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

PLES ABSOLVENTŮ TANEČNÍCH 
9. 1. od 20:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 200 Kč
Hraje skupina Reflex pod vedením S. Čtvrtečky.

KYTICE – Hra v předplatném
13. 1. od 19:00 hod. a 14. 1. od 10:00 hod., sál Hankova domu 
vstupné: 280 Kč, 260 Kč, dopolední představení pro studenty: 60 Kč
Jevištní podoba proslulé sbírky balad K. J. Erbena v podání Klicperova diva-
dla Hradec Králové. Výsostná poezie s romantickým odérem i hovorovou 
patinou. Svět magických balad i moudrostí našich předků, téma viny, trestu 
a danosti zákonů lidských i přírodních.

XXVI. REPREZENTAČNÍ PLES HANKOVA DOMU
15. 1. od 20:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 400 Kč
Hudba Lucky Band Hradec Králové, předtančení TAK Dance Krok Hradec 
Králové, host večera – Alexander Zoltán – Skleněná harfa a One man band 
– neobvyklé hudební vystoupení. Rarita zvládnutá pouze pěti lidmi na 
světě. Výběr hudby od J. S. Bacha přes Beatles, k Abbě a Led Zeppelin, hraný 
dotyky prstů přes okraje vodou naladěných sklenic. Ke klavíru v salónku 
usedne Richard Pogoda.

TANEČNÍ SOUTĚŽ SVAZU UČITELŮ TANCE O CENU 
HANKOVA DOMU
16. 1. od 10:00, sál Hankova domu, vstupné: 100 Kč, 50 Kč
Soutěž se koná pod záštitou starosty města Ing. Jana Jarolíma.

TANEČNÍ SOUTĚŽ ČESKÉHO SVAZU TANEČNÍHO 
SPORTU O CENU HANKOVA DOMU
17. 1. od 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 100 Kč, 50 Kč
Soutěž se koná pod záštitou starosty města Ing. Jana Jarolíma.

MATYÁŠ NOVÁK – KLAVÍRNÍ RECITÁL – 430. koncert KPH
21. 1. od 19:00 hod., salónek Hankova domu, vstupné: 130 Kč 
Šestnáctiletý talentovaný klavírista, laureát Concertina Praga.

SVATEBNÍ EXPO 2016
27. 1. od 18:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 130 Kč, předprodej: 100 Kč
Společenská akce zaměřená hlavně na nevěsty a jejich „den D“, nabídka kva-
litních služeb, ukázky nových možností v různých oborech – pohostinství, 
floristika, móda... Opět se můžete těšit na módní přehlídky, kadeřnickou 
show a letos nově i na vazbu svatební kytice přímo na pódiu.
Akci předchází miniveletrh cca od 16:00 hod.

„BIGBÍT“ 
28. 1. od 8:30 a 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 50 Kč
Hudební pořad přerovské skupiny Travellers pro děti základních škol.

PLES FIRMY EUROLIFT CZ, S. R. O.
29. 1. od 20:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 280 Kč
Hraje Levou rukou band Nová Paka.

Městské muzeum
út–pá: 9:00–12:00 hod. a 13:00–16:00 hod.
so–ne: 13:00–17:00 hod.
www.muzeumdk.cz

POZNÁVEJ SE
5. 10. 2015 – 17. 1. 2016, výstavní sál v budově Špýcharu
vstupné: 80 Kč, 40 Kč
Putovní výstava je kombinací hry, zábavy a poučení. Na šedesáti exponá-
tech zapůjčených z  libereckého centra vědy a  zábavy iQlandie si mohou 
návštěvníci vyzkoušet, jak funguje lidské tělo a  smysly, ale také jak nás 
mohou smysly klamat. Chcete si posedět na hřebících jako fakír, pokusit se 
sestavit lidské tělo, vyzkoušet pevnost své ruky, otestovat vlastní čich, zjistit 
citlivost svého sluchu, poznat rychlost své reakce i sílu svého stisku? Už jste 
někdy viděli kompletní otisk svého těla, měli možnost si vyzkoušet Brail-
lovo písmo, projít se na chůdách či projet se na pedálu? Změřit si můžete 
hlasitost výkřiku, hloubku předklonu, rozpětí rukou, elektrický odpor svého 
těla či krevní tlak. To vše a mnoho dalšího je součástí putovní interaktivní 
výstavy Poznávej se.

SOUTĚŽ „VYMÁČKNI SE!“
Městské muzeum Dvůr Králové nad Labem vyhlašuje fotografickou soutěž 
pro návštěvníky výstavy Poznávej se. Podrobná pravidla a návod, jak se sou-
těže zúčastnit, naleznete na  facebookových a  webových stránkách měst-
ského muzea www.muzeumdk.cz.

LUBOŠ ZVIČINA: RETRO I SOUČASNOST 
28. 1. – 28. 2., výstavní sál v budově Špýcharu
Zveme na multimediální výstavu Luboše Zvičiny pořádanou k jeho osmde-
sátým narozeninám. Vystavená budou díla jak z počátků jeho tvorby, tak i ta 
nejnovější. A protože se jedná o multimediální výstavu, mohou návštěvníci 
zhlédnout nejen kresby, grafiky, plastiky, nebo medaile, ale i  filmy a  ani-
mace, které svou hudbou doprovodila jeho vnučka Monica Dvorak.
Královédvorský rodák a  občan Lubomír Dvořák je známý pod malířským 
pseudonymem Luboš Zvičina. V  části výstavy nazvané Retro malíř před-
staví i  své začátky z  času hledání současného stylu, do  něhož postupně 
pronikal. Vystavené práce ho zdařile představují nejen jako zkušeného kres-
líře a  medailéra, ale i  svérázného krajináře, často přezdívaného Rousseau 
z Krkonoš, který dozrával v tvrdých horských podmínkách, a své milované 
Krkonoše přenesl i do filmové tvorby.

DOKUMENTÁRNÍ FILM: KREV V MOBILECH
21. 1. od 18:00 hod., přednáškový sál v budově Špýcharu, vstupné: dobrovolné
Napadlo vás někdy, že se ve vašem mobilu mohou skrývat vzácné minerály 
potřísněné krví obětí války v Demokratické republice Kongo? A že každým 
zavoláním nepřímo podporujete největší válečný konflikt od  doby druhé 
světové války, kterému za posledních patnáct let padlo za oběť pět milionů 
lidí? Ne, to není žert, bez vzácných minerálů, jejichž drtivá většina pochází 
z ilegálních dolů v této zemi, by se totiž váš mobil neobešel. Dánský režisér 
Frank Piasecki Poulsen své pátrání začíná na Světovém mobilním kongresu 
v Barceloně. Ke svému zděšení zjišťuje, že mu žádný z výrobců nemůže zaru-
čit, že právě jeho mobily nemají s nelítostnou válkou o naleziště minerálů 
v Demokratické republice Kongo nic společného. Vypraví se proto na místo 
činu a po náročné cestě se dostává do jednoho z největších dolů v regionu 
v konžské Bisie. Dětská práce, prostituce nezletilých dívek, smrt pod závalem 
a přestřelky mezi členy místních gangů jsou zde každodenní realitou. Stejně 
jako všudypřítomná korupce v celé Demokratické republice Kongo.
Režie: Frank Piasecki Poulsen / Dánsko, Německo / 2010 / 82 min.
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Kino Svět www.kino-svet.cz nebo tel.: 499 320 403 
e-mail: kino.svet@tiscali.cz

2.–3. 19:00 BOD ZLOMU (v so 3D), (12), akční/krimi, USA, titulky 115 min. 2D: 110 Kč 
3D: 150 Kč

5. 19:00 KRÁLOVÉ HOR, dobrodružný, Rakousko, dabing, ART 97 min. 110 Kč

6.–7. 19:00 UŽ TEĎ MI CHYBÍŠ, (12), komedie/drama/romantický, VB, tit. 112 min. 100 Kč

9.–10. 16:00 ŽABÁK RIBIT, animovaný/rodinný, USA, dabing 88 min. 115 Kč

9.–10. 19:00 JOY, životopisný, USA, titulky 124 min. 110 Kč

12. 19:00 GRAVITATION, (12), dokument/sportovní, ČR, ART 99 min. 110 Kč

13.–14. 19:00 LES SEBEVRAHŮ, (15), horor, USA, titulky 85 min. 130 Kč

16.–17. 19:00 REVENANT ZMRTVýCHVSTÁNÍ, (15), drama/western, USA, tit. 151 min. 120 Kč

17. 16:00 SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 2, animovaná pohádka, Rus., dabing 78 min. 100 Kč

19. 19:00 ZKÁZA KRÁSOU, dokumentární, ČR, ART 90 min. 80 Kč

20.–21. 19:00 MUZIKÁL ANEB CESTY KE ŠTĚSTÍ, (12), hudební/taneční, ČR 85 min. 120 Kč

23.–24. 16:00 LEDOVÁ SEZÓNA, animovaná komedie, USA/Indie, dabing 86 min. 110 Kč

23.–24. 19:00 LÍDA BAAROVÁ, (12), životopisný/drama, ČR 110 min. 120 Kč

26. 19:00 DHEEPAN, (15), drama, Francie, titulky, ART 109 min. 90 Kč

27.–28. 19:00 ROOM, (15), drama, Irsko, titulky 118 min. 100 Kč

30.–31. 16:00 ALVIN A CHIPMUNKOVÉ: ČIPERNÁ JÍZDA
animovaný/rodinný, USA, dabing 86 min. 125 Kč

30.–31. 19:00 TAJEMSTVÍ JEJICH OČÍ, (15), thriller, USA, titulky 111 min. 110 Kč

Program Kina Svět na měsíc leden najdete na internetových stránkách www.kino-svet.cz.

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

PRAVIDELNý 
PROGRAM
pondělí, čtvrtek, pátek: 9:00–
12:00 hod. 
V  pondělí 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
každou středu 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 příprava, kojení, péče o  dítě). 
Nutno objednat. Cena: 80 Kč (masáže + cvi-
čení), samostatně 50 Kč. Mgr.  J. Bartoňová,  
tel.: 606 171 014.

BESEDA S ŽIRAFKOU 
čtvrtek  14. 1., od 10:00 hod., vstupné: 30 Kč
Beseda s Mgr. Janou Bartoňovou na téma „Rituály 
u dětí“. Jak dítě usíná, jaké má stravovací návyky 
a jiné, určitě vám poradíme se sebemenším pro-
blémem. Zároveň bude otevřena hernička pro 
nejmenší.

ZMĚNY V MC ŽIRAFA
Od  nového roku dochází ke  změně vedení MC 
Žirafa, připravujeme změnu v  programech, 
například cvičení dětí s  maminkami, pravidelně 
zařadíme kosmetické a  masážní procedury, díl-
ničky pro kreativní tvoření. Přejeme úspěšný 
vstup do nového roku a těšíme se na vás.

HC Rodos Dvůr Králové
PřIJĎTE FANDIT NA HOKEJOVÉ ZÁPASY 
Leden 2016 čas  soupeř
6. 1.  od 18:00 hod. Stadion Nový Bydžov (venku)
10. 1.  od 17:00 hod. HC Jičín
13. 1.   od 18:00 hod.  TJ Sp. Nové Město n. M.
17. 1.   od 17:00 hod. HC Jaroměř (venku)
20. 1.  od 18:00 hod. BK Nová Paka
24. 1.   od 17:00 hod. SK Třebechovice p. O.
27. 1.  od 18:00 hod. HC Náchod (venku)
31. 1.  od 17:00 hod. Stadion Nový Bydžov

Loutkové pohádky
Oklamaný hastrman
neděle 10. 1. od 16:00 hod., přednáškový sál v budově Špýcharu měst-
ského muzea, vstupné: dobrovolné
Loutková pohádka pro nejmenší děti v podání divadélka Zvoneček.

Zimní pohádky
sobota 16. 1. od 16:00 hod., sálek městské knihovny, vstupné: 20 Kč, 10 Kč
Maňásková pohádka. Po dobu vystoupení bude otevřeno oddělení pro děti.

Na stříbrné pavučině
neděle 24. 1. od 16:00 hod., přednáškový sál v budově Špýcharu měst-
ského muzea, vstupné: dobrovolné
Loutková pohádka pro nejmenší děti v podání divadélka Zvoneček.

ZUŠ R. A. Dvorského
náměstí T. G. Masaryka 83, Dvůr Králové n. L.;  
www.zusdk.cz, 
ředitelka: Mgr. Ivana Černá: cerna@zusdk.cz,  
tel.: 499 321 035, 
zástupkyně ředitelky: Vladimíra Matušková, DiS., tel.: 603 186 263
Otevírací doba galerie O. Gutfreunda: po–pá od 9:00 do 17:00 hod.

BARVY ŽIVOTA – výstava
do 11. 1., pondělí–pátek 9:00–17:00 hod., galerie Otto Gutfreunda
Ve školní galerii Otto Gutfreunda se koná výstava žáků výtvarného oboru 
naší školy na téma Barvy života.

NÁVRAT – Vernisáž výstavy
14. 1. od 18:00 hod., galerie Otto Gutfreunda
Zahájení výstavy Návrat malíře Aleše Malého, která bude probíhat od 
15. ledna do 12. února v galerii Otto Gutfreunda. Slovem provede Ladislav 
Peřina, zahraje Anežka Skurčáková.

LEDNOVý KONCERT 
25. 1. od 18:00 hod., sál školy
Další z pravidelných koncertů, na kterém vystoupí žáci hudebního oboru. 
Slovem provedou žáci oboru literárně-dramatického.

Zaměstnanci ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem přejí všem 
čtenářům Novin královédvorské radnice šťastný a  zdravý nový rok 
2016.
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Městská knihovna
Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové n. L.,
Tylova 512; www.slavoj. cz,
e-mail: knihovna@slavoj.cz,
tel.: +420 499 320 157, 721 390 348, 606 531 153

ANKETA SUK – čteme všichni, 1. 1. – 15. 3.
23. ročník ankety o nejoblíbenější a nejčtenější knihu daného roku určenou 
dětem. Která kniha vydaná v  roce 2015 zvítězí tentokrát? Hlasovací lístky 
jsou k dispozici v oddělení pro děti a na webu knihovny. Všechny odpovědi 
budou slosovány. Pět výherců pojede na  vyhodnocení ankety do  Památ-
níku národního písemnictví v  Praze a  tři obdrží od  knihovny věcné ceny. 
Hlasovací lístky odevzdejte do knihovny osobně nebo e-mailem na adresu 
knihovna@slavoj.cz.

HEJBÁNEK – ROLNIČKA, Hana Smotlachová
14. 1. od 10:30 hod.
Logohrátky s rytmickými nástroji, lidová slovesnost a pohybové aktivity se 
zpěvem a říkadly. Vhodné pro děti ve věku 2–3 roky s doprovodem rodiče. 
Kapacita je omezena na  10 dětí ve  skupině. Kurz obsahuje 10 lekcí. Koná 
se vždy ve čtvrtek v sálku knihovny. Přihlášky a podrobnější informace na 
tel.: 605 059 361.

TřI KRÁLOVÉ – Pohádkoterapie
8. 1. od 13:30 hod., sálek knihovny, vstupné: zdarma
Dne 6. ledna si připomínáme svátek Tří králů. Tímto dnem opravdu končí 
a vrcholí vánoční čas. Kdo byli tito mudrcové z Východu a jaké dary donesli 
Ježíškovi do  Betléma, se dozvíte na  pravidelném odpoledním čtení u  nás 
v knihovně. Program je určen pro děti od 7 let, vhodné pro děti od 5 let.

MEDICINÁLNÍ HOUBY – NAŠI POMOCNÍCI, Lada Novotná
20. 1. od 18:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 30 Kč
Vědci se přou, zda houby jsou rostliny nebo živočichové. Houby tvoří 25 % 
biomasy země a jsou největším recyklátorem organického materiálu. Jelikož 
jsou všudypřítomné, některé z  nich jsou zdraví prospěšné, ba i  léčivé. Mají 
antibiotické, antivirové i antimykotické účinky. Existují i houby, jako je např. 
Reishi nebo Cordyceps, které působí na ledviny a zpomalují stárnutí – říká se 
jim houby dlohověkosti. Jak nám tedy mohou pomoci? Jak je užívat? Jak je 
využít např. v kuchyni? Přijďte se seznámit s úžasným přírodním užíváním. 

TĚLO A DUŠE VE ZDRAVÍ A NEMOCI, MUDr. Zdeněk Susa
26. 1. od 10:00 hod., sálek knihovny, vstupné: dobrovolné
Lékař a evangelický kazatel MUDr. Zdeněk Susa, který během svého profes-
ního života prošel řadou různých zdravotnických pracovišť, vypráví o medi-
cíně v souvislostech těla, duše a ostatních lidských rozměrů. Setkání s pozo-
ruhodným člověkem s  širokým spektrem zájmů, který se věnuje mnoha 
činnostem.

PASOVÁNÍ PRVňÁČKŮ NA ČTENÁřE KNIHOVNY, 1.–12. 2.
Tradiční akce, při které obdrží malí čtenáři svůj první čtenářský průkaz. Slav-
nostní ceremoniál za účasti krále Abecedníka I. a jeho pohádkových pomoc-
níků bude probíhat v sálku knihovny. Termín je nutné předem domluvit 
v oddělení pro děti nebo na tel.: 499 320 157.

ZC Zálabí
8. 1., 19:00 hod.: Maturitní ples SŠIS 4. C, vstupné: 200 Kč,150 Kč (k stání).
23. 1., 21:00 hod.: Sto zvířat. Předprodej vstupenek v městském IC.
29. 1., 20:00 hod.: Maturitní ples kosmetiček 4. E, hraje kapela Vacancy a DJ Bery.
30. 1., 20:00 hod.: 3. charitativní ples letecké školy Řehák, vstupné: 250 Kč, 
k poslechu a tanci hraje skupina Bylo nás pět – sextet.

ZOO Dvůr Králové
www.zoodvurkralove.cz

ŠESTNÁCTITISÍCIKILOMETROVEJ 
VEJŠLAP – Přírodovědně-cestovatelská přednáška Petra 
Hirsche
6. 1. od 18:00 hod., galerie Tengenenge, vstupné: zdarma
Cestovatel Petr Hirsch během vyprávění přiblíží své pěší putování ze Dvora 
Králové nad Labem k třem poutním místům křesťanství – Santiago de Com-
postela, Řím a Jeruzalém. Společně s ním navštívíme celkem 21 států Evropy 
a Blízkého východu rychlostí do 5 km/hod. Přednáška bude doplněna pro-
mítáním autorských fotografií. Vstup na  přednášku je přes recepci Hotelu 
Safari po 17:30 hod. zdarma.

ZA PĚKNÉ VYSVĚDČENÍ DO ZOO ZA 10 KČ
V ZOO Dvůr Králové odměníme děti za pěkné pololetní vysvědčení hned 
několikrát. Každý žák nebo student, který dorazí do  zoologické zahrady 
v  období 28.–31. ledna 2016 s  vysvědčením, kde nebudou horší známky 
než jedničky nebo dvojky, zaplatí za vstup pouhých deset korun. Navíc si 
může v Restauraci U Lemura pochutnat na výborné palačince také za dese-
tikorunu a k tomu se těšit na malé překvapení.

Stomatologická pohotovost
1., 2. a 3. ledna, 9. a 10. ledna: MUDr. Jiřina Klustová, Preslova 446, Dvůr 
Králové nad Labem, tel.: 499 622 560. 
16. a 17. ledna: MUDr. Petra Šípková, Rooseveltova 474, Dvůr Králové nad 
Labem, tel.: 499 621 425.
23. a 24. ledna: MUDr. Hana Šujáková, Rooseveltova 474, Dvůr Králové nad 
Labem, tel.: 499 621 423.
30. a 31. ledna: Prouzovi, s. r. o., Šafaříkova 1105, Dvůr Králové nad Labem, 
tel.: 499 321 028.

www.zczalabi.cz, tel.: 499 621 285

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 – 775 621 550, sylvie.cernotova@ddmdvurkralove.cz
Dana Kudrnovská – 775 621 550, dana.kudrnovska@ddmdvurkralove.cz
Bc. Vladimír Jiřička – 775 621 550, vladimir.jiricka@ddmdvurkralove.cz

VÍKEND V POHYBU, 22.–23. 1., zahájení v sobotu v 9:30 hod.
Zveme všechny děti od 8 let, které se rády hýbou, na již tradiční sportovní 
akci s  přespáním v  Jedničce. Těšit se můžou na  florbal, přehazovanou, 
nácvik volejbalu, šipky, stolní fotbálek, taneční workshop a kuželky ve dvor-
ské kuželně. V ceně je ubytování v DDM Jednička, oběd, večeře, snídaně, 
malá svačina, pití, pronájem tělocvičen, úhrada tanečního workshopu, 
kuželna. S sebou sportovní obuv a oblečení, oblečení na ven, hygienické 
potřeby, spací pytel, karimatku, pyžamo. Cena: 270 Kč. Přihlášky nejpozději 
do 15. ledna! Bližší informace u sl. Pospíšilové.

POLOLETNÍ PRÁZDNINY V JEDNIČCE
29. 1., 8:30–15:30 hod., přihlášky do 22. 1.
Nechceš se o  prázdninách nudit doma sám? Přijď mezi nás. Něco si zahra-
jeme, vyrobíme a o zábavu bude postaráno. Pro děti od 5 do 13 let. S sebou: 
přezůvky, vhodné oblečení do  budovy a  na  ven, pracovní oděv, sportovní 
obuv, svačinku a pití. Cena: 150 Kč (oběd v restauraci, materiál). Bližší infor-
mace u sl. Pospíšilové.

PRÁZDNINOVý TURNAJ V BOWLINGU 
29. 1., 10:00–13:00 hod., cena: 70 Kč, přihlášky do 21.1.
Na pololetní prázdniny připravila Jednička pro příznivce bowlingu tradiční 
bowlingový turnaj. Zahrát si mohou přijít zkušení hráči i úplní začátečníci. 
Zahájení turnaje je v 10:00 hod., ukončení ve 13:00 hod. Hraje se na bow-
lingu v Hotelu Safari ZOO Dvůr Králové. Cena 70 Kč. Více u p. Kudrnovské.

VýLET NEJEN ZA VLÁČKY, 29. 1., cena: 590 Kč, přihlášky do 22.1.
Prázdninový výlet je určen zejména všem mladým železničním modelářům 
a zájemcům o historická vozidla. Vydáme se do Prahy, kde navštívíme stále 
se rozrůstající modelové kolejiště smíchovské expozice Království železnic. 
Dalším cílem bude Národní technické muzeum. Prohlédneme si expozici 
dopravních prostředků, uhelný důl a další oddělení podle zájmu účastníků. 

PřIPRAVUJEME NA ÚNOR
9.–12. 2.: Karel IV. – diplomat, zakladatel, válečník. Výstava k  700. výročí 
narození Karla IV.
12. 2.: Valentýnská párty
16.–18. 2.: Výstava výtvarných prací Sněhulák, stokrát jinak
20. 2.: Rodinné výpravy – Hradec známý neznámý 
22.–24. 2.: Jarní prázdniny na horách
22. 2.: Výlet do aquaparku
24. 2.: Logické hry
25. 2.: Prázdninový turnaj v bowlingu
25.–26. 2.: Praha plná překvapení – prázdninový zájezd
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Pokračuje seriál o stromech, soutěžte o hodnotné ceny
Připravili jsme další díl seriálu o stromech, ve kterém 
se inspirujeme Keltským stromovým kalendářem. 
Vzhledem k omezenému prostoru NKR je celý text  
s  vítěznými fotografiemi zveřejněn v  nezkrácené 
verzi na stránkách www.mudk.cz.

Měsíc leden je zasvěcen těmto stromům: 
jabloň (1. 1.) – byla popsána již v  minulém čísle, 
smrk (2.–21. 1.), jilm (12.–24. 1.), cypřiš (25. 1. – 3. 2.)

Smrk (2.–21. 1.)
Smrk je statný stálezelený jehličnan 
s přímou korunou většinou kuželo-
vitého tvaru. Jehlice jsou ploché 
nebo čtyřhranné s  jedním cévním 
svazkem. Semena jsou opatřena 
blanitými křidélky. Jeho zavádění, 
díky dobrým produkčním vlastnos-
tem, umožnilo lesníkům významně 
zvýšit produkci dříví. Plošný roz-
sah s  nedostatečnou příměsí ostatních dřevin 
v  kombinaci s  jednostrannou porostní výcho-
vou zaměřenou na  kvalitu dříví však zapříči-
nil rozsáhlé hmyzí kalamity a  nárůst větrných 
polomů. Měkké smrkové dřevo nachází uplat-
nění jako stavební materiál při výrobě nábytku, 
v minulosti bylo používáno v konstrukcích leta-
del. Dřevní hmota je též surovinou pro výrobu 
celulózy, zejména pro potřeby papírenského 
průmyslu. Pryskyřice pak sloužila pro výrobu 
terpentinu. 
Typická charakteristika lidí narozených ve  zna-
mení smrku: půvabní, vznešení, pečliví.

Jilm (12.–24. 1.)
Jilm je nenáročná všude rostoucí 
dřevina, s  výjimkou vysokohor-
ských oblastí. V  Evropě se rozšířil 
již v  třetihorách. Původní druhy 
jsou až třicetimetrové exempláře 
patřící do  volné přírody. Jilmy 
mají kvalitní, pevné kruhovitě pórovité dřevo, 
které hojně používali truhláři ke  zhotovení ná-
bytku, koláři z  něj pak vyráběli kola žebřiňáků. 
V současnosti je velmi vzácným stromem, neboť 
jej postihla epidemie zvláštní houbové choroby, 
zvané grafióza. Kůra se používá v alternativním 
a lidovém léčitelství. Staří Řekové a Římané jilmy 
vysazovali zejména na hřbitovech.
Typická charakteristika lidí narozených ve  zna-
mení jilmu: vyrovnaní, ctižádostiví, vtipní.

Cypřiš (25. 1. – 3. 2.)
Cypřiše jsou stálezelené jehličnaté 
stromy či keře rostoucí převážně 
v  teplých oblastech severní polo-
koule. V  některých lokalitách určují 
ráz krajiny. Pěstují se jako solitéra 
zahrad i ve skupinové výsadbě. Cha-
rakteristickým znakem jsou šupinové 
listy s  vonnou pryskyřicí a  drobné 
kulovité šišky. Žlutohnědé dřevo se 
vyznačuje jemnou strukturou a  vůní 
podobou cedru. Šišky, jako zdroj tříslovin, 
sloužily v  tradiční lidové medicíně. Atraktivní, 
výrazná a ostrá vůně cypřišů je užívanou složkou 
parfémů. Svou štíhlou siluetou představují 

symbol smutku. Proto se často vysazují v  blíz-
kosti hřbitovů. Ve starém Řecku údajně zdobily 
bránu do podsvětí.
Typická charakteristika lidí narozených ve  zna-
mení cypřiše: čilí, milující, optimističtí.

Soutěžní úkol na měsíc leden:
Najděte v  našem městě smrk, jilm nebo cyp-
řiš, strom vyfoťte a  fotografii zašlete e-mailem 
na  adresu noviny@mudk.cz nebo v  papírové 
podobě doneste do  městského informačního 
centra (náměstí T. G. Masaryka 2) do 18. ledna 
2016. K fotografii připište i místo (např. adresu 
nebo GPS souřadnice), na  kterém strom roste. 
Pokud se ke  stromu váže nějaký zajímavý pří-
běh, případně víte, kdy a  kým byl strom vysa-
zen, můžete to také připsat. Autoři nejhezčích 
fotografií obdrží knihu „Královny a jejich věnná 
města“. 
Výherci z minulého měsíce:
•	 František Pecen – mladé habry rostoucí na 

břehu řeky Labe nedaleko prvního krytého 
dřevěného mostu ve Verdeku.

•	 Radovan Kremlička – buk v parku Schulzovy 
sady.

Balíčky s  vánočními ozdobami byly předány 
výhercům.

Tip na  výlet: Vychutnejte si zimní romantiku 
zámeckého parku v  Ratibořicích čítající řadu 
vzácných exemplářů. 

Ing. Dušan Sedláček 
místostarosta

Psi v královédvorském útulku
Tentokrát bych toho ráda méně napsala, aby zbylo více místa pro předsta-
vení psů, kteří čekají na nový domov. Na našich internetových stránkách  
www.utulek-dknl.estranky.cz najdete ty, kteří se sem nevešli, a také seznam 
okolních útulků a záchytných kotců – i tam čeká mnoho čtyřnohých chlu-
páčů na svého nového a stálého páníčka...

Bob a  Bobek – dva velcí kříženci. Do  útulku přišli 
společně, jsou na sebe zvyklí, proto by bylo vhodné 
i  jejich společné osvojení. Starší Bob je již klidnější 
a na pohyb méně náročný pes, mladší Bobek je živel 
milující procházky a kontakt s lidmi. Společně vyhlížejí 
jako dobří hlídači, ke svým lidem jsou však přátelští.

Terezka – mladá fajnová psí slečna s malým sebe-
vědomím. Po  seznámení je milá, potřebuje trpěli-
vého člověka, který ji v klidu seznámí se světem.

Tony – akční psí dorostenec, 
přátelský k lidem i ke psům. V novém domově by měl 
najít (kromě kanape a  plné misky) akční lidi, kteří 
s  ním budou podnikat dlouhé procházky a  třeba 
i nějaký ten trénink cviků poslušnosti.

Pepino – puberťáček, vítací kříženec, sladký nemotora 
a milovník lidí. V dospělosti jistě bude velkým psem, 
proto skákací a vítací štěněcí chování nebude žádoucí 
napořád. Bude vyžadovat trénink cviků základní 
poslušnosti a kvalitní krmení pro správný růst.

Viki – z této sestavy nejstarší, ale přesto mladý, líbívě 
zbarvený kříženec. Viki je pes nervózní povahy. Ve vět-
ším stresu skáče a  kouše do  člověka, proto vyžaduje 
klidný a trpělivý přístup. Ke svým lidem, kteří vědí, jak 
na něho, je milý a hodný.

Daniela Hoblová 
Psí útulek Dvůr Králové nad Labem 

Milan Bartoš a Jaroslav Plucha ze Dvora Králové nad Labem obdrželi Cenu 
„Zlatý kolovrat 2015“ za výsledky v oboru vzorkorytectví (výroba a restau-
rování modrotiskových forem). Cenu uděluje Rada Královéhradeckého 
kraje tvůrcům v  oborech tradičních lidových řemesel nebo těm, kteří se 
významně zasloužili o jejich udržování a rozvoj. Ocenění je obdobou titulu 
Nositel tradice lidových řemesel, který uděluje Ministerstvo kultury ČR. 
Třetím oceněným byl Aleš Vostřez z Hořic za výsledky v oboru vytlačova-
ného perníku a vyřezávání perníkových forem.
Milan Bartoš se pro zájem 
o dědečkovu formířskou pro-
fesi vyučil rytcem a v kom-
pletně zařízené dílně právě 
po dědečkovi se i nadále 
opravují a vyrábějí modro-
tiskové formy. Snaha propa-
govat tzv. formaštecherskou 
činnost vyvrcholila otevřením 
malého muzea tisku v Kuksu. 
Ve své činnosti se Milan Bartoš spojil s amatérským dřevorytcem a řezbá-
řem Jaroslavem Pluchou, s nímž velmi úzce spolupracuje a podílí se na pro-
pagování a zachování řemesla.
Jaroslav Plucha založil dět-
skou řezbářskou školičku, 
kterou provozoval ve  vlast-
ním bytě na  vlastní náklady. 
Vychoval celou řadu řezbářů, 
z  nichž někteří pokračovali 
v řemesle na středních a vyso-
kých uměleckých školách. 
S  Milanem Bartošem spolu-
pracuje na výrobě a opravách 
modrotiskových forem. Za  svoji záslužnou práci byl v  roce 2008 oceněn 
titulem Osobnost roku ve Dvoře Králové nad Labem.

Zdroj text a foto: Královéhradecký kraj

Cena „Zlatý kolovrat 2015“ putuje 
i do Dvora Králové nad Labem
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Studenti SŠIS Domova 
mládeže se 19. listopadu 
již podruhé zúčastnili  
celorepublikové akce 
Noc venku pořádané  
Pečovatelskou  službou 
Města Dvůr Králové nad 
Labem a  Hankovým 
domem. Akce se konala 
opět v  Hankově domě 
a  na  náměstí Václava Hanky. Podpořit zážitkovou formou problematiku 
bezdomovectví  přišlo  63 studentů, z nichž 24 odvážných přespalo venku 
na veřejném prostranství před Hankovým domem. Studenty neodradila ani 
nepřízeň počasí a na vlastní kůži si vyzkoušeli tvrdou realitu života na ulici. 
Byl to pro všechny opravdu nevšední zážitek, na který budou ještě dlouho 
vzpomínat. Chtěla bych poděkovat pořadatelům akce za pěkný program, 
kterým se snažili co nejvíce přiblížit problematiku lidí bez domova a pod-
pořili tak dobrou věc.

Bc. Kateřina Lukášová, vedoucí Domova mládeže SŠIS 

Studenti SŠIS na Noci venku

Ve  středu 9. prosince 
se konalo ve  sportovní 
hale ZŠ Strž krajské kolo 
ve florbalu mladších žáků. 
Utkalo se 6 týmů, které 
postoupily z  okresních 
kol. Herní systém každý 
s  každým umožnil utkání 
všech týmů mezi sebou. 
A bylo o co bojovat! Naše 
družstvo ve složení: T. Hynek, J. Vognar, M. Havran, F. Reil, V. Podzimek, D. Knut-
son, J. Háze, J. Mistr, M. Voděrek, T. Havel a D. Fiedor zvítězilo ve čtyřech zápa-
sech z pěti. Zisk 13 bodů jim zajistil 1. místo a postup do kvalifikace na republi-
kové finále v Liberci. Všem hráčům gratuluji a přeji hodně sil do Liberce.

Mgr. Jana Havlová, ZŠ Strž

Florbalisté se probojovali do 
kvalifikace na republikové finále

Poslední podzimní 
týdny v  Základní 
škole Dukelských 
bojovníků v  Dubenci 
nabité akcemi doklá-
dají, že i  na  venkov-
ské škole se stále 
něco děje. 
Do  školní družiny 
přijal pozvání pan 
Ladislav Klauz, který 
pro děti připravil 
povídání o  archeolo-
gii. Děti se dozvěděly 
zajímavosti o  profesi 
archeologa a  o  pra-
věku. Pan Klauz žákům přislíbil další návštěvu, tentokrát na téma dinosauři.
Každá kmenová učebna ve škole je vybavena interaktivní tabulí s datapro-
jektorem, a tak se ve čtvrtek 26. listopadu uskutečnilo další setkání PŘED-
ŠKOLIČKY, tentokrát na téma „Seznámení s kouzelnou tabulí“. Nejprve před-
školáci na  tabuli, jako na  velké obrazovce, zhlédli pohádku o  Křemílkovi 
a Vochomůrkovi, pak si s tabulí hráli a řešili úkoly týkající se pohádky. Další 
PŘEDŠKOLIČKA – Výtvarné setkání – se uskutečnila 17. prosince.
V  rámci celoročního projektu „Hlídej si svého prvňáka“ žáci první a  páté 
třídy posílali dopis Ježíškovi. Ti první dopis nakreslili, ti druzí napsali. A spo-
lečně pak dopisy vypustili do nebes.
Nejdůležitější událostí byl Den otevřených dveří ve  čtvrtek 3. prosince. 
Po celý den byla škola otevřená pro veřejnost. Někteří rodiče využili tuto 
příležitost již dopoledne a nahlédli do vyučovacích hodin. Většímu zájmu 
se těšily odpolední dílny spojené s výrobou i prodejem vánočních dekorací. 
Ve školní jídelně se podávala káva, štrúdl a chlebíčky připravené žákyněmi 
8. a  9. třídy. Atmosféru dokreslila výstavka knih zakoupených díky pro-
gramu Výzva 56 a výstavka prací dětí ze zájmových kroužků.
Radim Zenkl, světově uznávaný hudebník, zahrál žákům celé školy 7. pro-
since. Během hodinového výchovného pořadu žáci zažili hudební cestu 
kolem světa, seznámili se s hrou na mandolínu i flétny z různých zemí.
Docela velké divadlo z Litvínova uvedlo v tělocvičně školy v úterý 8. pro-
since charitativní představení pro Terezku z Dubence, která po autohavá-
rii upadla do tzv. bdělého kómatu a na  jejíž léčbu je třeba velká finanční 
částka. Akci zaštítili starostové Dubence a  Libotova. Známou pohádku 
Mrazík, ale v  originálním zpracování, zhlédly dvě stovky diváků, veškerý 
výtěžek z prodaných vstupenek byl věnován na konto Terezka.
Žáci sedmé třídy pro své mladší spolužáky zorganizovali soutěž „Mám 
talent“. Ve středu 9. prosince proběhlo první kolo, v němž porota vybrala 
dvanáct nejlepších účinkujících, a ti postoupili do dalšího kola.
V učebně 6. třídy se zabydlel ježek Bodlinka. Ekovýchovný projekt „Bodlinka 
u nás“, organizovaný Správou Krkonošského národního parku, je zaměřen 
na péči o mladé ježky v zimním období. Šesťáci nyní ježčí mládě krmí, čistí, 
váží, sledují jeho zdravotní stav. Ke  všemu dostali odborné informace. 
V péči školáků ježek přečká zimu a na jaře se vrátí do volné přírody.    
Celá škola, žáci i  učitelé, pilně nacvičovali program Vánočního koncertu. 
Zpěvem a  vánočním povídáním ožil kostel sv. Josefa v  Dubenci 18. pro-
since. 

Mgr. Lenka Skurčáková a Mgr. Lucie Baliharová

I na venkovské škole to žije

Deváťáci každoročně připravují pro své mladší spolužáky 
a děti z mateřské školy mikulášskou nadílku.
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Dvorští atleti poměřili síly 
v Jablonci nad Nisou
Atleti TJ Dvůr 
Králové nad 
Labem poměřili 
své síly v  sobotu  
5. prosince 2015 
na  Pomerančovém 
mítinku v  Jablonci 
nad Nisou.
Při účasti 37 oddílů, 
včetně polských 
a německých týmů, 
nezůstali naši 
atleti pozadu. Bar-
bora Malá ve  vrhu 
dvoukilogramovou 
koulí vybojovala bronzovou medaili výkonem 10,87 m, druhou bronzovou 
medaili získal Maxim Schejbal ve  vrhu čtyřkilogramovou koulí výkonem 
12,29 m. V  této disciplíně byli také úspěšní vrhači Tomáš Větvička výko-
nem 12,16 m (obsadil 4. místo) a Oldřich Křížek výkonem 12,08 m (obsadil  
5. místo). Pochvala patří také našim nejmladším atletům, kteří poprvé oku-
sili atmosféru atletických závodů.

Dagmar Sedláčková, TJ Dvůr Králové nad Labem

Karate Do třetím nejúspěšnějším 
týmem Generali cupu
Pětadvacetičlenná 
výprava králo-
védvorského oddílu 
karate se vypravila 
do  Ústí nad Orlicí, 
aby reprezentovala 
svůj klub na 15. roč-
níku Generali cupu, 
na  soutěži tradičně 
velmi dobře obsa-
zené a  mezi kara-
tistickou veřejností 
známé svými hod-
notnými cenami. Letos jimi byly medaile ryté speciálně pro tuto příležitost, 
velké skleněné plakety pro vítěze kategorií a  obrovské poháry pro kate-
gorie open. Rovněž poháry pro tři nejúspěšnější týmy a  nejúspěšnějšího 
závodníka turnaje slibovaly tuhé boje o každou bodovanou příčku. Dvůr 
Králové nad Labem zastupovali: D. Glazar, M. Karadzos, R. Kuhn, V. Merhulík, 
L. Hlavatý, P. Brentner, T. Höfer, A. Mrkvičková, M. Moravec, O. Polášková, D. 
Rajsner, J. Sýkora, P. Kocmánek a sourozenci Šprincovi, dále pak P. Matyska, 
J. Šolín, P. Škaldová, J. Macháček, R. Vlachová, R. Plašilová, V. a J. Mišákovi 
a sourozenci Kubečkovi.
Ziskem jedné zlaté, 14 stříbrných a 5 bronzových medailí se královédvorská 
výprava stala třetím nejúspěšnějším z 34 zúčastněných klubů a zaslouženě 
si odvezla krásný vysoký pohár.
Výsledky našich závodníků – kumite ml. žákyně 8.–7. kyu, jednotlivci:  
1. Renata Vlachová. Kata ženy, jednotlivci: 2. Regina Plašilová. Kata muži, 
jednotlivci: 2. Josef Mišák. Kumite ml. žákyně, jednotlivci: 2. Pavlína Škal-
dová. Kumite ml. žákyně 8.–7. kyu, jednotlivci: 2. Alžběta Mrkvičková, 
Veronika Mišáková. Kumite st. žákyně, jednotlivci: 2. Barbora Šprincová, 
Olga Polášková. Kumite ml. žáci, jednotlivci: 2. Tomáš Höfer. Kumite 
ženy, jednotlivci: 2. Regina Plašilová. Kumite ženy BRH, jednotlivci: 2. 
Regina Plašilová. Kumite veteráni, jednotlivci: 2. Petr Kocmánek. Kumite 
tým žákyně: 2. Barbora Šprincová, Olga Polášková, Alžběta Mrkvičková. 
Kata ml. žákyně 8.–7. kyu, jednotlivci: 3. Veronika Mišáková. Kumite ml. 
žáci 8.–7. kyu, jednotlivci: 3. Jakub Šolín. Kumite ml. žáci, jednotlivci: 3. 
Matyáš Moravec. Kumite dorostenci, jednotlivci: 3. Denis Rajsner. Kumite 
muži, jednotlivci: 3. Josef Sýkora. Kumite ml. žáci 8.–7. kyu, jednotlivci: 
4. Jakub Macháček, Lukáš Hlavatý, Martin Kubeček. Kumite ml. žáci, jed-
notlivci: 4. Patrik Brentner.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na dopravě a starali se 
v průběhu celé soutěže o naši drobotinu.

Petr Kocmánek

Prosinec zacinkal gymnastům 
královédvorského Sokola medailemi
Konec listopadu 
a  začátek prosince 
patří v  Sokole pra-
videlně gymnastic-
kým závodům. 
Oddíl gymnastiky 
připravil oblastní 
přebor v Team Gym, 
na  kterém se měli 
královédvorští gym-
nasté a  gymnastky 
možnost představit 
domácímu publiku.
Tyto závody byly 
generálkou na  vel-
kou oblast, kde se rozhoduje o tom, kdo postoupí do přeboru České obce 
sokolské.
Ve  druhém prosincovém týdnu bojovala o  cenné kovy družstva děvčat 
i chlapců. V sobotu se podařilo zvítězit dívčímu družstvu Junior II. a družstvo 
Junior I. skončilo na 4. místě. V neděli se pak dařilo našim klukům. Ti mezi 
11 družstvy obsadili celkově krásné třetí místo, když mezi mixy a chla-
peckými družstvy skončili druzí. Hoši navíc v sobotu 12. prosince závodili 
ve vánočním dvojboji, odkud přivezli hned 5 medailí. L. Voborník a A. Mos-
tecký zlaté, M. Holan stříbrnou a M. Kubíček a O. Schreiber bronzové. Dále 
hoši závodili na gymnastickém závodu Špindlerovší mušketýři, kde obsadil 
O. Schreiber stříbrnou příčku, J. Grus a A. Mostecký získali ve svých katego-
riích bronz. Družstvo žáků také vystoupilo na akademii ZŠ Schulzovy sady.
V prosinci nežili sokolové pouze závody. Hned čtyři oddíly připravily pro své 
cvičence Mikulášské hodiny s nadílkou, kterých se celkem zúčastnilo přes 
130 dětí. Cvičitelé sokolské všestrannosti přichystali také vánoční karneval 
pro děti a  oddíly gymnastiky navíc vánoční vystoupení pro rodiče. Oddíl 
atletiky připravil pro své členy Vánoční laťku. Oddíl nohejbalu uspořádal 
turnaj. Florbalisté pokračovali ve svých soutěžích.
Jak jste se mohli přesvědčit, opravdu se žádný zimní spánek nekoná. Hned 
po Vánocích nás naopak čeká pilná příprava na další soutěže.
Všem svým členům a  příznivcům si dovolujeme popřát krásné vánoční 
svátky a hodně zdraví a úspěchů v novém roce.
Děkujeme městu Dvůr Králové nad Labem za  trvalou podporu našich 
sportovců.

Mgr. Pavlína Špatenková, TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Předvánoční turnaj minitenistů
V  sobotu 12. pro-
since se v  našem 
tenisovém klubu TC 
Dvůr Králové nad 
Labem konal turnaj 
nejmenších dětí.
Turnaje se zúčast-
nilo celkem deset 
dětí. Náš klub zastu-
povalo osm hráčů.
Děti byly rozlo-
sovány do  dvou 
skupin. Všichni 
hráči ve  skupině hráli mezi sebou a  do  pavouka postupovali první čtyři 
ve skupině. Všechny děti sehrály krásná utkání a vložily do toho maximum 
bojovnosti. V závěrečném finále se utkali Dominika Pohlová a Šimon Mašín. 
Dominika svou pečlivou hrou Šimona porazila ve  třech setech a  největší 
pohár, po kterém neustále pokukovala, byl její. Zápas to byl nádherný, což 
všichni přihlížející ocenili potleskem. Na  třetím místě se umístili chlapci 
Štěpán Soumar a  Tadeáš Klacek. Pro všechny děti byly připraveny vstu-
penky do zábavního centra TONGO v Hradci Králové. Tyto vstupenky jsme 
od „TONGA“ obdrželi jako sponzorský dar a moc za ně děkujeme. Na závěr 
všichni dostali za  svou snahu čokoládové medaile, adventní kalendáře 
a  diplomy. Děkujeme všem rodičům, kteří si v  předvánočním čase našli 
chvilku a věnovali se dětem, a také městu Dvůr Králové nad Labem, které 
nám finančně přispělo na pořádání tohoto turnaje.

TC Dvůr Králové nad Labem, z. s., Skupina Sport
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Poslední letošní závod dvorských 
skokanů na trampolíně
Pátého závodu Českého a Žákovského poháru v Rožnově pod Radhoštěm 
se zúčastnila čtveřice závodníků – skokanů na trampolíně oddílu TJ Sokol 
Dvůr Králové nad Labem. V kategorii žákyň nás po delší době reprezento-
vala Andrea Trníková, která obsadila 32. místo. V kategorii žáků jsme měli 
dva závodníky. Josef Drtina nedokončil povinnou sestavu, do finále se 
neprobojoval a obsadil 11. místo. Erik Motal zaskákal opět výborně, zajistil 
si účast ve finále a obsadil 7. místo. V kategorii žen nás po roční přestávce 
zastupovala Petra Pokorná Rychterová, která zaskákala v kvalifikaci svoje 
sestavy dobře, od finále ji dělilo jedno místo a obsadila celkově 9. příčku.
Celkové výsledky poháru za rok 2015 – ČP ženy: 17. Petra Pokorná. ŽP 
–  žákyně: 12. Anna Vodehnalová, 48. Andrea Trníková. Žáci: 7. Erik Motal, 
8. Josef Drtina. Synchronní dvojice žactva:  31. A. Trníková – A.Vodehnalová

Jaromír Bek

Letos byl pro Janu Vepřekovou, reprezentantku v  plachtění ze Dvora Krá-
lové nad Labem, náročný rok. Absolvovala 4 závody a  přivezla z  nich  
3 cenné medaile. A  jedna z  nich doplnila již nyní početnou sbírku medailí 
z  mistrovství světa. Z  letošního mistrovství světa v  dánském Arnborgu si 
přivezla Jana Vepřeková celkem již sedmou medaili (1 zlatá, dvě stříbrné  
a 4 bronzové) a svoji světovou pozici nikomu nedá zadarmo, ačkoliv je v české 
reprezentaci služebně nejstarší – bez přestávky je v ní od roku 1982. Může 
se také pochlubit největším počtem účastí na  mistrovství Evropy a  světa 
v historii bezmotorového létání. Vítězství si letos připsala také na mistrovství 
republiky a ve 13. ročníku Poháru Safari ve Dvoře Králové nad Labem, který 
se koná na začátku prázdnin. Jana Vepřeková je živoucí legenda. A do letec-
kého důchodu se jí rozhodně nechce. Za dva roky se mistrovství světa v bez-
motorovém létání totiž koná ve  Zbraslavicích u  Kolína. Domácí prostředí 
tohoto mezinárodního klání ji láká v pokračování v kariéře. 
Poprvé se Jana Vepřeková stala mistryní světa ve svých 45 letech. Přestože je 
v reprezentaci nepřetržitě od svých 21 let, má dvě děti a stálou práci na plný 
úvazek. Sama uznává, že vše se v  jejím životě podřizuje létání – od  data 
narození dětí přes termíny dovolených a  finančních investic. Naštěstí její 
manžel, sám bývalý reprezentant v motorovém létání, má pro jejího koníčka 
pochopení, stejně jako její zaměstnavatel – ZŠ Schulzovy sady ve  Dvoře 
Králové nad Labem. Jeden závod totiž trvá minimálně 2 týdny, s  tréninky 
3 týdny. Náročný je tento koníček i finančně: jako reprezentantka má určité 
výhody, mezi které patří reprezentační trenér, zapůjčení předem vytipo-
vaného letadla na  celou sezonu a  proplacení aerovleků (vytažení kluzáku 
do vzduchu) na mistrovství světa. Sama si však na závodech platí dopravu, 
stravování a ubytování. Proto si váží i finanční podpory města. 
Pokud si myslíte, že „plachtění” v  kluzáku je individuální sport, mýlíte se. 
„V  plachtění se vyplácí spolupráce. Většinou se plachtí ve  dvou. Nikdy 
stejně výkonný jedinec nemůže dosáhnout takového výsledku jako stejně 
výkonná dvojice či trojice,” vysvětluje Jana Vepřeková nezbytnost spolu-
práce během závodů. K 1. září 2015 měla nalétáno 203 810 km v 4446 hodi-
nách, ze 2111 startů. Smekáme a gratulujeme k letošním úspěchům.
Nekrácenou verzi článku najdete na www.kralovedvorsko.cz.

Ing. Kateřina Sekyrková, www.kralovedvorsko.cz

Jana Vepřeková bronzová na 
MS v bezmotorovém létání
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HANKŮV DŮM MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
VáS SRDEčNĚ ZVE NA

Hudba 
LUCKY BAND 
HRADEC KRÁLOVÉ

Hostem večera bude
ALEXANDER ZOLTÁN
SKLENĚNá HARFA A ONE MAN BAND
na sklenice naplněné vodou kouzlí nejrůznější melodie 
od Bacha, Mozarta,  Beatles, Abby nebo Led Zeppelin

Ke klavíru v salónku usedne 
RiCHARD POgODA

Ples zahájí taneční formace
TAK DANCE KROK

můžete se těšit na taneční orchestr LEVOU RUKOU BAND,  
bohatý doprovodný program a hodnotné ceny v tombole.

si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na

4. REPREZENTAČNÍ PLES 
v pátek 29. ledna 2016 od 20:00 h

v prostorách Hankova domu 
ve Dvoře Králové nad Labem

vstupenky v předprodeji Hankova domu

čtvrtek 21. ledna od 18:00 hod. 
přednáškový sál ve Špýcharu
městského muzea
                                                           vstupné dobrovolné


