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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

ČTYŘLÍSTEK A TALISMAN MOCI
9. 2. od 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 110 Kč

Báječný Čtyřlístek k  nám opět zavítá se zbrusu novým dobrodružstvím. 

Od 9:30 hod. výtvarné dílničky pro děti.

DAVID KOLLER – ACOUSTIC TOUR 2020
19. 2. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 590 Kč, 540 Kč, 490 Kč

Chci zas v tobě spát, Amerika nebo Gypsy Love s novým prostorem a bar-

vou. David Koller zahraje svoje hity v unplugged aranžích.

Hra v předplatném: ANNA KARENINA
20. 2. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 380 Kč, 360 Kč, 340 Kč

21. 2. od 10:00 hod. představení pro střední školy, vstupné: 80 Kč

Komorní dramatizace nesmrtelného psychologického románu. Strhující 

příběh ženy volící mezi klidem rodinného krbu a vášní. Hrají herci Divadla 

Kampa Praha: Pavla Drtinová, Agáta Dušková, Petr Herold, Pavel Kryl a další.

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

Zahraje DéKá Band, těšit se můžete na  slosovatelné vstupenky o  ceny či

tradiční fotokoutek. Vstupenky zakoupíte na pokladně městského úřadu.

XVI. PLES JUTAŘŮ
22. 2. od 20:00 hod., sál Hankova domu

Na plese zahraje Nine Orchestra Pardubice.

MARIEN & VÍŤA TRONÍČEK
26. 2. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 220 Kč

Pardubická folková kapela Marien & Víťa Troníček a jejich benefi ční koncert 

pro Domov sv. Josefa v Žirči.

ZE ŽIVOTA HMYZU
27. 2. od 8:30 a 10:15 hod., sál Hankova domu, vstupné: 70 Kč

Původní alegorické drama bratří Čapků, které uplatňuje kritický pohled 

na  tehdejší a  bohužel i  současnou společnost, kde všechny vztahy určují 

sobecké zájmy. Účinkují herci Mladé scény Ústí nad Labem. Divadelní před-

stavení pro žáky 1. stupně ZŠ.

466. koncert KPH: JAN ČMEJLA – KLAVÍRNÍ RECITÁL
27. 2. od 19:00 hod., salonek Hankova domu, vstupné: 130 Kč

Jan Čmejla, student Pražské konzervatoře, má na svém kontě nespočet oce-

nění z prestižních klavírních soutěží jak v Česku, tak v zahraničí. Mezi jeho 

největší úspěchy patří první místo v  mezinárodní soutěži Amadeus 2014 

v kategorii pianistů do 11 let nebo nedávné první místo v soutěžích, jako 

jsou Virtuosi per Musica di Pianoforte nebo Concertino Praga.

PLES EUROLIFT
28. 2. od 20:00 hod., sál Hankova domu

Hudba Levou Rukou Band.

XXIV. PLES ABSOLVENTŮ GYMNÁZIA
29. 2. od 20:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 230 Kč

K poslechu i tanci zahraje Jari Kurri Band.

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:
IVANA ČERNÁ – PLASTIKY, JIŘÍ HOLAN – OBRAZY
7. 2. – 15. 3., výstavní sál ve Staré radnici, vstupné: 30 Kč, 15 Kč

Výstava královédvorských výtvarníků Ivany Černé a Jiřího Holana je malým 

ohlédnutím do tvorby keramičky a výtvarníka, kteří již po několikáté vysta-

vují svoje díla vedle sebe. Na výstavě bude možné vidět řadu prostorových 

keramických objektů Ivany Černé. Tvorba Jiřího Holana bude zastoupena 

plátny s fi gurální i abstraktní tematikou. 

Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 6. února od 17:00 hod. ve výstavním 

sále ve Staré radnici.

Přednáška: JIŽNÍ KOREA OČIMA PETRA VOLDÁNA
13. 2. od 17:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, vstupné: 30 Kč

Při další besedě se od rozhlasového zpravodaje a reportéra Petra Voldána 

dozvíte nejen, proč Korejci používají při stolování zrovna kovové hůlky. 

Autor devíti sérií oblíbeného televizního pořadu „Postřehy odjinud” pood-

halí zákulisí natáčení a mimo jiné představí světový unikát – „Babičky

v neoprénu“. Zavede vás také do jihokorejských klášterů, nahlédnete do 

tajů korejského písma, které patří mezi kulturní dědictví UNESCO, zaví-

táte do království bambusu a uslyšíte, jaké jsou „české stopy“ v Jižní Koreji. 

Včetně toho, že v jedné z ukázek také uvidíte, jak se v Soulu vyjímá replika 

pražské Staroměstské radnice.

Výstava: DVŮR KRÁLOVÉ VE FOTOGRAFIÍCH
21. 2. – 31. 5., výstavní sál Špýcharu, vstupné: 40 Kč, 20 Kč

Dovolujeme si vás pozvat na výstavu fotografi í Dvora Králové nad Labem. 

Starší fotografi e, pocházející z Geislerovy sbírky, představí proměny města 

v průběhu 20. století, nové snímky pak ukáží proměnu Dvora Králové nad 

Labem v současnosti.

TEXTILNÍ DÍLNA
26. a 27. 2., 9:00–12:00 a 13:00–16:00 hod., expozice textilního tisku

v budově SŠIS na nábřeží Jiřího Wolkera 132, vstupné: 60 Kč, 35 Kč

Zajímá vás, jak vznikají formy na textilní tisk? Chcete si vyzkoušet práci

v modrotiskové dílně? Potřebujete oživit staré oblíbené kousky oblečení 

nebo by vás víc bavilo popustit uzdu fantazie při zdobení vlastního originál-

ního prostírání? Navštivte naši dílnu v expozici textilního tisku, kde můžete 

zároveň načerpat inspiraci k vlastní tvorbě. V ceně vstupenky bude 1 ks 

prostírání. Pro objednání skupin volejte na tel.: 730 141 819 nebo pište na 

e-mail: textil@muzeumdk.cz.
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Kino Svět www.kino-svet.cz, e-mail: kino.svet@tiscali.cz

tel.: kancelář 499 318 351, pokladna 499 318 357 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 únor:
VÝTVARNÁ DÍLNIČKA A VOLNÁ 
HERNA
pondělí 3. a 10. 2., 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.

KADEŘNICE PRO DĚTI A VOLNÁ 
HERNA
pondělí 10. 2. od 9:30 hod., vstupné: 40 Kč

Do MC Žirafa přijde kadeřnice Kristýna Fléglová, 

pokud máte zájem nechat své děti nebo i sebe 

ostříhat, můžete se objednat na tel.: 736 419 754.

PŘEDNÁŠKA SE STŘEDISKEM 
RANÉ PÉČE SLUNÍČKO
pondělí 17. 2. od 9:30 hod.

Přednáška s Mgr. Pavlínou Chmelíkovou na 

téma „Důležité okamžiky ve vývoji dítěte, které 

je dobré hlídat“. Všech přednášek a seminářů, 

které jsou pořádány v MC Žirafa, se můžete 

zúčastnit se svými dětmi. Vaše děti si pohrají

a vy se můžete dozvědět zajímavé informace.

KARNEVAL PRO DĚTI
pondělí 24. 2. od 9:30 hod., vstupné: 50 Kč

Zveme na dětský karneval, kde vás čekají sou-

těže pro děti, mini diskotéka, občerstvení

a samozřejmě i herna pro všechny děti.

VÝLET DO OLYMPLANDU
středa 26. 2., sraz v 10:30 hod. před restaurací 

Up Olymp v Trutnově, doprava vlastní, 

vstupné: děti 90 Kč, dospělí 40 Kč

Pojďte s námi společně 26. února do zábavního 

centra pro děti Olympland v Trutnově. Sejdeme 

se před restaurací Up Olymp v 10:30 hod., 

Náchodská 531, Trutnov. Zastávka MHD – Trut-

nov, Poříčí, závod.

PODPOŘTE ŽIRAFU V HLASOVÁNÍ 
NADAČNÍHO FONDU TESCO
Podpořte MC Žirafa v programu „Vy rozhodu-

jete, my pomáháme“ Nadačního fondu Tesco. 

Mateřské centrum podpoříte vhozením žetonů 

za nákup do boxů v prodejnách Tesco Dvůr Krá-

lové nad Labem a Jaroměř. Hlasování probíhá 

od 20. ledna do 16. února 2020. Za fi nance 

bychom rádi pořídili nové koberce a úložné pro-

story. Děkujeme za vaši podporu.

1.–2. 16:30
MEDVÍDCI BOONIE: CESTA DO PRAVĚKU

animovaný, Čína, dabing
90 min. 110 Kč

1.–2. 19:00 RICHARD JEWELL, (12), drama, USA, titulky 129 min. 130 Kč

3. 19:00
KDE JE VŮLE, TAM JE CESTA, vyprávění Radoslava Groha 

nejen o prvovýstupu Boys 1970 v peruánských Andách

vstupné 

dobrovolné

4. 19:00 SRDCOVÁ KRÁLOVNA, (15), drama, Dánsko, titulky, ART 127 min. 110 Kč

5.–6. 19:00 MALÉ ŽENY, drama/romantický, USA, titulky 135 min. 120 Kč

7. 19:00 PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST, (15), komedie, ČR 107 min. 120 Kč

8.–9. 16:30 SUPER MAZLÍČCI, animovaný, Čína/SRN, dabing 89 min. 120 Kč

8.–9. 19:00 MODELÁŘ, (12), psychologický/thriller, ČR 109 min. 130 Kč

11.–12. 16:30
TLAPKOVÁ PATROLA: VŽDY VE STŘEHU

animovaný, Kanada, dabing
70 min. 120 Kč

11. 19:00
ODLOŽENÝ PŘÍPAD HAMMARSKJÖLD

(12), dokument/krimi, Dánsko/koprodukční, titulky, ART
118 min. 100 Kč

12.–13. 19:00 KRÁLÍČEK JOJO, komedie/satira, ČR/Nový Zéland, titulky 108 min. 130 Kč

13.–14. 16:30 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II, animovaný/muzikál, USA, dab. 103 min. 100 Kč

14.–16. 19:00 CHLAP NA STŘÍDAČKU, (12), komedie, ČR 94 min. 130 Kč

15.–16. 16:30 JAK VYCVIČIT DRAKA 3, animovaný/dobrodr., USA, dab. 104 min. 100 Kč

18. 19:00
KAREL SVOBODA: ŠŤASTNÁ LÉTA

(12), dokument, ČR, ART
95 min. 110 Kč

19. 14:00 POSLEDNÍ ARISTOKRATKA, komedie, ČR/SR 110 min. 60 Kč

19.–20. 19:00 JUDY, (12), životopisný/drama, VB, titulky, 118 min. 120 Kč

21. 19:00 GENTLEMANI, (15), akční, USA, titulky 113 min. 130 Kč

22.–23. 19:00 MIZEROVÉ NAVŽDY, (12), akční/komedie, USA, titulky 124 min. 100 Kč

25. 19:00 25 KM/H, (12), komedie, SRN, titulky, ART 116 min. 70 Kč

26.–27. 19:00 FANTASY ISLAND, (15), horor/mysteriózní, USA, titulky 124 min. 120 Kč

29. 2.

1. 3.
19:00 1917, (15), válečný/drama, VB/USA, titulky 119 min. 130 Kč

Více informací o programu Kina svět na únor 2020 najdete na webu www.kino-svet.cz.
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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
5. 2. od 14:30 hod., konšelská síň Staré radnice

Hudební program u  příležitosti vítání občánků pravidelně zajišťují učitelé 

hudebního oboru se svými žáky.

PŘEHRÁVKA SOUTĚŽÍCÍCH
20. 2. od 18:00 hod., sál školy

Přehrávka žáků, kteří se zúčastní soutěže základních uměleckých škol ve hře 

na klavír.

Vernisáž výstavy: IRENA ARMUTIDISOVÁ – PARAFERNALE
25. 2. od 18:00 hod., sál školy a galerie Otto Gutfreunda

Slovem provede Ladislav Peřina, v hudebním vystoupení se představí uči-

telé ZUŠ. Výstava v galerii Otto Gutfreunda potrvá do 3. dubna 2020.

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

Další z pravidelných koncertů žáků 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

Loutkové divadlo Klíček: PRINCEZNA ROZMAŘILKA
8. 2. od 15:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 30 Kč, 20 Kč

Maňásková pohádka pro děti v podání Loutkového divadla Klíček.

Stanislava Benešová: NENECHTE MOZEK ZLENIVĚT
11. 2. 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 – 
KOLENA, RAMENA, TEJPOVÁNÍ
12. 2. 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.

KRÁLOVÉDVORSKÉ KNIHOMRNĚ
12. 2. 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 budeme se skřítkem Knihovníč-

kem poznávat zvířátka. Koná se v sálku knihovny. Vstup zdarma.

MEZINÁRODNÍ DEN DAROVÁNÍ KNIH
14. 2.

Udělejte radost a věnujte knihu komukoliv z vašeho okolí. Přestože svátek 

myslí především na děti a na jejich vztah ke čtení, dobrá knížka určitě potěší 

každého z nás.

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE KNIHOVNY
17.–28. 2., termín je nutné domluvit na tel.: 499 318 321

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

nostní ceremoniál za účasti krále Abecedníka I. nebo královny Abecedky I. 

a jejich pohádkových pomocníků bude probíhat v sálku knihovny.

Pohádkoterapie:
ALENKA LÉKAŘKA – ZUZANA POSPÍŠILOVÁ
25. 2. od 12:45 hod., sálek knihovny, vstupné: zdarma

Alenka má jasno! Až vyroste, bude lékařka jako její maminka. Připojte se 

k Alence a poznejte, jak funguje naše tělo. Program je určen pro děti od 7 let.

INTERNET PRO ZAČÁTEČNÍKY – příjem přihlášek
do 28. 2., kurzovné: 200 Kč, více info na tel.: 499 318 320 a 721 390 348

Jak na internet pro úplné začátečníky. Využití internetu a moderních komu-

nikačních technologií. Od 3. do 25. března proběhne celkem osm dvouho-

dinových lekcí. Výuka bude probíhat po 4 týdny vždy v úterý a ve středu od 

9:00 do 11:00 hod. Počet míst je omezen. Rezervace v knihovně v hudeb-

ním oddělení. Více informací na tel.: 499 318 320 a 721 390 348.

Loutkové divadlo Klíček:
JAK HASTRMÁNEK HANIČCE SVATBU ZACHRÁNIL
29. 2. od 15:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 30 Kč, 20 Kč

Maňásková pohádka pro děti ze široké nabídky Loutkového divadla Klíček.

Připravujeme na březen:

DIVOKÝM ŠVÉDSKEM S 2MĚSÍČNÍM PRCKEM
4. 3. od 17:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 50 Kč

„Tak a teď už se pár let nikam nepodíváte!“ Tak reagovalo okolí po narození 

našeho syna. My ovšem nelenili a s naším dvouměsíčním prckem se vydali 

na dobrodružnou cestu. Jaké radosti i strasti přináší cestování s kojencem? 

Zkoušeli jste už někdy najednou přebalovat miminko, vařit a k tomu navi-

govat při parkování? Že ne? Tak to rozhodně přijďte na  naši přednášku. 

Čekají vás rady a tipy pro cestování s malými dětmi i spousta zábavy a smí-

chu, a to vše formou komentovaných fotografi í a videa.

Královská věnná města
Hradec Králové
FESTIVAL CYKLOCESTOVÁNÍ, 22. 2., www.cyklocestovani.cz;

MASOPUST NA STATKU, 23. 2., www.sramkuvstatek.cz.

Jaroměř
MASOPUST, 15. 2., www.pevnostjosefov.cz.

Trutnov
JAZZINEC, únor–duben 2020, www.jazzinec.cz.

Nový Bydžov
MASOPUST NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ, 22. 2., www.novybydzov.cz.

Vysoké Mýto
DAVID KOLLER / ACOUSTIC TOUR, 20. 2., www.mklub.cz.

Polička
VÝSTAVA RETROGAMING – POČÁTKY POČÍTAČŮ U NÁS

do 26. 4., Centrum Bohuslava Martinů Polička.

Chrudim
MASOPUSTNÍ JARMARK, 22. 2., www.chrudimskabeseda.cz.

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

Safari Park Dvůr Králové
Přednáška Jana Svitálka: KŘÍŽEM 
KRÁŽEM PO AFRICE
S AGRONOMEM Z ČLOVĚKA
V TÍSNI
27. 2. od 18:00 hod., hotel Safari Lounge, 

vstupné: zdarma

Jan Svitálek pracuje už téměř 10 let jako 

zemědělský poradce pro organizaci Člo-

věk v tísni. Přijďte si poslechnout, jak pracuje na rozvojových a humani-

tárních projektech, jak se žije farmářům v Africe i jinde. Vstup na přenášku 

zdarma po 17:30 hod. pres hotelovou recepci.

SAFARIBĚH ČSOB 2020: NECHCI BÝT POSLEDNÍ 
4. 4., více informací najdete na webu safaripark.cz pod záložkou Zážitky

Je to tady! V sobotu 4. dubna odstartuje 36. ročník Safariběhu ČSOB. Letos 

svou účastí v závodě podpoříte záchranu největších antilop světa – antilop 

Derbyho! Přijďte se proběhnout mezi zvířata, přispět na dobrou věc a užít 

si den plný sportu. Čeká vás trať na 10 km, 5 km a rodinný běh na 2 km.



KRÁLOVÉDVORSKÉ KDECO?         ÚNOR 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

AQUAPARK A MUZEUM KOUZEL
pondělí 10. 2., 7:40–16:00 hod., cena: 420 Kč, 

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). Bližší 

informace u V. Málkové.

POJĎ SI S NÁMI HRÁT!
úterý 11. 2., 8:00–16:00 hod., cena: 150 Kč

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 podle zájmu a budou proloženy 

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

(oběd zajištěn v restauraci) a pití. Bližší informace u V. Málkové.

TVOŘIVÁ DÍLNIČKA V JEDNIČCE
středa 12. 2., 8:00–16:00 hod., cena: 200 Kč

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 zahrnuje oběd 

a  veškerý materiál k  tvoření. S  sebou: přezůvky, zástěru nebo staré triko, 

svačinu a pití. Bližší informace a přihlášky u T. Dobiášové, tel.: 499 320 353.

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  Herec-

kém muzeu ve  Vile Viktorka v  Ratibořicích. Na  děti čeká natáčení fi lmu 

podle vlastního scénáře pod vedením profesionálních fi lmařů a s profesi-

onální technikou. Program bude dále zahrnovat prohlídku muzea, dopro-

vodný program na moderátorské a animátorské téma, 1 hodinu wellness 

a  další aktivity. V  ceně bude rovněž zahrnuta doprava, stravování, uby-

tování a  vše související s  programem. Více podrobností na  letácích a  na

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

Připravujeme na březen:
20.–21. 3. Juniorfi lm – Memoriál Jiřího Beneše

II. liga hokeje
HC Rodos – II. liga:

středa 29. 1., 18:00 hod. HC Trutnov (domácí zápas)

sobota 8. 2., 18:00 hod. HC Děčín (venku)

středa 12. 2., 18:00 hod. HC Stadion Vrchlabí (domácí zápas)

sobota 15. 2., 17:30 hod.  HC Draci Bílina (venku)

sobota 22. 2., 17:00 hod. BK Nová Paka (domácí zápas)

středa 26. 2., 18:00 hod. Mostečtí Lvi (venku)

sobota 29. 2., 17:00 hod. HC Vlci Jablonec n. N. (domácí zápas)

Více informací najdete na stránkách klubu www.hcrodos.cz.

Báseň Jaroslava Kratěny
POLÁRNÍ LIŠKA 

Další zima v naší nadmořské výšce,

už pomalu hyne na úbytě;

v myšlenkách vracím se k polární 

lišce,

jež mne sledovala ostražitě

jindy a jinde, v daleké končině,

kde jsem přání tavil do příběhu,

vzdálen své rodné zemi, otčině,

v horách, na v slunci jiskřícím sněhu

Při té vzpomínce na Yukon a na 

sníh,

nemít nulu na šekové knížce,

na mou duši odletěl bych za ním,

na sever a k té polární lišce

Nicméně s kvapem blížícím se 

jarem,

stesk po sněhu, po ní se vytrácí,

dny, jak se dlouží, obrací můj zájem,

k lištičkám místním, čili domácím

© Jaroslav Kratěna 
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