šesti výhrách slavili triumf. 
Gratulujeme! 

A že fotbalisté mají blízko i ke kultuře, o tom svědčí fakt, že také letos pořá-
dají tradiční zábavu. V pátek 27. února se na Zálabí uskuteční již 13. Ples fot-
balistů. Hrát bude kapela Galileo band, chybět nebude profesionální před-
tančení a vedle dalšího překvapení potěší své náročné publikum i Dvorští 
bonbónci, tedy „taneční soubor“ složený ze samotných hráčů našeho klubu. 
Vstupenky jsou stále ještě k dispozici na tel.: 604 125 228 a 724 717 854.

Text: Tomáš Otradovský
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Činnost oddílu sportovní gymnastiky byla v našem městě obnovena v roce 
1992, brzy po obnovení činnosti Sokola. Od počátku byla činnost oddílu 
zaměřena na práci s mládeží od útlého věku. 
Oddíl se dnes zaměřuje jak na  klasickou sportovní gymnastiku, tak 
na týmovou gymnastiku. V oddíle pracuje gymnastická přípravka, která má 
přes dvacet členů, dále oddíl žáků se 12 členy a nejpočetněji zastoupeny 
jsou oddíly mladších a starších žákyň. 
Naši závodníci se zúčastňují krajských přeborů, přeborů župy i  přeborů 
ČOS. Ve  všech těchto soutěžích si závodníci vedou velmi dobře, čímž 
výborně reprezentují nejen naši sokolskou jednotu, ale i naše město. V loň-
ském roce družstva gymnastů dosáhla na tituly přeborníků ČOS v sokolské 
všestrannosti a  také jednotlivci zaznamenali výborné výsledky ve  formě 
několika medailí z přeborů ČOS. 
V současné době připravujeme již čtvrtou generaci gymnastek a gymnastů, 
kteří dělají královédvorské gymnastice dobré jméno.
Kromě klasických gymnastických závodů se pravidelně účastníme oblast-
ních i  celorepublikových přeborů v TeamGym. Ve všech těchto soutěžích 
si naše děvčata vedou velmi dobře. V loňském roce vyzkoušeli atmosféru 
týmové gymnastiky i  chlapci. Družstva žákyň se poctivě připravovala 
na přebor ČOS v TeamGym, který se konal o posledním víkendu v Tyršově 
domě v Praze. Už samotný postup do přeboru byl velkým úspěchem, pře-
sto měly dívky velký cíl. Přály si postoupit na mistrovství ČR v TeamGym.
Závod lépe vyšel družstvu Junior II. ve složení: J. Holubcová, E. Špatenková,  
S. Sicilská, T. Hulíková, M. Fišerová, N. Drápalíková, S. Erbenová, K. Holubcová 
a J. Špatenková (na fotografii), které si svým skvělým výkonem vydobilo vítěz-
ství a titul přebornic České obce sokolské. Děvčata usedla na pomyslný pře-
bornický trůn a zároveň si zajistila vytouženou nominaci na MČR.

Mladším děvčatům se závod tentokrát nevydařil, ale je potřeba zdůraznit, 
že už samotný postup na přebor ČOS byl pro ně velkým úspěchem.
Všem závodnicím a  trenérům blahopřejeme k  úspěchu a  postupujícímu 
družstvu hodně sil do přípravy na MČR.

Text a foto: Mgr. Pavlína Špatenková

Královédvorské gymnastky 
přebornicemi republiky

Rozpis zápasů HC RODOS 
Dvůr Králové nad Labem
Chtěli bychom vás pozvat na poslední dva zápasy HC RODOS na domácím 
zimním stadionu:
1. února od 17:00 hod. hostíme HC Nový Bydžov
8. února od 17:00 hod. hostíme HC Novou Paku

V  poslední době podává naše mužstvo zlepšené výkony, ale bohužel 
se nám asi nevyhne závěrečná baráž. Proto si vás dovolujeme pozvat 
i  na  tuto část soutěže, která začíná 11. února 2015 a bude pro náš klub 
nesmírně důležitá. Nenechte nás v  tom samotné a  přijďte fandit! Rozpis 
těchto zápasů bude na našich webových stránkách www.hcdvur.cz a budou 
vyvěšeny plakáty.
Dne 7. března 2015 proběhne zápas mezi současnými a  bývalými hráči 
HC RODOS a  mužstvem STARS, složeným ze známých sportovců a  herců 
a bude mu předcházet vystoupení krasobruslařského oddílu. Podrobnosti 
zveřejníme a dopředu vás co nejsrdečněji zveme.

Martin Lelka, Vasilis Teodoridis
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