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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

Divadlo Járy Cimrmana: 
VRAŽDA V SALÓNNÍM COUPÉ – Detektivní hra
6. 1. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 550 Kč, 500 Kč, 450 Kč

V  luxusně zařízeném salónním coupé mezinárodního rychlíku ces-

tují tři pasažéři: slavný český policejní inspektor Trachta, průmyslník 

Meyer, který vyrábí všechno pro zahřátí (kožichy, rum, šamotové cihly), 

a  továrník Bierhanzel, výrobce masti pro houstnutí vlasů. Posléze při-

bude k  této trojici inspektorův žák, policejní praktikant Jindřich Hla-

váček, dokončující svou diplomovou práci o  vlakové kriminalistice.

Cesta probíhá klidně až do  chvíle, kdy továrníka Bierhanzela rozbolí zub. 

Vlakový steward – jakýsi konduktér pro boháče – přispěchá se šlapací vrtač-

kou a továrník se po zákroku cítí mnohem lépe. Záhy bolest pomine úplně, 

neboť Bierhanzel zemře. Takto efektně otevřel Jára Cimrman svou detek-

tivní hru Vražda v salónním coupé, v níž zúročil své zkušenosti z policejní 

služby na vídeňské „čtyřce“. O jeho kriminální a kriminalistické kariéře nás 

poučí série fundovaných přednášek, polemizujících s  rakouským středo-

školským profesorem E. Fiedlerem.

470. koncert Kruhu přátel hudby:
QUASI TRIO
12. 1. od 19:00 hod., salónek Hankova domu, vstupné: 150 Kč

Quasi Trio bylo založeno v Praze, kde má své působiště dodnes. Trio úspěšně 

absolvovalo magisterské studium oboru komorní hra na  pražské HAMU, 

všichni tři členové – David Šimeček (klarinet), Judita Škodová (violoncello), 

Kateřina Ochmanová (klavír) – mají za  sebou také mnohé zkušenosti ze 

zahraničí a na kontě četné úspěchy z mezinárodních soutěží a mistrovských 

kurzů. Soubor absolvoval dvouletou stáž na CRR v Paříži ve třídě světozná-

mého Tria Wanderer a postgraduální program na univerzitě MDW ve Vídni 

ve třídách Johannese Meissla a Avedise Kouyoumdjiana.

4TET
14. 1. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 690Kč, 650 Kč, 590 Kč

Umělecky plnohodnotný, precizní a  přitom osobitý projev tohoto vokál-

ního seskupení se snoubí s  již pověstnou dokonalostí a  profesionalitou 

Jiřího Korna. Úžasné vokální výkony, nepřehlédnutelný design kostýmů 

Marie Markové a Jana Boušky, překvapivě originální pojetí aranžmá a ne-

otřelé harmonie Jiřího Škorpíka i  temperamentní herecké a  „taneční” 

výkony všech aktérů na jevišti – to vše rozhodně nenechá nikoho chladným.

Náhradní termín představení, vstupenky zůstávají v platnosti.

Divadlo v předplatném: 
NA ZLATÉM JEZEŘE – Ernest Thompson
19. 1. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 500 Kč, 480 Kč, 460 Kč

Romantická komedie odehrávající se v  kouzelném prostředí na  březích 

Zlatého jezera, kde tráví léto starší manželé. Věčně brblající, nepraktický 

a naschvál i doopravdy zapomínající profesor v penzi Norman a jeho chá-

pající žena Ethel, starající se o  muže i  domácnost s  neutuchajícím půva-

bem a noblesou. Příjezd dcery Chelseay s partnerem a  jeho tvrdohlavým 

synkem Billym pomůže Normenovi vystoupit náhle z  letargie a  všechny 

zaskočí svým příkladem: Vždycky je čas na život, i ten nejobyčejnější, a začít 

se znovu prát. Hrají: Simona Stašová, Ladislav Frej, Marika Procházková, Jan 

Teplý, Jaromír Nosek. Agentura Harlekýn Praha.
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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 muzea:

Hlavní budova, Expozice textilního tisku:

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

víkendy: 13:00–17:00 hod.

Výstavní sál na Staré radnici: úterý–pátek: 9:00–12:00, 13:00–16:00 hod.

víkendy: 13:00–16:00 hod.

Výstava:
SVĚT KOSTIČEK®
do 27. 2. 2022, výstavní sál Špýcharu, vstupné: 80 Kč, 40 Kč

Rádi bychom pozvali všechny příznivce pestrobarevných kostiček na výstavu 

mnoha exponátů z více než 500 tisíc dílků ze stavebnice Lego pod názvem 

„Svět kostiček®“. 

Náplní výstavy bude expozice s městskou tematikou, sestavenou na diora-

matu města s kolejištěm a pohyblivými vlakovými soupravami. Dále se před-

staví také vlastní tvorba vlakových souprav, modely leteckého a raketového 

provozu (Nasa Discovery) a vybrané tovární sety – ediční modely za posled-

ních 25 let, fi lmová tvorba, válečná zóna robotů z  edice Lego® Bionicle® 

a Hero Factory, ale také další zajímavé exponáty ze sbírkových fondů pro-

jektu Svět kostiček®. Pro nejmenší stavitele bude ke zhlédnutí část rozsáhlé 

sbírky kousátek, chrastítek, kostiček, minifi gů a hraček z dnes již nevyráběné 

edice Lego® Baby Primo®. 

Tovární sety z různých časových období budou v jednotlivých tematických 

celcích při vzájemném porovnávání představovat na  první pohled patrné 

proporční, hmotové i estetické rozdíly na časové ose dle roku vydání expo-

nátů a  dostupných kostek někdejší produkce společnosti LEGO®. Pro děti 

bude připraven plnohodnotně vybavený dětský koutek, ke stavění ve třech 

sekcích kostky Duplo®, Baby Primo® i Classic – Basic®.

Návštěvníci si mohou také v  pokladně výstavy zakoupit vybrané druhy 

nových stavebnic Lego® za  skvělé ceny. Expozice nabídne návštěvníkům 

velmi zajímavou podívanou na část rozsáhlé sbírky továrních setů (ze sorti-

mentu společnosti LEGO® za posledních téměř 40 let její produkce), vlastní 

„MOC“ tvorby člena československého fóra kostky.org, který se představuje 

pod přezdívkou Peesko®, a  dále exponáty dalších vystavovatelů. Zajisté je 

na co se těšit.

Výstava:
FRANTIŠEK KALENSKÝ – UMĚNÍ V CIZINĚ
14. 1. – 13. 2., výstavní sál ve Staré radnici, vstupné: 30 Kč, 15 Kč

Výstava představuje dílo akademického malíře Františka J. Kalenského, 

jednoho z  nejvýznamnějších výtvarníků našeho města. František J. Kalen-

ský vystudoval střední Uměleckoprůmyslovou školu v Brně, kde navštěvo-

val obor grafi ka. Od  druhé poloviny 70. let 20. století soukromě studoval 

u sochaře Jindřicha Wielguse v Praze. V roce 1984 emigroval přes Rakousko, 

Dánsko a Belgii do USA.

Po návratu z ciziny se usadil opět ve Dvoře Králové nad Labem. Kromě tvorby 

se věnoval arteterapii ve výchovném ústavu Husův domov na oddělení dro-

gové závislosti mládeže a vyučoval na Univerzitě v Hradci Králové na katedře 

speciální pedagogiky. Uspořádal řadu výstav nejen po České republice, ale 

také v USA. Jeho práce byly k vidění v Seattlu, Vancouveru, New Yorku nebo 

Sacramentu. 

Malířskou tvorbu Františka J. Kalenského doplní řada plastik a  zajímavých 

dokumentů ze života umělce a mapující přátelství s Václavem Havlem.
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Kino Svět www.kino-svet.cz, e-mail: kino.svet@tiscali.cz,

tel.: kancelář 499 318 351, pokladna 499 318 357 MC Žirafa
MC Žirafa, náměstí T. G. Masa-

ryka 59 (vchod OŽP),

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

www.mc-zirafa.cz,

Fb: mc-zirafa, tel.: 773 292 033

Drazí přátelé Žirafky, rády bychom vám srdečně 

poděkovaly za vaši přízeň v roce 2021, velmi si 

vašeho zájmu a  podpory vážíme. Doufáme, že 

i  v  novém roce naleznete v  Mateřském centru 

Žirafa příjemné zázemí pro společné chvilky 

s vašimi dětmi.

Aktuální informace o  programu naleznete 

na  našem facebookovém profi lu a  webových 

stránkách. Máte-li dotazy, neváhejte nás kontak-

tovat. Těšíme se na vás!

VOLNÁ HERNA MC ŽIRAFA:
vstupné: 50 Kč

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

VOLNÁ HERNA PRO RODIČE A DĚTI 
Z OČNÍ ŠKOLY
vstupné: 50 Kč

úterý, čtvrtek 16:00–18:00 hod.

HRÁTKY S ANGLIČTINOU
každé pondělí, 15:00–15:45 hod., cena: 50 Kč

Každé pondělní odpoledne bude probíhat 

kroužek angličtiny, který je určen pro děti 

zhruba od 3 do 6 let. Seznámení s cizím jazykem 

bude probíhat pod vedením Barbory Janečkové 

hravou formou písniček, básniček a  pohybo-

vých aktivit. Hlavním cílem kroužku je přirozené 

osvojování angličtiny za pomoci hry.

Cena: 50 Kč. Kapacita: 7 dětí. Přihlášení přes 

rezervační systém (odkaz na FB i webu).

ŽIRAFKY VE ŠKOLCE – HLÍDÁNÍ 
DĚTÍ S PESTRÝM PROGRAMEM
každou středu 9:00–11:00 hod.

Hlídání dětí, které funguje jako školka nanečisto, 

má za  cíl sloužit rodičům pro vyřízení nezbyt-

ných záležitostí. Zábavný program, hry, písničky, 

říkanky, výtvarné a  tvořivé činnosti pod vede-

ním dvou laskavých učitelek z  mateřské školy 

Barbory Kolářové a Marie Krétové.

Cena: 100–150 Kč dle délky hlídání. Kapacita: 

10 dětí. Přihlášení přes rezervační systém (odkaz 

na FB i webu).

PODPŮRNÁ SKUPINA KOJÍCÍCH 
MAMINEK
každé první úterý v  měsíci od  9:30 hod., 

vstupné: 80 Kč

Setkávání maminek s  poporodní dulou a  lak-

tační poradkyní Michaelou Buriánkovou. Pokud 

máte jakékoliv otázky ohledně kojení a  péče 

o děťátko, nebo si chcete jen popovídat, přijďte 

své radosti i strasti sdílet a vzájemně se podpo-

řit. Cena 80 Kč.

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS
V ROCE 2022...
V novém roce 2022 se můžete těšit mimo jiné na 

oblíbenou volnou hernu, kroužek angličtiny pro 

děti, školičku nanečisto, podpůrnou skupinu pro 

maminky, tvoření pro rodiče s dětmi, ale také na 

mnoho přednášek, seminářů, kurzů, výletů do 

zoo, na koupaliště a blízkého okolí.

Chybět nebudou ani tradiční akce jako Dět-

ský den, Halloween, mikulášská besídka či

karneval.

leden 2022

2. 16:30 ZPÍVEJ 2, animovaný, USA, dabing 110 min. 130 Kč

2. 19:00 ZBOŽŇOVANÝ, (12), komedie/drama, ČR 99 min. 100 Kč

4. 19:00 SLALOM, (15), drama, Francie, titulky, ART 90 min. 130 Kč

5.–6. 19:00
MATRIX RESURRECTIONS

(12), akční/sci-fi , USA, titulky
148 min. 130 Kč

8.–9. 17:30 SPIDER – MAN: BEZ DOMOVA, akční/sci-fi , USA, dabing 148 min. 120 Kč

11. 19:00
SNĚŽIT UŽ NIKDY NEBUDE

(12), drama, Polsko/SRN, titulky, ART
116 min. 100 Kč

12. 14:00
Promítání nejen pro seniory:

JEDINĚ TEREZA, komedie/romantický, ČR
102 min. 60 Kč

12.–13. 17:30 VELKÝ ČERVENÝ PES CLIFFORD, komedie, USA, dabing 96 min. 130 Kč

15.–16. 16:30 ENCANTO, animovaný, USA, dabing 110 min. 100 Kč

15.–16. 19:00 LÁSKA NA ŠPIČKÁCH, romantický/komedie, ČR 103 min. 110 Kč

18. 19:00 BENEDETTA, (18), drama, Francie, titulky, ART 131 min. 100 Kč

19.–20. 19:00
RESIDENT EVIL: RACCOON CITY

(12), akční/horor, USA, titulky
107 min. 120 Kč

22.–23. 16:30 MAXINOŽKA 2, animovaný, Francie/Belgie, dabing 89 min. 100 Kč

22.–23. 19:00 SPENCER, (12), drama/biografi e, VB/koprodukční, titulky 111 min. 130 Kč

25. 19:00 MILENCI, (15), drama/thriller, Francie, titulky, ART 102 min. 100 Kč

26.–27. 19:00
KRÁL RICHARD: ZROZENÍ ŠAMPIÓNEK

(12), životopisný/drama, USA, titulky
140 min. 130 Kč

29.–30. 16:30 DRAČÍ PRINCEZNA, pohádka, Norsko, dabing 82 min. 120 Kč

29.–30. 19:00 POSLEDNÍ SOUBOJ, (15), drama/historický, USA, titulky 153 min. 100 Kč

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

Nenechte si ujít

Perníkové náměstí s vláčkem
Ještě do  6. ledna se 

můžete zajít podí-

vat do  výlohy pekař-

ství na  podloubí, kde 

je vystaven perní-

kový model náměstí

T. G. Masaryka. Kromě 

zdobených domů je tam 

k  vidění i  betlém, kašna 

se Zábojem, Mariánský 

sloup a africká zvířata ze 

Safari.

Perníky jsem pekla 

a  zdobila asi tři týdny, 

umělecké zdobení 

vytvořila Eva Větvičková. Celkem bylo na pečení použito asi 10 dávek těsta, na které případným zájem-

cům ráda poskytnu recept (linda@21@centrum.cz). 

Městečkem projíždí oblíbená vláčkodráha, kterou sestavili Jan Prouza a Martin Palaščak z Klubu želez-

ničních modelářů a která jezdí od 7 do 21 h s půlhodinovým taktem (spouští se vždy v celou a o půl 

na 15 min). Tímto rovněž kroužek zve do svých řad nové členy, kteří si při sestavování modelů železnic 

osvojí spoustu různých dovedností (kzm.717.cz).

Naším cílem bylo vytvořit zimní pohádkovou atrakci pro děti i dospělé, která bude nezávislá na pří-

padných covidových opatřeních. Pokud se nás podobných nadšenců sejde víc, můžeme perníkovou 

krajinu sestavit i příští rok, napište mi! 

Linda Harwot
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DDM Jednička
Dům dětí a mládeže Jednička, Spojených národů 1620, 

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

Mgr. Veronika Málková: 774 320 361, veronika.malkova@ddmdvurkralove.cz

Mgr. Tereza Dobiášová: 778 486 663, tereza.dobiasova@ddmdvurkralove.cz

XXVII. ročník celostátní literární soutěže
ZLATÁ TUŽKA
uzávěrka soutěže 14. 1. 2022, slavnostní vyhodnocení 11. 5. 2022

DDM Jednička a Redakce časopisu Krkonoše + Jizerské hory vyhlašují nový 

ročník literární soutěže Zlatá tužka. 

Tentokrát jsou tématy: Veršování – vtipná, hravá či snivá, ale hlavně bás-

nička z vlastní hlavy; Příběh – vlastní zážitek nebo vymyšlený příběh bez 

tematického a žánrového omezení (ne úvaha či popis); O zvířatech nejen 

z Krkonoš – příběh, jehož hrdiny jsou divoká zvířata. Účastníci budou roz-

děleni do tří kategorií: A (10–12 let), B (13–15 let), C (16–20 let).

Jeden autor může zaslat do soutěže max. 2 práce, na jedno téma vždy jen 

1 práci! Další práce na jiné téma musí být na zvláštním papíře s vlastní popis-

kou. Pozor! Délka jednoho příspěvku smí být max. 3 stránky formátu A4 při 

velikosti písma 12 a okrajích 1,5 cm. Příspěvky mohou být psány ručně, ale 

musí být čitelné! Pokud budete své práce posílat elektronicky, tak pouze 

v programu Word (= ve formátu doc nebo docx) Zaslané práce nebudeme 

autorům vracet.

Soutěžní práce se všemi náležitostmi přijímáme na  adrese:

Vladimír Jiřička, DDM Jednička, Spojených národů 1620, 544 01 Dvůr Krá-

lové nad Labem, na e-mailu: vladimir.jiricka@ddmdvurkralove.cz. Obálku či 

e-mail označte heslem „Zlatá tužka“. Uzávěrka soutěže je 14. ledna 2022.

Slavnostní vyhodnocení se uskuteční 11. května 2022.

DEN PRO KUTILY
15. 1., 14:00 až 17:00 hod., cena: 70 Kč, přihlášky do 10. 1.

Na lednové sobotní odpoledne jsme pro holky a kluky od 8 let, kteří stále 

něco kutí a baví je objevovat a zkoušet nové věci, připravili zajímavou kre-

ativní dílničku. Vyzkoušíte si práci se dřevem, budeme nejen lepit, ale také 

vrtat, řezat a  vypalovat. Neseďte doma u  mobilů a  počítačů, ale přijďte 

do Jedničky vyzkoušet a naučit se něco nového. 

Cena 70 Kč zahrnuje veškerý materiál a použité nářadí. S sebou: přezůvky 

a pracovní oděv. Přihlášky vyplňte na webu Jedničky nebo přímo v DDM 

nejpozději do 10. 1. 2022. Bližší informace u Sylvie Černotové.

PŘIPRAVUJEME NA POLOLETNÍ A JARNÍ PRÁZDNINY:

Pololetní prázdniny:
POLOLETKY S JEDNIČKOU
4. 2., 8:00 až 16:00 hod., cena: 270 Kč, přihlášky do 27. 1.

Pro všechny děti od 5 let, které se rády baví a nechtějí se o prázdninách 

nudit, připravila Jednička bohatý program plný tvoření, soutěží, her 

a  zábavy. Cena: 270 Kč zahrnuje oběd, veškerý materiál a  ceny. S  sebou: 

přezůvky, vhodné oblečení do  budovy a  ven, pracovní oděv, svačinku 

a pití. Přihlášky vyplňte na webu Jedničky nebo přímo v DDM nejpozději do 

27. ledna 2022. Bližší informace u Sylvie Černotové.

CHRUDIM, MĚSTO LOUTEK A TAJEMNÝCH PŘÍBĚHŮ
4. 2., cena: bude upřesněna, přihlášky do 24. 1.

Jednodenní volno, které nabízejí pololetní prázdniny, využijeme k  výletu 

do historického města Chrudimi. Navštívíme Muzeum loutkářských kultur, 

projdeme Myší dírou gotického opevnění, prohlédneme si radnici, která 

má stejný latinský nápis jako ta naše. V dalším muzeu vás čeká fi lm o tajem-

ství zdejšího morového sloupu. Zastavíme se také pro něco dobrého v Krá-

lovské cukrárně. Výlet je určen pro děti od 9 let. Podmínkou konání akce je 

minimální účast 15 lidí! Přihlášky nejpozději do 24. 1. 2022, s sebou: občer-

stvení, drobné kapesné, kopii průkazu pojištěnce, další dle zdravotní situ-

ace. Cenu upřesníme, bližší informace u Vladimíra. Jiřičky

Jarní prázdniny:
28. 2.:  Výlet do Aquaparku

1. 3.:  Pojď si s námi hrát

2. 3.:  Tvořivá dílnička

2.–4. 3.:  Tři dny dobrodružství v Ratibořicích, Prázdniny v Českém ráji.

Městská knihovna
Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové n. L.,

Tylova 512; www.slavoj.cz,

e-mail: knihovna@slavoj.cz,

tel.: 499 318 320-322, 721 390 348, 606 531 153

VZDĚLÁVÁNÍ V KNIHOVNĚ – PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK 
příjem přihlášek do 14. 1. 2022

Na  neformální vzdělávací aktivity pro dospělé, které budou probíhat od

1. února 2022, se lze přihlásit osobně v oddělení pro dospělé nebo e-mai-

lem na adrese knihovna@slavoj.cz do 14. ledna 2022.

Španělština pro začátečníky
Lektorka: Silvie Vernerová (koná se v úterý od 17:00 hod. v sálku knihovny).

Němčina pro začátečníky/mírně pokročilé
Lektor: Mgr.  Ladislav Matras (koná se v  pondělí od  17:00 hod. v  sálku 

knihovny). 

Více informací a přihlášky na jednotlivé kurzy jsou uvedeny na stránkách 

knihovny www.slavoj.cz/sluzby v sekci Vzdělávání.

Pohádkoterapie: PO STOPÁCH TŘÍ KRÁLŮ 
4. 1. od 13:30 hod., sálek knihovny, vstupné: zdarma

Čas vánočních svátků uzavřeme povídáním o  putování tří mudrců 

z  východu do  města betlémského. Čeká vás hodinka čtení a  zábavných 

aktivit. Program je určen pro děti od 7 let. Koná se v sálku knihovny. Vstup 

zdarma.

KRÁLOVÉDVORSKÉ KNIHOMRNĚ
12. 1. od 10:00 hod. (děti do 6 let), sálek knihovny, vstupné: zdarma

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

S  knížkou do  života – Bookstart. Skřítek Knihovníček nás zavede do  říše 

pohádek, kde vítězí dobro nad zlem.

Bára Vodochodská Machková:
MINIKURZ SEBEOBRANY PRO ŽENY
12. 1. od 17:00 do 19:00 hod., sálek knihovny, kurzovné: 500 Kč

V kurzu se naučíte úplné základy sebeobrany. Dozvíte se, jak se vyhnout 

konfl iktu, jak si bránit svoje hranice nebo jak se zachovat v konfl iktní situaci. 

Přihlášky na machkova@moderni-sebeobrana.cz. Koná se v sálku knihovny. 

Kurzovné 500 Kč.

Loutková scéna Klíček: KOCOUR V BOTÁCH
22. 1. od 15:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 30 Kč, 20 Kč

Maňásková pohádka pro děti v podání loutkového divadla Klíček. Po dobu 

vystoupení bude otevřeno oddělení pro děti.

Bára Vodochodská Machková:
MINIKURZ SEBEOBRANY PRO ŽENY
24. 1. od 17:00 do 19:00 hod., sálek knihovny, kurzovné: 500 Kč

V kurzu se naučíte úplné základy sebeobrany. Dozvíte se, jak se vyhnout 

konfl iktu, jak si bránit svoje hranice nebo jak se zachovat v konfl iktní situaci. 

Přihlášky na machkova@moderni-sebeobrana.cz. Koná se v sálku knihovny. 

Kurzovné 500 Kč.

Připravujeme – Nové LiStOVáNí
S LUKÁŠEM HEJLÍKEM A PAVLEM OUBRAMEM
3. 2.

Právě Lukáš a Pavel  byli ti, kdo téměř před 20 lety vymysleli LiStOVáNí. Měli 

jen přečíst něco z knihy Emila Hakla, ale už tehdy secvičili tvar, kterému je 

žánr scénické čtení do teď nedostačující. Od té doby se LiStOVáNí dostává 

do stále více měst a vrací se vždy s novým a novým titulem.

Upozornění
S ohledem na aktuální vývoj epidemické situace 

v České republice upozorňujeme občany, aby si 

před návštěvou vybrané akce u  pořadatelů ověřili, 

zda se akce skutečně koná a  jaká aktuálně platná 

protiepidemická opatření je třeba při její návštěvě 

dodržovat.
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Den za oknem, když mě vzbudil,

prosvítal v bělavém hávu,

rtuťný sloupec níží studil

a byl čas na ranní kávu

Černou, horkou, překapanou,

v doprovodu kapky skotské,

s ní jdou všechny trable stranou

a ráno je vpravdě božské

Víří vločky v bílém reji,

do kamen přidám pár polen,

krbovky i káva hřejí,

nemohu být nespokojen

Jak se zima dál vyvine,

bude krátká, nebo dlouhá,

sníh vydrží ano, či ne,

to je spekulace pouhá

Být, či nebýt, o to kráčí,

nic už změnit nesnažím se,

k spokojenosti mi stačí

fakt, že ještě probudím se

A když vstanu bez pomoci,

snídám nápoj, který tu je,

v neměnném geniu loci,

spokojenost vygraduje

© Jaroslav Kratěna

Poetické okénko

Zimní spokojenost (P. F. 2022)

Bohoslužby ve městě
ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV

Římskokatolická farnost – Děkanství Dvůr Králové n. L.

kostel sv. Jana Křtitele, Palackého 99 

každou neděli od 8:00 hod. a od 9:30 hod. 

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ

Náboženská obec CČSH ve Dvoře Králové nad Labem

Husův sbor, Legionářská 1311 

každou neděli od 9:00 hod.

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Farní sbor ČCE 

Sbor českobratrský, nám. Odboje 1128 

každou neděli od 9:00 hod.

Pozvánka na hokej
Utkání 2. liga – Sever:

středa 5. 1., 18:00 hod. BK Nová Paka (domácí zápas)

sobota 8. 1., 17:30 hod. Mostečtí lvi (venku)

středa 12. 1., 18:00 hod. HC Wikov Hronov (venku)

sobota 15. 1., 17:00 hod. HC Děčín (domácí zápas)

středa 19. 1., 18:00 hod. HC Vlci Jablonec n. N. (venku)

sobota 22. 1., 17:00 hod. HC Draci Bílina (domácí zápas)

středa 26. 1., 18:00 hod. BK Nová Paka (venku)

sobota 29. 1., 17:00 hod. Mostečtí lvi (domácí zápas)

středa 2. 2., 18:00 hod. HC Letci Letňany (domácí zápas)

Časy utkání jsou orientační, sledujte web www.hcrodos.cz.

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

www.zusdk.cz, 

ředitelka: Vladimíra Matušková, DiS.,

e-mail: info@zusdk.cz, tel.: 603 186 263,

zástupkyně ředitelky: Vendula Skalová, tel.: 734 232 354,

Otevírací doba galerie Otto Gutfreunda: po–pá od 9:00 do 17:00 hod.

LEDNOVÝ KONCERT – ONLINE
27. 1., 18:00 hod., Facebook školy

Ve  čtvrtek 27. ledna se uskuteční pravidelný koncert žáků 

ZUŠ. Koncert bude odvysílán na  facebookovém profi lu školy:

www.facebook.com/ZusRADvorskehoDvurKraloveNadLabem.

KONCERT ŽÁKŮ T. VALTERY VE VIRTUÁLNÍ REALITĚ
31. 1., 18:00 hod., Facebook školy

Srdečně zveme posluchače na malý online koncert 31. ledna v 18:00 hod. 

vytvořený pomocí virtuální reality. Vystoupí někteří žáci, od  nejmladších 

po nejstarší, ze třídy pana učitele Tomáše Valtery, zejména v různých kom-

binacích jako dua, tria, sóla, a také z různých míst, to vše zasazené do vytvo-

řeného virtuálního světa, který bude vycházet zejména z představ žáků. Fa-

cebook školy: www.facebook.com/ZusRADvorskehoDvurKraloveNadLabem.

KURZY PRO DOSPĚLÉ
Od  ledna otevíráme kurzy pro dospělé (hudební, výtvarné, taneční). 

Všechny informace o kurzech a žádost o přijetí do kurzu naleznete na webo-

vých stránkách školy www.zusdk.cz v sekci kurzy pro dospělé.

Až letos první sníh zasype naši zahradu,

bude pomalu čas, za rokem ohlížet se dozadu. 

Byl to rok plný změn, těžký a smutný,

hodně se změnilo, nikdo to nečekal, bylo to nutný? 

Žijeme s pocitem, že se svět zbláznil,

proč nám ten covid naráz všechno tak zazdil.

Kdy se to urovná? Ptáme se dokola,

jestli už nám ze světa zmizí tahle potvora. 

Až budou Vánoce, budeme si přát,

ať rok další přinese, jen co má každý rád. 

Už všeho špatného bylo tu dost,

chceme si tu žít hlavně pro radost. 

S veselou myslí všechno jde snáz,

tak ať nám náladu nezkazí hned první mráz. 

Okna si pokreslí, stromy do peřiny zabalí,

dětem zimní radovánky taky jistě brzy odhalí. 

Kupte si čepice, boty a saně,

jen co sníh napadne, tak hurá na něj. 

Mysl se pročistí, nálada zlepší,

zdraví se posilní, vše bude hned veselejší. 

Radujte se každým okamžikem, mějte se rádi,

kéž nový rok nám vše v dobrém vrátí. 

A až si ten starý rok s novým dveře podá,

kéž nám do života vstoupí nová naděje, vše dobré,

ale hlavně zdraví a pohoda.

Martina Kubelková

Prosincová rozvaha

Čas zimního slunovratu

pomalu se blíží zas

Co znamená to?

Co probudit se má v nás? 

Kdo zamyslí se dnes

nad podstatou vánoční?

Že v tento čas

zrodilo se božstvo sluneční

než křesťané Ježíška 

v kolébce

začali uctívat 

Že slunce nejmíň září

že začíná Slunovrat

a temné síly maj svůj rej 

 Proto talíř prostřený

o Vánocích na stůl dej

pro pocestného nachystej

To kdyby duše zemřelá

v poutníka se zjevila

a návštěvou Tě poctila

Jakou novou ozdůbku

si letos na strom dám? 

Na špičku

hvězdu pěticípou

symbol živlů pěti

Pentagram!

A jednu já daruju

duši mi spřízněné

ať při každém zdobení

stromku

na mne si vzpomene

Ať v tento vánoční čas

najdeme všichni lásku

a pokoru v nás

Nechť ve zdraví příští rok

napečem cukroví zas.

Lenka Petroušová

Vánoční oslavná balada
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Ve Dvoře Králové nad Labem se letos zrodila 
veleúspěšná parta gladiátorských závodníků
Přes překážky ke hvězdám! To je heslo, které mají 

na  krásných modrých dresech královédvorské 

děti, které se v roce 2021 s velkými úspěchy účast-

nily nejrůznějších překážkových, jinak také OCR 

závodů (z anglického Obstacle Course Races).

Kombinace běhu a  nejrůznějších překážek, to 

je pro děti radost a  zároveň obrovská výzva. 

Výhodou je perfektní zajištění překážek řadou 

dobrovolníků, kteří nejmenším dětem pomo-

hou a větší děti povzbudí a dbají o bezpečnost. 

Pokud se dětem překážku nepodaří zdolat, dělá 

se tzv. handicap, což jsou například dřepy či 

angličáky. V každém případě však KAŽDÝ závod-

ník dorazí do cíle a obdrží překrásnou medaili. 

A  to je důvodem, proč ve  velké gladiátorské 

partě mohou být děti rychlé a  šikovné a  záro-

veň děti, kterým závod trvá o  poznání déle. 

Závod si užijí prostě všichni a  případná podi-

ová umístění jsou krásným bonusem navíc. 

Malé děti běží 1 km, velké děti běží 2 km a mají 

těžší překážky. Na  každých závodech tak vždy 

nejdříve malé děti fandí velkým, které startují 

dříve. A  velké děti po  svém závodě běží ještě 

s malými a na trati je povzbuzují. Každé z dětí tak 

na závodech i s prohlídkou trati naběhá mezi 4 až

7 kilometry a ani si to neuvědomují.

Královédvorské děti ale na  závodech, kde 

mnohdy startuje i  600 dětí a  v  každé katego-

rii bývá běžně kolem stovky dětí, nejsou jen 

do  počtu. Ba naopak! Často se díky všestran-

nostnímu sokolskému tréninku rvou se specia-

listy z OCR klubů o umístění na podiu. 

Už několikrát se podařilo ve  vítězství proměnit 

vůbec první start! To se podařilo Emě Hažvové, 

Tomáši Erbanovi a  Honzíkovi Seifrtovi. Medaile 

pravidelně vozí i  Anežka Holanová, které se 

dokonce podařilo v srpnu vybojovat v Klatovech 

titul mistryně republiky. Terezka Grusová, Kája 

Lukášová a  Matěj Holan se pravidelně umísťují 

do desítky a určitě jim to taky brzo cinkne!

Obrovské zlepšení za  rok na  závodech zazna-

menaly Barbora Ježová, Ema Erbanová, Amálka 

Martínková, Kačka Vlčková, Anežka Piklová, 

Sofi nka Šturmová, Kačky Karbanová a Schreibe-

rová, Dan Voborník, Jasmína Alsofy, Saša Řeho-

řová, sestry Poloprudské, celý klan Štěpánů, 

kluci Portychovi a Hubálkovi a další a další. 

Moc děkujeme královédvorským fi rmám ART 

Hostel, Rybárna Flek, Martin Fröde, Rodos 

V+J,  Avatech, Juta a  Bio for you za  příspě-

vek na  výrobu dresů, které náš tým vystřelily 

mezi nejviditelnější týmy na  tratích a  díky kte-

rým si děti uvědomují, že jsou tým, za  který je 

prima bojovat! A  hlavně děkujeme všem tre-

nérům a trenérkám v Sokole, že děti tak skvěle 

připravují!

Jan Holan, organizátor cest na závody

Královédvoráci na Mistrovství ČR v karate vybojovali tři bronzy
Vrchol letošní karatistické sezony – Mistrovství 

České republiky – upořádal Fight Club v městské 

sportovní hale v Českých Budějovicích o prvním 

prosincovém víkendu. Dvoudenního maratonu 

zápasů jednotlivců i  týmů, v  kata i  v  kumite, 

se zúčastnilo 640 závodníků všech věkových 

kategorií.

Hygienická opatření se pomalu, ale jistě stá-

vají nedílnou součástí amatérského sportování 

a nejinak je tomu i v karate. O tom se mohli krá-

lovédvorští karatisté přesvědčit při Mistrovství 

České republiky 2021.

Za  královédvorský klub Karate-Do se zúčast-

nilo 8 závodníků a  závodnic, z  nich čtyři závo-

dili v  sobotu a  čtyři v  neděli. Sobota byla pro 

královédvorské barvy úspěšnější, když se Vero-

nice Mišákové a  Anežce Mládkové podařilo 

vybojovat bronzové medaile ve svých váhových 

kategoriích. Pro ostatní závodníky medailová 

umístění tentokrát zůstala zapovězena. Neděle 

byla vyhrazena kategoriím žáků, kde se o  jedi-

nou medaili, bronzovou, zasloužil Martin Palan, 

rovněž ve sportovním zápasu kumite. Ostatním 

žákům se nezadařilo, a tak se medailová bilance 

za mistrovský víkend zastavila na třech bronzo-

vých medailích.

Všem zúčastněným patří velký dík za  poctivou 

přípravu, předvedené výkony a  vzornou repre-

zentaci královédvorského klubu. Rovněž děku-

jeme městu Dvůr Králové nad Labem za  jeho 

stabilní podporu.

Petr Kocmánek

Karate-Do Dvůr Králové nad Labem, z. s.

Anežka Holanová vybojovala titul mistryně 
republiky ve šplhu na 4,5metrovém laně
Na konci listopadu se v Brně konalo první žákov-

ské Mistrovství republiky ve  šplhu bez přírazu 

na 4,5m laně. Královédvoračka Anežka Holanová 

se na něm stala historicky první mistryní repub-

liky, a to v novém osobním rekordu 6:63 s, kterým 

by mohla bojovat i s dorostenkami a ženami. 

Závodu se zúčastnili i  další závodníci a  závod-

nice ze Sokola Dvůr Králové nad Labem. Kačka 

Schreiberová vybojovala úžasné 5. místo také 

v  osobním rekordu 11:01 s, 7. místo vybojoval 

Michal Lukáš v čase 8:19 s a 8. místo Kája Luká-

šová v čase 14:35 s.

Matěj Holan se sice na republiku nenominoval, 

ale na  souběžné Velké ceně Brna se neztratil 

ani mezi dorostenci a parádně si zlepšil osobák 

na 9:02 s. Všech 5 sokolů má příští rok velmi reál-

nou šanci bojovat o další medaile! 

Sobotnímu Mistrovství republiky předcházel 

ještě páteční závod škol, kde jsme rovněž vybo-

jovali řadu parádních umístění! Na laně 3 metry 

byla nejmladší účastnice Ema Hažvová čtvrtá 

s časem 8:88 s, Barbora Ježová byla pátá s časem 

rovných 9:00 s, Šárka Škarytková šestá s časem 

10:53 s, Nikola Šťastná sedmá s  časem 10:56 s

a  Sofi e Šturmová devátá za  15:08 s  a  bylo to 

úplně poprvé v životě, co na 3m lano vyšplhala! 

Na  laně 4,5 m byl Michal Lukáš na  2. místě 

a  Matěj Holan šestý. Mezi děvčaty vyhrála 

Anežka Holanová, Kačka Schreiberová byla třetí 

a Kája Lukášová čtvrtá. 

Jen kvůli šplhu do Brna ale nejezdíme! Nedílnou 

součástí je ultimátní dvoudenní sportovní mara-

ton, kde si děti mohou vyzkoušet celou řadu 

sportů, sportovních i zábavních atrakcí. Letos bylo 

sice atrakcí méně, ale ještě méně bylo návštěvníků 

akce, takže děti měly haly jen pro sebe a všechno 

si mohly zkoušet až do úplného utahání. 

Jiří Schreiber, trenér 

oddíl šplhu TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem
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TwirlStars Dvůr Králové úspěšně reprezentovaly 
město na své historicky první týmové soutěži! 

Twirlingový tým TwirlStars, který vznikl před pouhým půl rokem, se již pyšní 

prvním velkým úspěchem. V  sobotu 28. listopadu se totiž členky týmu 

zúčastnily celorepublikové soutěže Kolínský pohár, kde se utkaly celkem 

s osmi disciplínami v různých věkových kategoriích ve výkonnostní třídě C. 

Jako první reprezentovala nejen tým, ale také město Dvůr Králové nad 

Labem Eliška Závodná, která startovala v  rytmickém tanečním sóle 

a věkové kategorii Youth, kde získala 6. místo. Ve stejné disciplíně a katego-

rii soutěžila i Lucie Mádlová, která šla na plac jako druhá a získala 5. místo. 

Jako třetí pak startovala Ema Táboříková, která získala 7. místo. 

Následovala věková kategorie Preteen, kde nás reprezentovala Dvoračka 

Tereza Jarolímová a  získala tu příčku nejvyšší – 1. místo a  první zlatou 

medaili z této soutěže pro náš tým. 

Jako sólově předposlední se představila Natálie Pilařová ve  věkové kate-

gorii Junior, kde získala druhou zlatou medaili, a to i ve své kariéře, protože 

historicky první brala na  Národním twirlingovém poháru 2021 ve  Dvoře 

Králové nad Labem. Hned po ní soutěžila ve stejné kategorii jako poslední 

Pavlína Jansová, která získala 4. místo. 

Po  sólech se představilo jediné duo, ve  kterém původně měla soutěžit 

Natálie Pilařová s Viktorií Kokešovou, ale ze zdravotních důvodu pak Viktorii 

nahradila trenérka týmu Eva Beranová a k překvapení všech získala s Natálií 

1. místo, a tedy třetí zlatou medaili pro TwirlStars! 

Eva Beranová nahradila Viktorii i v poslední disciplíně, a to taneční twirlin-

gový tým, kde jsme se umístili na 2. místě a kde také startovala poslední 

členka týmu, Nikola Rousová. 

Z celého srdce bychom chtěli poděkovat městu Dvůr Králové nad Labem, 

které nás v těžkých začátcích fi nančně podpořilo, a my tak měli kde tréno-

vat a zlepšovat se. Další díky patří všem základním školám, které svým žač-

kám poskytly prostory na trénink – ZŠ Podharť, ZŠ 5. května, ZŠ Nemojov 

a ZŠ Strž. Děkujeme všem rodičům, kteří děti podporovali jak nejvíce mohli. 

Děkujeme také Táně Karbanové z  taneční skupiny Angeles za  zapůjčení 

kostýmů a stejně tak Nikole Hrůšové z týmu Kopretinky Dobrovice. Děku-

jeme moc Petře Pokorné za skvěle zorganizovanou soutěž, Romanovi Pila-

řovi za krásné fotografi e a v neposlední řadě trenérce Evě Beranové, která 

nás den před soutěží zachránila a naučila se dvě choreografi e za pár hodin! 

Mnohokrát děkuji! 

Tereza Rejlová, foto: Roman Pilař 

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
na zimním stadionu pod Hankovým domem

L E D E N   2 0 2 2

Veřejné bruslení
Sobota 1. 1. 2022 13:00–14:30 hod.
Neděle 2. 1. 2022 13:00–14:30 hod.
Sobota 8. 1. 2022 16:00–17:30 hod.
Neděle 9. 1. 2022 13:15–14:45 hod.

Neděle 16. 1. 2022 14:00–15:30 hod.

Neděle 23. 1. 2022 13:00–14:30 hod.

Sobota 29. 1. 2022 13:00–14:30 hod.
Neděle 30. 1. 2022 13:00–14:30 hod.

Bruslení s hokejkami
Sobota 1. 1. 2022 11:00–12:15 hod.
Neděle 2. 1. 2022 11:00–12:15 hod.
Neděle 23. 1. 2022 11:00–12:15 hod.

Sobota 29. 1. 2022 11:00–12:15 hod.
Neděle 30. 1. 2022 11:00–12:15 hod.

Změna programu vyhrazena.
Sledujte prosím web www.tsdvur.cz.
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