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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

A DO TŘETICE VŠEHO 
4. 2. od 8:30 hod. a 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 50 Kč
Inscenace Divadla Drak je určena nejmenším divákům a  vychází z  klasic-
kých pohádek, jak je zaznamenali K. J. Erben, B. Němcová a další.

PLES ZÁKLADNÍ ŠKOLY SCHULZOVY SADY
6. 2. od 20:00 hod., sál Hankova domu
Hraje hudba Ego Retro Music Hořice. Vstupenky v předprodeji v kanceláři školy.

JOAN SCHIrLEY: VrAŽDA SEXEM
10. 2. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 130 Kč
Ordinace je bez střechy. Asistent chvílemi bez sebe a krátkozraká teta Dot 
bez brýlí. To je jen krátký výčet problémů, se kterými se denně potýká Nicol. 
Doktorka s mírně praštěnou soukromou praxí, která se urputně snaží zacho-
vat zdravý rozum a alespoň zdání jakéhosi řádu. Uvádí „Ďyvadlo Neklid“ – 
trutnovské amatérské divadlo.

X. rEPrEZENTAČNÍ PLES SŠIS 
12. 2. od 20:00, sál Hankova domu
Hudba – Blue Band Hradec Králové, host večera – zpěvák Marek Ztracený.

XII. PLES JUTAŘŮ
13. 2. od 20:00 hod., sál Hankova domu
Hraje hudební skupina Blue Band Hradec Králové.

ALBErT SE BOJÍ
18. 2. od 8:30 hod. a10:30 hod., sál Hankova domu, vstupné: 50 Kč 
Komediální příběh o  zápase malého chlapce se svým vlastním strachem. 
Představení v sobě mísí prvky westernu, komiksu, dramatu všedního dne 
a je převyprávěno stylem clownské pantomimy. Pořad pro I. stupeň základ-
ních škol, účinkuje Vojta Švejda.

DAVID MAMET: LISTOPAD – hra v předplatném
18. 2. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 380 Kč, 360 Kč, 340 Kč
Politická fraška, která vtipně a břitce komentuje stav současné vysoké poli-
tiky i mnohé společenské nešvary, s nimiž se dnes a denně setkáváme.
Divadlo ABC Praha, hrají: Michal Dlouhý, Lenka Zbranková, Jaroslav Vlach,...

MATUrITNÍ PLES SŠIS 
19. 2. od 20:00 hod., sál Hankova domu
Hraje hudební skupina Juno Náchod.

XX. PLES ABSOLVENTŮ GYMNÁZIA
20. 2. od 20:00 hod., sál Hankova domu
Hudba Jari – Kurri – Band.

MICHAL HOrÁČEK – NA CESTĚ
23. 2. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 420 Kč, 400 Kč, 380 Kč
Projekt textaře, básníka a producenta Michala Horáčka mapuje jeho tvorbu 
a především pak písně, které během třicetileté spolupráce vytvořil se sklada-
telem Petrem Hapkou, ale i s jinými partnery. Ke spolupráci pozval hned tři 
interprety – Ondřeje Rumla, Lenku Novou a Františka Segrada. Představení 
slibuje divákům výjimečný zážitek.

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

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. Vystavena 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.

Projekce a přednáška:
SOUVISLOST OBrAZU A HUDBY I. DÍL
25. 2. od 18:00 hod., přednáškový sál v budově Špýcharu, vstupné: 30 Kč
Zveme na  představení 3D a  4D grafiky ve  filmech Luboše Zvičiny ve  spo-
jení s hudbou, jejíž autorkou je Monica Dvorak. Představení I. díl se skládá 
ze dvou částí grafik a tří filmových animací. Součástí každého filmu je stej-
nojmenná lyrická hudba komponovaná přímo pro něj. Grafiky doprovází 
hudba „Lyric music 2009“.
Luboš Zvičina píše: „...Jsem proti hrubosti, drastičnosti, násilí, krvákům 
a povyšování i jakékoliv negativity na vrchol kumštu ve výtvarnu (v obraze, 
grafice, plastice, fotografii a  zejména potom ve  filmu). On totiž ´drasťák´ 
ve  výtvarném umění se dělá mnohem snadněji než ´pohoda a  klid´. Ale 
pozor, mládeži. Z negace si divák nikdy nemůže odnést, a to ať chce, nebo 
nechce, nic více než zase jenom negaci. Uloží-li však autor do obrazu kladný 
náboj, pak tento obraz může do okolí vyzařovat i značné procento pozitivní 
energie. Obraz nabíjí... Ano. Budou to relaxační filmy. Filmy, kde není bruta-
lita a násilí. Filmy, kde se divák z denního chaosu náhle ocitne v oáze klidu, 
kde si odpočine od všedních starostí.“

DVOŘÁK PIANO QUArTET – 431. koncert KPH
25. 2. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 130 Kč
Slávka Vernerová–Pěchočová – piano, Jana Vonášková – violin, Petr Verner 
– viola, Jan Žďánský – cello.

rÁKOSNÍČEK A HVĚZDY – Divadelní čtyřlístek
28. 2. od 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 100 Kč
Další pohádku z  cyklu „Pojďte s  dětmi do  divadla“ uvádí Divadlo Anfas 
Praha. Tentokrát se neposedný skřítek Rákosníček vydává ze svého rybníka 
Brčálníku na své nebeské dobrodružství. A jak to dopadne?

Loutkové pohádky
Kašpárek u ježibaby
neděle 7. 2. od 16:00 hod., sál v budově Špýcharu, vstupné: dobrovolné
Loutková pohádka pro nejmenší děti v podání divadélka Zvoneček.

Červená Karkulka
sobota 13. 2. od 15:00 hod., sálek městské knihovny, vstupné: 20 Kč, 10 Kč
Maňásková pohádka pro děti v podání Loutkového divadla Klíček.

O Rusalce a vodníkovi
neděle 21. 2. od 16:00 hod., sál v budově Špýcharu, vstupné: dobrovolné
Loutková pohádka pro nejmenší děti v podání divadélka Zvoneček.
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Kino Svět www.kino-svet.cz nebo tel.: 499 320 403 
e-mail: kino.svet@tiscali.cz

2. 19:00 SEDM STATEČNýCH, (12), western, USA, titulky, ART 123 min. 80 Kč

3.–4. 19:00 DO POSLEDNÍHO DECHU, (12), drama/thriller, USA, titulky 118 min. 130 Kč

6.–7. 16:00 KYKY rYKY A PÁr VAJEC, animovaný, USA, Mexiko, dabing 98 min. 100 Kč

6.–7. 19:00 CrEED, (12), drama/sportovní, USA, titulky 133 min. 110 Kč

9. 19:00 ADELHEID, (15), drama/psychologický, ČS, ART 99 min. 100 Kč

10.–11. 17:30 OSM HrOZNýCH, (15), western, USA, titulky 182 min. 110 Kč

13. 15:30 AGENTI DEMENTI, animovaný/dobrodružný, Špaň., dabing 91 min. 115 Kč

13.–14. 17:30 DEADPOOL, akční/sci-fi, USA, titulky 104 min. 110 Kč

13.–14. 20:00 PADESÁT ODSTÍNŮ ČErNÉ, (12), komedie, USA, titulky 88 min. 110 Kč

16. 19:00 TAXI TEHErÁN, (12), drama/komedie, Írán, titulky, ART 82 min. 90 Kč

17.–18. 17:30 DECIBELY LÁSKY, hudební/romantický, ČR 85 min. 130 Kč

20.–21. 15:00 rOBINSON CrUSOE: NA OSTrOVĚ ZVÍŘÁTEK (v so 3D), 
animovaný/dobrodružný, Belgie/Francie, dabing 90 min. 2D: 110 Kč

3D: 150 Kč

20.–21. 17:30 rODINNý FILM, (12), drama, ČR/SR/SRN/Francie 95 min. 110 Kč

22.–23. 16:00 STAr WArS: SÍLA SE PrOBOUZÍ (v út 3D), 
sci-fi/dobrodružný, USA, dabing 136 min. 2D: 100 Kč

3D: 130 Kč

23. 19:00 DÁNSKÁ DÍVKA (15), drama, VB/Německo/USA, titulky, ART 120 min. 110 Kč

24. 16:30 HODNý DINOSAUrUS, animovaný, USA, dabing 100 min. 80 Kč

24.–25. 19:00 13 HODIN: TAJNÍ VOJÁCI Z BENGHÁZÍ, (12), drama,
USA, tit. 144 min. 110 Kč

26. 17:30 PADESÁTKA... TAKOVEJ HOrSKEJ HUMOr, (12), komedie, ČR 97 min. 100 Kč

27.–28. 15:30 ŘACHANDA, pohádka/komedie, ČR 104 min. 120 Kč

27.–28. 18:00 BOHOVÉ EGYPTA (v so 3D), (12), dobrodružný, USA, dabing 127 min. 2D: 110 Kč
3D: 150 Kč

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, středa, čtvrtek, pátek: 
9:00–12:00 hod. 
V  pondělí Kreativní dílnička, ve  středu Školka 
nanečisto, ve čtvrtek Volná herna, v pátek Hravé 
cvičeníčko.

ŠKOLKA NA NEČISTO 
každou středu od 9:00 hod., vstupné: 40 Kč/hod.
Rádi vám dítka pohlídáme, těšit se mohou na 
různé pohybové, výtvarné a hudební aktivity.

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.

HrAVÉ CVIČENÍČKO
každý pátek od 10:00 hod., vstupné: 45 Kč
Maminky, přijďte s  dětmi na  hravé cvičeníčko  
plné básníček, opičích drah a  trochu manuální 
činnosti. To vše pod vedením Denisy Hažvové. 
Poté si mohou zařádit ve volné herně. K dispo-
zici je i jídelna a kuchyňka.

VALENTýNSKÉ TVOŘENÍ 
pondělí  8. 2. od 10:00 hod., vstupné: 30 Kč
Srdečně zveme na příjemně strávené dopoledne 
u nás v Žirafce, společně si vytvoříme valentýn-
ská přáníčka pro naše nejbližší, které chceme 
potěšit. Veškerý materiál zajištěn. Herna pro děti 
bez omezení.

MAŠKArNÍ BÁL 
čtvrtek  11. 2. od 10:00 hod., vstupné: 40 Kč
Přijďte si užít dopoledne plné zábavy, her a tance. 
Samozřejmostí je vyhodnocení o nejhezčí masku 
vašich ratolestí a  dětská tombola. Občerstvení 
pro děti i rodiče zajištěno.

JArNÍ ALErGIE A NACHLAZENÍ 
čtvrtek  18. 2., od 10 hod., vstupné: 30 Kč
Zveme na  besedu s  výrobky Merck, na  které se 
dozvíte, jak si poradit s rýmou u našich nejmen-
ších. Občerstvení a hlídání dětí zajištěno.

ŽIrAFČINA POrADNA 
čtvrtek 25. 2., od 10 hod., vstupné: 30 Kč
Beseda s  Mgr.  Janou Bartoňovou, pedagožkou  
a laktační poradkyní na  téma „Dítě a  zdravá 
výživa“. Povíme si, jaké jsou vhodné potraviny 
pro určitý věk, režim stravování a návyky v prv-
ních třech letech dítěte.

UPOZOrNĚNÍ
Z  organizačních důvodů budeme mít každé 
úterý zavřeno. Uvítáme další pomocnou ruku 
při organizaci a  vymýšlení nových programů 
a  služeb. Pokud máte zájem podílet se na  čin-
nosti MC Žirafa, kontaktujte nás.

Nenechte si ujít
rETrO I SOUČASNOST – obrazy a animace malíře Luboše Zvičiny
Královédvorského rodáka a občana Lubomíra Dvořáka, který je známý pod pseudonymem Luboš Zvičina, 
není nutné na severovýchodě Čech složitě představovat. Soukromá studia ovlivněná profesory Zdenko Crhou, 
Janem Bauchem a akademickým malířem Daliborem Pokorným dala malíři základní směr tvorby. Výčet jeho 
výstav začínající v roce 1966 v pražském Rokoku je obsáhlý, přestože v období let 1968–1985 se jeho nadějný 
talent dotkl černé díry a tím se v tomto období již nedočkal další veřejné prezentace. Přesto, či i proto, dnes 
můžeme hovořit o 30 úspěšných samostatných výstavách a projekcích v České republice i v zahraničí. Poli-
ticky motivovaný útlum neznamenal ukončení jeho tvůrčího snažení. O tom se může veřejnost přesvědčit 
v prostorách Špýcharu Městského muzea Dvůr Králové nad Labem až do 28. února 2016. V části nazvané 
Retro malíř představí i  své začátky z  času hledání současného stylu, do  něhož postupně pronikal. Vedle 
romantického založení Zvičina díky nedokončenému studiu na pražské technice ve své tvorbě již od počátků 
nezapírá svůj vztah k matematice, geometrii a astronomii (např. výrazné obrazy „Vesmírné poselství“, „Kve-
toucí galaxie“). Až obdivuhodně používá netradiční prostorové plány rozvinutých plášťů, jehlanů, mezikruží, 
spirálových prostor i deskriptivních průniků ploch, jimiž vstupuje za běžnou realitu lidského vidění. Zvičinova 
příroda má svůj reálný základ především na hřebenech Krkonoš, kde dlouhodobě pracoval a bydlel. Vysta-
vené práce ho zdařile představují nejen jako zkušeného kreslíře a medailéra, ale i svérázného krajináře, často 
přezdívaného Rousseau z Krkonoš. Své milované Krkonoše přenesl i do filmové tvorby. Do jeho prací se často 
promítají zkušenosti z běžného života i z provozování atraktivních sportů, kterými bylo létání či surfování, ale 
také okouzlení ze zahraničních cest. Ani uplynulých 25 let malířovu tvorbu ve výbojích nezastavilo. Úspěšně 
vystavoval také v Polsku, Francii a ve Velké Británii. A nezahálí dodnes. Za poslední decénium své starší obrazy 
prosévá přes síto počítače a vytváří tak obdivuhodné digitální grafiky. Stačí se zmínit o jeho fantastických 
obrazech ve fraktálech. A přechází k 3D a 4D grafice a animovaným filmům, k nimž ve vlastní vnučce, v Anglii 
působící hudebnici a skladatelce Monice Dvorak, nalezl vzácného spolupracovníka.

Ing. Luboš Zelený, člen Obce spisovatelů
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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 Otto Gutfreunda: po–pá od 9:00 do 17:00 hod.

VýSTAVA MALÍŘE ALEŠE MALÉHO 
do 12. 2., pondělí–pátek 9:00–17:00 hod., galerie Otto Gutfreunda
Ve  školní galerii Otto Gutfreunda probíhá výstava malíře Aleše Malého 
s názvem „Návrat“.

TŘÍDNÍ KONCErT 
1. 2. od 17:30 hod., sál školy
Vystoupení žáků z houslové třídy paní učitelky Jany Kovářové.

MAŽOrETKY ANABEL 
6. 2. od 21:00 hod., Hankův dům
Mažoretky Anabel vystoupí při příležitosti plesu Základní školy Schulzovy 
Sady.

CrAZY BAND 
9. 2. od 18:00 hod., sál školy
Koncert hudebního uskupení Crazy Band pod vedením Vladimíry Matuš-
kové. Zazní známé populární skladby.

MAŽOrETKY ANABEL 
13. 2. od 20:30 hod., Hankův dům
Mažoretky Anabel IV. vystoupí na zahájení XII. Plesu Jutařů.

JINÉ SVĚTY – vernisáž výstavy
16. 2. od 18:00 hod., sál školy
Slavnostní zahájení výstavy keramičky Lenky Stodůlkové s  názvem „Jiné 
světy“. Slovem provede Ladislav Peřina, na  vernisáži zahrají učitelé školy. 
Výstava ve školní galerii Otto Gutfreunda potrvá do 18. března 2016. Oteví-
rací doba galerie pondělí až pátek 9:00–17:00 hod.

úNOrOVý KONCErT 
18. 2. od 18:00 hod., sál školy
Další z pravidelných koncertů, na kterém vystoupí žáci hudebního oboru. 
Slovem provedou žáci oboru literárně-dramatického.

Králové. Na  programu bude návštěva Východočeské televize a  rádia. Spo-
lečně nahlédneme do zákulisí televizního a rádiového vysílání a zjistíme, jak 
pracují lidé za  kamerou nebo mikrofonem. Přihlášky nejdéle do  15. února. 
Bližší informace u V. Málkové, tel.: 774 320 361.

PrÁZDNINOVý TUrNAJ V BOWLINGU 
25. 2., 10:00–13:00 hod., cena: 70 Kč, přihlášky do 12. 2.
Na  jarní 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 Safari hotelu ZOO Dvůr Králové. Cena 70 Kč. Přihlášky nejpozději do  
12. února. Bližší informace u D. Kudrnovské.

PrAHA PLNÁ PŘEKVAPENÍ – výlet
25.–26. 2., cena: bude upřesněna, přihlášky do 15. 2.
Prázdninový výlet pro děti – na  své si přijdou milovníci vojenské techniky, 
historie i mineralogie. Mimo jiné bude naším cílem Armádní muzeum na Žiž-
kově a velká expozice minerálů Geosvět. Prohlédneme si část nejnovější trasy 
metra, navštívíme nejužší uličku v Praze a Muzeum pražských věží se zvonko-
hrou. Pojďte s námi příjemně strávit dva prázdninové dny! Cenu upřesníme. 
Přihlášky nejpozději do 15. února. Bližší informace a přihlášky u V. Jiřičky.

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN
6. 3.: Dětský karneval
11.–12. 3.: Juniorfilm – filmařská soutěž pro veřejnost, vstup zdarma
16.–18. 3.: Bazar jarního a letního oblečení, obuvi a sportovních potřeb
18.–19. 3.: Patrick´s day 
19. 3.: Do Prahy za vodou
21.–25. 3.: Humanitární sbírka ošacení pro Diakonii Broumov
24. 3.: Jarní vejšlápek – tradiční turistický pochod
24. 3.: Velikonoční turnaj v bowlingu / Barevné Velikonoce

DDM Jednička
Dům dětí a mládeže Jednička, Spojených národů 1620, Dvůr Král. n. L.,
bližší informace v DDM Jednička na tel.: 499 320 353.
Sylvie Černotová – 775 320 373, sylvie.cernotova@ddmdvurkralove.cz
Dana Kudrnovská – 775 621 550, dana.kudrnovska@ddmdvurkralove.cz
Bc. Vladimír Jiřička – 775 621 550, vladimir.jiricka@ddmdvurkralove.cz
Veronika Málková – 774 320 361, veronika.malkova@ddmdvurkralove.cz
Lucie Pospíšilová – 774 320 361, lucie.pospisilova@ddmdvurkralove.cz

KArEL IV. – DIPLOMAT, ZAKLADATEL, VÁLEČNÍK 
9.–12. 2. a 15. 2., výstavní sál Staré radnice, 
otevřeno 8:00–12:30 a 13:30–16:00 hod., vstupné: 20 Kč, 15 Kč
Výstava k 700. výročí narození českého krále a císaře římského Karla IV. je 
pořádána ve  spolupráci s  Městským muzeem Dvůr Králové nad Labem. 
Připomene významná data i  počiny velkého panovníka, dozvíte se, jaké 
bylo 14. století v Evropě. Textové tabule budou doplněny obrázky, modely 
i  malou ukázkou zbroje a  zbraní. Výstava se koná v  sále Staré radnice 
a  je určena zejména základním a  středním školám, ale i  všem zájemcům 
o historii. Školní a  jiné kolektivy prosíme o předchozí nahlášení návštěvy. 
Vstupné: děti do  15 let a  důchodci 15 Kč, dospělí 20 Kč. Bližší informace 
a přihlášky u V. Jiřičky.

VALENTýNSKÁ PÁrTY
12. 2., 18:00–21:00 hod., cena: 35 Kč
Zveme všechny holky a kluky od 8 let na párty plnou srdíček. Něco hezkého si 
vyrobíte, zasoutěžíte si o valentýnské ceny a chybět nebude ani klasická dis-
kotéka. Pochlubit a občerstvit se můžete donesenými dobrůtkami v srdcové, 
růžové, červené či jiné podobě. Cena: 35 Kč. Bližší informace u L. Pospíšilové.

SNĚHULÁK STOKrÁT JINAK 
17.–19. 2., 9:00–15:00 hod., vstupné: 5 Kč
Výstavka výtvarných prací a výrobků dětí z MŠ a ZŠ Královédvorska zasla-
ných do soutěže Sněhulák stokrát jinak. Bližší informace u D. Kudrnovské.

HrADEC ZNÁMý – NEZNÁMý 
20. 2., cena: dospělí 240 Kč, děti 210 Kč, přihlášky do 15. 2.
Výlet z cyklu Rodinné výpravy je určen dětem i dospělým. Tentokrát se vypra-
víme do Hradce Králové. Vydáme se do historického centra, prohlédneme si 
nedávno opravenou Bílou věž s třetím největším zvonem u nás a nádherným 
skleněným modelem věže. Podíváme se do chrámu Sv. Ducha i za některými 
méně známými památkami. Bližší informace a přihlášky u V. Jiřičky.

O NEJHEZČÍ POŠTOVNÍ ZNÁMKU – výtvarná soutěž
termín doručení návrhů do 12. 4.
DDM Jednička vyhlašuje ke Dni Země 2016 již 9. ročník této výtvarné sou-
těže. Úkolem autorů je vytvořit návrh na poštovní známku. Tématem letoš-
ního ročníku je „Život ve  vodě“. Návrh musí mít všechny náležitosti jako 
poštovní známka, povolený formát pouze A4, technika libovolná. Zúčastnit 
se mohou jednotlivci i  kolektivy. Termín doručení je do  12. dubna 2016. 
Bližší informace u D. Kudrnovské.

AQUAPArK PArDUBICE – výlet
22. 2., 7:40–16:00 hod., cena: 260 Kč, přihlášky do 15. 2.
Už víš, co budeš dělat o  jarních prázdninách? Pojeď s  námi do  Pardubic 
do aquaparku, kde čeká řada vodních atrakcí jako jsou divoká řeka, vlnobití, 
skluzavky, masážní vířivka, skokanský bazén s  horolezeckou stěnou a  další. 
Naobědváme se v  McDonald´s a  podíváme se po  historickém centru Par-
dubic. Sraz na  vlakovém nádraží Dvůr Králové nad Labem 22. února v  7:40 
hod., příjezd v 16:00 hod. Pro plavce/plavkyně od 6 let. S sebou: pití a svačinu, 
plavky, ručník, sáček na mokré plavky, hřeben, sprchový gel/šampon, kartičku 
pojišťovny, kapesné na oběd 50–100 Kč, rukavice, zimní čepici. Cena: 260 Kč 
(vlak, vstupné), přihlášky nejdéle do 15. února. Více u L. Pospíšilové.

LOGICKÉ HrY V JEDNIČCE 
24. 2., 8:30–15:30 hod., cena: 150 Kč, přihlášky do 17. 2.
Tento den bude sloužit k  zábavě a  rozvoji logického myšlení, uvažování 
a představivosti formou deskových, skupinových a pohybových her. Pro děti 
od 7 let. S sebou: přezůvky, vhodné oblečení do budovy a ven, svačinku a pití.
Cena: 150 Kč (oběd v  restauraci, materiál). Přihlášky nejdéle do  17. února, 
bližší informace u L. Pospíšilové.

VýLET DO TELEVIZE A rÁDIA 
24. 2., přihlášky do 15. 2., tel.: 774 320 361
Pro všechny zájemce o  mediální tvorbu jsme připravili výlet do  Hradce 
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ZOO Dvůr Králové
www.zoodvurkralove.cz

VALENTýNSKý VÍKEND V ZOO
13.–14. 2. 2016
Na oslavu svátku zamilovaných si královédvorská zoo přichystala pro své náv-
štěvníky speciální akci. Během valentýnského víkendu má každý zamilovaný 
pár vstup do zoo za cenu jedné vstupenky.  V Restauraci U Lemura na vás čeká 
valentýnské menu, které po romantické procházce zimní zoologickou zahra-
dou příjemně zahřeje.

JArNÍ PrÁZDNINY V ZOO 
1. 2. – 13. 3. 2016
Přemýšlíte, jak s dětmi strávíte jarní prázdniny? Vypravte se s nimi do králo-
védvorské zoo. Každou středu a pátek v období od 1. února do 13. března vždy  
od 13:00 hod. se můžete těšit na komentované prohlídky po zahradě. Náš prů-
vodce vás seznámí se zajímavostmi ze zákulisí a zodpoví všechny vaše otázky. 
A nejen to. Každý den po celou dobu prázdnin se můžete stát detektivy v říši 
zvířat. Stačí si na pokladně zoo vzít zadání detektivního kvízu a můžete začít 
společně pátrat po zvířatech a správných odpovědích.

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

PASOVÁNÍ PrVňÁČKŮ NA ČTENÁŘE KNIHOVNY
1.–12. 2., sálek knihovny
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.

ŽIVOT S VÁŠNÍ A ČOKOLÁDOU, Marcela Krčálová
9. 2. od 17:00 hod., literární čajovna, vstupné: 80 Kč
Čokoláda jako potěšení, jako lék, jako přítel. Co o ní vlastně víme? Přijďte si 
poslechnout něco o historii, výrobě a především o blahodárných účincích 
pravé poctivé čokolády, starodávného a  téměř posvátného nápoje Mayů 
a Aztéků. Přijďte ochutnat, v případě zájmu i nakoupit, kvalitní české čoko-
lády. Koná se v literární čajovně. Vstupné zahrnuje ochutnávku deseti druhů 
čokolád.

ŽIVOT JE ZÁBAVNÉ DrAMA, Anna Matějková
10. 2. od 18:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 30 Kč
Scénické čtení autorky za doprovodu hudby Davida Andrše. Zvuky bubnů 
sugestivně podbarvují čtené úvahy o životě. Vizuální stránku doplňují ručně 
malované kostýmy výtvarnice Veroniky Vodičkové.

ČErVENÁ KArKULKA – Loutkové divadlo Klíček
13. 2. od 15:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 20 Kč dospělí, 10 Kč děti
Maňásková pohádka pro děti. Koná se v sálku knihovny. Po dobu vystoupení 
bude otevřeno oddělení pro děti.

BAOBABA A JINÉ PŘÍBĚHY – Pohádkoterapie
16. 2. od 13:30 hod., sálek knihovny, vstupné: zdarma
Baobaba, Nebezpečné bacily, Uzdravený hejkal... Ti všichni na  vás čekají 
v knížce Zuzany Pospíšilové plné krátkých pohádek a příběhů na ukrácení 
dlouhé chvíle. Odpolední program v knihovně je určen pro děti od 7 let.

PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK NA INTErNET PrO ZAČÁTEČNÍKY 
do 26. 2., tel.: 499 320 157, kurzovné: 200 Kč
Jak na internet pro úplné začátečníky. Využití internetu a moderních komu-
nikačních technologií (e-mail, skype). Proběhne celkem osm dvouhodino-
vých lekcí v dopoledním kurzu v termínu 1.–23. 3. Výuka bude probíhat po  
4 týdny vždy v úterý a ve středu od 9:00 hod. do 11:00 hod. Kurzovné 200 Kč. 
Počet míst je omezen. Rezervace proti platbě přímo v knihovně v hudebním 
oddělení. Více informací na tel.: 499 320 157 a 721 390 348.

PrAVIDELNÉ PODVEČErY V LITErÁrNÍ ČAJOVNĚ
Literární čajovna Slavoj pro vás v tomto roce připravuje zajímavé přednášky 
i tvořivé večery se zajímavou tematikou, jako je třeba Bosonohá chůze, Šperky, 
Reiky, povídání o  čakrách a  barvách, polodrahokamech a  jejich tajemství 
a mnohé další. V kombinaci s dobrým čajem, který vám rádi připravíme, tak 
nabízíme příjemně strávený podvečer. Jako první se uskuteční v úterý 9. února 
od 17:00 hod. do 19:00 hod. přednáška o čokoládě, jak jí neznáme. Jste srdečně 
zváni na degustaci kvalitní ručně vyráběné čokolády Joalis.

Monika Singerová, Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem

ZC Zálabí 
5. 2., 20:00 hod.: Maturitní ples Gymnázia Dvůr Králové nad Labem.

13. 2., 20:00 hod.: Ples motorkářů klubu Černí Jezdci.

20. 2., 22:00 hod.: Blankwood Records live – Fosco Alma & Sharlota,
Discoparty ve stylu RAP uvádí DJ Tajfun, vstupné: 99 Kč.

26. 2., 20:00 hod.: 14. ples fotbalistů TJ Dvůr Králové nad Labem, večerem 
provází kapela Galileo band, vstupné: 170 Kč (sezení), 140 Kč (stání).

27. 2., 20:00 hod.: 13. společenský ples Diakonie Čs. církve evangelické 
a Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením, k tanci hraje hudební 
skupina Griotte Trio, vstupné: 150 Kč.

Seriál o stromech končí
Po  celý rok jste se v  těchto novinách setkávali se seriálem o  stromech 
a fotografickou soutěží. Nyní již znáte celý Keltský stromový kalendář, a tak 
zbývá vyhodnotit poslední díl soutěže.
Výherci z minulého měsíce:
•	 Růžena Svobodová – smrk, který byl vypěstován v roce 1965 ze semínek 

smrkové šišky, sloužil nejprve v květináči jako vánoční stromeček, poté 
byl v roce 1978 panem Josefem Hlavatým vysazen před dům čp. 2235 
v ulici 17. listopadu (levý snímek);

•	 Petra Brožová  – cypřiš v ulici Sadová (pravý snímek).
Výhercům byla kniha „Královny a jejich věnná města“ zaslána poštou.

Všem, kteří jste se soutěže zúčastňovali, děkujeme, že si všímáte stromů 
v okolí, a přejeme hodně dalších povedených záběrů.

Ing. Dušan Sedláček, místostarosta

Dvůr Králové nad Labem 
na starých fotografiích

Redakce Novin královédvorské radnice obdržela historické fotografie našeho města, které vám 
postupně budeme přinášet. První z nich je pohlednice ze 30. let 20. století s trhy na tehdejším 
„Masarykově náměstí“. Děkujeme naší čtenářce Lucii Jankowské za poskytnutí snímků.
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Knižní anotace
Des Horts, Stéphanie. Cartierova panteřice. 
(Podivuhodný příběh Jeanne Toussaintové, 
šperkařky králů). Praha: Metafora, 2015.
Ze zneužívaného děvčátka z chudé bruselské rodiny se 
stane nejznámější kurtizána Paříže. Oslnivá, elegantní, 
vydržovaná bohatými aristokraty. Pařížská smetánka 
se oddává prostopášnostem a  radovánkám. Jeanne 
jde z  náruče do  náruče – obdivovaná, leč opovrho-
vaná. A pak jí cestu zkříží Louis Cartier, nejslavnější klenotník světa. Říše dia-
mantů a zlata se otevírá. Jeanne, zamilovaná do šperků, popustí uzdu fantazii 
a vymýšlí pro něj ty nejkrásnější klenoty. Hlavy států si u nich podávají dveře, 
králové, mahárádžové... Téměř celým stoletím prochází tato neobyčejná žena 
s hlavou vztyčenou, vzdoruje nacistům stejně jako démonům vlastní minulosti.
Vášnivý příběh vyprávěný v první osobě vtáhne čtenáře rovnou do magic-
kého světa, kde Coco Chanel navrhuje své první skandální modely, dámy 
šílí z baletu uhrančivého Ďagileva a v baru popíjí Ernest Hemingway...

Kovaříková, Zuzana. Za zvířátky na louku. Praha: Albatros 
Media, a. s., 2015.
Pojďte s námi za zvířátky na rozkvetlou louku! Skotačí 
tam rošťáci mufloni, po  stráni kličkuje zajíc, drobná 
myška se houpá na stéble. Kuna vesele pádí ke skalce 
a  z  lískového keře všechno bedlivě pozorují vrána 
se strakou. Nad nimi poletují různobarevní motýli 
a  v  trávě se vyhřívá hrdopýška zmije. Ale nebojte se. 
Nikdo tady nekouše! V krátkých příbězích potkáte zví-
řátek víc a dozvíte se o nich i mnoho zajímavého. A kdo 
má rád knížky o zvířatech, může si také přečíst Za zví-
řátky do lesa, Za zvířátky k vodě a Za zvířátky do hor.
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Informace a zájem nahlaste: DDM Jednička, Spojených národů 1620, Dvůr Králové nad Labem 

tel. 724 941 834, Lucie.Pospisilova@ddmdvurkralove.cz,  www.ddmdvurkralove.cz
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S SEBOU:  
přezůvky, vhodné oblečení 

do budovy a ven, svačinku a pití 

 

Tento den bude plný her podporující 
rozvoj logického myšlení, uvažování, 
vyjadřování a představivosti formou 

deskových, skupinových, 
počítačových a pohybových her

Bližší informace a přihlášky: DDM Jednička, Spojených národů 1620,  
Dvůr Králové nad Labem 

tel. 724 941 834, Lucie.Pospisilova@ddmdvurkralove.cz,  
 www.ddmdvurkralove.cz
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