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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

KRÁLOVÉDVORSKÁ TANČÍRNA
4. 2. od 20:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 100 Kč
Hraje DJ Mirek Novotný. Zazní hudba od  swingu až po  nejnovější hity 
hudební scény v úpravě pro společenské tance.

Divadlo v předplatném: 
MISTROVSKÁ LEKCE – Terrence McNally
15. 2. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 530 Kč, 510 Kč, 490 Kč
Výjimečná žena. Výjimečná umělkyně. Operní diva, která zažila úplný vrchol 
i pád až na dno. Maria Callas – Dagmar Pecková.
Přijďte na  hodinu zpěvu a  života, kde ve  své velké činoherní premiéře 
vystoupí Dagmar Pecková v roli Marii Callas. Spojení, které poodhrne oponu 
světa opery. Režie: Petr Mikeska, hrají herci Městského divadla Mladá Bole-
slav: Dagmar Pecková, Jarmila Vlčková j. h., Veronika Bajerová, Petr Mikeska, 
Zdeněk Dočekal j. h., Matěj Vejdělek.

BACILY A VIRY PORAZÍME
22. 2. od 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 80 Kč
Hudebně vzdělávací a motivační pořad Pavla Nováka pro děti od 3 let.

HVĚZDNÝ POSEL
O životě a díle astronoma Galilea Galilei
23. 2. od 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 90 Kč
Inscenace o životě slavného vědce, matematika, astronoma, fi lozofa a fyzika 
Galilea Galileiho je inspirována stejnojmennou knihou uznávaného autora 
a ilustrátora originálních dětských knih Petra Síse. Loutkovou inscenaci pro 
děti, ale i dospělé o hledání pravdy, lásce ke hvězdám, zvědavosti a vynalé-
zavosti, připravil tým mladé talentované režisérky Anny Klimešové z Naiv-
ního divadla Liberec.

4TET
23. 2. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 690 Kč, 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 koncertu ze 14. ledna, vstupenky zůstávají v platnosti.

471. koncert Kruhu přátel hudby:
IVAN A LUKÁŠ KLÁNŠTÍ – KLAVÍR
24. 2. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 150 Kč
Slovanské tance od  Antonína Dvořáka v  originálním provedení pro čtyři 
ruce. Za klavírem se sejdou dva vynikající pianisté, otec a syn Klánští. Ivan 
Klánský je jedním z  nejvýznamnějších českých pianistů současnosti, jeho 
syn, klavírní virtuóz Lukáš Klánský, patří k nejvýznamnějším a nejžádaněj-
ším českým klavíristům mladé generace. Koncerty klavíristů Klánských jsou 
pro svou ukázkovou souhru, radostnou atmosféru a  úhozovou kultivova-
nost zcela unikátním zážitkem. Mnohaleté zkušenosti světově uznávaného 
klavíristy Ivana Klánského doplněné mladým elánem Lukáše Klánského 
nadchly mnohé publikum.  
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Upozornění pro občany
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.

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.

SOUTĚŽE ZUŠ
7. 2. a 14. 2.
Pro letošní školní rok vyhlásilo MŠMT soutěže základních uměleckých škol 
ve  hře na  dechové nástroje, bicí nástroje, ve  zpěvu a  pro taneční obor. 
V  každé z  těchto soutěží bude mít naše škola zastoupení. Již 7. února se 
uskuteční školní kolo soutěže ve zpěvu a o týden později 14. února odjedou 
naši zpěváci a zpěvačky do okresního kola soutěže ve zpěvu, které se koná 
v ZUŠ v Úpici. Přejeme hodně úspěchů!

ÚNOROVÝ KONCERT (ONLINE)
24. 2., 18:00 hod., Facebook školy
Další z  pravidelných koncertů žáků hudebního oboru se opět usku-
teční online. Odkaz na  koncert bude vložen na  facebookový profi l školy
www.facebook.com/ZusRADvorskehoDvurKraloveNadLabem.

DECHOVÝ KONCERT (ONLINE)
25. 2., 18:00 hod., Facebook školy
Vážení posluchači, rádi bychom vás pozvali na  koncert žáků Tomáše 
Valtery, Simony Hučíkové a  Vlasty Siřišťové, který proběhne online for-
mou (videokoncert) a  můžete jej v  daný termín zhlédnout na  Facebooku
ZUŠ R. A. Dvorského. Zaposlouchejte se do skladeb vážných i populárních 
a potěšte své srdce výkony našich žáků.

O kurzy pro dospělé v ZUŠ
je velký zájem
Mám radost, že se splnily mé plány a ZUŠ v rámci doplňkové činnosti posky-
tuje vzdělávání napříč generacemi. Kurzy se naplno rozběhly druhý led-
nový týden a největší zájem je o základy kresby a malby, tanec, hru na klavír 
a kytaru. Kurzy budou stále pokračovat a jejich zahájení je vždy na domluvě.
Nabídku kurzů naleznete na  webu školy www.zusdk.cz/kurzy-pro-dospele/ 
a můžete se přihlásit kdykoli během roku. 
Těšíme se na další zájemce.

Vladimíra Matušková, ředitelka ZUŠ R. A. Dvorského
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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. Masaryka 59 
(vchod OŽP),
e-mail: info@mc-zirafa.cz,
www.mc-zirafa.cz,
Fb: mc-zirafa, tel.: 773 292 033

Milí rodiče,
i v měsíci únoru vás srdečně zveme do našeho 
mateřského centra. Pro ty z  vás, kteří si chtějí 
popovídat, nechat své děti pohrát a vydovádět, 
je v pondělí, čtvrtek a pátek dopoledne otevřená 
volná herna. Ať už se domluvíte s kamarádkami, 
nebo přijdete jen tak, rádi vám uvaříme čaj nebo 
kávu a můžete u nás se svými dětmi strávit pří-
jemný čas.
V pondělí odpoledne vám pro děti od 3 let nabí-
zíme kroužek Hrátky s angličtinou.
V úterý 1. února dopoledne proběhne podpůrná 
skupina pro maminky s  laktační poradkyní 
a poporodní dulou.
Každou středu dopoledne máte možnost využít 
v  Žirafce hlídání dětí s  programem podobným 
tomu v mateřské škole.
Aktuální informace o  programu naleznete 
na našem FB a webu. Máte-li dotazy, neváhejte 
nás kontaktovat.

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).

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.

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  fa-
cebookovém profi lu i webu).

únor 2022

1. 19:00 WEST SIDE STORY, (12), drama/muzikál, USA, titulky 156 min. 100 Kč

2.–3. 17:30 KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ, komedie/fantasy, USA, dab. 125 min. 120 Kč

5.–6. 19:00 SRDCE NA DLANI, komedie, ČR 95 min. 140 Kč

8. 19:00 HRANICE ODVAHY
válečný/dobrodružný, Norsko, dabing, ART 95 min. 110 Kč

9. 14:00 Promítání nejen pro seniory:
MATKY, (12), komedie/romantický, ČR 95 min. 60 Kč

9.–10. 19:00 ZLATO, (15), thriller, Austrálie, titulky 94 min. 130 Kč

12.–13. 16:30 TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2, pohádka, ČR 100 min. 140 Kč

12.–13. 19:00 VEM SI MĚ, (12), romantický, USA, titulky 112 min. 140 Kč

15. 19:00 JE SUIS KARL, (15), drama/thriller, SRN, titulky, ART 126 min. 120 Kč

16.–17. 19:00 SMRT NA NILU, (12), krimi/thriller, USA, titulky 135 min. 130 Kč

19.–20. 16:30 MOJE KRÁSNÁ PŘÍŠERKA, animovaný, Rusko, dabing 100 min. 120 Kč

19.–20. 19:00 V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE MÁM, komedie, ČR/SR 117 min. 130 Kč

22. 19:00 MARGRETE – KRÁLOVNA SEVERU
(15), drama/historický, Dánsko/koprodukční, titulky, ART 120 min. 110 Kč

23.–24. 19:00 MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST, (12), komedie, ČR 102 min. 140 Kč

26.–27. 16:30 HAFTAŇAN A TŘI MUŠTERIÉŘI
animovaný, Španělsko, dabing 84 min. 120 Kč

26.–27. 19:00 MOONFALL, akční/sci-fi , USA/Čína/VB, titulky 130 min. 140 Kč

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

Městské muzeum zve na foto workshop

sobota 19. 2., 9:00–17:00 hod., městské muzeum
Pod vedením profesionálního fotografa Roberta 
Vana si vyzkoušíte fotografování portrétu či gla-
mouru v  přirozeném světle. Čeká vás den plný 
inspirace, zážitku z  nevšedního fotografování 
a zároveň si hned na místě prakticky ověříte zna-
losti získané během workshopu. Akce proběhne 
v prostorách městského muzea a je vhodná pro 
začátečníky či pokročilejší fotografy. 
Obsah workshopu: úvod lektora, jak fotogra-
fovat portrét, glamour, jaké jsou časté chyby 
při focení a  jak se jich vyvarovat, fotografování 
a  komunikace s  modelem. Účastník obdrží 
Osvědčení o absolvování kurzu.
Důležité informace: doporučujeme digitální 
fotoaparát, abyste mohli vidět své fotografi e oka-
mžitě, případně mobil s možností nastavení ISO, 
času a clony. Stativ či dálková spoušť nejsou pod-
mínkou. Počet účastníků workshopu je omezen.
Přihlášky: zasílejte prosím  e-mailem. Jako před-
mět e-mailu zvolte „Registrace na  workshop“ 
a  do  textu e-mailu uveďte všechny následující 
informace: jméno a  příjmení, bydliště, telefon
a e-mail. 
Kontakt pro zaslání přihlášek a  více info:
romana.parmova@seznam.cz, tel.: 603 201 052. Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem

„Portrét a Glamour“ s Robertem Vano
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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  dioramatu města s  kolejištěm a  pohyblivými 
vlakovými soupravami. Dále se představí také vlastní tvorba vlakových sou-
prav, modely leteckého a raketového provozu (NASA Discovery) a vybrané 
tovární sety – ediční modely za posledních 25 let, fi lmová tvorba, válečná 
zóna robotů z edice Lego® Bionicle® a Hero Factory, ale také další zajímavé 
exponáty ze sbírkových fondů projektu Svět kostiček®. Pro nejmenší stavi-
tele bude ke  zhlédnutí část rozsáhlé sbírky kousátek, chrastítek, kostiček, 
minifi gů a hraček z dnes již nevyráběné edice Lego® Baby Primo®. 

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. Malířskou tvorbu Františka J. Kalenského doplní 
řada plastik a zajímavých dokumentů ze života umělce a mapující přátelství 
s Václavem Havlem.

Komentovaná prohlídka výstavy:
FRANTIŠEK KALENSKÝ – UMĚNÍ V CIZINĚ
9. 2., od 17:00 hod., výstavní sál ve Staré radnici, vstupné: 50 Kč
Zveme zájemce a  přátele Františka J. Kalenského na  komentovanou pro-
hlídku jeho výstavy. Průvodce bude autor výstavy, který návštěvníky 
seznámí se svými díly i s okolnostmi jejich vzniku. 
Počet účastníků komentované prohlídky je omezený. Pokud máte zájem, 
rezervujte si místo na tel.: 499 623 800 nebo na e-mailu info@muzeumdk.cz.

Výstava: ROBERT VANO
18. 2. – 12. 3., výstavní sál ve Staré radnici, vstupné: 80 Kč, 40 Kč
Vnímaní ostrosti či neostrosti ve fotografi i je zcela subjektivní. I proto existují 
různé fotografi cké přístupy. Mnohé z nich se snaží autory a jejich díla zařa-
zovat do kategorií a diktovat pravidla „správné“ fotografi e. Ta však ve skuteč-
nosti neexistují. Jak Robert Vano říká: „Podstatný je vždy výsledek.“ Obraz, 
který by měl v člověku zanechat emoci bez ohledu na to, zda je rozmazaný 
nebo ne. Pro světoznámého fotografa Roberta Vana je typická neostrost. 
I díky ní jeho snímky připomínají malby starých mistrů. Není tajemstvím, že 
jedním z nich chtěl také být. Robert Vano vždy toužil malovat jako Amedeo 
Modigliani. Nakonec se stal mistrem fotografem, který se svému řemeslu 
věnuje přes čtyřicet let.
Robert Vano se narodil ve slovenských Nových Zámcích. Po maturitě v roce 
1967 místo nástupu na vojnu emigroval přes Jugoslávii a Itálii do Spojených 
států. Je především módní a reklamní fotograf. Fotografuje černobílé por-
tréty a akty na klasický fi lm a používá také už málo používanou techniku pla-
tinotypie. Spolupracuje se světovými značkami, vede workshopy „Daylight 
nude“. Nejraději fotografuje při denním světle.

Vernisáž výstavy a beseda s Robertem Vano
Vernisáž proběhne v  pátek 18. února od  17:00 hod. ve  výstavním sále 
na Staré radnici ve Dvoře Králové nad Labem. Po vernisáži bude následovat 
Beseda s Robertem Vano od 18:00 hod. Na besedě budou k prodeji knihy 
s podpisem autora. Vstupné na besedu je 100 Kč.
Konání vernisáže i besedy se bude řídit platnými nařízeními vlády.

Workshop „Portrét a Glamour“ s Robertem Vano
V sobotu 19. února od 9:00 do 17:00 hod. Pozvánku najdete na str. 2.

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

Pololetní prázdniny:
POLOLETKY S JEDNIČKOU
4. 2., 8:00–16:00 hod., cena: 270 Kč
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: pře-
zůvky, vhodné oblečení do budovy a ven, pracovní oděv, svačinku a pití. 
Bližší informace u Sylvie Černotové.

Jarní prázdniny:
AQUAPARK A MUZEUM KOUZEL
28. 2., 7:40–16:00 hod., cena: bude upřesněna, přihlášky do 21. 2.
Odstartuj s námi jarní prázdniny výletem do Pardubic! Nejprve navštívíme 
Aquacentrum, kde se můžeš těšit na divokou řeku, člunový tobogán, který 
se sjíždí na nafukovacích kruzích, trojskluzavku nebo horolezeckou stěnu 
s pádem přímo do vody. Odpoledne se přesuneme do Muzea kouzel, kde 
nás čeká kouzelnické vystoupení, uvidíme několik kouzel na jevišti a kouzla 
z blízka. Akce je určena pro plavce od 6 do 15 let (děti od 12 let se musí 
prokázat PCR testem z  odběrového místa ne staršího než 72 hodin, cer-
tifi kátem o očkování nebo prodělané nemoci). Kapacita je omezena! Sraz 
na  vlakovém nádraží, návrat tamtéž. S  sebou: pití a  svačinu na  celý den, 
plavky (pánské mohou být kraťasy bez kovových částí), ručník, sáček na 
mokré plavky, hřeben, sprchový gel/šampon, kartičku pojišťovny, rukavice, 
zimní čepici, šálu, kapesné (např. na občerstvení, upomínkové předměty 
a  kouzla), děti nad 12 let certifi kát o O/T/N. Více info u Veroniky Málkové.

POJĎ SI S NÁMI HRÁT!
1. 3., 8:00–16:00 hod., cena: bude upřesněna, přihlášky do 21. 2.
Na druhý den jarních prázdnin je pro všechny děti od 6 let připravena akce 
plná her a  zábavy. Vyzkoušíš si spoustu deskových a  společenských her 
různého zaměření. Hry budeme volit podle zájmu a budou proloženy i růz-
nými pohybovými aktivitami na zpestření. Kapacita je omezena! S sebou: 
přezůvky, svačinu a pití. Bližší informace u Veroniky Málkové.

DOBRODRUŽNÁ SKALNÍ VÝPRAVA LESEM KRÁLOVSTVÍ
1. 3., cena: bude upřesněna, přihlášky do 21. 2.
Prázdninový den využijeme k výletu do lesa Království, který nabízí hezkou 
přírodu a zejména zajímavé skalní útvary. Věříme, že budete překvapeni, co 
je tu k vidění. Nejen známější Slučí a Buddhovy kameny, ale i několik jeskyní 
potkáme během naše putování z Hájemství, kolem Srnčího kopce a podél 
Martinské stěny. Průvodce nám bude dělat lesník, a tak se dozvíte i zajíma-
vosti ze života divoké fauny. Oběd bude zajištěn v restauraci v Nemojově. 
Cestu na  Hájemství a  část cesty zpět absolvujeme linkovým autobusem. 
Výlet je určen pro děti od 9 let. Podmínkou konání akce je minimální účast 
12 dětí! Na sebe vhodné oblečení a obuv do terénu dle počasí. S  sebou: 
malé občerstvení, kapesné, baterku. Info a přihlášky u Vladimíra Jiřičky.

TVOŘIVÁ DÍLNIČKA
2. 3., 8:00–16:00 hod., cena: 250 Kč, přihlášky do 21. 2.
Pro holky a kluky od 6 let připravila Jednička v rámci jarních prázdnin Tvoři-
vou dílničku. Společně si vytvoříme krásné dekorace a chybět nebudou ani 
hry a soutěže. S sebou: přezůvky, zástěru nebo starou košili, svačinu a pití, 
bližší informace u Terezy Dobiášové.

FILMOVÝ ATELIÉR NONSTOP
2.–4. 3., podrobnosti na letácích, v DDM Jednička 
Tři dny a dvě noci s námi můžou strávit zájemci o kameru a mikrofon. Na děti 
čeká natáčení fi lmu podle vlastního scénáře a postprodukční aktivity. Pro-
gram bude dále zahrnovat aktivity na moderátorské a animátorské téma, 
hry a mnoho dalšího. Podrobnosti s ohledem na aktuální protiepidemická 
opatření (místo konání, doprava a program) na letácích a v DDM Jednička.

Připravujeme na březen:
12. 3.: Sobotní keramika – modelování;  18.–19. 3.:  Juniorfi lm.
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Pozvánka na hokej
Utkání 2. liga – Sever:
sobota 5. 2., 17:00 hod. HC Letci Letňany (venku)
středa 9. 2., 18:00 hod. HC Wikov Hronov (domácí zápas)
sobota 12. 2., 18:00 hod. HC Děčín (venku)
středa 16. 2., 18:00 hod. HC Vlci Jablonec n. N. (domácí zápas)
sobota 19. 2., 15:00 hod. HC Draci Bílina (venku)
pondělí 21. 2., 18:00 hod. HC Draci Bílina (domácí zápas)
středa 23. 2., 18:00 hod. BK Nová Paka (domácí zápas)
sobota 26. 2., 17:00 hod. Mostečtí lvi (venku)
Časy utkání jsou orientační, sledujte web www.hcrodos.cz.

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.

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
na zimním stadionu pod Hankovým domem

Ú N O R   2 0 2 2
Veřejné bruslení

Pátek 4. 2. 2022 13:00–14:30 hod.
Sobota 5. 2. 2022 14:45–16:15 hod.
Sobota 12. 2. 2022 13:00–14:30 hod.
Neděle 13. 2. 2022 17:00–18:30 hod.

Sobota 19. 2. 2022 16:00–17:30 hod.
Neděle 20. 2. 2022 13:15–14:45 hod.

Sobota 26. 2. 2022 14:45–16:15 hod.
Neděle 27. 2. 2022 13:15–14:45 hod.
Pondělí 28. 2. 2022 13:00–14:30 hod.

Bruslení s hokejkami
Pátek 4. 2. 2022 11:00–12:15 hod.
Sobota 5. 2. 2022 16:45–18:00 hod.
Sobota 12. 2. 2022 11:00–12:15 hod.
Sobota 26. 2. 2022 16:45–18:00 hod.
Pondělí 28. 2. 2022 11:00–12:15 hod.

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

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

Výtvarná soutěž: ČERNOBÍLÉ OBRÁZKY NA TÉMA
SVĚT BOŽENY NĚMCOVÉ 
do 15. 6., obrázky zasílejte na adresu knihovny a knihovna@slavoj.cz
Dne 21. ledna uplynulo 160 let od  úmrtí spisovatelky Boženy Němcové. 
Připomeňme si spisovatelku, jejíž jméno máme spojeno s  pohádkami, 
pověstmi i povídkami. Podívejme se do míst, kde strávila svůj život. Černo-
bílé obrázky ztvárněné jakoukoliv technikou zasílejte na adresu knihovny 
nebo na  e-mail knihovna@slavoj.cz. Nejpovedenější obrázky formátu A3, 
A4 budou ohodnoceny věcnými cenami a  vybrané otištěny ve  sborníku 
vydaném na podzim roku 2022.

PLAVEŠ VE ŠKOLE?
od 7. 2., každé pondělí od 15:00 hod.
Plaveš ve škole? Přijď do knihovny. Každé pondělí od 15:00 do 17:00 hod. 
budou v  dětském oddělení připraveni studenti gymnázia, kteří ti dobro-
volně pomohou právě s tím, co ti nejde nebo co si chceš procvičit.

Nové LiStOVáNí s Lukášem Hejlíkem a Pavlem Oubramem:
KDYŽ PANDA TANČÍ (James Gould-Bourn) 
3. 2. od 20:00 hod., sál Špýcharu městského muzea, vstupné: 120 Kč
Podaří se Dannymu vyhrát hlavní cenu a získat zpět důvěru jediného syna? 
Koná se v městském muzeu.

KRÁLOVÉDVORSKÉ KNIHOMRNĚ
8. 2. od 10:00 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 si užijeme 
spoustu zimních radovánek.

Bára Vodochodská Machková:
MINIKURZ SEBEOBRANY PRO ŽENY
9. 2. 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. 

MEZINÁRODNÍ DEN DAROVÁNÍ KNIH: pondělí 14. 2.
Udělejte radost a věnujte knihu někomu z vašeho okolí. Svátek myslí přede-
vším na děti a jejich vztah ke čtení, ale dobrá knížka určitě potěší každého.

Pohádkoterapie: DETEKTIVOVÉ – kniha Zuzany Pospíšilové
14. 2. od 13:30 hod., sálek knihovny, vstupné: zdarma
Kniha Detektivové vypráví o pětici chlapců, kteří se snaží vyřešit detektivní 
zápletku. Objevením klíčových důkazů nenechají naši hrdinové policii 
na  holičkách. Příběh děti seznámí s  prací detektiva a  ty se naučí sestavit 
tzv. identikit. Program je určen pro děti od 7 let. Koná se v sálku knihovny. 

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE KNIHOVNY
14.–25. 2., rezervace termínu na tel.: 499 318 321 
Akce, při které obdrží malí čtenáři svůj první čtenářský průkaz. Slavnostní 
ceremoniál za účasti krále Abecedníka I. nebo královny Abecedky I. a jejich 
pohádkových pomocníků bude probíhat v sálku knihovny. Termín je nutné 
předem domluvit osobně v oddělení pro děti nebo na tel. 499 318 321.

Loutková scéna Klíček: JANKA A DRAK KRUŤÁK
19. 2. od 15:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 30 Kč, 20 Kč
Maňásková pohádka pro děti z široké nabídky divadla Klíček.

ANKETA DĚTÍ O NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHU ROKU 2021
do 20. 2., hlasujete na: knihovna@slavoj.cz
Vyberte svou nejoblíbenější dětskou knihu vydanou v roce 2021. Hlasujte 
na knihovna@slavoj.cz nebo vyplňte anketní lístek v oddělení pro děti.

Kateřina Karásková: KDE ŽENY VLÁDNOU
23. 2. od 17:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 50 Kč
Kulturně-cestopisná přednáška s  projekcí zavede posluchače do  míst, 
kde jsou za  slabší pohlaví považováni muži. Ženy nad nimi vynikají 
v  logickém uvažování i  v  matematice. Jsou schopnějšími obchodnicemi 

a  manažerkami. Děti dostávají příjmení po  matkách a  majetek dědí 
výhradně dcery. Navštívíme Zapotécké indiány z Tehuantepecké šíje v již-
ním Mexiku, národ Minangkabau na  indonéské Sumatře a  nenápadné 
Khásíy na  severovýchodě Indie, u  kterých došla ženská nadvláda až tak 
daleko, že za  emancipaci bojují muži. Přednáška je postavena na  zábav-
ných a  inspirativních historkách. Fotky, malby, videa a  hudba dokreslují 
atmosféru setkání s místními lidmi. Animované ilustrace vysvětlují základní 
rysy každého kmene.
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