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Hankův dům
Předprodej vstupenek (kavárna Hankův dům)

e-mail: mannova@hankuv-dum.cz 

tel.: 499 318 355;  www.hankuv-dum.cz; www.facebook.com/hankuvdum

NOVOROČNÍ KONCERT ČTYŘ TENORŮ
8. 1. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 550 Kč, 490 Kč, 450 Kč

Nejkrásnější české a světové muzikálové árie zazpívají Marián Vojtko, Pavel 

Vítek, Jan Kříž a Michal Bragagnolo.

DIVADLO JÁRY CIMRMANA – LIJAVEC (vyprodáno)
9. 1. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 480 Kč, 460 Kč, 440 Kč

Hra legendárního Divadla Járy Cimrmana. Představení je vyprodáno.

PLES ABSOLVENTŮ TANEČNÍCH KURZŮ
10. 1. od 20:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 220 Kč

Zahraje hudební skupina DéKá Band.

Loutkové divadlo Klíček: PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
12. 1. od 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 30 Kč, 20 Kč

Marionetovou pohádku představí členové Loutkového divadla Klíček.

Hra v předplatném: VINCENC
14. 1. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 370 Kč, 350 Kč, 330 Kč

Česká premiéra úspěšné britské komedie, která je mixem humoru i vážných 

témat, ale především velkou hereckou příležitostí pro čtyři skvělé herce 

Klicperova divadla Hradec Králové – Natálii Řehořovou, Jiřího Zapletala, 

Kamilu Sedlárovou a Jana Vápeníka.

KDE DOMOV MŮJ?
16. 1. od 8:30 a 10:30 hod., sál Hankova domu, vstupné: 80 Kč

Divadelní pohled na vzlety a pády, tolik překotných změn... Jako by Čes-

koslovensko dostalo už při svém zrodu do vínku neustálé střídání období 

úlevy či naděje a deprese. Představení divadla Alfa Plzeň pro II. stupeň ZŠ.

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

Reprezentační ples Hankova domu již po třicáté. Hraje Marathon Band Zlín, 

host večera Václav Noid Bárta.

Taneční soutěže o cenu Hankova domu:
TANEČNÍ SOUTĚŽ ČESKÉHO SVAZU TANEČNÍHO 
SPORTU
18. 1. od 10:00 hod., sál Hankova domu

TANEČNÍ SOUTĚŽ SVAZU UČITELŮ TANCE
19. 1. od 10:00 hod., sál Hankova domu

Taneční soutěže se konají pod záštitou starosty města Ing. Jana Jarolíma.

465. koncert KPH: MÁ LÁSKA KONTRABAS
INDI STIVÍN – KONTRABAS, ALICE SPRINGS – KLAVÍR
21. 1. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 200 Kč

Koncert mimořádného talentu Indiho Stivína, představitele třetí generace 

známého hudebního rodu, s klavíristkou Alicí Springs.

PLES ZŠ SCHULZOVY SADY
24. 1. od 20:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 300 Kč

Zahraje Ego Retro Music Hořice – Jan Sezima, předtančení Angeles Dance 

Group Dvůr Králové nad Labem, Stepaři Hradec Králové.

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:

úterý–pátek: 9:00–12:00 hod., 13:00–16:00 hod.

sobota, neděle: 13:00–17:00 hod.

EXPOZICE TEXTILNÍHO TISKU
budova SŠIS na nábřeží Jiřího Wolkera 132

otevírací doba: úterý–pátek: 9:00–12:00 hod., 13:00–16:00 hod.

sobota, neděle: 13:00–17:00 hod., vstupné: 50 Kč, 25 Kč

Zveme do expozice věnované textilnímu tisku. Část textilních sbírek, která 

byla donedávna umístěna v České Skalici, se vrátila zpět do Dvora Králové 

nad Labem. A  tak se návštěvníci mohou seznámit s  unikátními textilními 

stroji, s  umem a  nápaditostí textilních návrhářů, tiskařů a  dalších profesí, 

jejichž výrobky nás denně obklopují.

Výstava: RETROHRÁTKY
do 30. 1., výstavní sál Špýcharu, vstupné: 40 Kč, 20 Kč

Vystavené hry a hračky si návštěvníci jistě budou pamatovat z dětství. Zají-

mavostí však je, že téměř všechny tyto hračky se stále vyrábějí. Návštěvníky 

tak čeká mnoho informací z historie a výstava starých her a hraček v původ-

ním designu.

Jako doprovodný program výstavy Retrohrátky se pro děti chystají hravé 

koutky, kde si budou moci s některými hračkami pohrát. Nebudou chybět 

céčka, kovový traktůrek a beruška nebo stavebnice Merkur. 

Kdo by si také nepamatoval oranžovou Tatru 148 – legendární plastový 

náklaďák, který měli dříve na  písku snad všichni, nebo kultovní rodinnou 

hru Dostihy a sázky, jejímž autorem je Ladislav Mareš. Tyto vzpomínky oživí 

společnost DINO. Hernu doplní ukázka z výstavy Fenomén Igráček, kterou 

na akci zapůjčila společnost EFKO.

LiStOváNí.cz: LOSOS V KALUŽI
15. 1. od 18:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, vstupné: 120 Kč

Více o aktuálním představení ze série Listování najdete v programu městské 

knihovny na str. 3. Předprodej vstupenek v knihovně v oddělení pro dospělé.

Promítání dokumentu: ŽIVOT ZAČÍNÁ PO STOVCE
23. 1. od 18:00 hod., sál Špýcharu městského muzea, vstupné: zdarma

Švédka Dagny má svůj vlastní blog, kam denně přispívá. Píše o všedních 

věcech, dopisuje si se svými přáteli a sem tam projede seznamky. Večer 

nezřídka vyráží na párty, je hostem televizních pořadů, lidé ji poznávají na 

ulici. Fakt, že se bloggerka Dagny narodila v roce 1912, se zdá nepodstatný. 

Jak sama říká, být aktivní a mít vůli učit se stále novým věcem není otázkou 

věku. A přestože k ní osud nebyl vždy vstřícný, neutápí se v minulosti, ale 

těší se na vše, co přijde. Skrze svůj příběh vzkazuje, že je třeba odhodit stud 

a strach – na to je život příliš krátký. Režie: Asa Blanck, Švédsko, 2015.

VELKÁ POŠŤÁCKÁ POHÁDKA KARLA ČAPKA 
29. 1. od 8:30 a 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 70 Kč

Pohádka pro děti mateřských škol v podání herců Liduščina divadla.

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

Městská nemocnice zve na Ples zdravotníků, kde zahraje JK Band Ohnišov,

hostem večera bude Těžkej Pokondr.
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tel.: kancelář 499 318 351, pokladna 499 318 357

Safari Park Dvůr Králové
Přednáška Luboše Melichara: UGANDA
30. 1. od 18:00 hod., hotel Safari Lounge, vstupné: zdarma

Zveme na přednášku Luboše Melichara o tom, jak s kolegy v jednom

z posledních nedotčených koutů africké divočiny hledali zapomenutý 

odchytový tábor Josefa Vágnera, stopovali téměř vyhubené zebry 

a tančili s Karamojany. Vstup na přenášku zdarma po 17:30 hod. pres hotelovou recepci.

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, vstupné: 40 Kč;

úterý 15:00–17:00 hod.: volná 

herna, vstupné: 40 Kč; 

středa 9:00–12:00 hod.: volná herna,

vstupné: 40 Kč;

čtvrtek 15:00–17:00 hod.: volná herna, 

vstupné: 40 Kč;

pátek 9:00–12:00 hod.: volná herna,

vstupné: 40 Kč.

Program na měsíc leden:
VÝTVARNÁ DÍLNIČKA A VOLNÁ 
HERNA
pondělí 6., 13., 20. a 27. 1., 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.

Žirafčina poradna s Janou Bartoňovou:
MUSÍ DÍTĚ POSLOUCHAT?
čtvrtek 9. 1. od 9:30 hod.

Přednáška s pedagožkou a laktační poradkyní 

Mgr. Janou Bartoňovou, která vždy dokáže pora-

dit – tentokrát na téma Musí dítě poslouchat?

VÝLET DO TONGA
středa 15. 1., cena: 70 Kč, sraz v 7:50 hod. na 

vlakovém nádraží, nebo v 9:00 hod. v Tongu.

Kavárnička od 9:00 do 11:00 hod. za 70 Kč

Pojeďte s námi společně 15. ledna 2020 na výlet 

do zábavního centra Tongo v Hradci Králové. 

Sejdeme se v 7:50 hod. na vlakovém nádraží. 

Odjezd vlaku je v 8:00 hod. Pokud má někdo 

zájem jet vlastním autem a jít s námi společně 

do Tonga, sejdeme se přímo před vchodem do 

zábavního centra v 9:00 hod. Středa je určena 

pro nejmenší děti s rodiči.

DEN S KRKONOŠSKÝMI 
PAPÍRNAMI
pondělí 27. 1., 9:00–12:00 hod.

Firma Krpa Paper, a. s., věnovala MC Žirafa spon-

zorský dar. Pro všechny, kteří navštíví tento 

den naše mateřské centrum, máme připravené 

tvoření z papíru od této společnosti. Budeme 

obkreslovat, obtiskávat nožky, ruce dětí i mami-

nek. Společně si vytvoříme velikého sněhuláka. 

Všechny obrázky vyzdobí naše MC Žirafa. Přijďte 

s námi tvořit. Těšíme se na vás. Děkujeme spo-

lečnosti Krpa Paper, a. s., za podporu MC Žirafa.

SBÍRKA KNÍŽEK PRO MC ŽIRAFA
Vyhlašujeme sbírku knížek pro Mateřské cent-

rum Žirafa. Pokud máte doma knížky pro malé 

děti do šesti let (leporela, pohádky s obrázky...), 

které již nejsou využité, jsou osamocené, máte 

možnost je věnovat našemu centru, kde udělají 

radost všem.

V případě zájmu nás můžete kontaktovat na 

tel.: 773 292 033 nebo se přímo za námi zastavit 

v Žirafce. Děkujeme vám.

2.–3. 16:30
ŠPIÓNI V PŘEVLEKU (ve čtvrtek 3D)

dobrodružný/animovaný/komedie, USA, dabing
100 min.

2D: 130 Kč

3D: 150 Kč

2.–3. 19:00 AMUNDSEN, (12), životopisný/dobrodružný, Nor./Švéd., tit. 125 min. 120 Kč

4.–5. 16:30
ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO

fantasy/rodinný, USA, dabing
118 min. 100 Kč

4.–5. 19:00 POSLEDNÍ ARISTOKRATKA, komedie, ČR 110 min. 100 Kč

7. 19:00 PORTRÉT DÍVKY V PLAMENECH, (12), drama, Fr., tit., ART 119 min. 100 Kč

8.–9. 19:00
DOKTOR SPÁNEK OD STEPHENA KINGA

(15), horor/thriller, USA, titulky
152 min. 120 Kč

10.–12. 16:30 ZAKLETÉ PÍRKO, pohádka, ČR 94 min. 130 Kč

11.–12. 19:00 MŮJ PŘÍBĚH, (12), romantický/drama, ČR 90 min. 120 Kč

14. 19:00 CATS, (12), muzikál, USA/Vel. Británie, titulky, ART 106 min. 130 Kč

15.–16. 19:00 POD VODOU, (12), sci-fi /horor, USA, titulky 95 min. 120 Kč

17.

19.
16:30

TROLLOVÉ A KOUZELNÝ LES

animovaný/dobrodružný, Norsko/Kanada, dabing
90 min. 120 Kč

18.–19. 19:00 NA NOŽE, (12), krimi/mysteriózní, USA, titulky 130 min. 130 Kč

21. 19:00
TENKRÁT PODRUHÉ

(15), komedie/romantický, Francie, titulky, ART
115 min. 100 Kč

22.–23. 19:00 PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA, (12), komedie, ČR 95 min. 130 Kč

24.

26.
16:30

JUMANJI: DALŠÍ LEVEL (v pátek 3D)

dobrodružný/akční, USA, dabing
123 min.

2D: 100 Kč

3D: 130 Kč

25.

25.

26.

17:30

20:00

19:00

PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST, (15), komedie, ČR 107 min. 130 Kč

28. 19:00 DOKONALÁ LEŽ, (12), drama, USA, titulky, ART 109 min. 130 Kč

29.–30. 19:00 ŽENY V BĚHU, komedie, ČR 93 min. 90 Kč

31. 16:30 VELKÉ PŘÁNÍ, animovaný, Mexiko, dabing 90 min. 120 Kč

31. 19:00 PŘES PRSTY, (12), komedie/sportovní, ČR 101 min. 110 Kč

Více informací o programu Kina svět na leden 2020 najdete na webu www.kino-svet.cz.

NOVOROČNÍ PŘEMÍTÁNÍ 
STARŠÍHO PÁNA 
Prosinec prohrál svůj souboj s lednem,

v středoevropském zeměpisném pásu,

další rok padá do propasti času,

jenž pádí zrychlujícím se tempem

Že mně to tak připadá, je věkem,

blíží se chvíle změny v biomasu,

a jak tak naslouchám vnitřnímu hlasu,

příroda vítězí nad člověkem

Bonusy stáří přijímám s vděkem;

nemizí paměť, není rukou třasu,

oko si uchovalo cit pro krásu,

humor a optimismus jsou lékem

Spím lépe na tvrdém, než na měkkém,

ve tváři od smíchu nejednu vrásu,

a vím, že mám už vytyčenou trasu

po hvězdách, v prostoru předalekém

© Jaroslav Kratěna

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

www.zusdk.cz

e-mail: info@zusdk.cz

tel.: 499 321 035 a 603 186 263. 

Školní galerie Otto Gutfreunda otevřena ve všední dny 9:00–17:00 hod.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
8. 1. od 14:30 hod., konšelská síň Staré radnice

Hudební program u  příležitosti vítání občánků pravidelně zajišťují učitelé 

hudebního oboru se svými žáky.

Vernisáž výstavy: JINDRA HUSARIKOVÁ A ŠÁRKA 
MRÁZOVÁ CAGLIERO – OBRAZY
16. 1. od 18:00 hod., sál školy a galerie Otto Gutfreunda

Slovem provede Ladislav Peřina, v hudebním vystoupení se představí učitelé 

ZUŠ. Výstava v galerii O. Gutfreunda potrvá od 17. ledna do 21. února 2020.

FIDLIHRÁTKY
20. 1. od 17:00 hod., sál školy

V sále ZUŠ R. A. Dvorského proběhne další koncert žáků ze třídy Jany Ková-

řové, tentokrát s názvem Fidlihrátky.

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

Další z pravidelných koncertů našich žáků hudebního oboru.

POLOLETNÍ PRÁZDNINY
31. 1.

V pátek 31. ledna bude ZUŠ R. A. Dvorského uzavřena.

Kolektiv Základní umělecké školy R. A. Dvorského vám přeje hodně štěstí, 

zdraví a úspěšný vstup do nového roku 2020.

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

KLUB DESKOVÝCH HER
dospělí v pátek od 19:00 hod., děti každou sudou neděli od 15:30 hod.

V listopadu vznikl při Městské knihovně Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem 

Klub deskových her. Pod vedením Kamila Kvášovského se zde hrají hry des-

kové i karetní, pro děti, mládež i dospělé. Dospělí se scházejí pravidelně 

každý týden v pátek od 19:00 hod. (začátek 3. ledna), děti mají své hrací 

odpoledne každou sudou neděli od 15:30 hod. (od 12. ledna). Podrobné 

informace najdete na Facebooku pod názvem Klub deskových her Slavoj. 

Koná se pro širokou veřejnost v sálku knihovny, vstup zadním vchodem. 

Vstupným je dobrá hravá nálada.

Stanislava Benešová: NENECHTE MOZEK ZLENIVĚT
7. 1. od 10:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 30 Kč

Další lekce na procvičování paměti. Účastníci si prostřednictvím koncent-

račních cvičení a používáním paměťových strategií jako asociace a vizua-

lizace ve spojení s paměťovými technikami ověří, že jejich paměť je nejen 

funkční, ale dokáže zvládnout mnohem více, než čekali.

Jana Saifrtová:
SÁM SOBĚ FYZIOTERAPEUTEM – BŘIŠNÍ SVALY, 
MEZILOPATKOVÉ SVALY, DÝCHÁNÍ
8. 1. od 17:00 hod., nutná rezervace v odd. pro dospělé, vstupné: 100 Kč

Jak pečovat o své tělo, když bolí, a jak bolesti předcházet? Naučíte se tech-

nikám a cvikům, které vám mohou pomoci váš pohybový problém zlepšit 

nebo se ho zcela zbavit. Vezměte si pohodlné oblečení, přineste s sebou 

karimatku. Koná se v sálku knihovny. Počet míst omezen, nutná rezervace 

v oddělení pro dospělé. V únoru se lektorka bude zabývat problémy s vel-

kými a malými klouby.

Pohádkoterapie: LIDSKÉ VLASTNOSTI
10. 1. od 13:30 hod., sálek knihovny, vstupné: zdarma

Na jednom dětském příběhu z knížky Na rozcestí ke štěstí/od štěstí od 

Daniely Krolupperové si představíme dobré a špatné lidské vlastnosti. Jak 

těm špatným nepodlehnout si řekneme na našem pravidelném odpoled-

ním setkání s knihou v ruce. Program je určen pro děti od 7 let.

LiStOváNí.cz: LOSOS V KALUŽI
15. 1. od 18:00 hod., sál Špýcharu městského muzea, vstupné: 120 Kč

Cynická Bára není typ holky, která se ráno probudí se sexy rozcuchem, 

protáhne se a na první pokus vyfotí #nomakeup selfi e, za kterou dostane 

200 lajků, než dojde do koupelny. Je spíš ten typ holky, která se ráno bojí 

podívat do zrcadla, na zůstatek účtu a do lednice. Její život se otočí vzhůru 

nohama, když jí umře babička a „odejde do nebe“. Bára ale zjistí, že smrtí 

nic nekončí, naopak jí všechno začíná! Tohle bude v LiStOVáNí ryzí dám-

ská jízda! Markéta Lukášková nebude chybět na žádném z představení, 

po diskuzi si budete moci koupit jakoukoliv z jejích třech knih. Účinkují: 

Věra Hollá, Pavla Dostálová (alternuje Bára Jánová) a Markéta Lukášková. 

Vstupné 120 Kč. Předprodej vstupenek v oddělení pro dospělé. Koná se

v sále Špýcharu městského muzea.

Loutkové divadlo Klíček:
JAK DOSTAL HONZA PRINCEZNU
25. 1. od 15:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 30 Kč, 20 Kč

Maňásková pohádka pro děti v podání Loutkového divadla Klíček.

KRÁLOVÉDVORSKÉ KNIHOMRNĚ
28. 1. od 9:30 a 10:30 hod., sálek knihovny, vstupné: zdarma

Program pro rodiče s  dětmi do  6 let v  rámci celorepublikového projektu

S knížkou do života – Bookstart. Tentokrát nám skřítek Knihovníček popíše 

celé lidské tělo. Koná se v sálku knihovny. Vstup zdarma.

Josef Král:
POLITICKÝ ISLÁM JAKO HROZBA PRO SVOBODNOU 
SPOLEČNOST
29. 1. od 18:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 50 Kč

Islám není pouze náboženstvím, ale také politickým systémem. Na 51 % 

obsahu zdrojových textů je vztaženo k nemuslimům. A právě proto by-

chom je měli znát.

Nová kniha o Dvoře
K 750. výročí 1. písemné 

zmínky o  Dvoře Krá-

lové nad Labem, které 

si město připomene 

v  roce 2020, vyšla nová 

publikace „Dvůr Králové 

nad Labem – veršem, 

taky obrazem, s  nadsáz-

kou a  s  humorem!“ 

s  verši Jaroslava Kratěny 

a  ilustracemi Rudolfa 

Doulíka. Zakoupit ji lze 

v  městské knihovně Sla-

voj, informačním centru 

a v městském muzeu. 

Královská věnná města
Hradec Králové
NEKOMENTOVANÉ PROHLÍDKY KOSTELA SV. MIKULÁŠE, 25. 1., 

www.kostelsvatehomikulase.cz.

Vysoké Mýto
ROMAN LOMTADZE / DRUM EMPIRE / VYSOKE MYTO (CZ), 16. 1., 

M-klub Vysoké Mýto, www.mklub.cz.

Chrudim
JÁ BYCH RÁD K BETLÉMU, DO 12. 1., www.muzeumcr.cz.

Polička
XVI. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO TURNAJE V MARIÁŠI A V. ROČNÍK 

MEMORIÁLU JAROSLAVA SOKOLA, 11. 1., www.divadelniklub.cz;

VÁNOCE A TRADIČNÍ POKRMY, DO 12. 1., www.cbmpolicka.cz.

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



KRÁLOVÉDVORSKÉ KDECO?         LEDEN 2020

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

Bc. Tereza Dobiášová – tereza.dobiasova@ddmdvurkralove.cz

TAJNÝ VÝLET
25. 1., přihlášky nejpozději do 17. 1., cena bude upřesněna

Tajný výlet se stal nedílnou součástí volného cyklu Rodinné výpravy. Ten 

je určen všem věkovým skupinám od dětí po důchodce. O jeho náročnosti 

a  vhodnosti pro různé věkové skupiny informujeme na  letáku předem. 

Obvykle se ale snažíme náplní vyhovět malým i velkým. První tajný výlet 

jsme uspořádali v květnu 2014 a nyní na něj každoročně navazujeme dal-

šími výpravami za  méně známými místy a  památkami, za  nadšenci, kteří 

je opravují, za šikovnými řemeslníky i do málo známých muzeí. Také tato 

výprava přinese zajímavé a věříme, že překvapivé cíle. Ty se dozvíte ze „zjev-

ného pergamenu“ až po nasednutí do mikrobusu. Chcete-li se přidat a zažít 

nějaké to cestovatelské překvapení, přidejte se k nám! Budete vítáni! Při-

hlášky nejpozději do 17. ledna 2020! S sebou: občerstvení, drobné kapesné, 

kopii průkazu pojištěnce, cenu upřesníme. Bližší informace u V. Jiřičky.

DĚTSKÝ KARNEVAL
26. 1., 15:00–17:30 hod., aula SŠIS, vstupné: 30 Kč děti, 10 Kč dospělí

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

uskuteční v neděli 26. ledna 2020 od 15:00 do 17:30 hod. Samotné zahá-

jení karnevalu bude v 15:30 hod. Čekají na vás soutěže, písničky a taneční 

vystoupení. Těšit se můžete také na  slosovatelné vstupenky a  spoustu 

zábavy! Karneval se uskuteční v aule SŠIS. Bližší informace u V. Málkové.

POLOLETNÍ PRÁZDNINY:

„POLOLETKY“ V JEDNIČCE
31. 1., 8:00–15:30 hod., DDM, cena: 200 Kč, přihlášky do 23. 1.

Pro děti od 5 let, které se rády baví a nechtějí se nudit, připravila Jednička 

bohatý program plný tvoření, soutěží, her a zábavy. V ceně 200 Kč je zahr-

nutý oběd v restauraci, veškerý materiál a ceny. S sebou: přezůvky, vhodné 

oblečení do budovy a ven, pracovní oděv, svačinku a pití. Přihlášky nejpoz-

ději do 23. ledna 2020. Bližší informace u S. Černotové

POLOLETNÍ TURNAJ V BOWLINGU
31. 1., 10:00–13:00 hod., bowling Sport World, cena: 80 Kč,

přihlášky do 24. 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: bowlin-

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

hlášky do: 24. ledna 2020. Bližší informace u V. Málkové

PPP VÝLET ANEB PRAHA PLNÁ PŘEKVAPENÍ
31. 1., cena: 780 Kč, přihlášky do 17. 1.

V hlavním městě nejdříve navštívíme Galerii ocelových fi gurín. Co všechno 

se dá stlouci, svařit, smontovat z kovových součástí... uvidíte hrdiny fi lmů 

a komiksů, auta, motorky... celkem přes osmdesát objektů! Milovníci fan-

tazie a optických klamů si pak přijdou na své v Muzeu fantastických iluzí. 

Čeká tu na vás třeba magická místnost či kouzelná židle, projdete se hla-

vou dolů po stropě. Líbit se vám bude jistě i Muzeum Karlova mostu, kde 

se dozvíte mnohé o jeho stavbě a mimo jiné uvidíte chloubu modelářů – 

model rozestavěného Karlova mostu i  jeho předchůdce, mostu Juditina. 

A to ještě není vše. V parníčku Vodouch se projedeme po Vltavě, po Čer-

tovce vplujeme i  do  Pražských Benátek známých z  fi lmů o  chobotnič-

kách. Pojeďte si s námi užít den plný překvapení! Přihlášky nejpozději do

17. ledna 2020! S sebou: občerstvení, drobné kapesné, kopii průkazu pojiš-

těnce. Bližší informace u V. Jiřičky

JARNÍ PRÁZDNINY V JEDNIČCE:

AQUAPARK A MUZEUM KOUZEL
10. 2., cena: 420 Kč, přihlášky do 31. 1.

Odstartuj s námi jarní prázdniny výletem do Pardubic! Nejprve navštívíme 

Aquacentrum, kde se můžeš těšit na divokou řeku, člunový tobogán, který 

se sjíždí na nafukovacích kruzích, trojskluzavku nebo horolezeckou stěnu, 

kde na tebe čeká pád přímo do vody. Odpoledne se přesuneme do Muzea 

kouzel, kde bude připravena nejen komentovaná prohlídka, ale uvidíme 

i několik kouzel na jevišti a kouzla z blízka. Soukromá sbírka kouzelnických 

rekvizit z  celého světa je nejrozsáhlejší v  České republice i  na  evropské 

úrovni. Akce je určena pro plavce od 6 do 15 let! Sraz na vlakovém nádraží, 

návrat tamtéž. S sebou: pití a svačinu na celý den, plavky (pánské mohou 

být kraťasy bez kovových částí), ručník, sáček na  mokré plavky, hřeben, 

sprchový gel/šampon, kartičku pojišťovny, rukavice, zimní čepici, šálu, 

kapesné (např. na  občerstvení, upomínkové předměty a  kouzla). Cena: 

420 Kč (v  ceně vlak, MHD, vstup do  aquaparku a do  Muzea kouzel). Při-

hlášky do: 31. ledna 2020, bližší informace u V. Málkové.

POJĎ SI S NÁMI HRÁT!
11. 2., cena: 150 Kč, přihlášky do 31. 1.

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

akce plná her a zábavy. Vyzkoušíš si spoustu deskových a společenských 

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

Cink nebo Carcassonne. Hry budeme volit dle zájmu a  budou proloženy 

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

(oběd zajištěn v restauraci), pití. Cena: 150 Kč (v ceně zahrnutý oběd), při-

hlášky do: 31. ledna 2020, bližší informace u V. Málkové.

TVOŘIVÁ DÍLNIČKA V JEDNIČCE
12. 2., 8:00–16:00 hod., cena: 200 Kč, přihlášky do 31. 1.

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

řivou dílničku. Rád maluješ, kreslíš nebo tvoříš? Tak právě pro tebe je díl-

nička určena. Společně si vytvoříme krásné dekorace a užijeme si u toho 

spoustu zábavy. Chybět nebudou ani hry a soutěže. Cena: 200 Kč (v ceně je 

zahrnutý oběd a veškerý materiál k tvoření). Přihlášky do: 31. ledna 2020, 

s sebou: přezůvky, zástěru nebo staré triko, svačinu a pití. Bližší informace 

a přihlášky u T. Dobiášové.

TŘI DNY DOBRODRUŽSTVÍ V RATIBOŘICÍCH
12.–14. 2., cena a termín přihlášek budou doplněny v lednu

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. Více podrobností v lednu na letácích a na

tel: 499 320 353 nebo na info@ddmdvurkralove.cz u I. Hanušové.

II. liga hokeje
HC Rodos – II. liga:

středa 8. 1., 18:00 hod. HC Stadion Vrchlabí (venku)

sobota 11. 1., 17:00 hod. HC Draci Bílina (domácí zápas)

sobota 18. 1.   BK Nová Paka (venku)

středa 22. 1.  Mostečtí lvi (domácí zápas)

sobota 25. 1.  HC Vlci Jablonec nad Nisou (venku)

středa 29. 1.  HC Trutnov (domácí zápas)

sobota 1. 2.  HC Řisuty (domácí zápas)

Chybějící časy utkání najdete na stránkách klubu www.hcrodos.cz.



LEDEN 2020 KRÁLOVÉDVORSKÉ KDECO?

5www.dvurkralove.cz

Sokolové jsou aktivní, na závěr roku nechyběl ani Vánoční karneval
Sokolský cvičební rok má za sebou první třetinu a na nedostatek aktivit si 

opravdu stěžovat nemůžeme.

Hoši z gymnastiky absolvovali v Polici nad Metují soustředění. Připravovali 

se společně s gymnasty z Police nad Metují a Náchoda na své gymnastické 

a Team Gymové závody.

Cvičitelé všestrannosti společně s  atletickým oddílem připravili víkendo-

vou Párty pro reprezentanty, které se zúčastnilo přes sedmdesát zájemců 

od 1. třídy po dorost. Tentokrát si užili bazén v Hořicích, zábavné hry v tělo-

cvičně, které připravila Evička, a  také megadiskotéku s  Vojtou, Šárkou, 

Vanesskou a Michalem. Rodiče společně s cvičiteli připravili opět bohatý 

raut, který si všichni náležitě vychutnali. Tato oblíbená akce bude jistě moti-

vací k další činnosti sokolíků.

Památku 17. listopadu u  Památníku Odboje uctilo šestnáct dětí, doros-

tenců a dospělých v krojích. Vzdělavatelka Pavlína Špatenková připomněla 

význam 17. listopadu 1989 pro obnovu Sokola. Jsme šťastni, že se již téměř 

30 let může Sokol znovu úspěšně rozvíjet.

V předposledním listopadovém týdnu soutěžili chlapci na oblastním pře-

boru v Malém Team Gymu ČOS v Kolíně a děvčata v družstvech všech věko-

vých kategorií na  oblastním přeboru v Team Gym Junior, který pořádala 

naše jednota. Všechna družstva si zajistila účast na velkých oblastních pře-

borech v Praze. 

Jakub a  Ondřej Schreiberovi soutěžili v  gymnastice na  Memoriálu Ády 

Hochmanna v  Praze. Ondřej skončil na  3. a  Jakub na  5. místě. Osm žáků 

a  dvě žákyně se zúčastnili Vánočního závodu v  Trutnově. Bratři Schrei-

berovi vybojovali zlaté medaile, M. Lukáš byl 2., A. Mostecký, T. Erban 

a J. Dušek vybojovali 3. místa, F. Šturm 5. a M. Holan 6. místo. K. Schreiberová

Skokané na trampolíně úspěšní
Mistrovství České republiky žactva
Žákovské mistrovství se konalo 23. listopadu v Olomouci a z oddílu tram-

polín TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem se do něho kvalifi kovali dva závod-

níci. V mladších žákyních Bára Schejbalová ve velké konkurenci 31 závod-

nic, které byly až o tři roky starší, zaskákala svoje sestavy dobře a umístila 

se na pěkném 17. místě. Ve starších žácích nás reprezentoval Tobiáš Kulveit. 

Zde se rozhodovalo o postupu do fi nále až do posledních sestav kvalifi kace 

a  Tobiáš postoupil do  osmičlenného fi nále ze sedmého místa. Ve  fi nále 

zaskákal dobře a obsadil výbornou 5. příčku.

CAPRI SUN Liberecký skokan 2019

Poslední závod roku 2019 ve skocích na trampolíně absolvovali královédvor-

ští skokané na trampolíně první prosincový víkend v liberecké hale Orionka. 

V sobotním závodě startovala děvčata ve svém prvním závodě a dosáhla 

výborných výsledků. V kategorii dívek ročníku 2012 a mladších s povinnou 

sestavou L1 reprezentovala Dvůr Králové nad Labem Lucie Jonová, která 

si zajistila postup do  pětičlenného fi nále a  obsadila 4. místo. Se stejnou 

sestavou v kategorii dívek ročník 2011 a starších obsadila Andrea Hlavatá

2. místo a Tereza Rapáčová 8. příčku.

V neděli se již závodilo v obtížnějších sestavách. V kategorii dívek se sesta-

vou L4 obsadila ve svém prvním závodě Zuzana Dušková 13. místo. Další 

královédvorští závodníci si ve svých kategoriích zajistili postup do fi nále. 

V dívkách L6 obsadila Anna Svobodová 3. místo a Karolína Jonová 5. příčku. 

V žácích ve stejné kategorii obsadil Šimon Kulveit 2. místo. V synchronních 

dvojicích se sestavou L6 obsadila dvojice Anna Svobodová – Karolína 

Jonová 4. místo.

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

i B. Ježová obsadily obě 14. místa ve svých kategoriích.

Začátkem prosince navštívili cvičební hodiny rodičů s dětmi, předškolních 

dětí, žactva, atletiky a  gymnastiky Mikuláš s  čerty. Nadílku dostalo přes 

170 sokolíků. Skvělý nápad měla před spoustou let sestra Jitka Karešová, 

když vymyslela pro nejmladší sokolíky čerta a Mikuláše jako loutky. Tehdy 

jistě netušila, že se její nápad ujme tak, že nakonec se tímto způsobem 

budou v  Sokole obdarovávat dva oddíly dětí z  oddílů Rodičů s  dětmi 

a  navrch oddíl gymnastické přípravky, celkem tedy kolem sedmdesátky 

dětí. Ukázalo se, že loutky jsou dětmi velmi dobře přijímány, celá akce 

se odehraje bez slziček a  dětské dušičky naplní štěstím z  milého setkání 

i  z  dárečků, které dostanou. Návštěva „opravdového“ Mikuláše s  čerty se 

občas neobejde bez slziček, ale nakonec se vždy atmosféra změní v  pří-

jemné setkání plné písniček a  básniček, které přednesou všichni včetně 

cvičitelů.

Těsně před Vánocemi se konal také Vánoční karneval, kterého se zúčastnilo 

skoro sto sokolíků, kteří si přišli společně užít trochu toho karnevalového 

veselí.

Všem našim členům i  příznivcům přejeme do  nového roku především 

hodně zdraví a společného sportování v sokolovně.

Mgr. Pavlína Špatenková, vzdělavatelka TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem
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