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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
5. 1. od 20:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 220 Kč

Tradiční ples nejen pro absolventy kurzů tance a  společenské výchovy. 

Hraje kapela DéKáBand.

Loutková scéna Klíček: 
ČARODĚJ HABAKUK A PRINCEZNA ZLATOVLÁSKA
14. 1. od 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 30 Kč, 20 Kč

Loutková pohádka pro nejmenší v podání Loutkové scény Klíček.

Hra v předplatném:
PROKLETÍ NEFRITOVÉHO ŠKORPIÓNA
17. 1. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 360 Kč, 340 Kč, 320 Kč

Rozkošná bláznivá komedie Divadla Antonína Dvořáka Příbram s detektivní 

zápletkou podle fi lmu Woodyho Allena. Hrají: Bohumil Klepl, Anna Fixová, 

Vladimír Senič, Martin Dusbaba a další.

O ZVÍŘATECH
18. 1. od 8:30 a 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 60 Kč

Hudebně zábavný pořad Pavla Nováka pro děti MŠ a I. ročníky ZŠ.

XXVIII. REPREZENTAČNÍ PLES HANKOVA DOMU
19. 1. od 20:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 450 Kč

Na  XXVIII. ročníku reprezentačního plesu Hankova domu zahraje kapela 

Levou rukou Band Nová Paka, předtančení Taneční klub Chvaletice, host 

večera  Olga Lounová & Band. V salónku zahraje EKG Jazz.

TANEČNÍ SOUTĚŽ ČESKÉHO SVAZU TANEČNÍHO 
SPORTU O CENU HANKOVA DOMU
20. 1. od 10:00 hod., sál Hankova domu

Taneční soutěž se koná pod záštitou starosty města Ing. Jana Jarolíma.

TANEČNÍ SOUTĚŽ ČESKÉHO SVAZU UČITELŮ TANCE 
O CENU HANKOVA DOMU
21. 1. od 10:00 hod., sál Hankova domu

Soutěž se koná pod záštitou starosty města Ing. Jana Jarolíma.

Hra v předplatném – řada B pro mladého diváka:
RAPPER
23. 1. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 280 Kč, 260 Kč, 240 Kč

Kam až dostala učitele chemie a hudební výchovy láska k hudbě a touha 

učit se? Příběh, který vás rozesměje, dojme a zahřeje u srdce.

Hrají herci Divadelního spolku Frída Brno: Martin Trnavský, Anet Antošová, 

Dominika Červinková, Julie Šurková.

447. koncert KPH:
KONCERT MLADÝCH UMĚLCŮ KALLIOPÉ TRIO PRAGUE
25. 1. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 130 Kč

Markéta Vokáčová – housle, Jan Zemen – violoncello, Alena Grešlová – 

klavír. Klavírní trio je soubor založený na  půdě HAMU a  patří mezi nové 

a nadějné soubory nastupující mladé generace. Všichni jeho členové jsou 

laureáty mezinárodních soutěží.

PLES ZDRAVOTNÍKŮ
26. 1. od 20:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 200 Kč

Zahraje JK Band, předtančení TAK Dance Krok Hradec Králové, taneční sku-

pina MMG.

Divadelní čtyřlístek: O TŘECH NÁMOŘNÍCÍCH
28. 1. od 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 100 Kč

Námořnická pohádka Divadla Láryfáry Praha o  čestném a  dobrém kapi-

tánovi Hromovi, o  lodní kuchařce Marmeládce a  pirátovi Kudličkovi, kteří 

prožívají velká dobrodružství na lodi Bublině při hledání tajuplného ostrova 

Hukakulu. Náhradní představení za Krkonošské pohádky.

Městské muzeum
út–pá: 9:00–12:00 hod. a 13:00–16:00 hod.

so, ne: 13:00–17:00 hod.

e-mail: info@muzeumdk.cz, tel.: 499 623 800

www.muzeumdk.cz

Výstava:
ZE ŽIVOTA LOUTEK
do 14. 1. 2018, výstavní sál Špýcharu, vstupné: 40 Kč, 20 Kč

O roku 2016 je české loutkářství zapsáno organizací UNESCO na seznamu 

Mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví lidstva. V českých zemích 

je bohatá tradice loutek a loutkářů, kterou představuje například východo-

český rodák Matěj Kopecký. Loutky těší a baví mnoho let již celé generace 

lidí. Některé kočovaly s divadly, jiné mnohokrát rozesmály celé publikum, 

některé se proslavily po celém světě. Například Spejbl a Hurvínek. I loutky 

tak mají své příběhy. Prostřednictvím loutek můžeme prožít cokoliv, co 

nám naše fantazie dovolí. 

Expozice představí návštěvníkům loutky kočovných loutkařů, královédvor-

ského spolku, rodinná loutková divadla i  unikátní Suchardovy loutky. 

Výstavu doplní i celé scény, makety, kulisy, plakáty či tiskoviny a připomene 

také tradici loutkářské výroby.

Dokumentární fi lm:
PUTINOVY HRY
11. 1. od 18:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, vstupné: zdarma

Medaile jsou rozdány, rekordy pokořeny a vítězství vybojována. Kdo je ale 

skutečným vítězem a  kdo poraženým? Zimní olympijské hry v  Soči 2014 

zůstanou navždy zapsány jako kontroverzní projekt ruského prezidenta Vla-

dimira Putina, který by se nikdy nezrealizoval bez jeho osobní posedlosti. 

Sen o světovém svátku sportu se sice proměnil ve skutečnost, ale za jakou 

cenu? Všudypřítomná korupce, vyvlastňování soukromých majetků, násilné 

vystěhovávání obyvatel, nevratné dopady na životní prostředí. V investiga-

tivním dokumentu vystupují na  povrch ty největší bolesti současného 

Ruska. Pro lidi, kteří svou otevřenou výpovědí přispěli ke vzniku fi lmu, však 

tato olympiáda nezůstane hezkou vzpomínkou.

LiStOVáNí s Lukášem Hejlíkem:
CO BY MŮJ SYN MĚL VĚDĚT O SVĚTĚ
18. 1. od 18:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, vstupné: 120 Kč

Fredrik Backman (autor knihy Muž jménem Ove) vtipně stírá všechny 

úzkosti a nedostatky rodičů jednadvacátého století v půvabné knize plné 

upřímných obav a  nepodmíněných vyznání lásky, která zasáhne srdce 

všech rodičů, a to dokonce i těch budoucích, potencionálních. Poprvé bude 

v LiStOVáNí účinkovat jen jeden herec; Lukáš Hejlík je stejného věku jako 

Fredrik Backman a má stejně starého syna. Předprodej vstupenek v oddě-

lení pro dospělé městské knihovny Slavoj.
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Kino Svět www.kino-svet.cz nebo tel.: 499 320 403

e-mail: kino.svet@tiscali.cz

3.–4. 19:00 MANŽELKA A MANŽEL, (12), komedie/roman., Itálie, tit. 100 min. 100 Kč

6.–7. 16:00 ČERTOVINY, pohádka, ČR 101 min. 130 Kč

6.–7. 19:00 ZTRACEN V DŽUNGLI, (12), akční/dobrodružný, AUS, tit. 115 min. 110 Kč

9. 19:00 ODNIKUD, (15), thriller, SRN, titulky, ART 106 min. 80 Kč

10.–11. 19:00 INSIDIOUS: POSLEDNÍ KLÍČ, (15), drama/horor, USA, tit. 101 min. 120 Kč

13.–14. 19:00 VELKÁ HRA, (15), drama/životopisný, USA, titulky 140 min. 110 Kč

16. 19:00 KOLO ZÁZRAKŮ, (12), drama, USA, titulky, ART 101 min. 110 Kč

17.–18. 19:00 NEJTEMNĚJŠÍ HODINA, (12), drama/historický, VB, titulky 125 min. 110 Kč

20.–21. 16:00 FERDINAND (v sobotu ve 3D), animovaný, USA, dabing 99 min.
2D: 120 Kč

3D: 140 Kč

20.–21. 19:00 ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI, (12), komedie, ČR 83 min. 130 Kč

23. 19:00 THELMA, (15), drama, Norsko, titulky, ART 116 min. 80 Kč

24.–25. 19:00
TŘI BILLBOARDY KOUSEK ZA EBBINGEM

(15), drama/komedie, USA/VB, titulky
115 min. 110 Kč

27.–28. 16:00 COCO, animovaný, USA, dabing 109 min. 130 Kč

27.–28. 19:00 VŠECHNY PRACHY SVĚTA, (15), drama/thriller, USA, tit. 132 min. 110 Kč

30. 19:00 POLIBEK OD BEATRICE, (12), drama, Francie, titulky, ART 117 min. 100 Kč

31. 1.

– 1. 2.
19:00 ŠPINDL, (12), komedie, ČR 98 min. 120 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 9:00–12:00 hod. 

Volná herna a  od  11:00 hod. 

Čtení do ouška.

úterý 9:00–12:00 hod., 18:00–19:00 hod.

Volná herna a od 18:00 hod. Těhotenské čvičení.

středa 9:00–12:00 hod. 

Volná herna.

čtvrtek 9:00–12:00 hod., 18:00–19:00 hod.

Školka na nečisto a volná herna. Od 18:00 hod. 

Těhotenské čvičení.

pátek 9:30–12:00 hod.

Setkávání se zvířátky v  kynologickém klubu 

Nový Svět.

ČTENÍ DO OUŠKA
pondělí od 11:00 hod.

Milé předčítání pohádek pro rozvoj pozornosti 

a  fantazie vašich dětiček. Možnost přinést si 

oběd, společně poobědvat a odpočinout si.

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ
úterý a čtvrtek, 18:00–19:00 hod., cena: 50 Kč

Cvičení, které je nastavené přímo pro budoucí 

maminky. Rezervace v  události na  FB profi lu

@mc.zirafa.2016 či na tel.: 604 420 403.

ŠKOLKA NA NEČISTO
čtvrtek, 9:00–12:00 hod., cena: 40 Kč za hodinu

Dítka vám dopoledne rádi pohlídáme, zahra-

jeme si s  nimi různé pohybové, výtvarné 

a hudební aktivity.

SETKÁVÁNÍ SE ZVÍŘÁTKY
pátek, 9:30–12:00 hod., vstupné: 50 Kč

Sraz je v kynologickém klubu Nový Svět, Tylova 

515, za obchodním domem Kaufl and). Více 

informací na FB @mc.zirafa.2016, telefonu či na 

e-mailu MC Žirafa.

BESEDA S JANOU BARTOŇOVOU 
čtvrtek 18. 1. od 10:00 hod., vstupné: 40 Kč

Beseda s Mgr. Janou Bartoňovou, aktuální téma 

bude: ,,Je rýma nemoc?“

KOSMETICKÉ DOPOLEDNE 
pátek 19. 1. od 10:00 hod., cena: 250 Kč

Na  chvilku se zastavte a  nechte se hýčkat, 

dětičky vám pohlídáme. Rezervace nutná na tel.: 

732 850 568. Délka 60 minut.

KURZ PRAKTICKÉ PŘÍPRAVY 
NA POROD
úterý 30. 1., 14:00–19:00 hod., cena: 890 Kč

Zveme vás na intenzivní kurz praktické přípravy 

na porod, šestinedělí a kojení s porodní asistent-

kou Martinou Suchardovou a  dulou Monikou

A. Kašparovou. Kurz je určen těhotným ženám

a jejich parterům. Zaměříme se především na to, 

jak podpořit dobrý průběh porodu a jak zajistit 

naplňování fyziologických potřeb rodící ženy

a  jejího dítěte, a  také na  dobrý začátek kojení. 

Přihlášky na  tel.: 776  737  305 (Martina Suchar-

dová) nebo na e-mail: tehotnebrisko@gmail.com, 

cena 890 Kč (partner má účast zdarma). Více 

info na FB stránkách MC Žirafa @mc.zirafa.2016

a webu www.mc-zirafa.cz.

V hajnickém kostele se po dlouhé 
odmlce opět rozezněly varhany
V  páteční podvečer 8. prosince 2017 se konal další z  benefi čních koncertů pro varhany v  kostele

sv. Mikuláše v Hajnici, tentokrát už za zvuku varhan v podání Přemysla Kšici, trubky Miroslava Smrčky 

a s uměleckým přednesem Ondřeje Kepky. Návštěvníci sem přišli nejen podpořit svým příspěvkem 

opravu varhan, ale také si chtěli poprvé poslechnout jejich zvuk.  

V úvodu krátce promluvil organizátor záchrany varhan Vít Havlíček, který seznámil posluchače s prů-

během sbírky a také je informoval o již provedených opravách. Od října do listopadu 2017 proběhla 

první etapa opravy, díky níž se podařilo varhany 

zprovoznit. Těchto prací se ujala fi rma Robert Ponča 

Varhany z  Krnova. Kromě pořádání dalších bene-

fi čních koncertů plánuje farnost z  kraje roku 2018 

podání žádosti o  grant na  Královéhradecký kraj 

na obnovu těchto varhan.

Po  těchto informacích předstoupil před zaplněný 

kostel Ondřej Kepka, který popřál všem příjemný 

večer a uvedl, že kromě zvuku varhan a tónů trubky 

se budou moci zaposlouchat do veršů i slov duchov-

ních textů Jana Zahradníčka a  Karla Hlaváčka. 

Přemysl Kšica spolu s  trumpetistou Miroslavem 

Smrčkou pak přednesli díla barokních mistrů. Mezi 

každou skladbou se kostelem nesly v  uměleckém 

přednesu pana Kepky meditativní texty Zahrad-

níčka a  Hlaváčka. Na  závěr oba hudebníci před-

nesli na své nástroje improvizaci na adventní téma 

a spolu s Ondřejem Kepkou sklidili bohatý potlesk. 

Na tomto koncertě se vybrala částka 11.690 Kč, která 

bude opět použita k  dalším opravám. Tímto poči-

nem skončila řada benefi čních koncertů roku 2017, 

ale na jaře 2018 na ně naváží další setkání. Už teď se 

na ně těšíme.

Karolina Václavíková
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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 žákovských prací:
OD KAPIČKY K POTŮČKU
do 16. 1., galerie Otto Gutfreunda

Ve školní galerii O. Gutfreunda probíhá výstava žáků výtvarného oboru naší 

školy na téma  „Od kapičky k potůčku“.

Vernišáž výstavy Aleše Tauchmana:
LETEM SVĚTEM
18. 1. od 18:00 hod., sál školy

V  sále školy se uskuteční vernisáž výstavy královédvorského fotografa 

Aleše Tauchmana. Slovem provede Ladislav Peřina, v hudebním programu 

vystoupí Michal Koudelka. Výstava potrvá v  galerii Otto Gutfreunda do

13. února 2018.

LEDNOVÝ KONCERT
29. 1. od 18:00 hod., sál školy

Další z pravidelných koncertů žáků hudebního oboru.

Hokejová II. liga
čtvrtek 4. 1., 18:20 hod.  HC Letci Letňany (venku)

sobota 6. 1., 17:00 hod. HC Most (domácí zápas)

středa 10. 1., 18:00 hod. TJ HC Jablonec n. N. (venku)

sobota 13. 1., 17:00 hod. HC Kobra Praha (domácí zápas)

sobota 20. 1., 17:00 hod. HC Stadion Vrchlabí (domácí zápas)

středa 24. 1., 18:00 hod. HC Trutnov (venku)

sobota 27. 1., 17:00 hod. HC Děčín (domácí zápas)

středa 31. 1., 17:00 hod. HC Baník Sokolov (domácí zápas)

Kuželkářská divize
pátek 12. 1., 17:00 hod. TJ Start Rychnov n. K. A (venku)

pátek 19. 1., 17:00 hod. TJ Loko Trutnov B (domácí zápas)

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

Tylova 512; www.slavoj. cz,

e-mail: knihovna@slavoj.cz,

tel.: 499 320 157, 721 390 348, 606 531 153

Půjčování audioknih i společenských her
Městská knihovna Slavoj nabízí svým registrovaným čtenářům nejen půj-

čování klasických knih. V hudebním oddělení je možné půjčit si tzv. knížky 

do ucha – audioknihy. Výběr je široký, od pohádek přes Járu Cimrmana až 

po thrillery. Milovníci elektronických knih a zároveň majitelé čtečky eReading 

mohou zdarma stahovat na 1 418 titulů v elektronickém katalogu Carmen.

V  čajovně má Slavoj k  výběru nejen širokou nabídku černých, 

bílých a  zelených čajů, ale také několik desítek společenských her 

a hlavolamů. Hry mají výpůjční dobu stejnou jako knihy, tedy jeden měsíc. 

Je možné zvolit dobrodružnou tematiku, didaktické hry nebo hry na pro-

cvičování paměti. Zábavu zde vyberete pro děti od věku tří let a na své si 

přijdou náctiletí i dospělí. Seznam her je k dispozici v literární čajovně, kde 

obsluha vybranou hru také zapůjčí.

Mgr. Marta Staníková, ředitelka MěK Slavoj

ANKETA SUK – ČTEME VŠICHNI
1. 1. – 15. 3., prostory knihovny

Pětadvacátý ročník ankety o  nejoblíbenější a  nejčtenější knihu daného 

roku určenou dětem. Hlasujte pro knihu roku 2017. Hlasovací lístky jsou 

k  dispozici v  oddělení pro děti a  na  webu knihovny. Všechny odpovědi 

budou slosovány. Tři vylosovaní výherci obdrží od  knihovny věcné ceny. 

Hlasovací lístky odevzdejte do knihovny osobně nebo e-mailem na adresu 

knihovna@slavoj.cz.

LiStOVáNí s Lukášem Hejlíkem:
CO BY MŮJ SYN MĚL VĚDĚT O SVĚTĚ
18. 1. od 18:00 hod., městské muzeum, vstupné: 120 Kč

Fredrik Backman (autor knihy Muž jménem Ove) vtipně stírá všechny 

úzkosti a nedostatky rodičů jednadvacátého století v půvabné knize plné 

upřímných obav a  nepodmíněných vyznání lásky, která zasáhne srdce 

všech rodičů, a to dokonce i těch budoucích, potencionálních. Poprvé bude 

v LiStOVáNí účinkovat jen jeden herec; Lukáš Hejlík je stejného věku jako 

Fredrik Backman a má stejně starého syna. Předprodej vstupenek v oddě-

lení pro dospělé. Koná se v městském muzeu.

Pohádkoterapie: ČTYŘLÍSTEK NA DIVOKÉM ZÁPADĚ
19. 1. od 13:30 hod., sálek knihovny, vstupné: zdarma

Poznejte partičku čtyř kamarádů z  Třeskoprsk a  zažijte pořádné dobro-

družství v zemi indiánů a banditů. Program je určen pro děti od 7 let a koná 

se v sálku knihovny.

Loutkové divadlo Klíček: 
KAŠPÁREK A HLOUPÝ ČERT
20. 1. od 15:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 20 Kč, 10 Kč

Maňásková pohádka pro děti. Koná se v sálku knihovny. Po dobu vystou-

pení bude otevřeno oddělení pro děti.

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU
30. 1. od 10:00 hod., přihlášky v oddělení pro dospělé do 19. ledna 2018

Zahájení studia Virtuální univerzity 3. věku pod patronací České zeměděl-

ské univerzity v Praze. Pokud jste v seniorském věku a máte chuť načerpat 

nové informace, přidejte se. Přihlášky přijímáme v  oddělení pro dospělé 

do 19. ledna 2018. Pro podrobnější informace volejte na tel.: 721 390 348 

nebo pište na e-mail: knihovna@slavoj.cz.

Beseda s Dankou Šárkovou: VŠUDE ŽIJÍ LIDÉ
31. 1. od 18:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 30 Kč

Beseda se spisovatelkou Dankou Šárkovou, autorkou společenských 

románů. Její knihy pojednávají o vztazích, a to jak v osobním, tak pracov-

ním životě. K její vášni patří také cestování, a tak nebude chybět ani vyprá-

vění a  fotodokumentace z putování Asií a Afrikou, kde cestovala „s bato-

hem na zádech“. Součástí besedy je autorské čtení a autogramiáda.

Loutková scéna Klíček: 
ČARODĚJ HABAKUK A PRINCEZNA ZLATOVLÁSKA
14. 1. od 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 30 Kč, 20 Kč

Loutková pohádka pro nejmenší v podání Loutkové scény Klíček.

Loutkové divadélko Zvoneček: O RUSALCE A VODNÍKOVI
14. 1. od 16:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, vstupné: dobrovolné

Loutková pohádka pro nejmenší v podání divadélka Zvoneček.

Loutkové divadlo Klíček: KAŠPÁREK A HLOUPÝ ČERT
20. 1. od 15:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 20 Kč, 10 Kč

Maňásková pohádka pro děti. Koná se v sálku knihovny. Po dobu vystou-

pení bude otevřeno oddělení pro děti.

Loutkové divadélko Zvoneček: KOZA LÍZA
28. 1 od 16:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, vstupné: dobrovolné

Loutková pohádka pro nejmenší v podání divadélka Zvoneček.

Královská věnná města
Hradec Králové
DANCE FLOOR ATTACK, 21. 1., www.t-bass.cz.

Polička
EVA URBANOVÁ & MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO, 6. 1. 

Novoroční koncert v Tylově domě od 19:00 hod., www.tyluvdum.cz.

Mělník
POCTA JANU PALACHOVI, 16. 1., www.melnik.cz.

Více informací o  připravovaných akcí v  Královských věnných městech 

naleznete v kalendáriu na stránkách www.vennamesta.cz.

Loutkové pohádky pro děti
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DDM Jednička
Dům dětí a mládeže Jednička, Spojených národů 1620, 

Dvůr Králové nad Labem,

bližší informace v DDM Jednička na tel.: 499 320 353.

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

Bc. Veronika Málková – 774 320 361, veronika.malkova@ddmdvurkralove.cz

Bc. Lucie Pospíšilová – 724 941 834, lucie.pospisilova@ddmdvurkralove.cz

TAJNÝ VÝLET
20. 1., cena: 450 Kč, přihlášky nejpozději do 11. 1. 

Máme tu další z  Rodinných výprav. Po  vydařeném zájezdu do  adventní 

Prahy se vydáme na malé putování po mnohdy skrytých zajímavostech Krá-

lovéhradeckého kraje. Přesvědčíte se o tom, že i téměř „za humny“ lze najít 

místa, o jejichž existenci víte, ale nikdy jste „se nepodívali dovnitř“. S námi 

to zažijete! Protože jde o výlet tajný, prozradíme jen tolik, že uvidíte třeba 

jeden starý hodinový stroj, čeká vás zajímavý výhled, památka lidového 

stavitelství, možná se podíváte i do podzemí spjatého s pohnutou historic-

kou událostí. Naším cílem je přinést poznání – malým i velkým. Jako vždy 

bude čas i na oběd a posezení u kávy. Jste alespoň trošku zvědaví? Pojeďte 

s námi! Přihlášky nejpozději do 11. ledna 2018. S sebou: občerstvení na celý 

den, drobné kapesné, kopii průkazu pojištěnce. Bližší informace u V. Jiřičky.

VÍKEND V POHYBU
20. 1. od 9:30 hod., 21. 1. od 9:00 hod., cena: 280 Kč

přihlášky nejpozději do 16. 1.

Zveme všechny děti od 7 do 15 let, které se rády hýbou, na již tradiční spor-

tovní akci s přespáním v Jedničce. Těšit se můžou na různé sportovní a pohy-

bové hry (basketbal, fl orbal, ...), taneční workshop od  profesionálky Petry 

Mochové (lze se přihlásit jen na  workshop), funkční trénink pro děti pod 

vedením trenéra, kuželky ve dvorské kuželně a večerní diskotéku. V ceně je 

ubytování v DDM Jednička, oběd, večeře, snídaně, malá svačina, pití, proná-

jem tělocvičen, úhrada workshopů. Tuto akci podporuje Královéhradecký 

kraj. S sebou: sportovní obuv a oblečení, oblečení ven, hygienické potřeby, 

spací pytel, karimatku, polštář, pyžamo, láhev na  pití a  malou svačinu. Při-

hlášky nejpozději do 16. ledna 2018. Bližší informace u L. Pospíšilové.

Připravujeme na únor: 
POLOLETNÍ PRÁZDNINY V JEDNIČCE
2. 2., 8:30–16:00 hod., cena 150 Kč, přihlášky do 29. 1.

Nechceš se o prázdninách nudit doma? Přijď mezi nás. Něco si zahrajeme, 

vyrobíme a o zábavu bude postaráno. Pro děti od 5 do 15 let.  S sebou: pře-

zůvky, vhodné oblečení do budovy a ven, pracovní oděv, sportovní obuv, 

svačinku a pití. Cena: 150 Kč (oběd v restauraci, materiál). Přihlášky nejdéle 

do 29. 1. 2018, bližší informace u L. Pospíšilové.

POLOLETNÍ  TURNAJ V BOWLINGU
2. 2. od 10:00 hod., bowling Sport World, cena: 80 Kč, přihlášky do 26. 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 v 13:00 hod. S sebou bowlingové 

boty (možnost zapůjčení na místě), drobné na pití a občerstvení. Přihlášky 

nejpozději do 26. ledna 2018, bližší informace u V. Málkové.

PRÁZDNINOVÝ VÝLET DO PRAHY
2. 2., cena: 550 Kč, přihlášky do 25. 1.

Výlet je určen dětem od  8 let, zejména ale těm, které zajímá technika 

a modelářství. Navštívíme Království železnic, největší modelové kolejiště 

nejen u nás, ale i ve střední a východní Evropě. Vláčky nejen jezdí a svítí, 

ale také stojí na semaforech, střídá se „den a noc“... Potom si prohlédneme 

Národní technické muzeum s autoveterány, legendárními letadly, kolejo-

vými vozidly i spoustou modelů a dalších exponátů. Zbylý čas podle mož-

ností využijeme k  vycházce a  mlsání. Přihlášky nejpozději do  25. ledna 

2018. S  sebou: občerstvení na  celý den, drobné kapesné, kopii průkazu 

pojištěnce. Bližší informace u V. Jiřičky.

VALENTÝNSKÉ TVOŘENÍ + VALENTÝNSKÁ DISKOTÉKA
9. 2., 17:00–18:30 hod. a 18:30–20:30 hod., cena 30 + 15 Kč,

přihlášky do 5. 2.

Zveme všechny holky a kluky od 5 let na valentýnské tvoření plné srdíček, 

růžové, červené a dalších barviček. Následně můžete navázat na valentýn-

skou diskotéku, kde nebudou chybět ani hry a soutěže o ceny. S sebou si 

můžete vytvořit nějaké valentýnské občerstvení a  podělit se s  ostatními. 

Můžete si vybrat, zda se zúčastníte obou akcí, nebo jen jedné. Přihlášky 

nejdéle do 5. února 2018. Cena: 30 Kč vyrábění + 15 Kč diskotéka, obě akce 

za 35 Kč! Bližší informace u L. Pospíšilové.

12.–14. 2.: Zimní výstava;

18. 2.: Karneval.

V  sobotu 25. lis-

topadu 2017 se 

konaly pro širokou 

veřejnost tradiční 

vánoční dílničky 

v prostorách DDM 

Jednička. Letos 

byla akce zdarma 

a  měla i  zahra-

niční návštěvníky 

– české vánoční 

ozdoby a  dárky 

si zkusily vyrobit 

také děti z  pol-

ského městečka Bardó, které se účastní projektu česko-polské spolupráce 

„Neznáme se, poznáme se”. 

Celý dům DDM Jednička voněl tento den po Vánocích: dovezené materi-

ály v podobě jehličí či mýdel dávaly prostoru další rozměr. Návštěvníci si 

odnesli domů nejen zdobené perníčky, pokud je nesnědli na  místě, ale 

také vánoční věnce, které si mohli sami dotvořit na  místě dokoupenými 

ozdobami. Mezi fi nální výrobky patřily ale také vlastnoručně vyrobené 

slaměné postavičky, andílci z  korku, zvonky z  pedigu, papírová přáníčka, 

voňavá mýdla nebo šperky z barevné vlny. Velký dík patří zejména lidem, 

kteří měli jednotlivé dílny na starosti – jejich trpělivost při komunikaci byla 

obdivuhodná. 

Povedenou akci pořádala DDM Jednička ve Dvoře Králové nad Labem. Pro 

české i  polské děti účastnící se projektu měla však připravený celovíken-

dový program: v  sobotu dopoledne se děti jely podívat na Vánoční trhy 

do  Kuksu a  večer si užily bowling a  diskotéku. V  neděli dopoledne byly 

pro ně připravené jazykohrátky, po kterých následoval kromě oběda i kviz 

centrem města. Zakončení celé akce bylo v neděli odpoledne na náměstí

T. G. Masaryka, kde se konalo rozsvěcení vánočního stromu. Tato akce se 

uskutečnila v  rámci projektu „Neznáme se, poznáme se”, který je spolufi -

nancován z prostředků EFRR. 

Ing. Kateřina Sekyrková

Advent v Jedničce 

Adventní dopoledne pro 
mateřské a základní školy
Během 28. a  29. 

listopadu do  DDM 

Jednička dora-

zilo 245 dětí ze 

základních a mateř-

ských škol, aby si 

vyrobily dárečky 

na  Vánoce či 

vánoční dekorace. 

Třídy se střídaly 

po  20 minutách 

v  pěti adventních 

dílničkách, kde 

si za  zvuku vánočních koled mohly vyrobit závěsného andílka na  stro-

meček, tašku se sobíkem, vánoční přáníčko, stromeček z  napíchaných 

papírů na  koláčku ze dřeva, stáčenou svíčku z  včelího vosku, ale také si 

mohly nasypat čaj z různých bylinek, koření a sušeného ovoce, na který si 

následně vytvořily i obal. Nechyběla ani sladká dílnička, kde si děti nazdo-

bily již předem napečený perníček, který si mohly hned sníst nebo odnést 

domů mamince. Děti odcházely spokojené se spoustou výrobků, kterými 

doma určitě potěšily. Za pomoc děkuji všem zaměstnancům DDM Jednička 

a studentům ze SŠIS, kteří nám pomohli zajistit toto tvoření.

Bc. Lucie Pospíšilová, DDM Jednička
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Sokolové v závěru roku Apolena Výborná 
softballovou 
„Juniorkou roku“ 

V  závěru roku sokolská aktivita neklesá. 

Gymnasté a  gymnastky absolvovali závody 

na  malých oblastech. Královédvorská jednota 

pořádala závod v Team Gym Junior, kterého se 

zúčastnilo pět družstev děvčat, obě družstva 

s  pódiovou skladbou postoupila do  přeboru 

na  velkou oblast ze druhých míst. Zde obsa-

dilo družstvo Junior I. 4. místo se ztrátou 0,07 

bodu na 3. místo a družstvo Junior III. vybojo-

valo stříbrné medaile. Obě družstva postoupila 

do přeboru republiky. Chlapci závodili na malé 

oblasti v  Brně, kde mezi šesti družstvy skončili 

3. a rovněž postoupili na velkou oblast do Prahy, 

zde vybojovali senzační 2. místo. Dva závodníci 

se zúčastnili MČR v olympijském šplhu. Osmiletá 

A. Holanová byla nejmladší účastnicí závodu 

a zdolala lano v délce 4,5 m bez přírazu za 11,48 

s  a  skončila na  5. místě, A. Mostecký obsadil 

s časem 6,65 s 10. místo. Vánočního gymnastic-

kého závodu v Trutnově se zúčastnili dvě gym-

nastky a  dva gymnasté. J. Schreiber obsadil 

výborné 1. místo a O. Schreiber byl o 0,1 bodu 

druhý. Dvě atletky byly nominovány na mezikra-

jové utkání do Prahy. E. Doubravová postoupila 

do fi nále B v běhu na 60 m a S. Erbenová skončila 

ve skoku vysokém 15.

Atleti se zapojili do soutěže Fandíme kontinentům, 

která je motivovaná Kontinentálním pohárem. Ten 

se bude konat v  roce 2018 v  Ostravě. Úkolem je 

připravit tréninky na  různých kontinentech. Pro 

Evropu jsme vybrali závod formule 1 v Monte Carlu 

a  soutěž v  rychlobruslení. Bavili se úplně všichni 

a sokolovna doslova bouřila.

Probíhaly nácviky všech 

šesti sletových skladeb pro 

XVI. všesokolský slet. Nácvik 

skladby Siluety navštívil 

štáb České televize, který 

připravil nejen reportáž 

o  vzniku skladby pod tak-

tovkou sester Karešových, 

ale také o  vzniku sletového 

loga, které vytvořila E. Kare-

šová. Sokol Dvůr Králové nad 

Labem se tak objevil hned 

v úvodním dílu Sletového magazínu, který bude 

až do sletu vysílat ČT každou sobotu.

V  oddílech rodičů s  dětmi, předškolních dětí, 

žactva, gymnastiky a atletiky proběhly Mikuláš-

ské hodiny s nadílkou. Tato tradice sahá v Sokole 

až do sedmdesátých let a děti si tyto hodiny pat-

řičně užívají.

Největší akcí byla Párty za  odměnu reprezen-

tantům Sokola. Tentokrát si přišlo do sokolovny 

užít skvělou zábavu 80 dětí a  juniorů. Připra-

vena byla pátrací hra po  městě, zábavné hry 

a workshop s bubny, nechyběl ani bohatý raut, 

který pro děti připravili skoro všichni rodiče, 

a  samozřejmě skvělá diskotéka, kterou zakon-

čili nejstarší nezmaři v šest ráno. Jak moc táhne 

sokolská parta, se ukázalo, když během pře-

stávky na věnečku přišli naši odchovanci na skok 

do sokolovny a po ukončení věnečku dorazili si 

užít alespoň kousek diskotéky.

Také letos sokolové sportovali s  fi nančním při-

spěním města Dvůr Králové n. L., které se podílí 

nemalou částkou na podpoře sokolského sportu, 

dále díky dotaci Královéhradeckého kraje, který 

přispěl na  opravu střechy, nemalou částkou se 

podílelo také MŠMT. Všem subjektům děku-

jeme za prostředky, které nám pomohly pokrýt 

potřebné náklady, zlepšit vybavení sokolovny 

a poskytnout tak dětem a mládeži kvalitní zázemí 

pro využití volného času zdravým způsobem.

Všem našim členům a příznivcům přejeme krásné 

svátky a do nového roku hodně zdraví a úspěchů!

Mgr. Pavlína Špatenková, TJ Sokol Dvůr Králové n. L.

Na  slavnostním galavečeru České softballové 

asociace, který se konal 16. listopadu 2017 

na  Praze 1, v  sále Jana Lucemburského v  kláš-

teře minoritů sv. Jakuba, byla nejlepší juniorkou 

do 22 let vyhlášena královédvorská hráčka Apo-

lena Výborná. Ocenění převzala z rukou sportov-

ního moderátora České televize Jana Smetany.

Alan Výborný

Softball Club Dvůr Králové nad Labem

Východočeský pohár 
mládeže v kuželkách
Protože je škoda, že výsledky královédvorských 

hráčů kuželek vychází pouze na  kuželkářských 

webech, je důležité se zmínit o jedné kategorii, 

kde hrají naši budoucí následovníci. Je to naše 

mládež, která je podmínkou pro to, abychom 

mohli v divizní soutěži vůbec startovat. I proto 

byl před několika lety zřízen Východočeský 

pohár mládeže, který je společnou soutěží žáků 

ve věku 10–14 let a dorostenců 15–18 let. 

Přes neustálý nedostatek zájemců o tento sport 

do tohoto poháru vysílá i náš oddíl svoje hráče, 

u  kterých je vidět za  dobu jejich působení  

postupně se zlepšující výkon. V loňském roce se 

družstvo probojovalo až do fi nále, ve kterém se 

mu už tolik nedařilo a obsadilo osmé místo. Nyní 

družstva bojují v rámci kraje ve třech skupinách 

a po třech odehraných turnajích naše družstvo 

vede bez ztráty bodu skupinu A. Dvůr Králové 

nad Labem zastupují Eliška a  Jaroslav Němeč-

kovi, Michaela a  Veronika Valešovy a  zvláště 

pak Karolína Nosková, která je velkým příslibem 

do budoucnosti. Protože by jim ani letos nemělo 

fi nále uniknout, přejeme jim do  dalších bojů 

štěstí a pevnou ruku a hlavně zdraví. 

Apeluji na zájemce z řad veřejnosti, přijďte si náš 

sport vyzkoušet, abyste viděli, že to není sport 

nijak lehký fyzicky ani psychicky. Naší snahou 

pak je kuželky zatraktivnit při trénincích regis-

trovaných hráčů i  pro všechny, kdo si to chtějí 

jenom zkusit a dodnes si jej pletou s bowlingem. 

Stanislav Dufek

oddíl kuželek TJ Dvůr Králové nad Labem, z. s. 

První adventní neděli se Self 

defence team DK zúčastnil v  Plzni 

turnaje kumite bez rozdílu stylu, 

kde naši Škorpioni reprezento-

vali nejen náš oddíl sebeobrany 

a město Dvůr Králové nad Labem, ale 

i východočeský kraj, a znovu bodovali.

Letos na  turnaji dominovaly oddíly 

taekwon-do, karate, kick-boxu 

a  náš oddíl sebeobrany. Self defence 

team DK přihlásil šest škorpionů, kteří 

vybojovali 5 medailí a  jedno čtvrté 

místo: zlato – Tomáš Höfer, stříbro 

– Kryštof Karban, Jan Pavlas (oba 

nováčci týmu), bronz – Jakub Valášek, 

Lukáš Tomášek.

Je potřeba vyzdvihnout dva momenty turnaje. 

Bronzovou medaili vybojoval Jakub Valášek, 

ač 17letý dorostenec, v  kategorii dospělých, 

kde závodil rovněž účastník MS v  Taekwon-do. 

Druhým momentem bylo nové losování na pro-

test některých z  trenérů, kteří nechtěli pustit 

do  zápasů své svěřence s  našimi kluky. Díky 

novému losu se v jedné skupině ocitli tři zástupci 

Self defence team DK se zástupci Taekwon-do 

a tuto skupinu jasně ovládli naši kluci, kteří vybo-

jovali všechna tři místa na stupních vítězů.

Ještě jednou klukům blahopřeji a děkuji 

za výbornou reprezentaci. Všem členům oddílu 

i našim příznivcům přeji krásné svátky a mnoho 

štěstí do nadcházejícího roku 2018.

Petr Karban

Self defence team DK, z. s.

Škorpioni uspěli na turnaji v Plzni
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Dne 9. prosince 2017 se v Liberci sešli na kontrolní závod nejlepší závod-

níci České republiky ve skocích na trampolíně, aby si splnili reprezentační 

limity, které jim zajišťují účast na Mistrovství Evropy. Za juniory se  závodu 

účastnil také Královédvorák Josef Drtina, který si svými výkony v  letošní 

sezoně účast na  Mistrovství Evropy juniorů, které se koná v  dubnu 2018 

v Baku, vybojoval. Za oddíl trampolín Josefovi gratulujeme a v příští sezóně 

mu  přejeme hodně úspěchů.

Lenka Drtinová, oddíl skoků na trampolíně TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Josef Drtina splnil limit na ME

Říjen a  listopad tradičně 

patří školním fl orbalovým 

soubojům. Nejdříve proběh-

nou okrskové zápasy škol 

v  rámci Dvora Králové nad 

Labem a okolí a  následně 

se o  postup do  krajského 

kola utkají vítězové jed-

notlivých okrsků z  okresu 

Trutnov. Za ty dva týdny tur-

najů se v tělocvičně ZŠ Strž 

vystřídalo okolo pětistovky 

žáků. I  jim patří poděko-

vaní za předvedené výkony 

a hladký a bezproblémový průběh všech zápasů. Pořádat akci takového roz-

sahu není pro školu jednoduché, ale kladné ohlasy a v neposlední řadě také 

umístění našich hráčů jsou pro nás motivací do dalších ročníků. 

Naši reprezentanti se rozhodně neztratili, naopak favority překvapivě 

potrápili. Třešinkou na  dortu je vítězství v  okrskovém i  okresním kole 

a  postup do  kraje starších chlapců – a  zde pohádka ještě nekončí.

V Hostinném, kde krajské kolo proběhlo, jsme ani jednou neprohráli a stali 

se tak přeborníkem Královéhradeckého kraje ve fl orbalu starších chlapců! 

Je to pro ZŠ Strž velký úspěch a znamená postup do kvalifi kace o republi-

kové fi nále. I kdybychom dál nepostoupili, i  tak jsme udělali velkou „díru 

do světa“. Všem klukům k vítězství gratulujeme a děkujeme za reprezentaci 

nejen školy, ale v tomto případě i našeho města.

Mgr. Stanislav Ježek, ZŠ Strž

Florbalový maraton Zprávy z oddílu kuželek
Zápasem SKK Třebechovice „A“ – TJ Dvůr Králové „A“ pro nás skončila první 

polovina sezony, kterou jsme jako nováček odehráli v  divizní soutěži. 

Ve  třinácti soutěžních utkáních jsme dokázali sedmkrát zvítězit a  jednou 

remizovat, což nás se ziskem 15 bodů vyneslo až na  vynikající 5. místo. 

Přes všechny menší i větší zdravotní problémy jsme tím dosáhli prozatím 

na největší úspěch za posledních dvanáct let, kdy proběhla na naší kuželně 

rekonstrukce drah. 

Bohužel to samé se nedá říci o  zázemí místní kuželny. Zde se udržuje 

stav pouze s vypětím sil lidí z oddílu. Oddíl v současné době sdružuje tři 

družstva dospělých a  jedno družstvo mládeže. Kromě pravidelných sou-

těží družstev se každoročně zúčastňujeme soutěží mládeže jednotlivců 

a  mistrovství republiky jednotlivců, které začíná v  lednu 2018 okresními 

přebory. Tam se pak podílíme i  na  organizaci přeborů, ale protože je ve 

Dvoře Králové nad Labem pouze dvoudráha, tak zde probíhají jenom sou-

těže v  méně početných kategoriích. Oblastní přebory však již probíhají 

pouze na čtyřdráhách, které má v našem okrese jen Vrchlabí a nově Trutnov. 

Rád bych proto touto cestou jako vedoucí A družstva poděkoval všem, tedy 

i hráčům ostatních družstev, za práci pro oddíl a dosažené výkony v sou-

těžích a  popřál všem klidné a  spokojené svátky a  načerpání sil do  odvet 

druhé půlky soutěží, které začínají již v lednu 2018. V neposlední řadě děku-

jeme za podporu i fanouškům tohoto sportu.

Stanislav Dufek, oddíl kuželek TJ Dvůr Králové nad Labem, z. s.

Krajská komise sportovní gym-

nastiky ČUS Královéhradeckého 

kraje ocenila dva závodníky – 

Erika Motala a  Tobiáše Kulveita 

a  trenéra oddílu skoků na  tram-

políně TJ Sokol Dvůr Králové nad 

Labem Jaromíra Beka za výsledky 

a dlouholetou práci (viz foto).

V  sobotu 2. prosince 2017 se 

uskutečnil Český závod skokanů 

na trampolíně v Dolní Bečvě pro 

závodníky do  18 let. Akce se letos zúčastnilo 120 závodníků v  jednotliv-

cích a 30 synchronních dvojic z celé České republiky včetně osmi závod-

níků oddílu skoků na trampolíně TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem, kteří se 

ve startovním poli neztratili.

Žákyně 8 let: 2. Bára Schejbalová, žákyně 9–10 let: 5. Linda Hermanová. 

Žákyně 11–12 let: 7. Anna Puhlovská. Žákyně 13–14 let: 10. Adéla Herma-

nová, 11. Vendula Jarolímková, 13. Aneta  Vaňurová, 16. Anna Svobodová.

V kategorii chlapců 15–16 let zvítězil Josef Drtina. V synchronních dvojicích 

žákyň 13–14 let obsadil pár A. Hermanová – A. Puhlovská 3. místo a dvojice 

V. Jarolímková – A. Vaňurová 4. příčku.

Jaromír Bek, oddíl skoků na trampolíně TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Skokani na trampolíně úspěšní
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