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Městské muzeum
út–pá: 09:00–12:00 hod. a 13:00–16:00 hod.
so–ne: 13:00–17:00 hod., www.muzeumdk.cz

KRÁLOVÉDVORSKO: KRÁSA ZA HUMNY
19. 3. 2015 od 17:00, přednáškový sál v budově Špýcharu
Pokračování přednášky prof. Tomáše Mervarta o známých i méně známých 
místech královédvorska bude doplněná promítáním krásných fotografií.. 
Vstupné: 25 Kč.

HELENA FEJKOVÁ – ART INSPIRATION
27. 2. – 22. 3., výstavní sál a galerie v budově Špýcharu
Výstava známé módní návrhářky, která představuje kolekci inspirovanou umě-
leckými směry a  kulturou exotických zemí. Výstavu doplňují také fotografie 
z  módních přehlídek, přípravné kresby, zvláštní sekci tvoří soubory oděvů 
vytvořené na motivy tvorby Egona Schieleho.
Vstupné: dospělí: 40 Kč; děti, studenti, důchodci: 20 Kč.

LOUTKOVÉ POHÁDKY PRO NEJMENŠÍ 
Rozmazlená princezna/ neděle 8. 3. 2015 od 16:00 hod.
Strašidlo na hradě + Čarovná píšťalka 
neděle 22. 3. 2015 od 16:00 hod.
V přednáškovém sále v budově Špýcharu v podání divadélka ZVONEČEK.

Hankův dům
Předprodej vstupenek (kavárna Hankův dům): 
e-mail: mannova.lenka@hankuv-dum.cz 
tel.: +420 499 320 110;  www.hankuv-dum.cz

ELEKTRICKÝ EMIL 
3. 3. od 8:30 a 10:30 hod., sál Hankova domu, vstupné: 50 Kč
Pohádka podle skutečného příběhu vysočanské superhvězdy – Emila 
Kolbena! Kdo byl vlastně Emil Kolben? Kdo byl Edison? Kdo byl Tesla? Co 
všechno se muselo stát, abychom měli doma elektřinu? Příběh plného 
(elektrického) napětí pro všechny, kteří si chtějí splnit své sny. DIVADLO AHA 
PRAHA pro I. stupeň základních škol.

PLES ZÁKLADNÍ ŠKOLY 5. KVĚTEN
6. 3. od 20:00 hod., sál Hankova domu
Hudba JK Band Ohnišov.

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA 
8. 3. od 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 20 a 30 Kč
Loutková scéna Klíček.

KLÁRA 3847 – PŘÍLIŠ MNOHO HVĚZD
10. 3. od 8:30 a 10:30 hod., sál Hankova domu; vstupné: 60 Kč
Inscenovaný dokument podle skutečných událostí z  období holocaustu 
během 2. světové války. Příběh dívky Kláry, která byla v roce 1942 pro svůj 
židovský původ odvezena do koncentračního tábora Osvětim a vězněna až 
do konce války. Pro 8. a 9. ročníky ZŠ a studenty středních škol uvádí Docela 
velké divadlo Litvínov.

DNY R. A. DVORSKÉHO  
XXI. ročník swingového a jazzového festivalu
12. 3. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 250 Kč
PILSNER JAZZ BAND – to nejlepší z tradičního jazzu a swingu
PRIME TIMA VOICE – dámské vokální trio se širokým pěveckým záběrem 
ve spojení s instrumentálním triem 

PARTIČKA
18. 3. od 17:30 a 20:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 400 Kč
Každá Partička je stoprocentní improvizace, nikdy se tedy nic nebude  opa-
kovat. O tom vás přesvědčí šestice známých šílenců – Richard Genzer, Ondra 
Sokol, Michal Suchánek, Igor Chmela, Marián Čurko a Dano Dangl. Přijďte se 
pobavit a zasmát! Vstupenky pouze on-line v síti Ticketstream.

DNY R. A. DVORSKÉHO  
XXI. ročník swingového a jazzového festivalu
24. 3. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 260 Kč
JK BAND Pardubice – swingové standardy, evergreeny i  dixielandové 
skladby
BIG BAND Chrudim – klasické i moderní úpravy známých melodií. Hostem je 
charizmatická, osobitá a nezaměnitelná DASHA.

ZAMYKÁNÍ PLESOVÉ SEZONY
27. 3. od 20:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 260 Kč
Poslední ples sezony 2015. K tanci a poslechu hraje COMBO 2 Litomyšl.

EVA TROPÍ HLOUPOSTI / Hra v předplatném
29. 3. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 410 Kč, 390 Kč, 370 Kč
Příběh o rozjívené dívce, která se k překvapení všech zamiluje, slavil úspěch 

už v časopisecké podobě, jako nezapomenutelný film Martina Friče a rovněž 
v knižním vydání. Hrají: Marie Doležalová, Denny Ratajský, Ludmila Molínová 
ad. Divadlo Na Fidlovačce.

ZÁPIS DO TANEČNÍCH PRO MLÁDEŽ PODZIM 2015     
Přihlášky do moderních tanečních kurzů pod vedením tanečních mistrů 
manželů Chmelových přijímáme v předprodeji vstupenek – přízemí 
Hankova domu. Kurzovné: 1.400 Kč, garde 450 Kč nebo 500 Kč.

ZUŠ R. A. Dvorského
náměstí TGM 83, Dvůr Králové nad Labem; www.zusdk.cz, 
ředitelka: Mgr. I. Černá: cerna@zusdk.cz, tel.: 499 321 035, 
zástupkyně ředitelky: Vladimíra Matušková, DiS., tel.: 603 186 263

VERNISÁŽ VÝSTAVA „ U NÁS 2“ 
5. 3. v 17:00 hod., galerie Otto Gutfreunda 
Vernisáž výstavy „U  nás 2“, na  které budou návštěvníci moci zhlédnout 
žákovské práce výtvarného oboru.

BŘEZNOVÝ KONCERT/ 26. 3. v 18:00 hod., sál školy
Další z řady pravidelných koncertů školy, na kterém vystoupí žáci hudebního 
oboru. Celým koncertem vás provedou žáci z oboru literárně dramatického.

KYTAROVÝ KONCERT / 27. 3. v 17:00 hod., sál školy
Společný koncert pražské ZUŠ a naší školy. 

SETKÁNÍ NA NEBÍČKU
31. 3. v 18:00 hod., sál školy
Komponované divadelní představení žáků literárně dramatického oboru 
a  hudebního uskupení Crazy Band, inspirované životem našeho rodáka  
R. A. Dvorského.
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FOCUS 
Zkušený podvodník se zamiluje do  začínající 
podfukářky. Když se příliš sblíží, rozejde se s ní. 
O  tři roky později se jeho bývalá láska objeví 
v Buenos Aires a on je vyšachován ze hry, kterou 
sám rozehrál. USA, 2015. 
Režie: G. Ficarra, J. Requa. Hrají: W. Smith, M. 
Robbie ad.

VETŘELEC
První část kultovní sci-fi ságy, kdy se Ripleyové, 
jako jediné z posádky vesmírné lodi Nostro poda-
řilo zůstat naživu po  souboji s  hrůznou bytostí 
z neznámé planety. USA a VB, 1979. 
Režie: R. Scott. Hrají: S. Weaver, T. Skerritt ad.

BIRDMAN
Příběh herce, který se v minulosti proslavil filmo-
vou postavou kultovního ptačího superhrdiny 
Birdmana, a  nyní se s  vypětím sil snaží o  svůj 
divadelní debut na Broadwayi. 
USA, 2014. Režie: A. G. Iñárritu. 
Hrají: M. Keaton, E. Bortin ad. 

GHOUL
Trojice filmařů se vydává na Ukrajinu s cílem nato-
čit unikátní dokument o místě, kde došlo za velmi 
podivných okolností ke  kanibalismu. Jejich pát-
rání se začíná nečekaně propojovat s  příběhem 
kanibala Andreje Čikatila. 
ČR, 2015. Režie: P. Jákl ml. 
Hrají: J. Armour, J. Isabella ad.

ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ  
Julius Ceasar má plán, jak se už jednou provždy 
zbavit nezdolných Galů. Asterix s Obelixem na to 
však mají jiný názor.
Francie, 2015. Režie: L. Clichy.

DIVOČINA
Příběh ženy, která se po  smrti své matky 
a  krachu svého manželství rozhodne vyrazit 

na vysokohorskou 1 770 kilometrů dlouhou pěší 
pouť, aby našla sama sebe. Bez jakýchkoli zna-
lostí o přežití v divoké přírodě.. 
USA, 2014. Režie: J. - M. Vallée. 
Hrají: R. Witherspoon, G. Hoffmann ad. 

WHIPLASH
Devatenáctiletý jazzový bubeník, který sní 
o slávě. Pronásledovaný neúspěšnou spisovatel-
skou kariérou svého otce je rozhodnutý vystou-
pat až na samotný vrchol nejprestižnější hudební 
konzervatoře.
USA, 2014. Režie: D. Chazelle. 
Hrají: M. Teller, J. K. Simmons ad. 

AMERICKÝ SNIPER
Odstřelovač jednotek SEAL Chris, je vyslán 
do Iráku s úkolem: chránit své bratry ve zbrani. 
Jeho přesnost zachrání velký počet životů, 
a  vyslouží si přezdívku „Legenda“. Na  jeho 
hlavu je vypsána odměna a stává se z něj terč 
povstalců. 
USA, 2014. Režie: C. Eastwood. 
Hrají: B. Cooper, K. Gallner ad.  

CHAPPIE
Každé dítě má při vstupu na svět před sebou slib-
nou budoucnost. To platí i v případě Chappieho: 
je nadaný, výjimečný genius – je totiž robot. Ale 
i na Chappieho bude mít vliv jeho okolí - někdy 
dobrý, někdy špatný. 
USA, 2015. Režie: N. Blomkamp. 
Hrají: H. Jackman, S. Weaver ad. 

PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI
Anastázie je plachá, křehká, nezajímavá 
a nudná studentka, naopak Christian je záhadný 
a  závratně bohatý byznysmen. Jejich setkáním 
se začne odvíjet mimořádný milostný příběh.
USA, 2015. Režie: S. Taylor-Johnson. 
Hrají: J. Dornan, D. Johnson ad.

LABUTÍ JEZERO 
Nejslavnější z  romantických baletů, je podma-
nivým příběhem o  krasavici proměněné v  labuť. 
Přímý přenos baletu z  Londýna. Balet ve  4 děj-
stvích.
Choreografie: M. Petipa a L. Ivanov.
Hudba: P. I. Čajkovskij.
Tanec: Umělci londýnského královského baletu.

ŠŤASTNÁ
Hlavní hrdinka Viktorie Šťastná odjíždí studovat 
do Prahy hereckou akademii. Záhy však zjišťuje, 
že se její původní ideály nesetkávají s realitou. Co 
všechno je Viky ochotná udělat pro úspěch?  
ČR,2014.Režie: E. Toulová. 
Hrají: A. Daňková, D. Kraus ad.

VYBÍJENÁ
Vybíjená je groteskou o  přátelství, osudových 
láskách, kráse a  ošklivosti, alkoholu a  hledání 
lidského štěstí. V  několika časových rovinách 
vypráví příběh spolužáků, kteří spolu prožívají 
různé životní etapy. Předloha – kniha M. Viewe-
gha.  ČR, 2015. Režie: P. Nikolaev. 
Hrají: S. Krainová, L. Vaculík ad.  

TEORIE VŠEHO
Neuvěřitelný životní příběh Stephena 
Hawkinga. Hravě by vám vysvětlil nesrozumi-
telné zákonitosti fungování vesmíru, ale sám 
možná nechápe, jak je možné, že jeho vlastní 
život zachránila tak neobyčejná věc, jakou je 
láska. VB, 2014. 
Režie: J. Marsh. Hrají: E. Redmayne, F. Jones ad.

KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽBA 
Tato špionážní služba je oproti jiným brit-
ským službám rozhodně nevládní a  pocho-
pitelně supertajná. Počet agentů je pevně 
daný - za  každého, který odešel (nedobrovolně 
a bolestně) nastoupí otestovaný a pečlivě vycvi-
čený nováček. VB, 2014.
 Režie: M. Vaughn. Hrají: C. Firth, T. Egerton ad.

POPELKA 
Děj sleduje osudy mladé Elky, jejíž otec se 
znovu ožení. Elka se snaží ke  své nové maceše 
a  jejím dvěma dcerám chovat vstřícně, aby se 
cítily dobře. Když Elčin otec nečekaně zemře, je 
vydána na milost své nové žárlivé a kruté rodiny..  
USA, 2015.  Režie: K. Branagh. 
Hrají: C. Blanchett, R. Madden ad.

BABOVŘESKY 3
Příběh začíná tam, kde druhý díl skončil: Horáč-
ková vybíhá z domu naproti mladé dámě, která 
přijela do  Babovřesek. Místní drbny, které se 
sběhly na  náves, v  ní poznaly sestru Glorii.  
ČR, 2014. Režie: Z. Troška. 
Hrají: L. Langmajer, L. Vondráčková ad. 

PERNÝ DEN
Beatlemanie a  jeden obyčejný den v  životě 
nejslavnější hudební skupiny všech dob. 
Skvělá hudba a anglický humor v podání čtyř 
známých muzikantů ze skupiny The Beatles. 
Filmový debut, který získal ocenění - Nejlepší 
britský film roku 1964 v  kategorii muzikál/
komedie. 
VB, 1964. Režie: R. Lester. 
Hrají: J. Lennon, P. McCartney ad. 

Kino Svět www.kino-svet.cz nebo tel.: 499 320 403 
e-mail: kino.svet@tiscali.cz

1. 17:30 FOCUS, (12), komedie, drama,  titulky 105 min. 100 Kč

1. 20:00 VETŘELEC, (12), sci-fi, horor, titulky 117 min. 100 Kč

3. 19:00 BIRDMAN, ( 15),  černá komedie, titulky, ART 119 min. 80 Kč

4.–5. 19:00 GHOUL (ve sředu 3D), ( 15),  thriller, titulky 86 min. 110 Kč

7.–8. 16:00 ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ (v so 3D), anim., dobr., ml. česky 84 min. 2D: 110 Kč
3D: 130 Kč

7.–8. 19:00 DIVOČINA, (12), životopisný, drama, titulky 115 min. 110 Kč

10. 19:00 WHIPLASH, drama, titulky, ART 106 min. 80 Kč

11.–12. 19:00 AMERICKÝ SNIPER, (12), akční, biografický, titulky 133 min. 100 Kč

14.–15. 17:30 CHAPPIE, (12), akční, thriller, sci-fi, titulky 114 min 130 Kč

14.–15. 20:00 PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI, (15), erotický, titulky 124 min. 130 Kč

17. 20:15 LABUTÍ JEZERO, balet - přímý přenos, ART 180 min.  250 Kč
200 Kč

18.–19. 19:00 ŠŤASTNÁ, romantický, komedie 75 min. 80 Kč

21.–22. 19:00 VYBÍJENÁ, komedie 98 min. 130 Kč

24. 19:00 TEORIE VŠEHO, (12), životopisný, drama, titulky, ART 123 min. 110  Kč

25.–26. 19:00 KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽBA, (15), akční, komedie, titulky 129 min. 110 Kč

28.–29. 16:00 POPELKA,  rodinný, romantický, titulky, ml. česky 150 min. 130 Kč
105 Kč

28.–29. 19:00 BABOVŘESKY 3, komedie 103 min. 80 Kč

31. 19:00 PERNÝ DEN, komedie, hudební, titulky, ART 87 min. 80 Kč
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Městská knihovna
Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem,
Tylova 512, www. slavoj. cz; e-mail: knihovna@slavoj.cz
tel.: 499 320 157, 721 390 348, 606 531 153

ZDENĚK BURIAN – MALÍŘ ZTRACENÉHO ČASU 
3. 2. – 30. 4.
Geniální český malíř pravěku a ilustrátor dobrodružné literatury se podepsal 
pod více než třináct tisíc svých prací. 110. výročí jeho narození si připome-
neme výstavou, která bude umístěna ve všech prostorách knihovny. Sou-
částí výstavy je prodej drobných předmětů s tématikou o Zdeňku Burianovi. 

LOVCI PEREL / 1. 3. – 21. 11.
Druhý ročník soutěžní hry na podporu čtenářské gramotnosti pro jednot-
livce i školní kolektivy.  Vyhlášení nejlepších lovců proběhne v sobotu 28. 11. 
2015 při akci Den pro dětskou knihu. Podrobná pravidla hry jsou k dispozici 
na www.slavoj.cz nebo v knihovně v oddělení pro děti. 

INTERNET PRO ZAČÁTEČNÍKY
3.–25. 3., kurzovné 200 Kč
Základy internetu pro všechny věkové kategorie. Účastníci absolvují cel-
kem osm dvouhodinových lekcí v  každé březnové úterý a  středu od  9:00 
do 11:00 hodin. 

HISTORIE LYŽOVÁNÍ, ZVLÁŠTĚ PAK 
NA KRÁLOVÉDVORSKU – Karel Raich
4. 3. od 18:00 hod., sálek knihovny,  vstupné dobrovolné
Historie lyžování v Krkonoších a Podkrkonoší, zvláště pak na Královédvor-
sku. Sjezdové, běžecké, skokanské disciplíny a zajímavé osobnosti. Program 
je provázen dataprojekcí.  

SENIOŘI PÍŠÍ WIKIPEDII  
10. 3. od 15:00 hod., sálek knihovny, vstup zdarma
On-line beseda s profesorem Janem Sokolem je určena zejména pro seniory. 
Cílem je motivovat seniory k  aktivnímu zapojení do  tvorby Wikipedie jako 
pokladnice know-how a vědění, o které se senioři mohou podělit s mladšími 
generacemi. Do debaty s panem profesorem bude možné se zapojit prostřed-
nictvím online komunikačních kanálů (e-mail, web, facebook, skype) obdobně, 
jako je tomu například v televizním pořadu Hyde park České televize. 

DOBROVOLNICTVÍ A OBČANSKÁ SPOLEČNOST 
PhDr. Jiří Tošner
11. 3. od 18:00 hod., sálek knihovny
„Máš-li pocit, že je tvůj život prázdný, začni dělat něco pro druhé a uvidíš, jak 
se naplní.“ Lektor, spoluzakladatel a statutární zástupce národního dobro-
volnického centra HESTIA, seznámí posluchače se základními informacemi 
o dobrovolnické službě. Vítáni jsou stávající dobrovolníci a hlavně zájemci 
o dobrovolnictví. 

TÁTOVÉ (DĚDOVÉ) ČTOU DĚTEM, MAMINKÁM 
(BABIČKÁM) VSTUP POVOLEN 
12. 3. od 16:00 hod., sálek knihovny, vstup zdarma
Zveme všechny tatínky, kteří rádi čtou svým dětem, aby přišli i se svými 
ratolestmi na odpolední čtení pohádek a příběhů. Součástí akce bude 
vyhodnocení soutěže Táta – čtenář. Nominace obdržela knihovna od dětí, se 
kterými jejich tatínkové tráví svůj volný čas, mimo jiné, právě čtením. 

POHÁDKOTERAPIE– ARABSKÉ POHÁDKY 
13. 3. od 13:45 hod., sálek knihovny,  vstup zdarma
Malé čtenáře tentokrát zavedeme do  světa létajících koberců, tajemných 
džinů nebo krásných princezen se zahalenými tvářemi. Pro děti od 5 let. 

ŠKOLENÍ CARMEN 
18. 3. od 17:00 hod., sálek knihovny, vstup zdarma
Nevíte jak se zorientovat na knihovnických stránkách www.slavoj.cz nebo 
jak vyhledávat v  on-line katalogu Carmen? RezervacI dokumentů, jejich 
prodlužování, používání svého čtenářského konta a  další využití katalogu 
vám vysvětlíme na školení Carmen. Nutná rezervace v oddělení pro dospělé. 
Počet míst omezen. Více informací na tel. číslech 499 320 157 a 721 390 348. 

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 
19. 3. od 18:00 hod., sálek knihovny, vstup zdarma
Zhoršuje se Vám paměť? S obavami pozorujete, že vám hlava už neslouží 
tak jako dříve? Přijďte na úvodní seznámení s trénováním paměti a získejte 

hmatatelný důkaz o tom, že ve skutečnosti si ještě skvěle pamatujete, a že se 
jen zbytečně a dlouhodobě podceňujete. Koná se v rámci Národního týdne 
trénování paměti (16.–22. 3. 2015).

O ČEŠTINĚ – Mgr. Jan Táborský
25. 3. od 17:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 30 Kč
Českým jazykem od pravopisu přes stylistiku a jazykové zajímavosti nás pro-
vede český lingvista, redaktor a  korektor. Lektor vede jazykovou agenturu 
Syntagma a spravuje populární facebookovou stránku Jazykové zajímavosti, 
kde pravidelně uveřejňuje své sloupky věnované češtině.

O PEJSKOVI A KOČIČCE / Loutkové divadlo Klíček
28. 3. od 15:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 20 Kč/dospělí, 10 Kč/děti
Maňásková pohádka pro děti. Koná se v sálku knihovny. Po dobu vystoupení 
bude otevřena literární čajovna.

DDM Jednička
Dům dětí a mládeže Jednička, Spojených národů 1620, Dvůr Král. n. L.,
Bližší informace v DDM Jednička na tel.: 499 320 353.
Sylvie Černotová – 775 320 373, sylvie.cernotova@ddmdvurkralove.cz
Dana Kudrnovská – 774 621 550, dana.kudrnovska@ddmdvurkralove.cz
Bc. Vladimír Jiřička  – 775 621 550, vladimir.jiricka@ddmdvurkralove.cz

DĚTSKÝ KARNEVAL / 1. 3. od 15:00 do 17:30 hod.
Srdečně zveme všechny děti i rodiče na tradiční dětský karneval, který opět 
pořádáme v Zábavním centru Zálabí. Čekají vás zábavné soutěže, písničky 
a taneční vystoupení. Těšit se můžete na slosovatelné vstupenky a spoustu 
zábavy. Vstupné: 15 Kč/dospělí, 25 Kč/děti. Bližší informace u p. Černotové.

JARNÍ BAZAR  
příjem věcí 11. 3., prodej 12. 3., výdej věcí 13. 3. vždy od 7:30 do 17:00 hod. 
Tradiční bazar použitého jarního a  letního oblečení všech velikostí, obuvi 
a sportovních potřeb. Věci přijímáme nepoškozené a čisté. 
Bližší informace u p. Kudrnovské.

ST. PATRICK’S DAY / 13.–14. 3. (od pátku 17:30 do soboty  9:30 hod.)
„Přespávačka“ pro děti od  5 let v  irském stylu. Povíme si něco o  tomto 
svátku, naučíme se pár anglických slovíček, připravíme si nějaké dobroty, 
tak, jak to dělají v  Irsku. Těšit se můžete také na  drobné vyrábění. Doma 
si nezapomeňte vzít vše, co je zelené, protože v  Jedničce se nastrojíme 
do donesených zelených oblečků a stanou se z nás víly a skřítci, kteří budou 
tančit irské tance a půjdou po stopách skřítka Leprechauna. Cena 170 Kč. 
Přihlášky nejpozději do 8. 3. 2015. Bližší informace u p. Pospíšilové.

PŘEDPROJEKCE JUNIORFILMU 
16.–17. 3. v 8:15  a  10:15 hod.
Stejně jako v předešlých letech zveme žáky základních škol a studenty škol 
středních na malou „ochutnávku“ produkce mladých amatérských filmařů 
přihlášených do soutěže Juniorfilm – Memoriál Jiřího Beneše. Připravíme 
pro vás pestrou nabídku filmů různého žánru i  technického zpracování, 
které mohou být zdrojem poučení, zábavy a inspirace i malou pozvánkou 
na  návštěvu Juniorfilmu. Vstupné: 10 Kč, pedagogický doprovod zdarma. 
Přihlášky nejpozději do 11. 3. 2015. Bližší informace u p. Jiřičky.

JARNÍ HUMANITÁRNÍ SBÍRKA 
16.–23. 3. od 8:00 do 17:00 hod.
Mezi námi je stále více lidí, kteří se ocitli dočasně v  nouzi a  potřebují 
rychlou pomoc. I vy jim můžete pomoci tím, že darujete věci, především 
jarní a letní oblečení všech velikostí, které vám již doma překáží a alespoň 
na čas poslouží jiným. Darovat můžete také lůžkoviny, ručníky, zbytky látek, 
závěsy, záclony, deky, spací pytle, péřové přikrývky. Sbírka poputuje do Dia-
konie Broumov, kde vaše dary rozdělí těm, kteří je potřebují. Věci noste 
zavázané v pevných igelitových pytlích nebo krabicích do DDM. 
Bližší informace u p. Kudrnovské

ZLATÉ SLUNCE KRÁLOVÉDVORSKÉ 
20. 3. od 8:30 do 11:00 hod. v kině Svět, vstup zdarma
Čtvrtý ročník zemského kola celostátní soutěže neprofesionální filmové 
tvorby amatérských filmařů. Pro děti z  MŠ a  I. stupně ZŠ opět připravu-
jeme promítání pásma animovaných pohádek. V rámci soutěžní projekce 
pak budou promítnuty všechny filmy přihlášené do soutěže. Z nich porota 
vybere snímky, které postoupí do celorepublikového kola, jež se v červnu 
bude konat v Ústí nad Orlicí. Bližší informace u S. Černotové a V. Jiřičky. Akce 
se koná za podpory Ministerstva kultury ČR a Královéhradeckého kraje.
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MC Žirafa
MC Žirafa, náměstí T. G. Masaryka 2 (vpravo vedle infocentra)  
e-mail: info@mc-zirafa.cz, www.mc-zirafa.cz, tel.: 773 292 033

PRAVIDELNÝ PROGRAM
pondělí, úterý, čtvrtek, pátek: od 9:00 do 12:00 hod. 
V pondělí a úterý volná herna, ve čtvrtek Klub Miminko (rodiče s kojenci 
a dětmi do 1,5 roku), v pátek Školka nanečisto.

CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ, MASÁŽE KOJENCŮ, PORADNA
každé pondělí od 16:30 hod.
Program: od 16:30 hod. masáže kojenců, od 17:00 hod. cvičení maminek 
(těhotné + maminky s kojenci), od 17:45 hod. poradna (předporodní pří-
prava, kojení, péče o dítě). Nutno objednat. Cena: 80 Kč  (masáže+cvičení), 
samostatně 50 Kč. Mgr. J. Bartoňová, tel.: 606 171 014.

ŽIRAFČINA PORADNA / čtvrtek 12. 2. od 10:00 do12:00 hod.
S Mgr. Janou Bartonovou, výbornou pedagožkou, laktační poradkyní, 
která nám dokáže vždy poradit se sebemenším problémem, se setkáme 
u povídání na téma „Dítě bez matky “ aneb jak zvládnout pobyt dítěte 
v jeslích, nemocnici, když je rodič na nákupu, za sportem apod. Zavítejte 
mezi nás a vzájemně si předáme cenné zkušenosti v péči o naše děti. 
Vstup: 30 Kč.

ŠKOLKA NANEČISTO / každý pátek
Pod odborným vedením bývalé pedagožky p.  Potůčkové vám dítka nejen 
pohlídáme, ale zároveň je připravíme pro lehčí vstup do mateřské školky, osvojí 
si hygienické návyky, základy slušného chování, stravovací návyky. Různé pohy-
bové, výtvarné a hudební aktivity jsou samozřejmostí. Cena: 40 Kč/hod.

JARNÍ BAZÁREK /od 11. do 26. března 2015
Čeká nás tradiční bazárek, tentokrát jarních a letních věcí, také hraček, obuvi 
kočárků a jiných věcí pro naše nejmenší.
Příjem věcí: 
Středa  11. 3.2015  9:00–12:00 a 14:00–17:00
Čtvrtek:  12. 3. 2015  9:00–12:00 a 14:00–17:00
Pátek:  13. 3. 2015  9:00–12:00 a 14:00–17:00
Prodej věcí: 
Pondělí  16. 3. 2015  9:00–12:00 a 14:00–17:00
Úterý:  17. 3. 2015  9:00–12:00 a 14:00–17:00
Středa:  18. 3. 2015  9:00–12:00
Výdej věcí: 
Středa  25. 3. 2015  9:00–12:00
Čtvrtek  26. 3. 2015  9:00–12:00 a 14:00–17:00

UPOZORNĚNÍ
Prosíme maminky na mateřské dovolené o spolupráci v našem mateřském 
centru (bližší informace rádi podáme). Více informací naleznete na  našich 
webových stránkách nebo přímo v našem mateřském centru.  

DéKáčko – music & art club
DéKáčko – music & art club 
Palackého 89, Dvůr Králové nad Labem 
tel.: 731 249 980

JAZZ´IN LIVE
4. 3. od 19:00 hod., vstupné: 50 Kč; 30 Kč/studenti
Pravidelný jazzový večer s živou hudbou.

ELECTROSWING SINGLES NIGHT
6. 3. od 21:00 hod., vstupné: 150 Kč; 120 Kč/studenti
Všichni příznivci pozitivních reggae vibrací pozor! Do DéKáčka se pomalu 
blíží Dr. Kary – jeden z nejrespektovanějších MCs na české reggae scéně! 

ELECTROSWING MEDNESS 
7. 3. od 20:00 hod., vstup zdarma
Čeká nás další pokračování této Electroswing party. Těšit se můžete na sty-
lovou a atraktivní hudbu 20. a 30. let převlečenou do moderního kabátu. 
Zahrají: Dj Kump B2B  Dj Mejdan, Breakz87.

DK BLUES BLOK – NORMAN BEAKER
10. 3. od 19:00 hod., vstupné: 200 Kč; 150 Kč/studenti
Bluesová legenda z Velké Británie Norman Beaker, jenž v průběhu své kari-
éry spolupracoval s umělci jako Chuck Berry, Buddy Guy, B. B. King, přijede 
do DéKáčka v rámci nového festivalu bleus, jazz a funky – DK Blues Blok

LIVE ACOUSTIC 
11. 3. od 19:00 hod., vstupné: 50 Kč; 30 Kč/studenti

KONCERT: SKA! SKA! SKA! 
13. 3. od 21:00 hod., vstupné: 100 Kč; 70 Kč/studenti
první ska večírek v DéKáčku. Vystoupí WITS + PLÁN B.

JAN SPÁLENÝ & ASPM 
14. 3. od 21:00 hod., vstupné: 150 Kč; 130 Kč/studenti
Jan Spálený si vystavěl nové ASPM, jehož základem je on jako zpěvák a kla-
vírista, jeho syn Filip Spálený jako tubista, Michal Gera jako hráč na trum-
petu a jako vibrafonista Radek Krampl. Na bicí hraje Filip Jeníček.

Ondřej Štveráček Trio – feat. Gene Jackson USA/CZ 
17. 3. od 19:00 hod., vstupné: 200 Kč; 150 Kč/studenti
Saxofonista Ondřej Štveráček chystá v 2. polovině března 2015 turné a natá-
čení nového alba s hvězdou amerického jazzu a bicí soupravy Gene Jackso-
nem. V DéKáčku vystoupí v Rámci Festivalu DK Blues Block

LIVE ACOUSTIC 
18. 3. od 19:00 hod., vstupné: 50 Kč; 30 Kč/studenti

D´n´B MEJDLO
20. 3. od 20:00 hod., vstupné: 60 Kč; 40 Kč/studenti
Lulu Rulez (U Merkura), MC Vaant (U Merkura), Grasshopper (DK-DJ), Cyber-
pete (DK-DJ), Richie (Mezzo), Smithers (Mezzo)  

KONCERT: Five O´clock Tea + Lola Běží
21. 3. od 21:00 hod., vstupné: 150 Kč; 120 Kč/studenti

DK BLUES BLOK – ŠTĚPÁN MARKOVIČ + GIPSY 
GROOVE (FUNKY/JAZZ) 
25. 3. od 19:00 hod., vstupné: 200 Kč; 150 Kč/studenti
Štěpán Markovič patří k nejvýraznějším osobnostem tuzemské jazzové scény. 
Nelze nezmínit jeho spolupráci s  Ray Charlesem či Lizou Minnelli; natočil 
desku s Billem Clintonem. Jeho projekt „Štěpán Markovič Gipsy Groove“ při-
náší konkrétní představu o excelentním citu jazzmana pro spojování rozdíl-
ných hudebních žánrů.

KONCERT: Ztracené Iluze
27. 3. od 21:00 hod., vstupné: 150 Kč; 120 Kč/studenti
Autorský repertoár, převážně z dílny Bohumila Zatloukala, s texty léty prově-
řených kultovních textařů Pavla Šruta, Jana Kašpara, Františka Stralczynského 
a dalších. Jsou to folkrockové písně a balady postavené na dvou akustických 
či elektrických kytarách a samozřejmě zpěvu.

KONCERT: DUKLA VOZOVNA
28. 3. od 21:00 hod., vstupné: 150 Kč; 120 Kč/studenti

JUNIORFILM – MEMORIÁL JIŘÍHO BENEŠE   
20.–21. 3. v pátek od 16:00 hodin, v sobotu od 9:30 hod. v kině Svět 
Již po jednadvacáté změří své síly mladí i dospělí amatérští filmoví tvůrci 
v několika věkových a žánrových kategoriích celostátní soutěže se sloven-
skou účastí. Juniorfilm je svým způsobem unikátní filmařskou akcí zejména 
širokým věkovým spektrem mladých autorů. Jedním ze specifik této tra-
diční soutěže je i dvojí hodnocení snímků – odbornou a dětskou porotou. 
Srdečně zveme nejenom filmové fanoušky, ale i  všechny další zájemce. 
Vstup zdarma! Bližší informace u S. Černotové a V. Jiřičky. 
Akce se koná za podpory Ministerstva kultury ČR a Královéhradeckého kraje.

TAJNÝ VÝLET / 27.–28. 3. 
Přidejte se k nám a pojďte si s námi před velikonočními svátky užít víken-
dový pobyt v  přírodě spojený s  turistikou, dobrodružstvím a  poznáním. 
Pro účastníky jsou připravené hry a  spousta zábavy. Určeno pro děti od  
7 let. Přihlášky a  platby nejpozději do  20. 3. 2015. Cena: 400 Kč zahrnuje 
náklady na dopravu, ubytování a stravu. Bližší informace u p. Kudrnovské. 

SOUTĚŽ KNIHOMOLŮ / 30. 3. ve 14:30 hod.
Soutěž je určena pro všechny zájemce od  3. do  6. tříd, kteří rádi čtou. 
Ověří si, zda znají nejen přesné názvy knížek a jejich autory, ale také něk-
teré významné ilustrátory, jsou pro ně připraveny i další všetečné otázky 
z  dětské literatury. Na  nejlepší čekají zajímavé ceny. Startovné: 15 Kč. 
Přihlášky nejpozději do 23. 3. 2015. Bližší informace u p. Jiřičky.
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Rok utekl jako voda a den před pololetním vysvědčením, 27. ledna 2015, 
Dům dětí a mládeže Jednička opět uspořádal dopolední víceboj pro děti 
z královédvorských škol. Zahájit celé klání přišel také pan starosta, Ing. Jan 
Jarolím, popřál všem mnoho úspěchů a také pěkné známky nejen v pololetí. 
Již tradiční soutěž školáků přinesla ve svém 4. ročníku řadu novinek a zají-
mavých úkolů. Děti ze 3.–5. třídy se utkaly v jazykovém a společensko-věd-
ním kole, kde je čekaly úkoly z českého jazyka a angličtiny, dopravní výuky, 
kultury, vlastivědy a  života ve  společnosti. Třetí kolo, tzv. „lamohlavové“, 
prověřilo nejen logické uvažování dětí, ale také kreativitu nebo znalosti 
o přírodě. Nechyběly ani oblíbené praktické úkoly, z časových důvodů se 
však neuskutečnily všechny. 
O  výsledném umístění rozhodovaly mezi jednotlivými družstvy pouhé 
dva body – konečné pořadí tedy bylo opravdu těsné. Loňským vítězům se 
prvenství obhájit letos nepodařilo, a  putovní pohár se po třech letech vrací 
do ZŠ 5. května, pro kterou jej vybojovala Dračí pětka. Velká radost pano-
vala jistě také na ZŠ Schulzovy sady, její tým Soviček totiž letos získal skvělé 
2. místo. Jen s  minimální bodovou ztrátou bronzovou příčku obsadili AB 
Podharťáci ze ZŠ Podharť a na místě čtvrtém se umístili Stržánci ze ZŠ Strž. 
Všechny týmy bojovaly ze všech sil a  s  vervou a  patří jim veliké ocenění 
za  snahu a  fair play hru. Podporovaly je v  tom také jejich fanouškovské 
týmy, které i  letos zaplnily kino Svět skoro do posledního místa. Fandové 
a fanynky z řad spolužáků vytvořili báječnou atmosféru a mohli se rovněž 
zúčastnit soutěží určených pro publikum. 

Klání malých školáků počtvrté a opět na Jedničku

Všem zúčastněným velmi děkujeme za přízeň, pedagogům za spolupráci 
i zajímavé podněty a se všemi se těšíme na příští ročník. Rádi bychom podě-
kovali také Městu Dvůr Králové nad Labem za podporu akce a dárky pro 
soutěžící. Dík patří také všem pomocníkům, kteří se na organizaci soutěže 
podíleli. 

Text: Sylvie Černotová, DiS
DDM Jednička

Samostatný koncert Crazy Band v ZUŠ R. A. Dvorského
Dne 3. února uspořádal Crazy Band – hudební uskupení ZUŠ R. A. Dvor-
ského – v  sále školy další ze svých samostatných koncertů, které velmi 
úspěšně a vtipně moderovali před zaplněným sálem nejmladší muzikanti 
Crazy Bandu – Matouš Hojný a Filip Mostecký. 
Hostem koncertu byl žák pana učitele Zdeňka Jirouska – Jan Šturm, který 
zazpíval dvě písně za klavírního doprovodu svého učitele a třetí skladbu, 
která je z připravovaného komponovaného divadelního představení žáků 
LDO a  hudebního uskupení Crazy Band, inspirované životem našeho 
rodáka R. A. Dvorského, doprovodil samotný Crazy Band. 
Na koncert zavítali i vysokoškolští zahraniční studenti, kteří hostovali v té 
době na  ZŠ Schulzových Sadech a  ZŠ Podharť v  rámci projektu Edison. 
Nejen oni odcházeli z koncertu velmi spokojeni.

Text: Vladimíra Matušková, DiS 
Foto: Jaroslava Beková, DiS

ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem

Taneční víkend ve Dvoře Králové nad Labem– O cenu Hankova domu 
Ve  dnech 17. a  18. ledna se uskutečnil 
v  Hankově domě 1. ročník dvoudenní 
taneční soutěže ve  společenském tanci 
pořádaný taneční školou TAK Dance KROK 
„O cenu Hankova domu“. Soutěž se konala 
pod hlavičkou Svazu učitelů tance ČR 
a  Českého svazem tanečního sportu pod 
záštitou starosty města Ing. Jana Jarolíma.
Na  tanečním parketě se vystřídalo 306 
tanečních párů z  celé České republiky, 
Moravy a  Polska. Po  oba dny hodno-
tilo výkony soutěžících 18 vrcholových 
porotců z  Prahy, Kladna, České Lípy, 
Mladé Boleslavi, Trutnova, Jičína, Kutné 
Hory, Broumova, Police nad Metují, Jaro-
měře a Pardubic.

Tančilo se v  39 různých věkových a  výkonnostních kategoriích a  samo-
statné kategorii české polce. Hankův dům navštívilo po oba dva dny 450 
diváků, rozdalo se 78 sad medailí, 420 diplomů a 120 květin. Tančilo se cel-
kem 22 hodin. Když uvážíme, že to byl 1. ročník a ještě k tomu hned začát-
kem roku ledna, je to velký úspěch pořadatelů. Soutěž se velmi povedla 
i dle ohlasů od soutěžících, porotců a od samotných diváků!
2. ročník této soutěže se uskuteční ve dnech16. a 17. ledna 2016. Na soutěž 
se již nyní mohou těšit i absolventi tanečních kurzů třeba právě z Hankova 
domu a někdo z nich může obhájit prvenství, stejně jako tomu bylo v 1. 
ročníku, kde v kategorii Absolventi tanečních 2014 zvítězili David Špatenka 

- Carolyn Spilbergerová, absolventi tanečních kurtů 2014 z Hankova domu.
V České polce do 15 let se prosadil na 5. místo v konkurenci 22 párů taneční 
pár ze Dvora Králové nad Labem Adam Horáček - Martina Nela Němcová. 
Dalším dvorským párem byl taneční pár Oldřich Boháč a  Ladislavou Třa-
sákovou, kteří obsadili 3. a 4. místo a Jiří Kňákal - Barbora Bujárková, kteří 
ve velké konkurenci ve své kategorii Junior 1. obsadili 2. místo a v kategorii 
starší Junior 2 dokonce zvítězili. Soutěže se účastnily i další královédvorské 
páry tančící za TAK Dance KROK - v kategorii Děti 2 Jan Bujárek - Monika 
Culková a v kategorii Absolventi Petr Voňka a Hana Schreiberová.
Věřím, že taneční soutěž se bude do Hankova domu pravidelně vracet, a že 
přispěje tak k obohacení kulturního života.

Text a foto:Tomáš Chmel, TAK Dance KROK
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V  rámci výstavy Reklamní plakát v  Městském 
muzeu ve Dvoře Králové nad Labem byla vyhlá-
šena výtvarná soutěž na téma Propagační plakát 
města. 
Děti z  celého Královédvorska soutěžily celkem 
ve  čtyřech kategoriích. Vybrat nejlepší nebylo 
vůbec jednoduché, o  to větší gratulace patří 
vítězům stejně jako poděkování všem zúčast-
něným.
1. KATEGORIE (do 10 let)
- 1. místo: Karolína Bartošová (9 let)
- 2. místo: Čeněk Grund (7 let)
- 3. místo: Anežka Holanová (5 let)

2. KATEGORIE (11–15 let)
- 1. místo: Štěpán Karban (15 let)
- 2. místo: Tereza Kazmirowská (15 let)
3. KATEGORIE (16–20 let)
- 1. místo: Nikola Baumová (16 let)
- 2. místo: Kamila Grundová (17 let)
- 3. místo: Barbara Faltysová (16 let)
- 3. místo: Kateřina Kňourková (16 let)
4. KATEGORIE (plakát tvořený na počítači)
- 1. místo: Michal Zajíc
- 2. místo: Marina Havlíková (17 let)
- 3. místo: Tomáš Plecháč

Mgr. Kateřina Mládková
městské muzeum 

Výsledky výtvarné soutěže 
Propagační plakát města

Dílo Karolíny Bartošové  - vítězky nejmladší kategorie (do 10 let) 

Medové příběhy 
autor: 
Brezovická-Šebe-
ková Ľubica. 
nakl. Advent-Orion, 
spol. s. r. o., 2012
Tři nezbední sou-
rozenci z  velko-
města stráví zají-
mavé prázdniny 
na venkově u pra-
rodičů, kde objeví 
krásu okolní přírody i venkovského života. Starý 
zkušený včelař na  příkladech ze života v  úlu 
vede svá vnoučata k  vlastnostem, jako je spo-
lupráce, soudržnost a  píle. Kniha Medové pří-
běhy dětem postupně a srozumitelně odkrývá, 
co se odehrává v početných včelích rodinkách, 
čím jsou pro nás tito drobní tvorové užiteční, 
co všechno se můžeme od nich naučit a  jak je 
máme chránit. Kniha je vhodná pro začínající 
čtenáře.

ČEŠI 1992 – Jak Mečiar s Klausem 
rozdělili stát (komiks)
autoři: 
Pavel Kosatík 
(text)
Dan Černý 
(výtvarné 
zpracování)
Když v  listo-
padu 1989 lidé 
na  náměstích 
zvonili klíči, 
asi nikoho 
nenapadlo, že 
jedním z  prv-
ních velkých 
výsledků revoluce bude rozpad společného státu. 
Co ho vlastně drželo pohromadě, pokud ho roz-
ložila svoboda? A jak k tomu rozpadu došlo, když 
nakonec tolik lidí na obou stranách zaskočil?
Je to příběh staršího a  mladšího bratra. Ten 
starší je si mladším sourozencem do té míry jist, 
že často neslyší, co mu ten druhý říká. Když ale 
národ dospěje do  stadia, kdy jeho emancipace 
vyvrcholí vznikem vlastního státu, neexistuje 
způsob (kromě násilí), jak mu v  tom zabránit. 
Češi to zažili na vlastní kůži v roce 1918, a v letech 
1989–1992 jim to historie s  jejich slovenskými 
bratry zlomyslně zopakovala.

Novinky v knihovně 
Slavoj

V sobotu 7.února se Běluňáci z 1. běhu sešli v sále 
Špýcharu, aby si v chladných zimních dnech při-
pomněli zážitky z loňského tábora , který probí-
hal jako cesta po Narnii. Zvědaví táborníci čekali, 
kdo je letos přijde přivítat. Tu za  bouřlivého 
potlesku přichází Král se Sněhurkou a  malým 
trpaslíčkem, kteří prozradili téma letošní celo-
táborové hry – Z  pohádky do  pohádky. Promí-
tání videa oživilo naše vzpomínky na horké letní 

dny, spoustu her, kamarádů a  nových zážitků 
v  podobě humorných situací, divadelních scé-
nek a nezapomenutelných hlášek. Sálem se nesl 
téměř neutuchající smích. Odcházeli jsme natě-
šení na  letošní tábor, kde nás jistě čeká velké 
dobrodružství! Poděkování patří pracovníkům 
muzea, kteří nám v sále umožnili akci uskutečnit.

text: Iveta Lorencová

Vzpomínáme, aneb tábor na Běluni se blíží

Dvůr Králové je jedním z  pouhých 8 měst naší 
země, ve  kterém funguje specializovaný oddíl 
Skoků na  trampolíně, kde se vrcholově pro-
vozuje tento krásný olympijský sport a  kde je 
umožné zažít nádherný pocit letu i chvilkového 
stavu beztíže! Vemte své děti a přijďte si vyzkou-
šet nádherné pocity absolutní volnosti pohybu! 
Vždy v sobotu od 17:30 do 19:00 hodin a v neděli 
od 9:30 do 11:00 hodin v Sokolovně proti zimnímu 
stadionu! S  pomocí našich trenérů se vy, nebo 
vaše děti, naučíte základní pravidla a dovednosti 
a můžete se taky vyhnout častým úrazům, které 
se na malých trampolinách dvorcích a zahradách 
z neznalosti stávají. Cena je pouze 30 Kč/h. 

Jaromír Bek

Přijďte si zaskákat na velké trampolíně
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Jarní část soubojů je v plném proudu a místní oddíl si vede více než dobře. 
Áčko neztratilo zatím ani bod a po výhrách nad Trutnovem, Poříčím, Jose-
fovem a Jičínem si drží v tabulce přeboru první a zároveň postupové místo. 
Ani rezerva oddílu zatím nezaváhala a  i  ona si buduje zajímavý náskok 
na  čele soutěže. Mezi jednotlivci dosáhl velkého úspěchu odchovanec 
místního oddílu Ivan Vondráček, jenž si skvělým výkonem 619 kuželek 
vybojoval postup na mistrovství ČR.
I když je sezona v plném proudu tak jsou již kuželkáři v plné přípravě na pořá-
dání tradičního Podzvičinského turnaje dvojic v  termínu 7.-24. dubna 
2015. Turnaje se tradičně účastní špičkový kuželkáři z celé republiky. V pře-
dešlých letech navštívil turnaj dokonce aktuálně třetí muž světových tabulek 
Ivan Čech ze Slovenské Podbrezové či několik českých reprezentantů.
Oddíl by se pro letošek rád pokusil přiblížit tento ne až tak známý sport 
královédvorským občanům a proto se rozhodl v rámci turnaje vyhlásit spe-
ciální kategorii určenou pro amatérské hráče z našeho města. Přijďte si zku-
sit tento pěkný sport. Porovnat velkou rozdílnost mezi kuželkami a bowlin-
gem a hlavně si zasoutěžit  - třeba s partou kamarádů. 
Turnaj se uskuteční začátkem dubna na kuželně vedle zimního stadionu.
Bližší informace na stránkách oddílu http://kuzelky-dk.funsite.cz.

Michal Sirový

Kuželkáři zvou na turnaj dvojic i pro amatéry

Historie a možnosti královédvorské kuželny
Místní kuželna se nachází vedle haly zimního stadionu. Byla stavěna v roce 
1958 a slavnostně otevřena 25. dubna 1959. Poslední rekonstrukce drah byla 
provedena v  roce 2005 a celého hracího vybavení v  roce 2007. V současné 
době jsou k  dispozici dvě plně automaticky vybavené deskové dráhy, a  to 
i pro veřejnost mimo soutěžní hrací dny oddílu. Po dohodě s vedením oddílu 
je možný pronájem celé kuželny za poplatek 160 Kč/hod. Dvakrát do roka je 
pořádán turnaj pro neregistrované hráče a hráčky – zkrátka pro všechny.

Pozvánka na krasobruslařské 
vystoupení Šípková Růženka 
a Červená Karkulka
V  pátek 13. března 2015  od  8:30 hodin , (1. vystoupení pro školy a  pro 
školky) a od 9:30 hodin (2. vystoupení pro školy a pro školky)  a v neděli 
15. března 2015  od 16.00 hod.  na zimním stadionu ve Dvoře Králové nad 
Labem vystoupí členové Krasobruslařského klubu Dvůr Králové nad Labem 
v  rámci představení nazvaného Šípková Růženka a  Červená Karkulka. 
Na ledové ploše ožije nejen Růženka a Karkulka, ale také královští dvořané,  
šípkové keře, kytičky, ptáčkové a vše další, co k těmto známým pohádkám 
od nepaměti patří. Vstupné: 30 Kč/odpolední představení; 20 Kč/dopolední 
představení. Délka představení: 35 minut

Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem, z. s.

Bronz pro královédvorské 
karate na Mistrovství ČR
Poslední lednovou sobotu vyvrcholila v příbramské sportovní hale sezóna 
v karate dospělých. 
Na této prestižní akci se každoročně schází ti nejlepší závodníci a závodnice 
z celé republiky, kteří prošli přísným sítem nominačních soutěží. 
Královédvorská trenérka Petra Punnerová zde zúročila své bohaté závod-
nické zkušenosti a zajistila si tak bronzovou medaili ve své váhové kategorii. 
Gratulujeme a  děkujeme za  vzornou reprezentaci našeho sportovního 
klubu a rovněž města Dvůr Králové nad Labem.

Petr Kocmánek

Výběr z únorových akcí města

Divadlo Pohádka Praha uvedlo v sále Hankova domu pohádkový muzikál 
Jak se Honza učil čarovat. Vtipné dialogy a písničky byly doplněny černo-
divadelním a luminiscenčním prostředím, které celé představení zatraktiv-
něly i pro děti školního věku.

Masopustní zvyky přiblížilo v pátek 13. února dopoledne místním ško-
lákům a  odpoledne všem divákům na  náměstí TGM Divadlo Kvelb, které 
v rámci Královédvorského masopustu hostovalo ve Dvoře již podruhé. Pro-
gram masopustu doplnila vystoupení žáků ZUŠ R. A. Dvorského, hry a sou-
těže DDM Jednička a živá hudba Podzvičinky.
  Text a foto: Ing. Kateřina  Sekyrková
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VEŘEJNÉ BRUSLENÍ – BŘEZEN 2015

Zimní stadion

Neděle  01.03.2015  14:30–16:00 hod.
Sobota  07.03.2015  12:00–13:30 hod
Neděle  08.03.2015  18:00–19:30 hod.
Středa  11.03.2015  16:45–18:15 hod.
Pátek 13.03.2015  19:15–20:45 hod.
Neděle  15.03.2015  14:00–15:30 hod.
Bruslení s hokejkami
Neděle  01.03.2015  11:30–12:30 hod.

Provoz ZS bude ukončen dne 15.03.2015


