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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

Dny R. A. Dvorského – XXIII. ročník festivalu:
ZOË SCHWARZ BLUE COMMOTION
ANEB BRITSKÁ BLUESOVÁ INVAZE POKRAČUJE
1. 2. od 19:30 hod., krčma Starý pivovar, vstupné: 230 Kč

Koncert jedné z nejlepších bluesových zpěvaček nejen v Británii za dopro-

vodu neméně úspěšné britské bluesové kapely Blue Commotion.

PLES FIRMY EUROLIFT CZ, S. R. O.
3. 2. od 20:00 hod., sál Hankova domu

Hraje Levou rukou band, host večera Creedence Revival Czech.

XI. REPREZENTAČNÍ PLES SŠIS
10. 2. od 20:00 hod., sál Hankova domu

Hudba – Blue Band Hradec Králové, host večera – Elvis Presley Revival Band.

XIII. PLES JUTAŘŮ
11. 2. od 20:00 hod., sál Hankova domu

Hraje Blue Band Hradec Králové.

Divadelní čtyřlístek:
POHÁDKA Z PAŘEZOVÉ CHALOUPKY KŘEMÍLKA
A VOCHOMŮRKY
12. 2. od 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 100 Kč

Veselou pohádku plnou hravosti, humoru a písniček z cyklu „Pojďte s dětmi 

do divadla“ uvádí Divadlo Scéna Zlín.

Dny R. A. Dvorského – XXIII. ročník festivalu:
ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS
BUDE TO JINAK! JEŠTĚ ZNAMENITĚJŠÍ!
15. 2. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 400 Kč, 380 Kč, 360 Kč

Zazní staré i ty nejnovější premiérové swingové kusy.

JMÉNO – hra v předplatném
16. 2. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 380 Kč, 360 Kč

Salónní francouzská komedie v  podání Divadla Verze Praha nabízí 

vysoce komický pohled na  sebejisté zastánce svobodného myšlení. Hrají: 

Jan Dolanský, Jana Janěková ml., Roman Zach, Petr Lněnička.

MATURITNÍ PLES SŠIS
17. 2. od 20:00 hod., sál Hankova domu

Hraje skupina Juno z Náchoda.

XXI. PLES ABSOLVENTŮ GYMNÁZIA
25. 2. od 20:00 hod., sál Hankova domu

Hraje skupina Jari – Kurri – Band.

440. koncert KPH: CANTARINA CLARINETE
28. 2. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 130 Kč

Z  propojení hráčských kvalit čtyř mladých klarinetistek s  pěvec-

kým nadšením se zrodil trefný název „zpívající klarinety“.

Účinkují: Hana Tauchmanová, Jana Lahodná, Jana Černohouzová – klarinet, 

Věra Kestřánková – basklarinet.

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

Z POHÁDKY DO VELKÉHO SVĚTA
Do 19. 2. 2017, výstavní sál v budově Špýcharu, 

vstupné: 40 Kč, 20 Kč

Městské muzeum zve na  výstavu MgA.  Martiny Minárikové. Jak to bylo 

v pohádkách a  jak je to dnes? Co kdybyste byli třeba pozváni na hostinu 

na Pražský hrad? Jak odpovědět na pozvání, přinést dar, co si na sebe oblék-

nout? Uvidíte také, jak probíhaly prezidentské návštěvy v  našem městě. 

Vezměte s sebou i malé děti – ty se poučí i na starých dobrých pohádkách.

Připravujeme přednášku na téma stolování a etiketa. Termín bude upřesněn 

na stránkách muzea www.muzeumdk.cz a na plakátech.

GROSS – ROSEN: HISTORIE, KTERÁ SE NÁS TÝKÁ
Do 8. 2. 2017, výstavní sál ve Staré radnici, vstupné: 30 Kč, 15 Kč

Městské muzeum pořádá ve spolupráci se Střední školou propagační tvorby 

a polygrafi e Velké Poříčí výstavu sestavenou z maturitních prací studentů 

školy, fotografi í a archivních materiálů, které spojuje téma koncentračního 

tábora Gross – Rosen a pochodu Hladu a smrti. Působivé exponáty připo-

menou nedávnou historii, která se dotkla i okolí Dvora Králové nad Labem.

KOUPĚ NOVÉHO LESA – VZNIK BRAUNOVA BETLÉMU 
(300 LET)
17. 2. – 12. 3., výstavní sál ve Staré radnici, vstupné: 30 Kč, 15 Kč

Dne 26. února 1717 prodali královédvorští radní hraběti Františku Anto-

nínu Šporkovi Nový les, místo, kde později vznikl Betlém sochaře Matyáše 

Bernarda Brauna. Výstava nabídne návštěvníkům pohled na toto unikátní 

sochařsko-krajinářské dílo očima fotografa Miroslava Podhrázského a řez-

báře Leoše Pryšingera. Miroslav Podhrázský vytvořil v  letech 1979–2017 

koncept fotografi ckých obrazů a  fotopláten pod názvem „Věčné světlo – 

Braunův Betlém/Kuks“. Leoš Pryšinger, známý královédvorský betlémář, je 

autorem modelu Braunova Betlému.

Loutkové pohádky pro děti

KAŠPÁRKOVO POMETLO ZAMETLO
neděle 12. 2. od 16:00 hod., sál Špýcharu městského muzea,

vstupné: dobrovolné

Loutková pohádka pro nejmenší v podání divadélka Zvoneček.

PRINCEZNA ROZMAŘILKA
sobota 18. 2. od 15:00 hod., sálek knihovny Slavoj, vstupné: 20 Kč, 10 Kč 

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

vystoupení bude otevřeno oddělení pro děti.

BABA JAGA
neděle 19. 2. od 16:00 hod., sál Špýcharu městského muzea,

vstupné: dobrovolné

Loutková pohádka pro nejmenší v podání divadélka Zvoneček.

ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
26. 2. od 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 30 Kč, 20 Kč

Loutková pohádka pro nejmenší v podání Loutkového divadla Klíček.
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ZOO Dvůr Králové
www.zoodvurkralove.cz

Přednáška Petra Modlitby: 
VE STOPÁCH ZDEŇKA BURIANA
9. 2. od 18:00 hod., galerie Tengenenge, 

vstupné: zdarma

Malíř Petr Modlitba se specializuje na  vědec-

kou obrazovou rekonstrukci vymřelého života. 

Navazuje tak na geniální dílo proslulého malíře 

pravěku Zdeňka Buriana, který několika genera-

cím nesmazatelně vtiskl představy o  zmizelých 

světech. S autorem nahlédnete za oponu paleo-

rekonstrukce a dozvíte se, co vše je potřeba znát 

k  vytvoření věrohodného obrazu dávno zanik-

lého světa.

VALENTÝN V ZOO
11.–14. 2.

Zveme vás na  oslavu svátku zamilovaných 

do  ZOO Dvůr Králové. Od  soboty 11. 2. až 

do Valentýna platí speciální akce 1+1 vstupenka 

zdarma, a to jak pro dospělé, tak i děti. Procházku 

zimní zoo si navíc můžete zpestřit fotografi c-

kou soutěží a na závěr se posilnit v Restaurantu 

Lemur, kde se bude podávat speciální valentýn-

ské menu.

JARNÍ PRÁZDNINY V ZOO
6. 2. – 19. 3.

Přemýšlíte, jak s  dětmi strávíte jarní prázdniny? 

Vypravte se s nimi do dvorské zoo. Každou středu 

a  pátek v  období od  6. února do 19. března 

vždy od  13:00 hod. se můžete těšit na  komen-

tované prohlídky po  zahradě. Průvodce je 

vám k  dispozici 

zdarma, stačí si 

pouze zakoupit 

vstupenku do zoo.

Přednáška MVDr. Přemysla Rabase: 
PŘEŽILI ROK DVA TISÍCE
23. 2. od 18:00 hod., galerie Tengenenge, 

vstupné: zdarma

Přežili rok dva tisíce je seriál, který představuje 

jednu z  nejdůležitějších činností zoologických 

zahrad. Tyto novodobé Noemovy archy v mnoha 

případech zvrátily tragický osud druhů nalézají-

cích se těsně před propastí vyhubení. Vrcholem 

této práce je pak návrat zvířat do  místa jejich 

přirozeného výskytu. České zoologické zahrady  

patří v této záslužné činnosti ke světové špičce.

Přednáška Ing. Romana Zajíčka: 
POCHYBNÉ SUVENÝRY
2. 3. od 18:00 hod., galerie Tengenenge, 

vstupné: zdarma

Akce k Mezinárodnímu dni divoké přírody. 

Washingtonská konvence je úmluva o  meziná-

rodním obchodu s ohroženými druhy živočichů 

a rostlin. Nemusíte být zrovna pašeráci, a přesto 

si na své zahraniční dovolené můžete způso-

bit mnoho nepříjemností jen svou neznalostí. 

Dokonce ani nemusíte cestovat a  tato úmluva 

vám může zkomplikovat život, pokud chováte 

ohrožené druhy, které do ní patří. Pojďte si proto 

poslechnout, co všechno tato konvence obnáší 

a jak se vyvarovat jejímu porušování u nás i ve 

světě.

Kino Svět www.kino-svet.cz nebo tel.: 499 320 403

e-mail: kino.svet@tiscali.cz

1.–2. 19:00
XXX: NÁVRAT XANDERA CAGE (ve st 3D)

(12), akční, USA, titulky
105 min.

2D: 120 Kč

3D: 150 Kč

3.–5. 16:30 PSÍ POSLÁNÍ, komedie, USA, dabing 100 min. 110 Kč

3.–5. 19:00
RESIDENT EVIL: POSLEDNÍ KAPITOLA (v so 3D), (15), 

akční/horor, USA, titulky
107 min.

2D: 120 Kč

3D: 140 Kč

7. 19:00 MILUJ MĚ, JESTLI TO DOKÁŽEŠ, (15), dokument, ČR, ART 63 min. 90 Kč

8.–9. 19:00 ROZPOLCENÝ, (12), thriller, USA, titulky 116 min. 120 Kč

10.–12. 19:00
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY

(15), erotický/thriller, USA, titulky
117 min. 140 Kč

14. 19:00 STRNADOVI, dokumentární, ČR, ART 102 min. 80 Kč

15.–16. 19:00 SPOJENCI, (12), válečný/romantický, USA, titulky 124 min. 120 Kč

17.–19. 16:30
LEGO® BATMAN FILM (v so 3D)

animovaný/dobrodružný, USA, dabing
104 min.

2D: 110 Kč

3D: 130 Kč

17.–19. 19:00 ZLATO, (15), drama/thriller, USA, titulky 120 min. 110 Kč

21. 19:00 ZÁKON HELENA, (15), dokumentární, ČR 78 min. 100 Kč

22.–23. 19:00 T2 TRAINSPOTTING, (15), drama/komedie, USA, titulky 109 min. 120 Kč

24.–26. 17:00 PES RO(C)KU, animovaný/komedie, USA/Čína, dabing 80 min. 110 Kč

24.–26. 19:00 BÁBA Z LEDU, (12), drama/romantický, ČR 106 min. 120 Kč

28. 19:00 ZAKLADATEL, (12), životopisný, USA, titulky, ART 115 min. 110 Kč

Více o programu Kina Svět se dozvíte na webu 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 – pátek: 9:00–12:00 hod. 

V  pondělí Kreativní dílnička 

s  tvořením výrobků z  různých materiálů, které 

si poté vezmeme domů. V úterý Klub miminko.

Ve  středu Školka nanečisto, kdy vám dítka 

pohlídáme. Ve čtvrtek besedy s volnou hernou 

a v pátek Volná herna.

KLUB MIMINKO
každé úterý 9:00 až 12:00 hod., vstupné: 40 Kč

Klub pro ty nejmenší dětičky. Maminky se zde 

mohou setkávat s ostatními maminkami a jejich 

miminky. Prostředí je přizpůsobeno potřebám 

kojenců.

CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ, MASÁŽE 
KOJENCŮ, PORADNA
pondělí 16:15–17:00 hod., nutno objednat!

Nový program: masáže kojenců, cvičení 

těhotných, poradna, předporodní příprava, 

kojení. Cena 80 Kč masáže + cvičení, nebo 

samostatně po  50 Kč. Tel.: 606  171  014,

Mgr. Jana Bartoňová.

ŽIRAFČINA PORADNA
čtvrtek 2. 2., 10:00–12:00 hod., vstupné: 40 Kč

Beseda s  Mgr.  Janou Bartoňovou, výbornou 

pedagožkou a  laktační poradkyní. Aktuální 

téma bude „účinné tresty “.

KOSMETICKÉ DOPOLEDNE
čtvrtek 2. 2. a 23. 2., 9:00–12:00 hod., vstupné: 40 Kč

Kosmetické dopoledne pro maminky s  50% 

slevou: obočí, řasy 50 Kč a  denní líčení 100 Kč. 

O děti bude po celou dobu postaráno.

ZELENÉ POTRAVINY
čtvrtek 9. 2., 9:00–12:00 hod., vstupné: 40 Kč

Pokračování lednové besedy, kde se dále 

dozvíte, jaký vliv má ječmen na náš organismus. 

Jak drobnou změnou lze podpořit naše zdraví. 

Otevřená bude i herna.

VÝLET DO SOLNÉ JESKYNĚ
čtvrtek  16. 2., 9:00–11:00 hod., vstupné: 40 Kč

Pojďte s  námi společně do  Solné jeskyně 

ve  Dvoře Králové nad Labem. Pobyt v  jeskyni 

má ozdravné, regenerační a  relaxační účinky. 

Do  solné jeskyně si vezměte běžné oblečení, 

na nazuté boty návleky – ty zajistíme, nebo bílé 

ponožky. Dětem doporučujeme bačkůrky. Sraz 

u muzea v Kohoutově dvoře v 8:50 hod. Bude-li 

zájem, poté společný návrat do MC.

KARNEVAL Z ŘÍŠE POHÁDEK
čtvrtek  23. 2., 10:00–12:00 hod., vstupné: 40 Kč

Přijďte si užít dopoledne plné zábavy, her 

a  tance. Samozřejmostí je vyhodnocení o  nej-

hezčí masku našich ratolestí a dětská tombola. 

Občerstvení pro děti i rodiče zajištěno.

UPOZORNĚNÍ
Uvítáme další pomocnou ruku při organizaci 

a  vymýšlení nových programů a  služeb. Pokud 

máte zájem, kontaktujte nás, prosím.
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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

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE KNIHOVNY
1.–12. 2., sálek knihovny, termín nutno domluvit předem

Tradiční akce, při které obdrží malí čtenáři svůj první čtenářský průkaz. 

Slavnostní ceremoniál za  účasti krále Abecedníka I. a  jeho pohádkových 

pomocníků bude probíhat v  sálku knihovny. Termín je nutné předem 

domluvit v oddělení pro děti nebo na tel.: 499 320 157.

Pohádkoterapie:
NETAHEJ VLKA ZA OCAS – OLDŘIŠKA CIPROVÁ
17. 2. od 13:30 hod., sálek knihovny, vstupné: zdarma

Děti, slýcháváte od dospělých přísloví nebo přirovnání ke zvířátkům a nevíte 

úplně, co to vlastně znamená? Tak v  této knížce se dozvíte například, kde 

dávají lišky dobrou noc, proč psi, kteří štěkají, nekoušou, nebo proč se vlk 

nesmí tahat za ocas. Program je určen pro děti od 7 let.

PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK NA INTERNET PRO ZAČÁTEČNÍKY/
MÍRNĚ POKROČILÉ
přihlášky do 26. 2., kurzovné: 200 Kč, rezervace na tel.: 499 320 157

Jak na  internet pro úplné začátečníky/mírně pokročilé. Využití internetu 

a  moderních komunikačních technologií. Od  7. do  29. března proběhne 

celkem osm dvouhodinových lekcí. Výuka bude probíhat po 4 týdny vždy 

v úterý a ve středu, začátečníci od 9:00 do 11:00 hod., mírně pokročilí od 17:00 

do  19:00 hod. Kurzovné 200 Kč. Počet míst je omezen. Rezervace proti 

platbě přímo v knihovně v hudebním oddělení. Více informací na tel. číslech:

499 320 157 a 721 390 348.

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: „VZPOMÍNKY A SNY“
do 15. 2., galerie Otto Gutfreunda, 

Do středy 15. února probíhá ve školní galerii Otto Gutfreunda výstava 

„Vzpomínky a  sny“ českého sochaře Miloslava Hejného. Galerie otevřena 

pondělí až pátek od 9:00 do 17:00 hod.

Doubravičtí ochotníci se představí ve hře „MAJÁK“
9. 2. od 18:00 hod., sál školy

Přijďte se pobavit lehce nevážným příběhem o hubnutí, kde zjistíte, že kama-

rádky jsou nad všechny cukrárny světa. Scénář a  režie Dagmar Ruščáková, 

hrají doubravičtí ochotníci. Představení uvede Ladislav Peřina.

Vernisáž: „SAMI SOBĚ I PRO VÁS“
16. 2. od 18:00 hod., sál školy

Všichni zaměstnanci ZUŠ vás zvou pro potěšení své i  vaše na  zahájení 

výstavy svých prací. Máte rádi překvapení? Tak to je přesně pro vás. Uvidíte 

překvapivou výstavu a nečekaná vystoupení.

ÚNOROVÝ KONCERT
23. 2. od 18:00 hod., sál školy

Další z pravidelných koncertů, na kterém vystoupí žáci hudebního oboru. 

Slovem provedou žáci oboru literárně-dramatického.

AŤ PÍŠŤALY A TROUBY ZNÍ…
28. 2. od 18:00 hod., sál školy

Srdečně zveme na  netradiční koncert dechového oddělení s  názvem „Ať 

píšťaly a trouby zní“. Koncert bude složen výlučně z dechařů a bude velmi 

rozmanitý. Čekají vás samá překvapení. Již při vstupu do školy vás přivítá 

fl étnový soubor Flauti Dolci, v  dalším patře soubor loveckých nástrojů 

a v sále mj. zahraje i soubor sestavený z učitelů již zmíněného oddělení.

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

TURNAJ V BOWLINGU
3. 2. od 10:00 hod., Hotel Safari, cena: 70 Kč

Pro příznivce bowlingu je připraven oblíbený prázdninový turnaj pro zku-

šené hráče i úplné začátečníky. S sebou si vezměte svačinu, drobné na pití 

a dobrou náladu. Bližší informace u D. Kudrnovské.

VALENTÝNSKÁ PÁRTY
10. 2., 18:00–21:00 hod., cena: 35 Kč, informace na tel.: 724 941 834

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 

diskotéka a hry. Pochlubit a občerstvit se můžete donesenými dobrůtkami 

v srdcové, růžové, červené či jiné podobě. Bližší informace u L. Pospíšilové.

TAJNÝ VÝLET – Rodinné výpravy
11. 2., 18:00–21:00 hod., cena: 470 Kč, 450 Kč, přihlášky do 7. 2.

Pro stálé účastníky i  další malé a  dospělé zájemce chystáme Tajný výlet. 

Trochu „poodhrneme“ jeho tajemství: vydáme se mikrobusem do  širšího 

regionu východních Čech. Čeká vás malý turistický fyzicky nenáročný „kok-

tejl“, v jehož rámci „pohlédneme do dáli“, navštívíme venkovskou památku, 

budeme obdivovat krásy starobylého města a  také um lidských rukou 

v malé dílně... a víc vám neprozradíme. Vše odtajníme až během cesty.

DĚTSKÝ KARNEVAL
19. 2., 15:00–17:30 hod., aula SŠIS, vstupné: 30 Kč, 10 Kč

Srdečně zveme všechny děti i rodiče na tradiční dětský karneval. Samotné 

zahájení karnevalu bude od 15:30 hod. Čekají na vás zábavné soutěže, pís-

ničky a taneční vystoupení. Těšit se můžete také na slosovatelné vstupenky 

a  spoustu zábavy! POZOR ZMĚNA: V  letošním roce se karneval uskuteční 

v aule SŠIS na nábřeží Jiřího Wolkera. Bližší informace u V. Málkové.

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN:

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO DĚTI OD 6 LET
6.–10. 3., provoz od 8:00 do 16:00 hod. Bližší informace u V. Málkové.

SPORTOVNĚ TURISTICKÝ POBYT
6.–8. 3. Bližší informace u D. Kudrnovské.

AQUAPARK KOLÍN
7. 3., 7:40–16:00 hod., cena: 300 Kč, přihlášky do: 27. 2., tel.: 724 941 834

Pojeďte s  námi o  prázdninách do  Kolína do  aquaparku, kde čeká bazén 

s  různými atrakcemi a  parní kabina. Naobědváme se v  KFC za  vlastní 

kapesné. Sraz na vlakovém nádraží ve Dvoře Králové nad Labem v 7:40 hod., 

příjezd v 16:00 hod. Pro plavce/plavkyně od 6 let. S sebou: pití a svačina, 

plavky, ručník, sáček na mokré plavky, hřeben, sprchový gel/šampon, kar-

tička pojišťovny, kapesné na oběd 60–100 Kč, rukavice, zimní čepici. Cena: 

300 Kč (vlak, vstupné, MHD). Bližší informace u L. Pospíšilové.

SPORTOVNÍ DEN V JEDNIČCE
9. 3., 8:30–16:00 hod., cena: 150 Kč, přihlášky do: 17. 2., tel.: 724 941 834

Sportovní tip na jarní prázdniny. Dopoledne půjdeme na zimní stadion, kde 

si procvičíme bruslení, zahrajeme hry na  ledu a  kluci si můžou donést také 

hokejky a puk. Dále nás čeká stolní fotbálek, šipky, ping pong a různé pohy-

bové aktivity jako novinová rozcvička, čínská honička a další. Pro děti od 6 let. 

S sebou: přezůvky (nejlépe sportovní obuv), BRUSLE + teplé ponožky, ruka-

vice, čepice a další vhodné oblečení do budovy a ven, svačinku a pití. Cena: 

150 Kč (oběd v restauraci, bruslení). Bližší informace u L. Pospíšilové.

PRÁZDNINOVÝ TURNAJ V BOWLINGU
9. 3., 10:00–13:00 hod., Hotel Safari, cena: 70 Kč, přihlášky do: 28. 2.

Na jarní prázdniny připravila Jednička pro příznivce bowlingu oblíbený bow-

lingový turnaj pro zkušené hráče i  úplné začátečníky. Zahájení turnaje je 

v 10:00 hod., ukončení v 13:00 hod. Hraje se na bowlingu v Hotelu Safari ZOO 

Dvůr Králové. Přihlášky: nejpozději do 28. 2. Bližší informace u D. Kudrnovské.

ZLATÉ SLUNCE + JUNIORFILM, 24.–25. 3.
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Trutnov
JAZZINEC, únor–duben, www.jazzinec.cz

Hradec Králové
MASOPUST NA STATKU, 26. 2. 2017, Šrámkův 

statek v Pileticích

Vysoké Mýto
ŠPEJBL´S HELPRS – AC/DC REVIVAL, 

4. 2. 2017 od  20:00 hod., klubová scéna 

M-klubu, www.mklub.cz

DYMYTRY / X-CORE / LOCO LOCO

25. 2. 2017 od  20:00 hod., klubová scéna 

M-klubu, www.mklub.cz

Chrudim
MASOPUSTNÍ JARMARK, 

25. 2. 2017, www.chrudimsobe.cz

Více informací a pozvánek na akce najdete na 

webových stránkách www.vennamesta.cz.

V  pátek 13. ledna 2017 se Krasobruslařský 

klub Dvůr Králové nad Labem vydal na  cestu 

do  Liberce, kde se následující den konal již 

39. ročník Ještědské brusle, která patří mezi 

nejstarší krasobruslařské soutěže v  zemi. 

Radost a  zklamání patří ke  sportu neodmysli-

telně a  na  letošní Ještědské brusli převažovala 

u našich dětí, trenérů a rodičů radost z úspěchů, 

která nám určitě dodá potřebnou chuť k ranním 

tréninkům a  všemu dalšímu, co je na  kraso-

bruslení méně lákavé než třpytivé šaty a krásné 

účesy.

Za královédvorský klub se této soutěže zúčast-

nilo celkem 16 členů, kteří přivezli šest krásných 

pohárů: 1. místo Hana Šejblová, Štěpán Břeň, 

2. Iva Krejcarová, Klára Pešková, Tomáš Lhoták, 

3. Andrea Sommerová. Získali jsme i  krásná 

4. místa: Karolína Křížová, Tereza Straková, 

5. místo: Karolína Semeniuková a  6. místa: 

Adéla Sedláčková, Anna Sedláčková. Z pohledu 

získaných umístění v rámci jedné soutěže to byl 

nejúspěšnější závod v historii klubu. 

Krasobruslení je individuálním sportem, ale díky 

akcím jako byla Ještědská brusle, na které jsme 

společně strávili dva dny u  ledu i mimo něj, se 

z většiny členů klubu stal opravdový tým. 

JUDr. Michaela Koblasová

členka výboru KK Dvůr Králové nad Labem 

Povedený 39. ročník Ještědské brusle

Ve  dnech 7.–9. ledna 2017 se konaly přebory 

Východočeského kraje mladšího žactva v tenise, 

ve kterých se hraje o postup na halové mistrov-

ství ČR. Královédvorský tenisový klub hostil 

dívky a chlapci hráli v Pardubicích.

Tato akce byla pro náš klub velmi prestižní. 

Po  celé dva dny se bylo na  co dívat. Děvčata 

bojovala, ale nejvíce se dařilo Magdaléně Smej-

kalové z  Hlinska, která zvítězila ve  dvouhře 

i ve čtyřhře společně s Klárou Svobodovou z Par-

dubic. Dařilo se však i  domácím hráčkám z TC 

Dvůr Králové. Tereza Hřebačková společně s Eliš-

kou Jansovou získaly druhé místo ve  čtyřhře, 

když po velkém boji podlehly vítězkám ve velmi 

těsném supertiebreaku. Tereza Hřebačková 

vybojovala třetí místo ve  dvouhře a  o  jedno 

místo jí unikl postup na halové mistrovství ČR.

V  Pardubicích se přeborů zúčastnil z  našeho 

klubu pouze Jakub Filip (na snímku). Ten potvr-

dil svoji pozici prvního nasazeného a  ve  fi nále 

přehrál Petra Matějíčka, stal se přeborníkem 

Východočeského kraje a  získal přímý postup 

na halové mistrovství České republiky, které se 

bude konat 4. února 2017 v  Jablonci. Po  svém 

vítězství ve dvouhře dokázal Kuba vybojovat se 

svým fi nálovým soupeřem vítězství i ve čtyřhře.

Všem hráčům a hráčkám děkujeme za vzornou 

reprezentaci našeho klubu a  Kubovi přejeme, 

aby se mu dařilo i na MČR.

TC Dvůr Králové, z. s.

Velký úspěch našich mladých tenistů 
na východočeských přeborech

Vánoční turnaj 2016
Středa 21. prosince 2016 se nesla v  duchu 

vánočního mezitřídního turnaje ve  fl orbale 

a košíkové. Smíšená družstva bojovala statečně 

a do poslední chvíle nešlo předem určit vítěze. 

Nakonec bronz šel do osmé třídy a o zlatu roz-

hodl až rozstřel. Šťastnou ruku měla sedmá třída, 

a tím vybojovala zlato. Stříbro si odnesli žáci 9 A.

Vánoční laťka 2016
Letošní ročník závodu ve  skoku vysokém při-

nesl samá překavapení. Vítězkou se mezi dív-

kami totiž stala žákyně teprve 6. třídy, Káťa 

Kubíčková, a  to výkonem 137 cm. Druhá byla 

Nikola Skutová z osmičky a třetí místo brala Dita 

Mádlová, také z osmé třídy. V kategorii chlapců 

také nebyla nouze o překvapení, a to v podobě 

vítěze ze sedmé třídy. Stal se jím Tomáš Mencl 

výkonem152 cm. Druhý skončil Jakub Chochola 

z 9. B a třetí Krištof Polák ze stejné třídy.

Horolezeckou vložku mezi soutěží ve  skoku 

vysokém vyhráli Josef Hanzlíček ze šesté třídy 

a Adéla Hermanová z třídy sedmé.

Letošní sportování bylo opět perfektně podbar-

veno fandícími diváky. Tak zase za rok. 

Mgr. Petr Novotný, ZŠ Podharť

Předvánoční sportovní akce na ZŠ Podharť

Báseň Jaroslava

Lednová královédvorská (2017)
V bílém oděná přehrada Les Království – Tešnov,

v pozadí hora Zvičina

a hle, hned je tu příčina,

viděné zdobit básní – náhrdelníkem ze slov:

 

Leden dělá čest svému jménu,

zima zem zamkla nadoraz,

na lyžích můžeš do terénu,

jejž skvěle zdobí sníh a mráz

V náruči třeskutého ticha,

jež v lesích, v polích panuje,

snad jenom zvěř se nezadýchá,

jak ke krmelcům putuje

Když pláň pokrytou sněhem zkříží

a protne ji jako dýka

jen osamělá stopa lyží,

to je zimní romantika

Že zima sněhem graduje,

tak ještě trochu přisněžit;

muž na běžkách se raduje,

že leden je, jaký má být

(Jak se to o něm traduje)

© Jaroslav Kratěna

Kratěny

Královská
věnná města



ÚNOR 2017 KRÁLOVÉDVORSKÉ KDECO?

5www.dvurkralove.cz

Dvůr Králové nad Labem 
na historických fotografi ích

Na nedatovaném snímku z Geislerovy sbírky se můžeme přesvědčit o tom, jak dříve vypadaly 

zimy ve Dvoře Králové nad Labem a jak se děti na sněhu bavily.
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