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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

Divadlo Spejbla a Hurvínka: 
HURVÍNKOVA CESTA DO TRAMTÁRIE
1. 2. od 17:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 240 Kč, 220 Kč, 200 Kč

Hurvínek s Máničkou putují pohádkovou knížkou a ocitají se v zemi plné 

žíznivých květin protivné princezny Gerbery... i Žeryčka jim uvěznila. Jak si

s tím poradí? Uvidíte!

MATURITNÍ PLES SŠIS – CESTOVNÍ RUCH
2. 2. od 20:00 hod., sál Hankova domu

Maturitní ples oboru Cestovní ruch Střední školy informatiky a služeb Dvůr 

Králové nad Labem. Hraje kapela Čvajmajs Band.

SZIDI TOBIAS & BAND
4. 2. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 290 Kč

Koncert známé slovenské herečky, zpěvačky a především vynikající šanso-

niérky, která představí své nové album Sedmoláska. Stolová úprava sálu.

JAK JSTE TO MYSLEL PANE SHAKESPEARE?
ANEB ŽIVOT A DÍLO NEJVĚTŠÍHO DRAMATIKA
8. 2. od 8:30 a 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 60 Kč

Zkušená herecká dvojice Michal Moravec a Vít Troníček představí v krátkých 

vtipných hereckých etudách život a dílo slavného dramatika. Pořad Diva-

délka pro školy Hradec Králové pro II. stupeň ZŠ.

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

K tanci a poslechu hraje Levou rukou band Nová Paka.

XIV. PLES JUTAŘŮ
10. 2. od 20:00 hod., sál Hankova domu

K tanci a poslechu hraje James Band Hradec Králové.

PLES ZÁKLADNÍ ŠKOLY SCHULZOVY SADY
17. 2. od 20:00 hod., sál Hankova domu

K tanci a poslechu hraje skupina Ego Retro Music Hořice.

PETRA BÖRNEROVÁ TRIO
21. 2. od 19:30 hod., Krčma Starý pivovar, vstupné: 170 Kč

Projekt české zpěvačky Petry Börnerové, slovenského hudebníka Tomáše 

Bobrovniczkého a jejich osmiletého syna Tomáše, který hraje na bicí nástroje. 

Repertoár je postavený na převzatých i vlastních folk-bluesových písničkách. 

448. koncert KPH:
JAN OSTRÝ – FLÉTNA A SILVIE JEŽKOVÁ – KLAVÍR
22. 2. od 19:00 hod., salonek Hankova domu, vstupné: 130 Kč

Koncert našeho špičkového fl étnisty světového formátu a  pedagoga 

na Pražské konzervatoři a Ostravské univerzitě. Večerem zazní výběr vrchol-

ných a výjimečných skladeb fl étnového repertoáru.

PLES MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 
23. 2. od 19:30 hod., sál Hankova domu, vstupné: 220 Kč

Hraje skupina VOSA Band, předtančení TS Attitude, půlnoční překvapení. 

Vstupenky k prodeji na pokladně městského úřadu na nám. T. G. Masaryka.

XXII. PLES ABSOLVENTŮ GYMNÁZIA
24. 2. od 20:00 hod., sál Hankova domu

K tanci a poslechu hraje Jari – Kurri – Band.

Hra v předplatném:
TŘETÍ PRST NA LEVÉ RUCE
26. 2. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 360 Kč, 340 Kč, 320 Kč

Skvěle vystavěné hořkosladké drama o  bezpodmínečné lásce, tanci

a odpuštění. Na slavném Edinburgh Fringe festivalu získala tato hra v roce 

2004 několik ocenění. Divadlo Na Fidlovačce uvádí Třetí prst na  levé ruce 

v české premiéře, hrají: Martina Randová a Iva Pazderková.

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: K LEPŠÍM ZÍTŘKŮM
1. 2. – 25. 3. 2018, výstavní sál Špýcharu, vstupné: 40 Kč, 20 Kč

Výstava představí období mezi léty 1948–1968. Na  pozadí souborů pla-

kátů a jiných dobových materiálů bude návštěvníkům přiblížena absurdita 

komunismu. Plakáty z 50. let 20. století, které vynikají především vizuálně, 

pomohou dokreslit i některé zlomové okamžiky tohoto období. Na nich lze 

vidět naprosto konkrétní výjevy ze života socialistického člověka a společ-

nosti. Jednoduchou vizuální zkratkou popisují chtěné, představované nebo 

ideologizované postavení těch, které zobrazují. Ženy na nich vidíme nejčas-

těji jako traktoristky, či s dítětem na ruce a pohledem vstříc budoucnosti. 

Propagandistické plakáty těchto let heroizují taktéž mužské postavy coby 

postavy horníků, hutníků, vojáků nebo milicionářů. Nesmí chybět ani bílé 

holubice – znamení míru vznášející se nad pionýrskými šátky. Je těžké uvě-

řit, jak těžce se v době nedávno minulé žilo. Ale my se na ni můžeme podí-

vat svýma očima, zavzpomínat a poučit se z ní. Výstava tak bude symbolizo-

vat nejen vzpomínku, ale zároveň i varování před touto zoufalou dobou. Je 

to jedno období z naší historie, které již nechceme nikdy připustit.

Dokumentární fi lm: H2OMX
15. 2. od 18:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, vstupné: zdarma

Mexico City, město obývané 22 miliony lidí, leží na místě někdejšího jezera. 

V místech, kde se v minulosti přirozeně shromažďovala voda, je jí dnes nedo-

statek a musí se za cenu velkých ztrát přivádět z okolních regionů. Znečiš-

těná odpadní voda z megapole pak v podobě nevábné řeky protéká ven-

kovskými oblastmi, kde ji farmáři používají k zavlažování polí se zeleninou. 

Obtížná situace má ale řešení. Nadějný inženýrský projekt shromažďování 

dešťové vody organizace Isla Urbana je však teprve v začátcích.

Znepokojivá fi lmová esej kombinuje odborný pohled s osobním svědectvím 

lidí, jichž se situace bezprostředně dotýká.

Přednáška profesora RNDr Karla Martinka:
OMYLY A NEPRAVDY V RANÉ HISTORII MĚSTA
8. 2. od 17:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, vstupné: 30 Kč

Přednášející se pokusí vyvrátit několik mýtů spojených s  nejstarší historií 

Dvora Králové. Týkají se českého pojmenování města, jeho znaku a „věnné“ 

královny Žofi e Bavorské. Pro patrioty našeho města bude asi těžké smířit 

se s tím, že Žofi e se jen stěží mohla zasloužit o výstavbu královédvorského 

chrámu sv. Jana Křtitele. Navíc budou muset Královédvoráci přijmout, že 

oproti tradičnímu mínění podoba tváře jejich královny není známa. A rovněž 

nad jejím pohřbením v kapličce při dómu sv. Martina v Bratislavě visí otazníky.
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Kino Svět www.kino-svet.cz nebo tel.: 499 320 403

e-mail: kino.svet@tiscali.cz

1. 19:00 ŠPINDL, (12), komedie, ČR 98 min. 120 Kč

3.–4. 19:00 PREZIDENT BLANÍK, (15), komedie, ČR 90 min. 120 Kč

6. 19:00 MADAM SLUŽEBNÁ, (12), komedie/drama, Fr., titulky, ART 90 min. 100 Kč

7.–8. 19:00 ZMENŠOVÁNÍ, (12), komedie, USA, titulky 135 min. 110 Kč

9.–11. 19:00 PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY, (15), er. thriller, USA, tit. 105 min. 140 Kč

10.–11. 16:00 DUKÁTOVÁ SKÁLA, rodinný, ČR 110 min. 110 Kč

13. 19:00 NIT Z PŘÍZRAKŮ, (12), drama, USA, titulky, ART 130 min. 110 Kč

14.–15. 17:30
LABYRINT: VRAŽEDNÁ LÉČBA (ve středu ve 3D)

(12), akční/sci-fi , USA, titulky
142 min.

2D: 120 Kč

3D: 150 Kč

17.–18. 15:30
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU

animovaný, Rusko, dabing
89 min. 125 Kč

17.–18. 17:30
JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI! (v sobotu ve 3D)

dobrodružný/rodinný, USA, dabing
119 min.

2D: 100 Kč

3D: 130 Kč

20. 19:00 OUT, (12), historický/drama, ČR/SR/Maďarsko, titulky, ART 88 min. 80 Kč

21.–22. 17:30
BLACK PANTHER (ve středu ve 3D)

(12), akční/sci-fi , USA, titulky
132 min.

2D: 130 Kč

3D: 150 Kč

24.–25. 16:30 PRAČLOVĚK, animovaný, VB/Francie, dabing 88 min. 125 Kč

24.–25. 19:00 VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ, (12), komedie, ČR 92 min. 130 Kč

27. 19:00
S LÁSKOU VINCENT

(12), animovaný/krimi, Vel. Británie/Polsko, titulky, ART
95 min. 100 Kč

28. 17:30
STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ (3D)

akční/sci-fi , USA, dabing
150 min. 130 Kč

Více o programu Kina Svět se dozvíte na webu www.kino-svet.cz.

Nenechte si ujít

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 cvičení.

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 cvičení.

pátek 9:30–12:00 hod.: Volná herna.

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 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.

JDEME DO ZOO, pátek 9. 2. od 9:30 hod.

Tento den navštívíme zoo v našem městě za zvý-

hodněnou cenu. Sraz u  vjezdu do  Safari (velké 

parkoviště) v 9:30 hod.  Pojďte s námi za zvířátky.

BESEDA S JANOU BARTOŇOVOU 
čtvrtek 15. 2. od 10:00 hod., vstupné: 40 Kč

Beseda s  Mgr.  Janou Bartoňovou, tentokrát na  

téma „Spánek“.

MAŠKARNÍ KARNEVAL 
pátek 23. 2. od 16:00 hod., vstupné: 50 Kč

Zveme na  hezké odpoledne plné her a  tance, 

které se v MC Žirafa uskuteční v pátek 23. února. 

Občerstvení na místě zajištěno.

Safari Park Dvůr Králové
ZA PĚKNÉ VYSVĚDČENÍ DO SAFARI PARKU ZA 10 KČ
2.–4. 2., Galerie Tengenenge, vstupné: zdarma

V  Safari Parku Dvůr Králové odměníme od  2. do  4. února všechny děti 

za pěkné pololetní vysvědčení. Každý žák nebo student, který dorazí s vysvědčením, na němž nebu-

dou horší známky než jedničky nebo dvojky, zaplatí za vstup pouhých deset korun. 

PŘEDNÁŠKA: ARCHA SVĚTEL A STÍNŮ ANEB ZROZENÍ FILMOVÉ DIVOČINY
22. 2. od 18:00 hod., Galerie Tengenenge, vstupné: zdarma

Jan Svatoš je český režisér dokumentárních fi lmů s převážně přírodovědnou tematikou, z nichž většina 

soutěžila na mezinárodních fi lmových festivalech. Je držitelem několika mezinárodních ocenění. Jeho 

nejočekávanější fi lm Archa světel a stínů má premiéru v březnu. Přednáška odhalí divákům zákulisí 

nezávislého dokumentu o odkazu amerických novinářů Martina a Osy Johnsonových. Právě jejich dílo 

dalo vzniknout nejpopulárnějšímu současnému televiznímu žánru – přírodopisnému fi lmu. Film vzni-

kal 10 let a natáčel se v USA, Botswaně a Keni. Pátrání tvůrce také zavedlo do nejslavnějšího fi lmového 

archivu světa, Knihovny Kongresu ve Washingtonu. Součástí přednášky je také soutěž o ceny. Vstup je 

zdarma po 17:30 hod. přes pokladnu u vjezdu do safari.

Mistrovství ČR 
v twirlingu 
Svaz mažoretek a  twirlingu České republiky – 

NBTA, z. s., funguje přes 20 let. Jednou z  jeho 

činností je pořádání akcí pro děti a  mládež. 

Mezi ty nejprestižnější soutěže patří Mistrovství 

České republiky v twirlingu WBTF, které se bude 

24. února 2018 konat ve  sportovní hale ZŠ 

Strž ve Dvoře Králové nad Labem. Na soutěži se 

budou těm nejlepším rozdávat tituly mistrů ČR 

a  také nominace na  mistrovství světa, které se 

koná v srpnu v USA, a na Evropský pohár, který 

se koná v červenci v Irsku. Soutěž získala záštitu 

starosty Ing.  Jana Jarolíma a  podporu něko-

lika lokálních fi rem. Přijďte se podívat na tento 

půvabný sport, který spojuje tanec, gymnastiku 

a balet za použití tzv. twirlingové hůlky.

Tereza Rejlová

Královédvorská zahrada postupně přechází na nový marketingový název – Safari Park Dvůr Králové.  

Novým jménem chceme ocenit záměr našich předchůdců, kteří se podíleli na vzniku Afrického safari. 

S  myšlenkou na  jeho založení přišel už v  60. letech minulého století tehdejší ředitel Josef Vágner, 

vlastní safari pak bylo poprvé otevřeno v roce 1989. Výjimečnost Afrického safari byla potvrzena v roce 

2016, kdy bylo Ministerstvem kultury prohlášeno za kulturní památku. Věříme, že nový název Safari 

Park Dvůr Králové bude zahradu návštěvníkům víc přibližovat nejen jako místo, kde najdou jediné 

Africké a Lví safari ve střední Evropě, ale i jako místo neobyčejných setkání s nádhernými zvířaty. 

Andrea Jiroušová, tisková mluvčí ZOO Dvůr Králové

Z královédvorské zoo je nově Safari Park



ÚNOR 2018 KRÁLOVÉDVORSKÉ KDECO?

3www.dvurkralove.cz

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.

TŘÍDNÍ KONCERT
1. 2. od 17:00 hod., sál školy

V sále školy zahrají žáci ze třídy žesťových nástrojů Vladimíry Matuškové. 

Přijďte si poslechnout sólová vystoupení na trubku, lesní roh a pozoun za 

doprovodu klavíru.

Koncert: CRAZY BAND
13. 2. od 18:00 hod., sál školy

Jako každý rok touto dobou uspořádá hudební uskupení Crazy Band kon-

cert. Zahrají skladby různých stylů a žánrů, uslyšíte skladby známé, ale

i nové, které si pro tuto příležitost Crazy Band připravil. Jako host vystoupí 

soubor Mini Band (soubor mladších žáků hry na dechové nástroje). Oba sou-

bory hrají pod vedením Vladimíry Matuškové.

NEBOJME SE SOUTĚŽIT...
15. 2. od 16:00 hod., sál školy

Nebojme se soutěžit... je název koncertu, který připravili učitelé a žáci decho-

vého oddělení. V letošním školním roce vyhlásilo MŠMT soutěž základních 

uměleckých škol i ve hře na dechové nástroje. Právě vybraní žáci, kteří se na 

soutěž připravují, vystoupí na tomto koncertě a představí své skladby.

Vernišáž výstavy: PROMĚNY TVÁŘE
15. 2. od 18:00 hod., sál školy

V sále školy se uskuteční vernisáž výstavy obrazů a soch akademické 

sochařky Dagmar Štěpánkové Černé pod názvem „Proměny tváře“. Slovem 

provede Ladislav Peřina. V hudebním programu vystoupí učitelé ZUŠ.

Výstava v galerii Otto Gutfreunda potrvá do 23. března 2018.

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

Další z pravidelných veřejných koncertů, na kterém vystoupí žáci hudebního 

oboru.

OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE VE ZPĚVU
23. 2., ZUŠ Úpice

V pátek 23. února pojedou vybraní žáci sólového zpěvu Jany Machkové 

a Zdeňka Jirouska do Základní umělecké školy A. M. Buxton v Úpici, kde 

budou soutěžit v okresním kole soutěže základních uměleckých škol.

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

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE KNIHOVNY
5.–16. 2., prostory knihovny

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

Pohádkoterapie: HRAJEME SI S POHÁDKAMI
19. 1. od 13:30 hod., sálek knihovny, vstupné: zdarma

Tentokrát nebudeme pohádky jen poslouchat, ale zahrajeme si je. Program 

je určen pro děti od 7 let a koná se v sálku knihovny.

Příjem přihlášek:
INTERNET PRO ZAČÁTEČNÍKY/MÍRNĚ POKROČILÉ
příjem přihlášek do 26. 2., kurzovné 200 Kč

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

a  moderních komunikačních technologií. Od  6. do  28. 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.:

499 320 157 a 721 390 348.

Loutková scéna Klíček: SŮL NAD ZLATO
3. 2. od 15:00 hod., sálek knihovny Slavoj, vstupné: 20 Kč, 10 Kč

Zcela nová maňásková pohádka pro děti z široké nabídky divadla Klíček. Po 

dobu vystoupení bude otevřeno oddělení pro děti.

Loutkové divadélko Zvoneček: 
KAŠPÁRKOVO POMETLO ZAMETLO
11. 2. od 16:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, vstupné: dobrovolné

Loutková pohádka pro nejmenší v podání divadélka Zvoneček.

Loutková scéna Klíček:
O HODNÝCH ZVÍŘÁTKÁCH A ZLÉ KOZE
17. 2. od 15:00 hod., sálek knihovny Slavoj, vstupné: 20 Kč, 10 Kč

Maňásková pohádka pro děti v podání divadélka Klíček. 

Loutkové divadélko Zvoneček: BABA JAGA
25. 2. od 16:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, vstupné: dobrovolné

Loutková pohádka pro nejmenší v podání divadélka Zvoneček.

Královská věnná města
Hradec Králové
MASOPUST NA STATKU V PILETICÍCH, 11. 2., www.sramkuvstatek.cz.

Jaroměř
JOSEFOVSKÝ MASOPUST, 3. 2., www.pevnostjosefov.cz.

PŘEDNÁŠKA – JAN BLAŽEJ SANTINI-AICHEL A VÝCHODNÍ ČECHY

15. 2., www.muzeumjaromer.cz.

Trutnov
JAZZINEC, ÚNOR–DUBEN 2018, www.jazzinec.cz.

Nový Bydžov
MASOPUST NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ, 10. 2., www.novybydzov.cz.

Vysoké Mýto
VOXEL, 9. 2., www.mklub.cz,

KRUCIPÜSK, 24. 2., www.mklub.cz.

Chrudim
MASOPUSTNÍ JARMARK NA RESSELOVĚ NÁMĚSTÍ, 10. 2.,

www.chrudimsobe.cz.

VÝSTAVA ŽELEZNIČNÍCH MODELŮ, 16.–18. 2., 23.–25. 2.,

Výstavní síň Divadla K. Pippicha, 9:00-17:00 hod.

Více informací naleznete v kalendáriu na stránkách www.vennamesta.cz.

LOTRANDO A ZUBEJDA – POHÁDKA NA LEDĚ
pátek 2. 3. od 8:30 a 9:30 hod., vstupné 30 Kč

neděle 4. 3. od 17:00 hod., vstupné: 50 Kč

na zimním stadionu pod Hankovým domem

Ve dnech 2. a 4. března 2018 můžete navštívit představení na ledě s názvem 

Lotrando a  Zubejda. Pro návštěvníky představení členové krasobruslař-

ského klubu připravili nové kulisy, které diváky spolu s  více než čtyřiceti 

účinkujícími vtáhnou do známé Čapkovy pohádky O princezně solimánské.

Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem, z. s.

Pohádka na ledě

Loutkové pohádky pro děti



KRÁLOVÉDVORSKÉ KDECO?         ÚNOR 2018

4 www.dvurkralove.cz

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

VALENTÝNSKÉ TVOŘENÍ + VALENTÝNSKÁ DISKOTÉKA
9. 2., 17:00–18:30 + 18:30–20:30 hod., cena: 30 Kč + 15 Kč, přihlášky do 5. 2. 

Zveme všechny holky a  kluky od  5 let na  valentýnské tvoření plné srdí-

ček, růžové, červené a  dalších barviček. Následně můžete navázat valen-

týnskou diskotékou, kde nebudou chybět hry a  soutěže o  ceny. S  sebou 

si můžete připravit nějaké valentýnské občerstvení a  podělit se s  ostat-

ními. Můžete si vybrat, zda se zúčastníte obou akcí nebo jen jedné z nich.

Cena: 30 Kč vyrábění + 15 Kč diskotéka, obě akce za 35 Kč! Bližší informace 

u L. Pospíšilové.

VÝSTAVA SNĚHULÁK
12.–14.2. v prostorách DDM Jednička,

otevřeno 9:00–11:30 a 12:30–14:00 hod., vstupné: 5 Kč

Výstava dětských výtvarných prací zaslaných do  výtvarné soutěže DDM 

Jednička s názvem Sněhulák. Bližší informace u A. Huškové.

Královédvoráci na mistrovství 
okresu jednotlivců v kuželkách
Ve dnech 6. a 7. ledna 2018 proběhlo v kuželnách ve Vrchlabí a Trutnově 

okresní kolo mistrovství jednotlivců, kam svoje hráče delegovaly oddíly 

SKK Vrchlabí, TJ Loko Trutnov, TJ Dvůr Králové nad Labem a TJ Poříčí. Krá-

lovédvorský oddíl vyslal do boje 14 hráčů v různých věkových kategoriích. 

Hrálo se o postup na krajské mistrovství, které se konalo 27. ledna 2018.

V kategorii mužů jsme neočekávali, že by naši hráči atakovali vedoucí příčky, 

zvláště při účasti ligových hráčů. Přesto to mohlo být výsledkově trochu 

lepší. V kvalifi kaci zahráli Lukáš Blažej 534, Jan Janeček 549 a Martin Šnytr 

ml. 521 kuželek. Prvním dvěma to stačilo na fi nále, kde se Lukáš o  jednu 

kuželku zlepšil výkonem 535 a celkovým součtem 1069 kuželek obsadil 9. 

místo. Honza skončil o příčku za ním, když se mu ve fi nále už tolik nedařilo 

a shodil 508, celkově pak 1057 kuželek. Martin skončil po kvalifi kaci na 17. 

místě. V  kategorii žen nás reprezentovala Kateřina Šmídová a  výkonem 

rovných 500 kuželek a 3. místem postoupila na mistrovství kraje v Hradci 

Králové. Druhou zástupkyní byla Monika Horová.  Výkon 490 kuželek a 4. 

místo ji však pasoval do role 1. náhradníka pro krajské mistrovství. V kate-

gorii seniorů (50–59 let) se představili čtyři naši hráči a seřadili se na 2.–5. 

postupovém místě pro mistrovství v Náchodě v pořadí Petr Janeček 549, Jiří 

Červinka 518, Martin Šnytr st. 514 a Luděk Horák 503 kuželek.

V mladších žácích zvítězil Jaroslav Němeček výkonem 231 kuželek. Mladší 

žáci hrají na 60HS a dále nepostupují pro nesplnění věkového limitu. Starší 

žákyně už hrají na 100HS a nás zastupovaly dvě hráčky. Vítězství vybojovala 

Veronika Valešová za 375 a druhá byla Eliška Němečková za 362 kuželek. 

Obě postupují dále na mistrovství do Jičína. Poslední kategorií, kterou jsme 

obsadili, byly dorostenky hrající jako všechny další kategorie na  120HS. 

A  i  zde jsme vybojovali vítězství zásluhou Karoliny Noskové a  jejích 465 

kuželek. Druhé místo zaujala Michaela Valešová výkonem 455 kuželek. Obě 

postupují na krajské mistrovství, které se hraje v Trutnově.

Sečteno, podtrženo, bylo to pro nás vydařené mistrovství. Dále totiž 

postoupilo 9 ze 14 hráčů a  3 hráči se stali okresními přeborníky pro rok 

2018. K tomu jim všem samozřejmě všichni upřímně blahopřejeme a pře-

jeme co nejlepší výsledky v krajském kole.

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

DĚTSKÝ KARNEVAL
18. 2., 15:00–17:30 hod., aula SŠIS, cena 30 Kč, 10 Kč

Srdečně zveme všechny děti i rodiče na tradiční dětský karneval, který se 

uskuteční v neděli 18. února od 15:00 do 17:30 hod. Samotné zahájení kar-

nevalu bude od  15:30 hod. Na  všechny čekají zábavné soutěže, písničky 

a  taneční vystoupení. Těšit se můžete také na  slosovatelné vstupenky 

a  spoustu zábavy! Karneval se uskuteční v  aule SŠIS, vstupné: 30 Kč děti, 

10 Kč dospělí. Bližší informace u V. Málkové

Připravujeme na březen:
AQUAPARK KOLÍN
13. 3., 8:00–16:00 hod., cena 290 Kč, přihlášky do 7. 3.

V březnu se vydáme vlakem do Kolína, kde navštívíme aquapark. Přihlášky 

nejdéle do 7. března 2018. Cena zahrnuje vlak, vstupné a MHD. Bližší infor-

mace u L. Pospíšilové.

12. 3.: Výlet nejen za zbraněmi – prázdninová výprava do Pardubic;

14. 3.: Z fantazie na plátno;

15. 3.: Výlet do televize;

21.–22. 3.: Předprojekce Juniorfi lmu;

23. 3.: Zlaté slunce Královédvorské a Juniorfi lm;

24. 3.: Juniorfi lm – Memoriál Jiřího Beneše;

29. 3.: Velikonoční bowling;

29. 3.: Barevné Velikonoce;

29. 3.: 16. Jarní vejšlápek – Lovy beze zbraní – tradiční pochod, tentokrát

s trofejemi a kameny.

Další informace najdete na www.ddmdvurkralove.cz nebo www.ddm1.cz.

Hokejová II. liga
ÚNOROVÉ ZÁPASY HOKEJISTŮ HC RODOS

sobota 3. 2., 17:00 hod.  TJ HC Řisuty (venku)

středa 7. 2., 18:00 hod. HC Draci Bílina (domácí zápas)

středa 14. 2., 18:00 hod. HC Baník Sokolov (venku)

sobota 17. 2., 17:00 hod. HC Letci Letňany (domácí zápas)

středa 21. 2., 17:30 hod. HC Most (venku)

sobota 24. 2., 17:00 hod. TJ HC Jablonec nad Nisou (domácí zápas)

středa 28. 2., 18:00 hod. HC Kobra Praha (venku)

Další informace o programu královédvorských hokejistů, výsledky a repor-

táže ze zápasů najdete na stránkách www.hcrodos.cz.

Kuželkářská divize
pátek 2. 2., 17:00 hod.  TJ České Meziříčí (venku)

pátek 9. 2., 17:00 hod.  TJ Jiskra Hylváty – Ústí n. O. (domácí zápas)

pátek 16. 2., 17:00 hod. TJ Červený Kostelec B (venku)

pátek 23. 2., 17:00 hod. TJ Tesla Pardubice (domácí zápas)

Tradiční vánoční setkání příznivců basketbalu se konalo opět v tělocvičně 

místního Sokola v pátek 29. prosince 2018. Celkem 25 hráčů rozdělených 

do 5 týmů sehrálo 10 zápasů a dohromady nastřílelo více než 100 košů. 

Podívat se a popovídat si přišlo i několik bývalých aktivních hráčů. Do 

tělocvičny si našli cestu i fanoušci. Vítěz nakonec nebyl důležitý, stal se jím 

každý, kdo dorazil. Mě samotného nejvíce potěšil rostoucí počet účastníků 

a hlavně zájem mladých kluků o basketbal. 

Hodně zdraví a proměněných šancí v novém roce přejí baskeťáci!

Mgr. Dušan Kubica

Foto: PhDr. Ivo Rejchrt

V sokole padla 100
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Memoriál Jaroslava Dědka 
2017 v kuželkách
Na závěr loňského roku uspořádali kuželkáři z oddílu TJ Dvůr Králové nad 

Labem tradiční turnaj, kterým je Memoriál Jaroslava Dědka. Konal se již 

jeho čtvrtý ročník. 

Ve dvou kategoriích na 100 hodů sdružených nastoupilo celkem 75 hráčů. 

V  kategorii neregistrovaných hráčů si to mezi sebou rozdali o  vítězství 

osvědčení kuželkáři, kteří se tomuto sportu věnují pouze ze záliby po dlou-

hou řadu let, a tak konečné pořadí není žádným velkým překvapením.

Zvítězil Milan Koblása reprezentující Škodu Kvasiny výkonem 448 kuželek. 

Druhé a  třetí místo obsadili zástupci Tespa Hořice Vladimír Pech (447 

kuželek) a  Václav Procházka (426 kuželek). V  druhé části výsledkové lis-

tiny, a to nás velmi těší, se pak umístili hráči a hráčky ze Dvora Králové nad 

Labem a okolí, kteří si nacházejí cestu k tomu, že si přijdou na naše turnaje 

alespoň zahrát, přestože vědí, že jejich výsledky nejsou takové, aby dosáhli 

na některou z cen. Všem patří velká pochvala, zvláště pak Vlaďce Tomáš-

kové za výkon 390 kuželek. 

Druhou kategorií byla kategorie registrovaných hráčů, kde první tři místa 

obsadili kuželkáři domácího oddílu v  pořadí Michal Sirový (488 kuželek), 

Kateřina Šmídová (486 kuželek) a  Petr Janeček (486 kuželek). O  pořadí 

na  druhém a  třetím místě rozhodla pro Katku lepší dorážka. Nejlepšími 

ženami se pak staly mezi neregistrovanými Jana Horáková (SKP Hradec Krá-

lové) výkonem 419 kuželek a v kategorii registrovaných Kateřina Šmídová 

(TJ Dvůr Králové nad Labem) již zmíněným výkonem 486 kuželek.

Čtvrtý ročník je tedy za námi a nezbývá než všem popřát hodně zdaru v dal-

ších turnajích a  soutěžích a  těšit se na  setkání na  Podzvičinském turnaji  

v dubnu 2018.

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

Alan Výborný je reprezentačním 
trenérem juniorů do 19 let
Dalšího uznání se dostalo 

královédvorskému softbal-

lovému oddílu. V  neděli 

10. prosince 2017 byl 

předseda a  trenér Softball 

Clubu Dvůr Králové nad 

Labem Alan Výborný zvo-

len reprezentačním trené-

rem ČR juniorů U19.

 Cílem týmu je po  sou-

středěních v  České repub-

lice, Jihoafrické republice, 

Japonsku a  Argentině 

uspět na  mistrovství světa 

v  Kanadě v  Princ Albert, 

které se koná v  červenci 

2018.

Softball Club 

Dvůr Králové nad Labem



KRÁLOVÉDVORSKÉ KDECO?         ÚNOR 2018

6 www.dvurkralove.cz



ÚNOR 2018 KRÁLOVÉDVORSKÉ KDECO?

7www.dvurkralove.cz



KRÁLOVÉDVORSKÉ KDECO?         ÚNOR 2018

8 www.dvurkralove.cz


