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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 – ODEMYKÁNÍ 
PLESOVÉ SEZONY
4. 1. od 20:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 220 Kč

Hraje kapela DéKáBand.

Novoroční koncert:
KAMILA NÝVLTOVÁ A MARIAN VOJTKO – KRÁLOVNA 
A KRÁL ČESKÝCH MUZIKÁLŮ
8. 1. od 18:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 350 Kč, 330 Kč, 310 Kč

Zazní nejznámější muzikálové a světové písně.

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

Hraje Marathon Band Dušana Mathona, předtančení TŠ Krok, host večera 

Ilona Csáková, ke klavíru v salonku usedne zpívající pianista Richard Pogoda.

Loutková scéna Klíček:
ČERTI NA HRADĚ
13. 1. od 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 30 Kč, 20 Kč

Marionetová pohádka pro nejmenší.

GAZDINA ROBA
16. 1. od 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 120 Kč

Divadelní ztvárnění slavné novely královny českého realismu Gabriely Preis-

sové Gazdina roba v podání herců Divadla Alfa Plzeň. Představení pro stu-

denty středních škol.

456. koncert KPH:
KOMORNÍ KONCERT
16. 1. od 19:00 hod., salonek Hankova domu, vstupné: 130 Kč

Jitka Čechová – klavír, Jan Páleníček – violoncello.

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

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

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

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

BÍLÝ TESÁK
23. 1. od 8:30 a 10:30 hod., sál Hankova domu, vstupné: 70 Kč

Inscenace na motivy slavného dobrodružného románu Jacka Londona. Pří-

běh psa, kterému koluje v žilách vlčí krev. Představení v nastudování Diva-

dla Drak pro II. stupeň ZŠ.

Hra v předplatném: PAN HALPERN A PAN JOHNSON
23. 1. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 410 Kč, 390 Kč, 370 Kč

Anglická tragikomedie divadla Ungelt Praha. U hrobu paní Florence se 

setkají dva staří muži, pánové Halpern a Johnson. Hrají Petr Kostka a Fran-

tišek Němec.

PLES ZDRAVOTNÍKŮ
25. 1. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 200 Kč

Hraje JK Band.

Divadelní čtyřlístek:
ČTYŘLÍSTEK V POHÁDCE
27. 1. od 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 110 Kč

Fifi nka, Pinďa, Myšpulín a Bobík spolu zažijí velké dobrodružství v pohád-

kové říši. Výpravné představení pro naše nejmenší podle slavného komiksu 

Jaroslava Němečka plné skvělých písniček uvádí Divadlo D5 Praha.

PERFECT DAYS
27. 1. od 19:00 hod., sál Hankova domu

Náhradní představení z října 2018. Platí vstupenky zakoupené na říjnový 

termín.

DIVADLO SKLEP – VÝBĚR Z BESÍDEK
31. 1. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 400 Kč, 380 Kč, 360 Kč

Sklizeň nejlepších plodů posledních let. Sestavu aktuální Besídky doplňují 

Tomáš Hanák, Václav Marhoul, Robert Nebřenský a další.

Královská věnná města
Hradec Králové
XIX. KRÁLOVÉHRADECKÝ MĚSTSKÝ PLES, 19. 1., www.hkpoint.cz;

DANCE FLOOR ATTACK, 20. 1., www.t-bass.cz.

Trutnov
VÝSTAVA – VLADIMÍR KYSELA, 30. 1. – 5. 3., www.uff o.cz.

Vysoké Mýto
LENKA DUSILOVÁ SÓLO, 19. 1., www.m-klub.cz;

MALINA BROTHERS, 21. 1., www.m-klub.cz.

Chrudim
PLES V MUZEU S ORCHESTREM KARLA VLACHA, 19. 1.,

Velký sál muzea, www.chrudimsobe.cz.

Polička
DŘEVĚNÉ A MECHANICKÉ BETLÉMY, DO 13. 1., www.cbmpolicka.cz.

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

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

Hokejové zápasy
HC Rodos – II. liga:

sobota 5. 1., 17:00 hod. HC Klatovy (venku)

středa 9. 1., 18:00 hod. HC Trutnov (venku)

sobota 12. 1., 18:00 hod. HC Kobra Praha (domácí zápas)

sobota 19. 1., 17:00 hod. HC Baník Sokolov (venku)

sobota 26. 1., 17:00 hod. TJ HC Řisuty (domácí zápas)

středa 30. 1., 18:00 hod. HC Letci Letňany (venku)

sobota 2. 2., 17:00 hod. HC Draci Bílina (venku)
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Kino Svět www.kino-svet.cz nebo tel.: 499 320 403

e-mail: kino.svet@tiscali.cz

2.–3. 19:00 VE SPÁRECH ĎÁBLA, (15), horor/thriller, USA, titulky 86 min. 100 Kč

5.–6. 16:30
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: V ZEMI ZRCADEL

(v sobotu ve 3D), animovaný, Rusko, dabing
87 min.

2D: 130 Kč

3D: 140 Kč

5.–6. 19:00
DOKTOR MARTIN: ZÁHADA V BESKYDECH, 

komedie/krimi, ČR
102 min. 110 Kč

8. 19:00 UTOP SE, NEBO PLAV, komedie, Francie, titulky, ART 122 min. 100 Kč

9.–10. 17:30
BOHEMIAN RHAPSODY

(12), životopisný/hudební, VB/USA, titulky, ART
134 min. 120 Kč

12.–13. 19:00 ROBIN HOOD, (12), akční/dobrodružný, USA, titulky 117 min. 120 Kč

13. 16:30 GRINCH, animovaný/rodinný, USA, dabing 90 min. 120 Kč

15. 19:00 BEAUTIFUL BOY, (12), drama, USA, titulky, ART 120 min. 100 Kč

16.–17. 19:00 CENA ZA ŠTĚSTÍ, (12), drama, ČR 95 min. 120 Kč

18. 19:00 VDOVY, (12), thriller/drama, USA, titulky 129 min. 120 Kč

19.–20. 16:30
RAUBÍŘ RALF A INTERNET (v sobotu ve 3D)

animovaný, USA, dabing
112 min.

2D: 130 Kč

3D: 150 Kč

19.–20. 19:00 MLADÍ ZABIJÁCI, (15), thriller, USA, titulky 103 min. 120 Kč

22. 19:00 ÚTĚK, (15), thriller, Polsko, titulky, ART 103 min. 110 Kč

23.–24. 19:00 SKLENĚNÝ, (15), thriller, USA, titulky 129 min. 120 Kč

26.–27. 16:30
LEDOVÁ SEZÓNA: MEDVĚDI JSOU ZPĚT

animovaný, USA, dabing
90 min. 120 Kč

26.–27. 19:00 NARUŠITEL, drama, ČR 90 min. 120 Kč

29. 19:00 SLOŽKA 64, (12), krimi/thriller, Dánsko, titulky, ART 119 min. 100 Kč

30.–31. 19:00 FAVORITKA, (12), životopisný/histor., Irsko/VB/USA, titulky 119 min. 120 Kč

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

Zahajovací etapa opravy proběhla na konci 

roku 2018 v obci Kocbeře, kde počíná restauro-

vání varhan v kostele sv. Floriána. Letošní etapa 

proběhla v cenové relaci 120.000 Kč. Králové-

hradecký kraj na ni poskytl dotaci 60.000 Kč, 

zbývající část je hrazena obcí Kocbeře, která je 

vlastníkem varhan. 

Opravu provádí přední český varhanář Dalibor 

Michek a v této úvodní etapě byla především 

restaurována vzdušnice manuálu. V roce 2019 je 

naplánována rozsáhlejší druhá etapa. 

Obnovu varhan v obci Kocbeře je možné pod-

pořit několika způsoby. Přispívat je možné na 

transparentní účet 2401491604/2010 nebo for-

mou adopce píšťal. 

V roce 2019 se rovněž chystají benefi ční akce na 

podporu fi nancování opravy tohoto nástroje, 

který postavil v roce 1855 varhanář Johann 

Barth. 

Varhany jsou řadu let nefunkční a jsou ve velmi 

špatném stavu. Pedálnice se stala terčem útoku 

vandalů a jednotlivé pedálové klávesy jsou 

téměř všechny přelámány. Píšťalový fond, který 

je nyní rozkraden, se bude rekonstruovat podle 

jiných Barthových nástrojů. Ve varhanách je 

také bohužel aktivní červotoč. Zbývající části 

se zachovaly v původním stavu, samozřejmě 

poznamenané zubem času. 

Velice děkujeme všem dárcům a podporovate-

lům! Více informací naleznete na internetových 

stránkách https://varhany.kocbere.cz. 

MgA. Vít Havlíček, Ph.D.

Safari Park Dvůr Králové
SEX, PTÁCI A AFRIKA 
31. 1. od 18:00 hod., hotelový sál Masai Boma

Rozmnožování je u všech živočichů dlouhodobý a kompli-

kovaný proces, jenž u tak druhově početné skupiny, jakou 

jsou ptáci, nabývá mnoha rozličných, zajímavých a často až 

bizarních podob. Co vše předchází krátkému spojení dvou 

jedinců a co následuje poté, se dozvíte na přednášce Josefa 

Hotového. Vstup přes recepci Hotelu Safari po 17:30 hod. 

zdarma.

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;

úterý 9:00–12:00 hod.: zavřeno; 

středa 9:00–12:00 hod.:  Pohybové hrátky

s Lenkou a volná herna;

čtvrtek 9:00–12:00 hod.: Výtvarné dílničky

a volná herna;

pátek 9:00–12:00 hod.: Školka nanečisto

a volná herna.

POHYBOVÉ HRÁTKY S LENKOU
každou středu 9:00–12:00 hod., vstupné: 40 Kč

Přijďte si do Mateřského centra Žirafa zado-

vádět se svými dětmi v duchu knížek Romany 

Suché – Veršované rozcvičky a Dovádivé bás-

ničky pro kluky i holčičky.

VÝTVARNÁ DÍLNIČKA
každý čtvrtek 9:00–12:00 hod., vstupné: 40 Kč

Výtvarná dílnička pro rodiče s dětmi. Všichni se 

budou moci v  rámci dopoledního programu 

zapojit a vytvořit si vlastní výrobek, který si děti 

odnesou domů, či ponechají v  Žirafce. Těšíme 

se na všechny, kteří chtějí rozvíjet tvořivost dětí, 

nebo si jen tak pohrát.

Lednový program dílniček: 
VÝROBA ČEPICE A RUKAVIC
čtvrtek 10. 1.

SNĚHULÁČEK, čtvrtek 17. 1.

PADÁ SNÍH, čtvrtek 24. 1.

MRÁZ MALUJE NA OKNA, 
čtvrtek 31. 1.

ŠKOLKA NANEČISTO
každý pátek 9:00–12:00 hod., cena: 70 Kč/hod.

V tento den se na vaše děti těší naše profesio-

nální chůva, která se o ně postará, pokud si 

potřebujete něco zařídit, odpočinout či třeba 

jen pomaloučku začít nechávat dítko chvilinku 

bez maminky.

CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ 
Vždy po  domluvě s  lektorkou na  tel.: 

604 420 403.

V Kocbeřích začala oprava varhan, lze ji podpořit adopcí píšťal 



LEDEN 2019 KRÁLOVÉDVORSKÉ KDECO?

3www.dvurkralove.cz

Městské muzeum
Sladkovského 530, Dvůr Králové nad Labem;

e-mail: info@muzeumdk.cz,

tel.: 499 623 800, 499 318 325,

www.muzeumdk.cz.

Otevírací doba:

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

so, ne: 13:00–17:00 hod.

Výstava: STOPA: VYŘEŠ ZLOČIN
do 31. 1. 2019, výstavní sál Špýcharu, vstupné: 40 Kč, 20 Kč

Putovní výstava Mendelova muzea Masarykovy univerzity v Brně. Staň se 

detektivem a vyřeš zločin! Unikátní interaktivní výstava věnovaná vědec-

kým metodám v kriminalistice. 

Na  návštěvníky čeká fi ktivní kriminální případ, který budou moci sami 

vyřešit a odhalit pachatele. Během řešení se neotřelou a zábavnou formou 

seznámí s moderními metodami vyšetřování. Chybět nebudou ani překva-

pivé informace z oblasti dějin kriminalistiky.

Výstava vznikla v kooperaci s Ústavem soudního lékařství v Brně, Policií ČR 

a Muzeem policie ČR.

Promítání dokumentárních fi lmů: NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ
17. 1. od 18:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, vstupné: zdarma

Film postihuje téma senioři a životní styl.

Citlivé, formálně vytříbené a místy úsměvné portréty představují pět atletů, 

kteří se ve skromných podmínkách připravují na 18. mezinárodní seniorské 

mistrovství světa ve fi nském Lahti. 

Tvůrci snímku nám výmluvně ukazují, kolik zdravého ducha, svěží mysli 

a obdivuhodné kondice je možné uchovat ve starém těle; ať jde o stole-

tého Vídeňana Alfreda Proksche, který ve volném čase maluje ženské akty, 

94letou italskou diskařku Gabre Gabric-Calvesi, 93letého sveřepého sprin-

tera ze Stockholmu Herberta Liedtkeho či 82letého skokana do výšky Jiřího 

Soukupa z Hradce Králové. 

Příprava na mistrovství i samotné závody, při nichž nechybí nervozita ani 

pravá sportovní rivalita, pro ně představují především závod s časem. Sní-

mek nahlíží i do soukromí seniorských atletů, pro něž není největší výzvou 

pokoření světového rekordu, ale jejich věk. Přesto doufají, že příští rok bude 

jejich výkon ještě o stupínek lepší. 

Režie: Jan Tenhaven. Země původu: Německo, Rakousko. Rok výroby: 2010. 

Stopáž: 94 min. 

Beseda: SEČUÁN OČIMA PETRA VOLDÁNA
24. 1. od 17:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, vstupné: 30 Kč

Petr Voldán – zkušený novinář, publicista, zahraniční zpravodaj a  repor-

tér z Afghánistánu, Pobaltí, Číny, Tádžikistánu, Mongolska a dalších zemí. 

Dosud jako autor a průvodce natočil série TV fejetonů „Postřehy odjinud”  

ze Skotska, Irska, Finska, Walesu, Jižní Koreje, Malty, Sečuánu v Číně a nej-

nověji také z Vietnamu. Cestovatelská beseda vám poodhalí zákulisí natá-

čení tohoto pořadu v jedné z čínských provincií – v Sečuánu. Nahlédnete 

zároveň do západní části Číny, která je, mimo jiné, i domovem čaje. Usly-

šíte podrobnosti o čajových rituálech a kultuře pití čaje v regionu, odkud 

se tento nápoj vydal do světa. Z provincie Sečuán se ale rozšířil také třeba 

ručně tkaný brokát. Uvidíte, že na unikátních stavech „přibývá” neuvěřitelně 

pomalu. Ze Sečuánu je ovšem i kuře Kung Pao, Sečuánský pepř a další origi-

nality sečuánské kuchyně. Mimochodem velice, velice pálivé... V ukázkách 

si prohlédnete i sochu největšího sedícího Buddhy na světě a náš host vám 

přiblíží i další zajímavosti, například tajemnou techniku tzv. „střídání tváří” 

v klasické části světoznámé sečuánské opery. Uvidíte také jedno ze tří nej-

větších světových nalezišť dinosaurů a potkáte roztomilé „černobílé diplo-

maty” – pandy velké. Ale uslyšíte i uvidíte toho mnohem víc, včetně uká-

zek některých originálních suvenýrů z další destinace, kde vznikala jedna 

z  posledních divácky oblíbených cestovatelských sérií z  dílny ČT Ostrava 

„Postřehy odjinud” – z Číny. Zkrátka čeká nás „Sečuán očima Petra Voldána”, 

a proto vás srdečně zveme...

ZUŠ R. A. Dvorského
náměstí T. G. Masaryka 83, Dvůr Králové n. L.; 

www.zusdk.cz, 

ředitelka: Vladimíra Matušková, DiS.,

e-mail: info@zusdk.cz, tel.: 603 186 263, 

zástupce ředitelky: Bc. Marek Iglo, tel.: 731 577 641.

Otevírací doba galerie Otto Gutfreunda: po–pá od 9:00 do 17:00 hod.

Vernisáž výstavy:
DĚTEM
24. 1. od 18:00 hod., sál školy a galerie Otto Gutfreunda,

výstava potrvá do 8. 3. 2019

V sále školy bude zahájena výstava ilustrátorky Lenky Jasanské. Slovem pro-

vede Ladislav Peřina, v hudebním programu vystoupí Marek Iglo. Diváky 

zejména zaujme její poslední ilustrovaná kniha „Dílna bratří Čapků“. 

Výstava bude probíhat ve školní galerii Otto Gutfreunda do 8. března 2019 

ve všední dny od 9:00 do 17:00 hod.

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

Další z pravidelných veřejných koncertů, na kterém vystoupí žáci hudebního 

oboru.

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

Vanda Vaníčková:
MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST ANEB VAŠE DĚTI NA SÍTI
9. 1. od 17:00 hod., sálek knihovny, vstupné: zdarma

Přednáška je zaměřena na vybrané tendence v chování dětí ve virtuálním 

prostoru, cílovou skupinou jsou jejich rodiče. Cílem přednášky je přiblížit 

dospělým obecně vybrané problémy, které s sebou nese pohyb dětí ve vir-

tuálním světě v návaznosti na pojem mediální gramotnost. Zvláštní pozor-

nost je věnována serveru YouTube a sociálním sítím. 

Přednáška je doplněna o konkrétní příklady upozorňující na problematiku 

mediální manipulace, fake news, kyberšikany, zneužívání virtuální identity 

a tak dále.

Pohádkoterapie: 
LEVOU ZADNÍ
11. 1. od 13:45 hod., sálek knihovny, vstupné: zdarma

Hořeli jste někdy nedočkavostí? Dali jste si do trumpety? Co znamenají tato 

zvláštně znějící slovní spojení, se dozvíte na  našem odpoledním setkání 

s knihou. Program je určen pro děti od 7 let. Koná se v sálku knihovny.

Loutkové divadlo Klíček:
KAŠPÁREK A JEŽIBABA
19. 1. od 15:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 30 Kč, 20 Kč

Maňáskové pohádky pro děti. Koná se v sálku knihovny. Po dobu vystou-

pení bude otevřeno oddělení pro děti.

KRÁLOVÉDVORSKÉ KNIHOMRNĚ
22. 1. od 9:30 hod., vstupné: zdarma

Program pro rodiče s dětmi od 0 do 6 let v rámci celorepublikového pro-

jektu S  knížkou do  života – Bookstart. Tentokrát nás Knihovníček zavede 

do říše pohádek.

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU
29. a 30. 1. od 10:00 hod., sálek knihovny

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

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

nové informace a  poznat nové lidi, přidejte se. Témata pro letní semestr 

2018/19: České dějiny od husitství po konec 19. století a Klenoty barokního 

sochařství v českých zemích. 

Přihlášky přijímáme v  oddělení pro dospělé do  19. ledna 2019. Pro 

podrobnější informace volejte na tel.: 721 390 348 nebo pište na e-mailo-

vou adresu: knihovna@slavoj.cz.

Zápasy kuželkářské divize
pátek 11. 1., 17:00 hod. SKK Třebechovice (venku)

pátek 18. 1., 17:00 hod. TJ Loko Trutnov B (doma)

pátek 1. 2., 17:00 hod.  TJ Jiskra Hylváty (venku)

pátek 8. 2., 17:00 hod.  KK Dobruška (venku)

pátek 15. 2., 17:00 hod. SKK České Meziříčí (doma)

pátek 22. 2., 17:00 hod. TJ Červený Kostelec B (venku)



KRÁLOVÉDVORSKÉ KDECO?         LEDEN 2019

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.

Mgr. Iveta Hanušová – 775 320 353, info@ddmdvurkralove.cz

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

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
U  příležitosti konání soutěže pro mladé amatérské fi lmaře Zlaté slunce 

královédvorské vyhlašujeme výtvarnou soutěž pro děti na  téma ,,PŘED 

KAMEROU... ZA KAMEROU... ZVÍŘE MŮŽE STÁT“.  Využijte svoji fantazii nebo 

se nechte inspirovat reálným světem zvířat. Můžete malovat, kreslit, tvořit 

různými technikami. Vyvrcholením soutěže bude výstava nejlepších prací. 

Bližší informace na  letácích, na  tel.: 499  320  353 či na e-mailové adrese: 

info@ddmdvurkralove.cz u Bc. Terezy Dobiášové.

TAJNÝ VÝLET, 26. 1., přihlášky do 21. 1.

Další z Rodinných výprav má ve své náplni otazník. Proč? Jde totiž o Tajný 

výlet. Jeho cíle se dozvíte až během cesty. Přece jen ale trochu poodhalíme 

roušku jeho tajemství: prozradíme vám, že tentokrát nezůstaneme v našem 

kraji. Čeká vás třeba prohlídka jedné opravdu zajímavé církevní památky, 

také nahlédneme do dílny tradičního řemesla a v  jisté galerii se dozvíme 

o práci umělců i z velmi poutavého fi lmu. Tolik malá nápověda. Program 

bude samozřejmě ještě bohatší. Jako vždy bude čas na oběd a možná také 

na nějaké to mlsání a pro dospělé i na posezení u kávy. Přihlášky nejpozději 

do 21. ledna. S sebou: občerstvení, drobné kapesné, kopii průkazu pojiš-

těnce. Cenu včas upřesníme, bližší informace a přihlášky u V. Jiřičky.

VÝLET DO MUZEA KARLA ZEMANA 
1. 2., přihlášky do 23. 1.

Náš prázdninový výlet bude směřovat do  Prahy, kde navštívíme muzeum 

věnované skvělému režisérovi, výtvarníkovi, loutkáři a  animátorovi Karlu 

Zemanovi. Jistě znáte fi lmy jako Cesta do  pravěku, Vynález zkázy nebo 

Na  kometě. V  pozoruhodném muzeu nedaleko Karlova mostu proniknete 

do  tajů Zemanových fi lmových triků, které obdivuje celý svět. Mnohé si 

budete moci vyzkoušet. V Praze také vystoupíme na jednu z nejvyšších věží 

a čeká nás další program. S sebou: občerstvení, drobné kapesné, kopii prů-

kazu pojištěnce. Cenu včas upřesníme, bližší informace a přihlášky u V. Jiřičky.

POLOLETNÍ TURNAJ V BOWLINGU 
1. 2., cena: 80 Kč, přihlášky do 25. 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, ukončení v 13:00 hod. S sebou: bowlingové 

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

„POLOLETKY“ V JEDNIČCE
1. 2., 8:30–15:30 hod., cena: 180 Kč, přihlášky do 24. 1.

Pro všechny děti od 5 let, které se rády baví a nechtějí se nudit, jsme na 

pololetní prázdniny připravili v Jedničce bohatý program plný tvoření, sou-

těží, her a zábavy. V ceně je zahrnutý oběd v restauraci, veškerý materiál

a ceny. S sebou: přezůvky, vhodné oblečení do budovy a ven, pracovní 

oděv, sportovní obuv, svačinku a pití. Bližší informace u S. Černotové.

JARNÍ PRÁZDNINY V JEDNIČCE:

AQUAPARK A IQPARK LIBEREC
4. 2., cena: 450 Kč, přihlášky do 28. 1.

Odstartuj s  námi jarní prázdniny výletem do  Liberce. Nejdříve zavítáme 

do  Aquaparku, kde na  nás čekají tři tobogány, divoká řeka, vodotrysky, 

několik bazénů, plavání a vířivky v jeskyni a unikátní laser show. Odpoledne 

se přesuneme do iQPARKU, kde se můžeme těšit na více než 200 interak-

tivních, hravých, zábavných i  poučných exponátů. Vyzkoušíme si hrátky 

s vodou, bublinárium, fakírovo lože, budeme si moci vyzkoušet různá povo-

lání a řešit různé hlavolamy a rébusy nebo se projít v zrcadlovém bludišti. 

Akce je určena pro plavce od  6 do  15 let! S sebou: pití a  svačina na  celý 

den, plavky (pánské mohou být kraťasy bez kovových částí), ručník, sáček 

na mokré plavky, hřeben, sprchový gel/šampon, kartička pojišťovny, ruka-

vice, zimní čepice, šála, kapesné (např. na občerstvení, upomínkové před-

měty z iQPARKU, rébusy,…). Cena 450 Kč zahrnuje vlak a vstup do iQPARKU

a Aquaparku, přihlášky do 28. ledna, bližší informace u V. Málkové.

POJĎ SI S NÁMI HRÁT!
5. 2., 8:00–16:00 hod., cena: 120 Kč, přihlášky do 29. 1.

Na druhý den jarních prázdnin je pro všechny děti od 6 let připravena akce 

plná her a zábavy. Vyzkoušíme si spoustu deskových a společenských her 

různého zaměření, mezi kterými nebude chybět např. Duch, Ubongo, Cink 

nebo Carcassonne. Hry budeme volit podle zájmu a  budou proloženy 

i různými pohybovými aktivitami na zpestření. S sebou: přezůvky, svačinu 

(oběd zajištěn v  restauraci), pití. Cena 120 Kč zahrnuje oběd. Přihlášky 

do 29. ledna, bližší informace u V. Málkové.

NOC V MUZEU
6.–8. 2., vila Viktorka v Ratibořicích, přihlášky do 25. 1.

Tři dny a dvě noci stráví zájemci o kameru, mikrofon a animaci v Hereckém 

muzeu ve  vile Viktorka v  Ratibořicích. Na  děti čeká natáčení fi lmu podle 

vlastního scénáře pod vedením profesionálních fi lmařů a  s  profesionální 

technikou. Program bude dále zahrnovat prohlídku muzea, doprovodný 

program na moderátorské a animátorské téma, 1 hodinu wellness a další 

aktivity. V ceně bude rovněž zahrnuta doprava, stravování, ubytování a vše 

související s programem. Bližší informace na letácích a u I. Hanušové.

TVOŘIVÁ DÍLNIČKA V JEDNIČCE
6. 2., 8:00–16:00 hod., cena: 150 Kč, přihlášky do 28. 1.

Pro holky a kluky od 6 let připravila Jednička v rámci jarních prázdnin Tvoři-

vou dílničku. Rád maluješ, kreslíš nebo tvoříš? Tak právě pro tebe je dílnička 

určena. Společně si vyrobíme krásné dekorace a užijeme si u toho spoustu 

zábavy. Chybět nebudou ani hry a soutěže. S sebou: přezůvky, zástěru nebo 

staré triko, svačinu a  pití. Cena 150 Kč zahrnuje oběd a  veškerý materiál

k  tvoření. Přihlášky do  28. ledna, bližší informace u T. Dobiášové na  tel.: 

499 320 353.

VÝPRAVA ZA DOBRODRUŽSTVÍM
6.–8. 2., přihlášky do 25. 1.

Chystáme pro vás zajímavé dobrodružství – čeká vás společný den i noc 

na  dvou památkách – v  barokním areálu v  Kuksu a  na  hradě Kumburku. 

Program bude bohatý nejen na „historické“ zážitky. Přesvědčíte se o tom, 

že obě památky mají své kouzlo i v noci. K účasti srdečně zveme všechny 

mladé dobrodruhy – kluky i děvčata od 10 let! Další údaje a cenu upřes-

níme v lednu. Přihlášky nejpozději do 25. ledna, bližší informace a přihlášky 

u V. Jiřičky.

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR:
17. 2.: Karneval.

25. 1. 2019
Vstupné 200 Kč | Hraje JK Band

A MOŽNÁ
PŘIJDE I ...

Předprodej vstupenek v obvyklém 
předprodeji Hankova domu.

Hankův dům od 20 hodin

Dvůr  Krá lové nad Labem

M
ěsts

ká  nemocnice ,  a .  s . 

PLE
S

Tříkrálová sbírka 2019
3.–6. 1., Královédvorsko

Od čtvrtka 3. ledna až do neděle 6. ledna 2019 se jako již tradičně na Krá-

lovédvorsku uskuteční Tříkrálová sbírka. Tuto sbírku organizuje Farní cha-

rita Dvůr Králové nad Labem a jejím hlavním poselstvím je předat radost-

nou zvěst vánočních svátků a navštívit domácnosti s přáním štěstí, zdraví 

a  pokoje do  nového roku. Výtěžek sbírky bude opět použit na  podporu 

občanů z Královédvorska, jmenovitě na provoz Občanské poradny a také 

na zkvalitnění služeb Osobní asistence. Přispívat lze také na účet Farní cha-

rity Dvůr Králové nad Labem: 1306373349/0800.  
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Sokolové měli celý letošní rok nabitý nejen spor-

tovními, ale i  kulturními akcemi. Nejinak tomu 

bylo také v závěru roku. 

Autorky knihy o  sokolském odboji absolvovaly 

společně s pamětníkem válečných událostí pa-

nem A. Burdychem šest besed o knize, dospělí 

se zúčastnili župního zájezdu do  smiřického 

divadla na představení Sborovna a mladí nejen 

sportovali a závodili, ale také se bavili.

Na  Pomerančovém závodu se podařilo našim 

atletům vybojovat dvě bronzové medaile:

B. Síbrová za skok vysoký a J. Bukovský v běhu na 

300 m. B. Síbrová a S. Rajsner reprezentovali Krá-

lovéhradecký kraj na  mezikrajových závodech. 

S. Rajsner obsadil 2. místo ve vrhu koulí výkonem 

12,68 m a B. Síbrová skončila ve skoku vysokém 

na 4. místě, když zdolala laťku ve výšce 153 cm. 

Stejnou výšku zdolaly i  její přemožitelky, takže 

o  pořadí rozhodovaly pokusy. Oba naši závod-

níci přispěli svými výkony ke třetímu místu kraj-

ského družstva.

V  oddílech rodičů s  dětmi, předškolních dětí 

a  také žactva proběhly tradiční mikulášské 

besídky, při kterých děti Mikulášovi a jeho spo-

lečníkům nejen zazpívaly, ale také zacvičily.

Naši gymnasté závodili na  Vánočním závodu 

v  Trutnově. Podařilo se jim získat čtyři cenné 

kovy. Zlatou medaili vybojovali V. Šulc 

a  J. Schreiber, stříbro J. Grus a  bronz J. Dušek. 

Chlapci podali pěkné výkony, jež jsou příslibem 

do nadcházející sezony.

Gymnasté a  gym-

nastky soutěžili také 

v  teamgymových 

soutěžích na mistrov-

ství Čech České obce 

sokolské. Družstvo 

děvčat II. vybojovalo 

stříbrné medaile, 

družstva děvčat I.

a II. skončila těsně

čtvrtá. Chlapci II. ve 

své kategorii zvítězili, 

chlapci I. byli třetí.

A. Holanová, K. Orlíková a  A. Mostecký se pro-

bojovali na Mistrovství České republiky ve šplhu.

Předvánoční čas patřil vánočnímu karnevalu, kte-

rého se zúčastnilo sto dětí, a také vystoupení gym-

nastů pro rodiče. Přejeme všem našim členům 

a příznivcům klidné vánoční svátky a do nového 

roku hodně zdraví a co nejvíce sportu.

Mgr. Pavlína Špatenková, vzdělavatelka

TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem 

Sokolové v závěru roku sportovali a také žili kulturními akcemi

Dne 8. prosince se v  Šestajovicích uskutečnilo 

Mistrovství České republiky žactva ve  skocích 

na  trampolíně. Z  královédvorského oddílu 

se šampionátu zúčastnil Tobiáš Kulveit, který 

v kategorii mladších žáků obsadil pěkné 5. místo. 

Krajská komise ČGF České unie sportu odměnila 

naše dvě závodnice Adélu Hermanovou a Annu 

Puhlovskou za dobré výkony v letošním roce.

Jaromír Bek

oddíl skoků na trampolíně

TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Republikový bronz pro Reginu Plašilovou
Mistrovství České republiky v karate (MČR) – to 

je dvoudenní maraton zápasů těch nejlepších, 

soutěž všech věkových a váhových kategorií ve 

všech karatistických disciplínách. Letošní vrchol 

sezony pořádal Český svaz karate ve spolupráci 

s Fight Clubem ve sportovní hale v Jindřichově 

Hradci. Moderní hala o druhém prosincovém 

víkendu přivítala 890 závodníků z 86 klubů. 

Za královédvorský oddíl si nominaci vybojovalo 

7 statečných – M. Forman, V. Merhulík, J. Mišák, 

V. Mišáková, M. Palan, R. Plašilová a E. Wircińská. 

Někteří již zkušení matadoři se účastnili MČR 

poněkolikáté, pro ostatní to byla premiéra. 

Atmosféra soutěže byla úžasná, diváci v hle-

dišti fandili vlastním závodníkům i soupeřům, 

všichni se snažili podat co nejlepší výkony, byť 

je svazovala nervozita z obrovské haly, z obrov-

ského množství lidí, z přítomnosti kamer České 

televize i z obav o co nejlépe podaný výkon. 

Právě tréma a přemíra motivace byly příčinou, 

že se našim závodníkům v nabité konkurenci 

příliš nedařilo. Za zmínku ale stojí výkon Eleny 

Wircińské a Jakuba Šolína ve sportovním zápase 

kumite, nicméně všem zúčastněným patří velký 

dík za celoroční přípravu na tuto vrcholnou sou-

těž a za vzornou reprezentaci oddílu. 

Celoroční přípravu nejlépe zhodnotila Regina 

Plašilová, vedoucí žena republikového žebříčku 

a jedna z nejúspěšnějších závodnic, kterou oddíl 

v současné době disponuje. Regina se na tuto 

vrcholnou soutěž nominovala v disciplíně kata, 

kumite – 61 kg a kumite bez rozdílu hmotnosti. 

V souboji o fi nále své váhové kategorie Regina 

podlehla pozdější fi nalistce těsným rozhodnu-

tím 2:3 na praporky, což jí posunulo „pouze“ do 

opravných bojů. V zápase o bronz ukázala svoji 

technickou i taktickou převahu a svoji soupeřku 

doslova smetla z tatami. Každopádně nejen 

za zisk medaile, ale i za celoročně předváděné 

vyrovnané výkony, aktivní přístup k tréninkům 

i soutěžím si Regina zaslouží velkou gratulaci. 

Petr Kocmánek

Karate–DO Dvůr Králové nad Labem

Skokané na 
trampolíně na MČR 

První polovina listopadu patřila školnímu fl or-

balu – hala ZŠ Strž byla svědkem bojů v  okrs-

kovém a  následně v  okresním kole. Postupně 

se u  nás vystřídali holky i  kluci ze všech škol 

ze Dvora Králové nad Labem a  blízkého okolí, 

respektive vítězové okrskových kol v  katego-

riích 6.–7. tříd a  8.–9. tříd. V  průběhu jednotli-

vých turnajů se na palubovce proběhlo zhruba 

250 fl orbalistek a  fl orbalistů. Vítězům gratulu-

jeme a v krajských kolech přejeme mnoho hez-

kých branek v sítích soupeřů.

Na začátku prosince žáky v rámci projektu čekal 

výlet do Prahy, kde měli jako hlavní bod naplá-

novanou návštěvu mistrovství světa ve fl orbale 

mužů v  O2 aréně. Čekal nás zápas Singapur – 

Japonsko. Kromě výletu na zápas jsme se zamě-

řili i  na  účastnické státy – zeměpis, oprášili si 

fl orbalová pravidla a  pravidla fair play (tělesná 

výchova) a  navštívili jsme centrum a  Národní 

muzeum (dějepis). 

ZŠ Strž pořádá mnoho akcí a další budou násle-

dovat. Žáci vědí, že zúčastnit se může každý, ale 

pod podmínkou bezproblémového prospěchu 

a  chování. Je to zase trochu jiný způsob, jak 

žáky ovlivnit a správně nasměrovat. Někteří si to 

uvědomili velmi rychle a my máme radost, že to 

funguje. 

 Mgr. Stanislav Ježek, ZŠ Strž 

Mistrovství světa ve fl orbale 2018
Díky partnerské spolupráci a  pro podporu 

sportu ve  školách připravil Český fl orbal pro 

žáky a  učitele volné vstupenky na  vybraná 

utkání na mistrovství světa, které se letos konalo 

v Praze. Žáci ZŠ Schulzovy sady tak dostali mož-

nost na  chvíli zapomenout na  vzorné sezení 

ve školních lavicích a mohli hlasitě fandit a sou-

těžit ve Sparta Aréně. 

Vyjeli jsme ráno vlakem a  v  Praze absolvovali 

jízdu metrem, která byla pro mnohé adrenali-

novým zážitkem. V aréně jsme byli včas na první 

utkání družstva Singapur vs. Thajsko. Atmo-

sféra byla elektrizující. Žáci fandili ze všech sil 

i za pomoci speciální papírové harmoniky, díky 

které nastal pořádný akustický orchestr. V  prů-

běhu přestávek probíhal doprovodný program 

plný soutěží, kterých se zúčastnili i  naši žáci. 

Dokonce naše výborná fl orbalistka Bára Ryme-

rová vyhrála a odnesla si skvělou deskovou hru. 

Po  vítězství Thajska jsme plni napětí čekali, jak 

dopadne zápas Polsko proti Japonsku. Během 

chvíle nám bylo jasné, že zvítězí naši sousedé. 

Pak už se náš čas nachýlil a výprava dvou tříd utí-

kala na metro. Znaveni a plni nových a krásných 

zážitků jsme nasedli do vlaku a hurá zase zpátky 

domů. 

Mgr. Andrea Ponikelská a Mgr. Sabina Kindlová 

ZŠ Schulzovy sady

Sportovní akce 
na ZŠ Strž
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Závody dvorských powerlifterů
Zima je již tra-

dičně dobou, 

kdy se zúro-

čuje celoroční 

t r é n i n k o v á 

dřina trojbo-

jařů na  závo-

dech pořáda-

ných Českým 

svazem silo-

vého troj-

boje po  celé 

republice. 

V ý k o n y 

z á v o d n í k a 

Pavla Cajthamla zajistily jeho účast na 6. Mistrovství ČR v klasickém trojboji 

mužů a žen, kde výkonem 260 kg na dřep, 165 kg v benčpresu a 267,5 kg 

v mrtvém tahu vybojoval třetí místo v kategorii muži do 93 kg a v absolut-

ním pořadí obsadil páté místo. 

Doslova hvězdou závodů se pak stala Dominika Jansová, teprve sedmnác-

tiletá studentka královédvorského gymnázia. Start Dominiky na otevřeném 

mistrovství České republiky juniorů, dorostu v klasickém benčpresu v Praze 

se zdál zbytečným riskem pouze do  chvíle, kdy výkonem 75 kg vytvořila 

nový národní rekord v  kategorii dorostenek do  63 kg. Překonala tak dva 

roky starý rekord o 10 kg. 

Další závody Dominiky byly pak již doslova smrští úspěchů a rekordů. Na MČR 

v benčpresu mezi ženami získala druhé místo ve své kategorii, závod v silo-

vém trojboji ve  Frýdlantu pak překonáním národního rekordu v  mrtvém 

tahu výkonem 145 kg, benčpres 70 kg, dřep 102,5 kg vyhrála. Celkový výkon 

317,5 kg je zapsaný jako nový národní rekord. Dominice pak Český svaz 

silového trojboje přiřadil mistrovskou výkonnostní třídu. Pouze konec roku 

a s tím i ukončení závodů dokázaly talentovanou Dominiku zastavit.

Radek Výprachtický

Powerlifting DK, z. s.
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 VEŘEJNÉ BRUSLENÍ  
  LEDEN 2019
 Zimní stadion Dvůr Králové nad Labem

          Bruslení pro veřejnost
 Úterý 1. 1. 2019  13:00–14:30 hod.
 Středa 2. 1. 2019  13:00–14:30 hod.

 Sobota 5. 1. 2019  13:30–15:00 hod.
 Neděle 6. 1. 2019  13:00–14:30 hod.

 Sobota 12. 1. 2019  13:00–14:30 hod.
 Neděle 13. 1. 2019  13:00–14:30 hod.

 Neděle 20. 1. 2019  10:00–11:30 hod.

 Sobota 26. 1. 2019  13:00–15:30 hod.
 Neděle 27. 1. 2019  13:00–15:30 hod.

            Bruslení s hokejkami
 Úterý 1. 1. 2019  11:00–12:15 hod.
 Středa 2. 1. 2019  11:00–12:15 hod.
 Neděle 6. 1. 2019  11:00–12:15 hod.
 Neděle 13. 1. 2019  11:00–12:15 hod.
 Neděle 20. 1. 2019  12:15–13:30 hod.
 Neděle 27. 1. 2019  11:00–12:15 hod.

Změna vyhrazena, sledujte prosím stránky Technických služeb města 
Dvora Králové nad Labem www.tsdvur.cz.

Křížovka s citátem                                                                                           autor: Karel Břečka


