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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

ŽIVOT V PROTEKTORÁTU
10. 4. – 31. 5., výstavní sál  sál v budově Špýcharu
Výstava věnovaná 70. výročí konce 2. světové války, která připomene 
významné osobnosti i válečné události na královédvorsku a pokusí se odha-
lit i některá méně známá fakta. Návštěvníci si budou moci kromě vojenské 
výstroje a  výzbroje prohlédnout velké množství dobových dokumentů 
a fotografií. Každodenní život v protektorátu přiblíží nejen expozice protek-
torátní domácnosti, ale i pohled do kulturního a sportovního života občanů. 
Samostatná část výstavy bude věnována i zahraničnímu odboji Královédvo-
ráků a osudu královédvorských židovských rodin.
Vstupné: 40 Kč/dospělí, 20 Kč/děti, studenti, důchodci

ČARODĚJNICKÁ DÍLNA
úterý a středa 27.–28. 4., přednáškový sál v budově Špýcharu
Přijďte si vyrobit lampión, čarodějnici nebo svého vlastního domácího neto-
pýra. V naší čarodějnické dílně budete moci nahlédnout pod pokličku kouzel-
níkovy kuchyně nebo se osobně setkat s čarodějnicí.  Závazné přihlášky přijí-
máme na emailu: info@muzeumdk.cz nebo na tel.: 499 623 800 a 603 295 389. 
Vstupné: 30 Kč.

RAKOUsKé ALPy 
2. 4. od 17:00 hod., přednáškový sál v budově Špýcharu, vstupné: 30 Kč.
Přijďte se inspirovat kam na dovolenou, nebo si jen prohlédnout nádherné 
fotografie pana profesora Tomáše Mervarta. Putování po Alpách začneme 
v sousedním Rakousku.

ŠVýCARsKé ALPy 
16. 4. od 17:00 hod., přednáškový sál v budově Špýcharu, vstupné: 30 Kč.
Pokračování putování s profesorem Tomásem Mervartem. Tentokrát si pro-
hlédneme krásy Švýcarských Alp. 

LOUTKOVé POHÁDKy PRO NEJMENŠÍ 
Koza Líza / neděle 5. 4. od 16:00 hod.
Baba Jaga / neděle 19. 4. 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

EsCUALO KVINTET / 423. koncert KPH
8. 4. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 130 Kč
Jakub Jedlinský – akordeon/bandoneon, Vít Chudý – housle, Petr Beneš – 
kytara, Ivan Vokáč – klavír, Jan Prokop – kontrabas. V podání kvintetu zazní 
hudba jihoamerická a  populární franc. styly – gypy jazz a  new musette. 
Koncert doplní scénickým vystoupením profesionálními tanečníci argen-
tinského tanga, lektoři pražského studia Buenos Aires tango Jaroslav Tůma 
a Marianna Arzumanová.

PITAT 07 & QUEENQFLOVE
10. 4. od 8:30 a 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 50 Kč
Příběh o  lásce ve  virtuálním světě je inspirován komiksem a  snaží se na-
jít takový způsob vyprávění, který by tomuto literárnímu žánru odpovídal 
v divadle. Představení pro II. stupeň ZŠ, hraje DIVADLO ALFA PLZEŇ.

ČEsKOsLOVENsKÁ MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
17. 4. od 19:00 hod., sál Hankova domu
Agiss – Praktikmóda uvádí kolekci jaro – léto 2015

POHÁDKy Z MLéČNé DRÁHy / divadelní čtyřlístek
19. 4. od 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 100 Kč
Veselá sci-fi pohádka pro nejmenší, při které se budou hvězdy a  planety 
smíchy  za břicho popadat. DIVADLO TRAMTARIE Olomouc.

LIMONÁDOVý JOE / hra v předplatném
21. 4. od 19:00 a 22. 4. od 10:00 hod., sál Hankova domu
Vstupné: večerní 280 a 260 Kč, dopolední studenti 50 Kč 
Jedna z  nejslavnějších a  nejoblíbenějších českých komedií, kde správní 
muži pijí pouze kolalokovu lihuprostou limonádu… Hrají herci DIVADLA 
RADOST Brno: Vilém Čapka, Jan Riedl, Helena Pešková a další...

VEsELÁ POUŤ 
23. 4. od 8:30 a 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 50 Kč
Nové představení loutkoherecké skupiny Loudadlo Praha se známými 
postavičkami JŮ a HELE. Pořad pro děti MŠ a 1. ročníky ZŠ.

„ZVÍŘE NENÍ VĚC“
24. 4. – 30. 5. od 9:00 do 17:00 hod., zoogalerie TENGE NENGE
Výstava vybraných dětských prací XI. ročníku výtvarné soutěže.  

KEŇA A GORILy / cestopisná multimediální přednáška
27. 4. od 9:00 a 18:00 hod., kino Svět, vstupné: děti 50Kč, dospělí 100 Kč
Přednáška pro školy a širokou veřejnost Kateřiny a Miloše Motani.

syNOVé VELKé METELICE   
28. 4. od 19:00 hod., sál Hankova domu 
Divadelní hra v podání herců Vlasteneckého divadelního spolku Vlastík 
Vrchlabí poodkrývá roušku tajemství nad tragickou smrtí Hanče a Vrbaty. 

KRÁLOVéDVORsKý MAJÁLEs
30. 4. a 1. 5. od 16:00 a 10:00 hod., náměstí T. G. Masaryka
Program je umístěn na letáku na str. 8 této přílohy.

VýZVA MUZEA
Městské muzeum ve  Dvoře Králové nad Labem připravuje výstavu 
o Tibě s názvem Tiba, vrchol a pád…, která proběhne od 19. června 
do 27. září 2015. Výstava by měla připomenout více než padesátiletou 
tradici Tiby, kdysi největšího bavlnářského podniku u nás. 
Díky i některým bývalým „tibákům“ máme již hodně dokumentů, foto-
grafií i artefaktů, ale stále nám některé roky a témata chybí. Především 
se jedná o  počátky výpočetního střediska na  Slovanech, fotografie 
a dokumenty z požárních a sportovních akcí, Centrotexu, rekreace.
Rádi uvítáme vaše vzpomínky, osobní fotografie, různá ocenění atd. 
Máme zájem o vše, co souvisí s Tibou a  jejími fabrikami už od  jejich 
vzniku.
Budeme potěšeni ze vzorků tkanin a  výrobků z  různých časových 
období až do  posledních metrů. Obracíme se na  všechny příznivce 
Tiby, kteří mají materiály využitelné pro naši výstavu, aby je zapůjčili, 
popř. věnovali muzeu. Předem děkujeme.

Bc. Dana Humlová, zastupující ředitelka
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LOVCI A OBĚTI  
Film je inspirován skutečnými příběhy a  život-
ními situacemi, ve  kterých se můžete už zítra 
ocitnout i  vy nebo někdo vám blízký. Hlavní 
hrdina Jakub ukáže, co dělat a jak se zbavit exe-
kutorů, když se ocitnete v  nekonečné spirále 
dluhů. ČR, 2015. 
Režie: M. B. Tran. Hrají: M. Kraus, T. Hanák ad.

sPONGEBOB VE FILMU:  
HOUBA NA sUCHU 
Když všehoschopný pirát ukradne SpongeBo-
bovi a jeho kámošům tajný recept na krabí ham-
báče, musí se mořští parťáci vydat na nebezpeč-
nou výpravu, aby mu ho vyrvali z pazour.
USA, 2015. Režie: P. Tibbitt. M. Mitchellad.

CEsTA NADĚJE
Joshua Connor má zvláštní talent pro hledání 
vody pod zemí ve vyprahlé krajině. Svůj instinkt 
využije, když se v cizí nepřátelské zemi dostane 
na  místo nejděsivější bitvy první světové války 
a najde své tři syny. Austrálie, 2014. 
Režie: R. Crowe. Hrají: R. Crowe, O. Kurylenko ad. 

MĚsTO 44
Příběh mladých lidí, kteří žijí své životy jako 
by každý den měl být jejich posledním. Tento 
postoj je přirozený s  ohledem na  skutečnost, 
které čelí. Píše se rok 1944 a Varšava je okupo-
vaná Němci. 
Polsko, 2014. Režie: J. Komasa. 
Hrají: M. Riemelt, Z. Wichłacz ad.

DRUHý BÁJEČNý HOTEL 
MARIGOLD
Hotel Marigold leží v indickém Jaipuru a v před-
chozím filmu se stal útočištěm trochu potrhlých 
britských penzistů. Teď už je hotel plně obsazen 
hosty a jeho manažerka i majitel chtějí své pod-
nikání rozšířit. 
USA, VB, 2014. Režie: J. Madden.
Hrají: J. Dench, M. Smith ad.

RyCHLE A ZBĚsILE 7
I  auta můžou létat. Alespoň pro nesmrtelnou 
sérii Rychle a  zběsile to platí. Její hrdinové už 
stihli prožít a přežít neuvěřitelné věci, teď však 
narazí na  nepřítele, vedle něhož všichni jejich 
dosavadní soupeři připomínají bandu dětí 
z mateřské školky. USA, 2015. Režie: J. Wan. 
Hrají: V. Diesel, P. Walker ad. 

TÁHNI DO PEKEL
Fred se po 15 letech vězení vrací ke své rodině 
do kočovnické kolonie na okraji Paříže. Mezitím 
se událo mnohé, ale jedno se nemění. Jeho bra-
tři se chystají na velkou loupež nákladu mědi. 
Francie, 2014. Režie: Jean-Charles Hue. 
Hrají: F. Dorkel, J. François 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.  ČR, 2015. 
Režie: P. Nikolaev. 
Hrají: S. Krainová, L. Vaculík ad.  

VELKÁ ŠEsTKA 
Když superměsto budoucnosti San Fransokyo 
postihne ničivá událost, přidá se mladík Hiro 
spolu se svým robotem Baymaxem k  partě 
nezkušených superhrdinů, kteří mu pomůžou 
v boji za záchranu obyvatel megapole.
USA, 2014. Režie: D. Hall, Ch. Williams.  

s TVÁŘÍ ANDĚLA
Obvinění a  soudní proces s  mladou Ameri-
čankou Amandou Knox, obviněné z  vraždy 
své britské spolubydlící v  Itálii, způsobil v  roce 
2007 mezinárodní mediální šílenství. Pří-
běh filmaře Thomase a  novinářky Simone.  
VB, Itálie a Španělsko, 2014. 
Režie: M. Winterbottom. 
Hrají: K. Beckinsale, D. Brühl ad. 

KRÁLOVA ZAHRADNICE
Královský dvůr za  doby Ludvíka XIV. byl nabitý 
vášněmi, lascivností a  nebezpečím. To se často 
ukrývalo pod sešněrovanými korzety, napudro-
vanými parukami a  bohatými krinolínami dvor-
ních dam, jež za  svými vějíři uměly zamaskovat 
nejednu špinavost.

VB, 2014. Režie: A. Rickman.
Hrají: K. Winslet, S. Tucci ad.  

LÁsKA JE DOKONALý ZLOČIN
Marc, profesor tvůrčího psaní na Univerzitě v Lau-
sanne, má pověst proutníka. Barbara je jednou 
z  řad studentek, které jeho kouzlu podlehly. 
Po  společně strávené noci dívka záhadně zmizí 
a Marc se tím nezdá býti vůbec pobouřen. 
Francie a Švýcarsko, 2013. 
Režie:  A. Laurrieu. Hrají: M. Amalric, K. Viard ad.

NOČNÍ BĚŽEC
Brooklynský gangster a  zabiják Jimmy, už zažil 
lepší časy. Nyní 55letého Jimmyho, pronásleduje 
zarputilý detektiv, který byl celých 30 let vždy 
o  krok pozadu za  Jimmym. V  poslední době se 
však zdá, že žádný hřích nezůstane bez trestu.
USA, 2015. Režie: J. Collet-Serra. 
Hrají: L. Neeson, E. Harris ad.  

ZVONILKA A TVOR NETVOR 
Další dobrodružství Zvonilky a  jejích vílích 
kamarádek. Veselá víla Chovatelka Fauna věří, že 
nelze soudit růži podle trní  a že každý živý tvor 
je v jádru dobrý. A tak se spřátelí s tvorem, který 
je podle legend známý jako tvor Netvor. 
USA, 2015. Režie: S. Loter. 

POŘÁD JsEM TO JÁ
Život světově uznávané lingvistky Alice se radi-
kálně změní poté, co je u  ní nečekaně diagnos-
tikována Alzheimerova choroba. I přes podporu 
manžela a  tří již dospělých dětí se začíná bortit 
jak její dosavadní životní styl, tak akademická 
kariéra. USA, 2014. 
Režie: R. Glatzer, W. Westmoreland. 
Hrají: J. Moore, A. Baldwin ad.

sAMBA
Samba Cissé se ze Senegalu přistěhoval do Fran-
cie a vždy se dokázal uživit. Naposledy umýval 
nádobí v  hotelu. Momentálně mu však hrozí 
vyhoštění zpět do Afriky.  
Francie, 2014. 
Režie: O. Nakache, E. Toledano. 
Hrají: O. Sy, CH. Gainsbourg ad.

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

1.–2. 19:00 LOVCI A OBĚTI,  (12), thriller, akční 104 min. 110 Kč

3. 16:30 sPONGEBOB VE FILMU: HOUBA NA sUCHU (v pá 3D)
animovaný, dobrodružný 84 min. 110 Kč

děti: 90 Kč

4. 16:30 sPONGEBOB VE FILMU: HOUBA NA sUCHU 84 min. 130 Kč
děti: 110 Kč

4.–5. 19:00 CEsTA NADĚJE, ( 12), drama, válečný, titulky 111 min. 110 Kč

7. 19:00 MĚsTO 44, ( 12), drama, válečný, titulky, ART 127 min. 110 Kč

8.–9. 19:00 DRUHý BÁJEČNý HOTEL MARIGOLD, komedie, drama, tit. 122 min. 110 Kč

11.–12. 19:00 RyCHLE A ZBĚsILE 7, (12), akční, titulky 140 min. 120 Kč

14. 19:00 TÁHNI DO PEKEL, (15), drama, titulky, ART 94 min. 100 Kč

15.–16. 19:00 VyBÍJENÁ, komedie 98 min 100 Kč

18.–19. 16:30 VELKÁ ŠEsTKA, (v so 3D), animovaný 102 min. 2D: 80 Kč
3D: 130 Kč

18.–19. 19:00 KRÁLOVA ZAHRADNICE, (12) drama, kom., romant., titulky 116 min.  110 Kč

21. 19:00 LÁsKA JE DOKONALý ZLOČIN, drama, thriller, ART 111 min. 90 Kč

22.–23. 19:00 NOČNÍ BĚŽEC, (15), akční, drama 114 min. 100 Kč

25.–26. 16:30 ZVONILKA A TVOR NETVOR , (v so 3D), animovaný 76 min. 2D: 80 Kč
3D: 130 Kč

28. 19:00 sAMBA, (12), drama, titulky, ART 120 min. 80 Kč

29. 19:00 s TVÁŘÍ ANDĚLA,  (15), drama, titulky 101 min. 110 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

KRANIOsAKRÁLNÍ TERAPIE – Lada Novotná 
8. 4. od 18:00 hod., sálek knihovny, vstupné 30 Kč
Terapie je jednoduchou metodou, která využívá jemný dotek k uzdravování 
těla jak na  fyzické, tak na psychické a mentální úrovni. Jde o harmonizaci 
pohybu tekutiny, která omývá mozek a míchu (mozkomíšní mok), uvolnění 
napětí mezi lebečními švy, mezi membránami a  tkáněmi. Lektorka vám 
představí tuto cestu ke zdraví, ke spokojenějšímu životu a k vnitřnímu klidu. 

POHÁDKOTERAPIE– sVĚT ČARODĚJNIC
10. 4. od 13:30 hod., sálek knihovny, vstup zdarma
Duben je každoročně ukončen pálením čarodějnic. Jedná se o velmi starý 
a dodnes živý lidový zvyk a zvláštní svátek. Tuto noc se lidé scházejí u zapá-
lených ohňů a slaví příchod jara. Vhodné pro děti od 5 let.  

JAK KAŠPÁREK NAPÁLIL VODNÍKA A JINé POHÁDKy 
Loutkové divadlo Klíček 
18. 4. od 15:00 hod., vstupné: 20 Kč/dospělí, 10 Kč/děti
Maňásková pohádka pro děti. Koná se v sálku knihovny. Po dobu vystoupení 
bude otevřena literární čajovna.

HIsTORIE ČEsKéHO FILMU – Ondřej Slanina
22. 4. od 18:00 hod., sálek knihovny, vstupné 30 Kč
Kinematografie v  České republice má již 117 let bohatou tradici. Přijměte 
pozvání na setkání s filmovým režisérem a autorem knihy Slavná česká fil-
mová klasika Ondřejem Slaninou, který vás provede příběhem českého filmu. 

ZUŠ R. A. Dvorského
náměstí TGM 83, Dvůr Králové n. L; www.zusdk.cz, 
ředitelka: Mgr. Iva Černá: cerna@zusdk.cz,  
tel.: 499 321 035, 
zástupkyně ředitelky: Vladimíra Matušková, DiS., tel.: 603 186 263
Otevírací doba galerie O. Gutfreunda: po–pá od 9:00 do 17:00 hod.

VERNIsÁŽ / 1. 4. v 18:00 hod., sál školy
V  sále školy proběhne vernisáž k  výstavě Mgr.  Ivany Černé a  Mgr.  Jiřího 
Holana. V programu vystoupí učitelé školy. Výstava potrvá do  20. 4. 

U NÁs 
15. 4. v 8:30 a v 10:30 hod. pro školy, 17:00 pro veřejnost, Hankův dům
S  tanečním oborem za  doprovodu hudebních skupin školy se projedete 
naším městem a jeho okolím. Celým představením vás provedou žáci lite-
rárně dramatického oboru. Výchovně zábavné představení.
Vstupné: 30 Kč/děti, 60 Kč/dospělí. Délka představení: cca 1 hod.

TŘÍDNÍ KONCERT / 16. 4. v 17:00 hod., sál školy
Na koncertě vystoupí žáci klavírního oddělení paní učitelky M. Petrášové 
a z flétnové třídy paní učitelky V. Siřišťové.

VERNIsÁŽ / 21. 4.  v 17:00 hod., sál školy
Vernisáž výstavy s  názvem „Klauni, andělé, sktřítci a  jiná havěť“ v  sále 
školy. Malující hudebník Petr Hejný, člen Stamicova kvarteta, zahraje 
i  na  violoncello. Odborným slovem vernisáž zahájí historik umění Jaromír 
Zemina. Výstava v galerii O. Gutfreunda potrvá do 18. května. 

DUBNOVý KONCERT / 23. 4. v 18:00 hod., sál školy
Koncert školy, na kterém vystoupí žáci hudebního oboru. Celým koncertem 
vás provedou žáci z oboru literárně -dramatického.

3. sLET ČAROMUZIKANTŮ A sMyČCOKOUZELNÍKŮ 
27. 4. v 17:00 hod., sál školy
Vystoupí „čaromuzikanti a smyčcokouzelníci“ ze třídy smyčcových nástrojů 
paní učitelky Jany Kovářové.

VÍTĚZsTVÍ VÁCLAVA HANKy NAD ŘEDITELsTVÍM 
sILNIC A DÁLNIC / 29. 4. v 18:30 hod., sál školy
Divadelní představení skupiny nejstarších žáků literárně-dramatického 
oboru na téma  „Rukopis královédvorský“.

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

XIV. JARNÍ VEJŠLÁPEK / 2. 4. 2015 start 9:00–11:00 hod. od DDM
Tradiční turistický pochod pro rodiče s  dětmi povede jarní přírodou lesa 
na  Podharti. Trasa bude zase trochu jiná než loni a  najdete na  ní kromě 
malého občerstvení i  pár hádanek. V  cíli připravíme oheň, na  kterém si 
budete moci opéct donesené buřtíky. Každý účastník pochodu dostane 
diplom. Akce se pořádá za každého počasí. Startovné: 15 Kč. 
Bližší informace u p. Jiřičky

BAREVNé VELIKONOCE  
2.–3. 4. (čtvrtek od 8:00 hodin až pátek do 10:00 hod.)
Tradiční akci na  velikonoční prázdniny pro děti od  6 let nabízí Jednička 
i letos. Opět se můžete těšit na celodenní program s přespáním plný tvoření 
a zábavy, který bude zaměřený zejména na velikonoční tvoření. Cena: 250 Kč  
(v  ceně je zahrnuto: oběd, večeře, snídaně, ubytovací náklady a  veškerý 
materiál). S  sebou: hygienické potřeby, spacák, pyžamo, oblečení a  obuv 
do budovy a ven, pracovní oblečení, a cca 6 vyfouklých vajíček. 
Přihlášky nejpozději do 27. března. Bližší informace u p. Černotové.

VELIKONOČNÍ BOWLING / 3. 4. od 10:00 do 13:00 hod.
Přijďte si s námi zahrát oblíbený bowling. Na turnaj jsou zváni začátečníci 
i pokročilí od 8 let. Hraje se na bowlingu v hotelu Safari v ZOO Dvůr Králové, 
tentokráte o putovní Velikonoční pohár. Přihlášky telefonicky nebo e-mai-
lem, nejpozději do 25. března, cena 70 Kč. Bližší informace u p. Kudrnovské.

DVORsKÁ JEDNIČKA / 11. a 12. 4. 
Srdečně zveme všechny milovníky tance na 11. ročník soutěžní přehlídky 
tanečních kolektivů dvojic a  jednotlivců. V  sále Hankova domu předve-
dou svá vystoupení taneční kolektivy, kluby a studia z mnoha koutů České 
republiky. Těšit se můžete na vystoupení mažoretek, orientálních tanečnic 
a  cheerleaders, v  neděli pak na  choreografie ve  stylu street dance, disco 
dance, nebo break dance. Vstupné 30 Kč. Bližší informace u p. Černotové. 
Akce se uskuteční za finanční podpory MK ČR a Královéhradeckého kraje.

MĚsTO PLNé OTÁZEK  
13. 4., start v 15:00 hod. od DDM Jednička
K Mezinárodnímu dni památek a historických sídel jsme pro všechny mladé 
zájemce z  5.–7. tříd připravili zajímavou pátrací soutěž v  centru našeho 
města. Možná při ní zjistíte, jak málo znáte jeho historii, památky i zajíma-
vosti, kolem kterých běžně chodíte. Soutěž je určena pro dvojice. Na nej-
lepší účastníky čekají zajímavé ceny a diplomy. Startovné: 20 Kč za dvojici. 
Přihlášky nejpozději do 7. dubna. Bližší informace u p. Jiřičky.

sAFARI PO sAFARI   
15. 4.,  start od brány do zoo v 8:00–10:00 hod.
Zoologická zahrada chystá i  tentokrát ve  spolupráci s  Jedničkou ke  Dni 
Země putování areálem zoo, při kterém budete procházet různými stano-
višti a odpovídat na otázky. Akce je určena zejména školním i jiným kolekti-
vům. Mnohé se dozvíte a na konci vás čeká také odměna. Startovné 20 Kč. 
Bližší informace u p. Jiřičky.

PUTOVÁNÍ HIsTORIÍ / 16. 4. 
Vracíme se k akci, která měla v  loňském roce mezi školami velký úspěch. 
Pojďte s námi nahlédnout do historie, vydat se do dob rytířů, hradů… Chys-
táme pro vás jednotlivá stanoviště, kde se dozvíte mnohé o dobách dávno 
minulých, prohlédnete si třeba repliky zbraní a zbroje, zhlédnete šermířské 
vystoupení… Cena: 15 Kč. Bližší informace u p. Jiřičky.

DEN ZEMĚ s JEDNIČKOU / 21.–23. 4. 
Pro školy i další kolektivy chystáme ke Dni Země sérii akcí – přednášky, bri-
gády, soutěže. Bližší informace u p. Jiřičky.

VýsTAVA O NEJHEZČÍ POŠTOVNÍ ZNÁMKU A DOPIs 
ZEMI / 21.–23. 4. od 9:00 do15:00 hod.
Přijďte si do  DDM prohlédnout výtvarné návrhy na  poštovní 
známku s  tématem Květiny a  Dopis Zemi, které vytvořily do  výtvar-
ných soutěží ke  Dni Země 2015 děti z  Královédvorska. Vstupné 5 Kč.   
Bližší informace u p. Kudrnovské.

Pokračování na str. 4
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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.

MAsÁŽE V ŽIRAFCE/pondělí 13. 4. od 10:00-12:00 hod.
Zveme vás na setkání s masérkou pí. Pavlínou Mrkvičkovou, která nás bude 
opakovaně navštěvovat a seznámí nás s veškerými informacemi na téma 
masáže. Vysvětlí nám,proč jsou masáže užitečné, praktické ukázky masáží, 
co znamená pojem „spirální mobilizace“, jednoduché protahovací cviky při 
bolestech hlavy, krční páteře, zad. Vstup: 30 Kč. 

ŽIRAFČINA PORADNA / čtvrtek 16. 4. 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 poví-
dání na  téma „Kroužky pro děti 1-7 let“. Myslíte,¨že vaše dítě potřebuje 
zábavu, že se doma nudí? Zaplatili jste kurzy angličtiny, taneční kroužek 
atd. a teď tam nechce chodit? Přijdte si popovídat o vhodných aktivitách 
pro předškolní 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.

Chtěla bych velmi poděkovat svým kolegyním současným i bývalým 
za obrovskou pomoc s Jarním bazárkem. Jana Vávrová

UPOZORNĚNÍ
Prosíme maminky na mateřské dovolené o spolupráci v našem mateřském 
centru. Více informací naleznete na naše webu nebo osobně.

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

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

ELECTROsWING MAFIA NIGHT
3. 4. od 20:00 hod., vstupné: zdarma
Další pokračování této Electroswing party. Těšit se můžete na  stylovou 
a atraktivní hudbu 20. a 30. let převlečenou do moderního kabátu. 
Zahrají: Kump B2B Mejdan, Breakz85.

ZAKÁZANý OVOCE & MOTHER´s ANGELs 
4. 4. od 21:00 hod., vstupné: 150 Kč; 130 Kč/studenti
Populární klubová kapela zahraje speciální akustický set. Jako support si 
s sebou přiveze kapelu Mother´s Angels.

LIVE ACOUsTIC / 8. 4. od 19:00 hod.
Pravidelný akustický večer s živou hudbou.

MR.COCOMAN & THE sOLID VIBEs  
10. 4. od 21:00 hod., vstupné: 130 Kč; 100 Kč/studenti
COCOMAN (Adam Lanči) je zpěvák, producent a  písničkář. První kapelu 
„Vokokos“ založil v  roce 2001. V  roce 2006 založil doprovodnou kapelu 
Solid Vibes, se kterou odehrál řadu koncertů v Česku i zahraničí, zůčastnil se 
několika soutěží a dvakrát reprezentoval českou reggae scénu na festivalu 
Rototom Sunslash. V  roce 2013 vydává svojí první sólovou dlouhohrající 
desku s kapelou Solid Vibes – „Zázraky“. 

XAVIER BAUMAXA & EM RUDENKO 
11. 4. od 21:00 hod., vstupné: 150 Kč; 130 Kč/studenti
Xavier Baumaxa  k  nám zavítá v  doprovodu nonkomrofního ukrajinského 
básníka a alkoholika Em Rudenko v komponovaném večeru písní a recitace.
Xavier Baumaxa je buránek regionálního charakteru, se stále větším geo-
grafickým a mezigeneračním přesahem. Své písně skládá zpravidla při růz-
ných rytmických činnostech jako je: sekání dříví, máchání křovinořezem, 
chůze v terénu, plavání kraulem či naznak, zatloukání hřebíků atd.

LIVE ACOUsTIC / 15. 4. od 19:00 hod.
Pravidelný akustický večer s živou hudbou.

DK BLUEs BLOCK – CARVIN JONEs BAND (UsA) 
17. 4. od 21:00 hod., vstupné: 200 Kč; 150 Kč/studenti
Mladý a divoký CARVIN JONES se narodil v Texasu, kvůli hudbě žije v Ari-
zoně, časopis Guitar Magazine ho zařadil 50 nejvlivnějších kytaristů světa, 
Eric Clapton ho považuje za  velký kytarový příslib.  Carvin Jones  hraje 
na kytaru, jak by dneska asi hrál Jimi Hendrix – netradičně, divoce a spon-
tánně. Ze svého otlučeného Fendera a zdvojených Marshallů doluje zvuky, 
které tam vůbec nemají být. Léto tráví v Evropě hraním na bluesových festi-
valech, např. Pokey Hole (UK), Skegness Blues (UK), Warenpoint (Irsko).

DéKá Bass VINyL EDITION
18. 4. od 21:00 hod., vstupné: 60 Kč; 50 Kč/studenti
Tradiční D´n´B párty s Dvorských DK-DJ´s tentokrát v čistě vinylovém soundu.

JAZZ´IN LIVE 
22. 4. od 19:00 hod.
Pravidelný Jazzový večer s živou hudbou

CéMUR ŠÁMUR, IMPREGNACE, THE PARTIsAN  
24. 4. od 21:00 hod., vstupné: 100 Kč; 80 Kč/studenti
Koncert kapely Cémur Šámur a spřízněných kapel. Cémur Šámur tvoří origi-
nální a svébytnou muziku. Nesnaží se lidem sdělovat nějaká moudra. Prostě 
se jen baví.

ELECTRUM MAGICUM + COLORsOUND  
25. 4. od 21:00 hod., vstupné: 90 Kč; 70 Kč/studenti
Živé vystoupení kapely Electrum Magicum a dnb party – začátek v odleh-
čené podobě bude převážně o bubnech a zvucích, následovat bude samotný 
koncert Electrum Magicum a zbytek večera obstarají Dj´s z ColorSound.

EKO MÓDNÍ PŘEHLÍDKA / 22. 4. od 16:00 hod.
Chceš si vyzkoušet být módní návrhářkou či modelkou? Ulehči trochu 
matičce Zemi a vyrob si šaty z recyklovatelného materiálu a pojď se v nich 
předvést na naše molo, nebo udělej modelku z kamarádky. Pokud jsi jen 
zvědavá/ý a chceš si zkusit být členem poroty, přijď se na tyto modely podí-
vat a ohodnotit. Nejlepší model získá letní šaty na míru od profesionální 
švadleny Petry Sejtkové. Zápisné modelky 20 Kč, návštěvník 10 Kč.
Bližší informace u p. Pospíšilové.

NOCUJEME NA HRADĚ III / 24.–26. 4.
Víkend ve  srubu na  zřícenině hradu Kumburku u  Nové Paky je nejen 
pro milovníky historie. Čeká vás táborák s  opékáním buřtů, noční hra 
a  několik soutěží, posezení při svíčkách i  trocha „výtvarna“, jehož výsled-
kem bude „obrazová galerie strašidel“ v  hradním sklepení. Cena 370 Kč.  
Přihlášky nejpozději do 20. dubna. Bližší informace u p. Jiřičky.

ČARODĚJNICKé OPEKÁNÍ BUŘTŮ / 29. 4. od 16:30 hod.
Přijďte v  předvečer čarodějnic na  zahradu do  Jedničky posedět u  ohně, 
opéct buřta, zazpívat či jen poslechnout písně doprovázené kytarou. Malé 
i velké čarodějnice a čarodějové jsou vítány a mohou si zasoutěžit a užít 
magickou zábavu. Nejen pro rodiny s dětmi. Vstupné dobrovolné. 
Bližší informace u p. Pospíšilové.

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN
15.–16. 5. Noc na hvězdárně – program s přespáním na Hvězdárně v Úpici 
16. 5. Prima hrátky v Jedničce – 5. ročník velké zábavní akce plné workshopů 
20. 5. Kuličkiáda – 8. ročník sportovní soutěže ve cvrnkání kuliček
23. 5. Turnaj Špuntů – šachový turnaj pro nejmladší hráče
28. 5. Znalec rostlin – přírodovědná soutěž v poznávání rostlin
29. 5. Den dětí
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Už jste viděli hrabáče? ZOO Dvůr Králové otevřela jeho novou expozici.

Tátové čtou dětem
Svaz knihovníků a  informačních pracovníků České republiky (SKIP) a Liga 
otevřených mužů (LOM) v  lednu zahájily společnou kampaň na podporu 
čtení „Tátové čtou dětem“. Kampaň vyvrcholila během března – měsíce čte-
nářů, kdy knihovny tradičně oceňují své nejlepší čtenáře. Letos se oceně-
nými stali tátové. 
Součástí kampaně pro rok 2015 jsou i  knižní záložky s  Milanem Cajsem 
z kapely s příznačným názvem „Tata Bojs“. Záložky vydal SKIP ve spolupráci 
s Ligou otevřených mužů. Záložka obsahuje 7 zpráv pro táty, kteří chtějí číst 
dětem. Výsledky výzkumů ukazují, že více než polovině dotázaných dětí čte 
nejčastěji knížku jejich maminka (58 %), na druhém místě byla jmenována 
babička (19 %) a jako čtoucího tatínka označilo pouze 16 % z dotazovaných 
dětí. Na druhou stranu platí, že děti, kterým četli tátové, mají velmi pozitivní 
vztah ke čtení. Čtením se svým dětem přibližujeme, a  tátové by tak měli 
této příležitosti využívat mnohem častěji.
V Městské knihovně Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem (MěK Slavoj) jsme 
apelovali převážně na děti, aby nominovaly svého tatínka, se kterým spo-
lečně prožívají prostřednictvím knížek nejedno dobrodružství. K vyhodno-
cení jsme obdrželi celkem 49 obrázků – nominací ze ZŠ Schulzovy sady, ZŠ 
Podharť, ZŠ Strž, ZŠ 5. května a z Léčebny zrakových vad a 2 slovní nomi-
nace. Za  všechny moc děkujeme. Slavnostní vyhlášení a  předání cen se 
uskutečnilo v sálku knihovny ve čtvrtek 12. března v 16:00 hodin na akci 
Tátové čtou dětem, maminkám vstup povolen. 
Titul Táta čtenář byl udělen třem nominovaným. Za  slovní nominace byl 
oceněn Dušan Kubica, který předčítá své dceři Anetce, a pan Mitiska, který 

své tříleté dcerce nejen procítěně předčítá, ale také vypráví pohádkové 
příběhy dcerkou nazvané „pohádky z pusy“. Z obrázkových nominací jsme 
vylosovali a titul Táta čtenář tak obdržel Radek Spatzier nominovaný dce-
rou Adélkou z  1. B ZŠ Schulzovy sady. Všechny obdržené nominace jsou 
vystaveny v oddělení pro děti.

Foto a text: 
Mgr. Marta Staníková, MěK Slavoj

Jedním z  nejzajímavějších afrických zvířat je hrabáč. ZOO Dvůr Králové se 
v sobotu 28. února stala druhou zoologickou zahradou v České republice, kde 
ho můžete vidět. V pavilonu Africká savana má hrabáč novou expozici, která 
zvenku připomíná africkou chýši. 

Expozici slavnostně otevřel ředitel zoo Přemysl Rabas, starosta města Dvůr 
Králové nad Labem Jan Jarolím s rodinou a adoptivní majitelé hrabáče, kteří 
přispěli na  jeho chov – pan Musil z  Hradce Králové a  sourozenci Kryštof, 
Matyáš a Tadeáš Hrubý. K druhým narozeninám dostal hrabáč dort ozdo-
bený živými červy. 
Hrabáči jsou v  zoologických zahradách málo chovanými zvířaty. Novou 
expozici dostal samec Eko jako dárek k druhým narozeninám, které právě 
ten den oslavil. Eko k nám přišel ze zoo Jekatěrinburg, původně byl vedený 
jako samice. U hrabáčů je ale zjišťování pohlaví velmi obtížné, provedené 
genetické testy teď ukazují spíše na samce. Až bude jeho pohlaví defini-
tivně určeno, budeme shánět druhého jedince zvíře do páru a snad se nám 
podaří hrabáče v budoucnosti i rozmnožit.
Hrabáč má zavalité tělo velikosti menšího prasete, s nápadně dlouhým 
rypákem a  velkýma ušima. Jako tvor s  převážně noční aktivitou prospí 
hrabáč větší část dne, v  noci shání potravu. I  když jsou hrabáči úplně 
jiným samostatným druhem, způsobem života nejvíce připomínají mra-
venečníky. Hlavní potravu hrabáčů tvoří termiti, které chytají pomocí 
dlouhého lepkavého jazyka. Hrabáč si dokáže silnými končetinami 
s  mohutnými drápy hloubit nejenom doupata na  spaní, ale rozhrabat 
i pevná termitiště.

Foto a text: 
 Jana Myslivečková, tisková mluvčí

V úterý 24. března jsme si připomněli 116 let od narození R. A. Dvorského 
– českého hudebního skladatele, kapelníka, klavíristy, zpěváka, herce 
a nakladatele. Kromě slavnostního položení věnců k hrobu R. A. Dvorského 
na místním hřbitově slavíme tento den již tradičně jedním z koncertů festi-
valu Dny R. A. Dvorského, který se ve Dvoře koná již 21 let. 
V prvním festivalovém večeru se letos představil Pilsner Jazz Band a nové 
seskupení Prima Time Voice. Druhý večer patřil dvěma big bandům. Pardu-
bickému JK Bandu a Big Bandu Chrudim, jehož vystoupení diváky uchvátilo. 
Orchestr je sice amatérským tělesem, ale svoje kvality předvedl na úrovni 
profesionálů. Ačkoliv hvězdou večera měla být a určitě se jí stala zpěvačka 
Dasha (na fotografii vpravo), kterou si zmíněný big band zve na své kon-
certy, zpěvačka Inka Kořínková, která je stálou členkou orchestru, nezůstala 
v jejím stínu. Naopak. V jejím podání zazpívaná ústřední píseň z muzikálu 
Chicago (All That Jazz) vrátila diváky do  zlaté doby jazzu a  swingu a  je 
škoda, že právě tuto píseň si nezazpívala s Dashou společně.  

Foto a text: 
Ing. Kateřina Sekyrková

Na 21. ročníku festivalu Dny R. A Dvorského zazpívala také Dasha
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Pod záštitou starosty města pana Adamce se v  sobotu 21. února v  trut-
novské sportovní hale konal již čtvrtý ročník Velké ceny v karate mládeže 
a dospělých, kterého se zúčastnilo celkem 240 soutěžících z 26 klubů České 
republiky a Polska.
Vzhledem k probíhajícím jarním prázdninám okresu Trutnov se do Trutnova 
vypravilo pouze 9 soutěžících královédvorského oddílu, a tak v soutěžích kata 
zachraňovali čest klubu hlavně dospělí. Regina Plašilová vystoupala na bron-
zový stupínek mezi ženami po několika jednoznačných výsledcích 5:0 v  její 
prospěch. Ve stejné kategorii přidala Petra Punnerová dělené páté místo. 
Klání ve  sportovních zápasech kumite přineslo medailové ohodnocení 
i dalším účastníkům královédvorské výpravy. Tomáš Höfer vybojoval v kate-
gorii mladších žáků krásné druhé místo, Jan Dostál obsadil bronzovou 
příčku v kategorii mužů nad 18 let. 
Nejvíce se ale dařilo opět děvčatům – Petra Punnerová si odvezla zlato 
ve své kategorii a své stabilní výsledky podpořila bronzem z kategorie bez 
rozdílu hmotnosti. 
Nejúspěšnější královédvorskou závodnicí co do  počtu medailí se stala 
Regina Plašilová, která ke stříbru ve své váhové kategorii přidala ještě bronz 
v kategorii bez rozdílu hmotnosti. Završila tak svou sbírku z  této soutěže 
na celkový počet 3 medailí, čímž opět potvrdila stoupající výkon po pře-
stupu do královédvorského oddílu. 
Díky všem těmto výsledkům se klub Karate Do Dvůr Králové nad Labem 
umístil na výborném devátém místě v celkovém hodnocení. Našim úspěš-
ným medailistům gratulujeme a  všem zúčastněným děkujeme za  repre-
zentaci klubu i města Dvůr Králové.

Petr Kocmánek

Velká cena Trutnova v karate

Angeles Dance Group 
má opět medaile
Tak už nám to začalo. Dne 14. března jsme se v Chrudimi zúčastnili první 
soutěže – Taneční skupina roku; regionální kolo. Bylo to, jako vždy na první 
soutěži, hektické, ale výsledek stál za to. Děti v nejmenší věkové kategorii 
vybojovaly stříbro, starší děti také stříbro, juniorky jedno zlato a jedno stří-
bro a dospělí stříbro. Během následujícího týdne jsme vše ještě vyladili a už 
jsme mohli vyrazit v sobotu 21. března na soutěž do Hradce Králové, ten-
tokrát na regionální kolo CDO. Nervozita již nebyla tak veliká a výsledky se 
dostavily. Nejmenší děti vybojovaly ve veliké konkurenci stříbro, starší děti 
zlato a stříbro, juniorky stříbro a zlato a dospělí stříbro. Děti si odvezly plno 
zážitků a trenérky spoustu věcných připomínek, ale i nějakou tu pochvalu 
od odborné poroty. Za měsíc vyrážíme na zemské kolo a už teď se těšíme!

Eva Žižková

V úterý 3. března 2015 se na Zálabí ve Dvoře Králové nad Labem uskuteč-
nil již 6. Společenský ples pro osoby s mentálním postižením s rekordním 
počtem téměř 300 zúčastněných.
Pozvání na tuto akci přijalo 206 tanečníků se svými doprovody z 16 zařízení 
a z rodin. Je vidět, že zájem o tuto akci každoročně stoupá, proto jsme v letoš-
ním roce byli nuceni z kapacitních důvodů některé zájemce i odmítnout.
K  tanci a  poslechu nám zahrála, stejně jako v  minulých letech, kapela 
RIVIERA z Ústí nad Labem. A ta ani letos nezklamala. Kromě skvělé muziky 
nabídli účastníkům i možnost zazpívat si s nimi na pódiu. A že tuto možnost 
mnoho lidí využilo. Přivezla nám i svá CD, která jsme při prezentaci rozdali. 
Kromě toho každý tanečník dostal lístek se „štěstíčkem“, díky němuž vyhrál 
drobný dárek.

Podle reakcí všech zúčastněných se úterní odpoledne vydařilo a za pořa-
datele mohu říci, že se již těším na další akci a věřím, že bude také úspěšná.

Foto a text: Mgr. Petra Punnerová 

6. Společenský ples pro osoby 
s mentálním postižením

Královédvorský Sokol v březnu
Dne 8. března se konalo dlouho očekávané setkání sokolských tábor-
níků. V nedělním krásném slunečném odpoledni našlo do sokolovny cestu 
padesát dětí a přes dvacet dospělých a instruktorů. 

Táborníci byli rozděleni na tři skupiny podle věku. Zahráli si různé zábavné 
hry, zaskotačili si na trampolíně a vyrobili netradiční záložky do knížky. Bylo 
odhaleno téma letošního tábora – „Hvězdná brána“. 
Odpoledne rychle uteklo, a tak nezbývá, než se těšit na tábor, který začíná 
11. července a je již plně obsazen. Do té doby samozřejmě čeká táborníky 
ještě mnoho společně prožitých chvil při trénincích a na závodech. 
První závody čekaly mladé sokoly hned následující týden, kdy jsme posta-
vili na  start plaveckého župního přeboru téměř čtyřicet závodníků. Ti 
vybojovali celkem šest titulů přeborníka župy, čtyři stříbrné a pět bronzo-
vých medailí. Titul župního přeborníka vybojovali P. Holubec, T. Mědílková,  
S. Rajsner, S. Erbenová, J. Mikyska a L. Drábek, stříbrné medaile přidali M. Flégl,  
B. Hysková, J. Kortan a J. Sixtová a bronz V. Vovsová, J. Schreiber, O. Schrei-
ber, A. Rutrlová a M. Voves.
Ještě týž den po odplavaném závodu stihlo šest našich gymnastů zasáhnout 
do okresního přeboru AsPV OPEN, který pořádal gymnastický oddíl Loko-
motivy Trutnov. V kategorii mladších žáků II. mezi jedenácti závodníky zvítězil  
J. Grus před O. Schreiberem. Na 4. místě skončil S. Rajsner, 7. místo obsadil  
J. Flégl, 8. A. Paták a 9. J. Kortan.
Pěkný závod připravili cvičitelé pro žactvo a dorost z oddílů sportovní vše-
strannosti, gymnastiky a atletiky. Závod v překážkové dráze absolvovalo 
úctyhodných 85 závodníků!  Všem závodníkům blahopřejeme k dosaženým 
výsledkům a přejeme hodně štěstí do dalšího závodění.

Foto a text:  Mgr. Pavlína Špatenková

Trojice závodníků Sokola 
Dvůr Králové odjela v  sobotu 
21. března do  Odolene Vody 
k  prvnímu letošnímu závodu. 
Celkem se zúčastnilo na šede-
sát závodníku z  pěti českých 
oddílů. Závodníci si zde 
vyzkoušeli nové sestavy pro 
Český pohár. Z  naše oddílu 
se zúčastnili Josef Drtina, Erik 
Motal a  Anna Vodehnalová 
(na  fotce zleva). Všichni naši 
závodníci obsadili ve své kate-
gorii první místo. 
Gratulujeme!

Foto a text:  Jaromír Bek

Zlato pro místní skokany 
na trampolíně
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Na Svatebním Expu nechyběla ani přehlídka spodního prádla

XIX. ples absolventů gymnázia

Letošní druhý ročník Svatebního Expa Dvůr Krá-
lové nad Labem 2015, který se konal ve čtvrtek 
26. února v Hankově domě, se vydařil na výbor-
nou. Představilo se zde mnoho – především 
místních – partnerů z  oblasti gastronomie 
a  pohostinství, módy, floristiky, kadeřnictví 
a dalších. 
Na  pódiu před očima diváků proběhla pro-
měna na  maškarní bál (foto vlevo), barmanská 
show v podání studentů SŠIS, módní přehlídky 
svatebních a  společenských šatů (foto vpravo), 
módy pro maminky a nově i spodního prádla. 
Všem partnerům akce děkujeme za  spolupráci 
a všechny srdečně zveme na příští ročník. 

Eva Ježková a Blanka Šormová
Foto: archiv Expa

V  sobotu 28. února 2015 začali již před dva-
cátou hodinou přicházet do  Hankova domu 
slavnostně naladění absolventi královédvor-
ského gymnázia z  nejrůznějších maturitních 
ročníků, aby se zúčastnili svého tradičního, 
již XIX. plesu. Jako každým rokem předchá-
zela plesu důkladná příprava, pomocníci z řad 
studentů věnovali mnoho hodin svého vol-
ného času, pomáhali i  na  samotném plese. 
Většinu předchozích ročníků plesu, stejně 
jako ten letošní, organizoval Klub NATURA, 
přírodovědné občanské sdružení se sídlem 
na královédvorském gymnáziu. Hudbu k tanci 
i  poslechu zajistila k  všeobecné spokojenosti 
hudební skupina Jari Kurri Band, účastníci 
plesu zhlédli i čtyři krásná předtančení. Taneč-
níci Tomáš Chovanec, student 4.C našeho 
gymnázia, s partnerkou Dorotou Doležalovou 
z Hradce Králové předvedli v prvním předtan-
čení tři latinskoamerické tance (sambu, čaču 
a  rumbu), v  druhém pak tři standardní tance 
(waltz, valčík a slowfox). Všichni pak byli velice 
zvědaví na  slibované předpůlnoční překva-
pení. Na  potemnělý parket nastoupily dvě 
postavy zahalené do velkých stříbrných křídel 
a  předvedly velice originální orientální tanec. 
Jednou z  tanečnic byla naše loňská matu-
rantka Kateřina Krupková, v  druhé tanečnici 
poznali překvapení diváci profesorku místního 
gymnázia. Káťa pak přidala ještě neméně zají-
mavý tanec se dvěma šavlemi.

I na letošním plese byla dodržena důležitá tra-
dice – evidence docházky. V předsálí měl každý 
absolvent milou povinnost se nahlásit u stolu 
se seznamy jednotlivých maturitních ročníků 
a jeho účast byla zaznamenaná. 
Po  22. hodině byla docházka vyhodnocena, 
třídy s nejvyšší účastí byly vyhlášeny a vítězové 
obdrželi chutnou odměnu – čerstvě vyrobené 
chlebíčky. Letos se na  třetím místě s  počtem 
sedmi spolužáků umístila třída 6. C, matu-
ritní ročník 2009, třídní učitelka Yveta Šecová. 
Na druhém místě s počtem osmi spolužáků se 
umístily dvě třídy, třída 6. C, maturitní ročník 
2010, třídní učitel Stanislav Ježek, a třída 6. C, 
maturitní ročník 2014, třídní učitel Ivo Rejchrt. 
Z vítězství se s počtem 11 spolužáků radovaly 
hned dvě třídy, třída 6. C, maturitní ročník 
2008, třídní učitelka Adéla Petrová, a  třída 4. 
A, maturitní ročník 2010, třídní učitelka Dana 
Dalibabová.
Příští rok se koná jubilejní dvacátý ročník 
plesu absolventů královédvorského gymnázia, 
datum je již určeno, těšíme se na vás v sobotu 
20. února 2016, opět v  Hankově domě. Dou-
fáme, že se na plese setkáme jak s pravidelnými 
účastníky, tak i  s  těmi, kteří si cestu na  tento 
ples ještě nenašli, a  že opět spolu prožijeme 
krásný večer s  nezaměnitelnou přátelskou 
atmosférou.

RNDr. Jana Dobroruková

Pozvánka na Vítání jara v Podkrkonoší 
Přijďte s  námi v  sobotu 2. května 2015 přivítat 
letní turistickou sezonu! Pro návštěvníky je při-
praveno hned několik akcí, které budou pro-
pojeny autobusovou dopravou. Na  Zvičině je 
připravena akce Otevírání sezony na  Zvičině 
a v odpoledních hodinách bude dobíhat závod 
Běh na Zvičinu, akce v hotelu Pod Zvičinou bude 
zaměřena především na  gastronomii a  regio-
nální produkty a na Kuksu vás čeká ochutnávka 
Májového vína! 
Otevíráme sezonu na Zvičině! 
Na vrchu Zvičiny bude připraven bohatý program 
pro malé i  velké návštěvníky. Během programu 
bude vyhlášeno téma již tradiční Fotosoutěže 
Podkrkonoší. Pro potěšení i  tanec bude hrát 
kapela NOU BEND, na chuť i pro potěchu budou 

prodejní stánky nabízet regionální výrobky. Kos-
tel sv. Jana Nepomuckého bude volně přístupný. 
Více na www.podkrkonosi.eu. 
Májové víno na Kuksu 
První akcí pro širokou veřejnost v nově otevře-
ném Hospitalu Kuks bude tradiční jarní „Májové 
víno na Kuksu“. Občanské sdružení SIDURI, které 
je hlavním pořadatelem, chce připravit jednak 
pochůzkovou degustaci, při které budou moci 
návštěvníci okoštovat řadu vinných vzorků 
nejen z  vinařské oblasti Čechy, ale i  z  dalších 
vinařských oblastí, podívat se do  zrekonstruo-
vaných prostor Galerie českých vín a  zúčastnit 
se i odpolední řízené degustace vín s odborným 
výkladem. Podrobnější informace k  programu 
se zájemci včas dozvědí na www.siduri.cz. 

Akce v hotelu Pod Zvičinou 
Za regionálními specialitami se vydejte do hotelu 
Pod Zvičinou, kde na  vás bude čekat od  11:00 
hodin akce Festival regionálních produktů 
východních Čech. Můžete se již teď těšit na kuli-
nářské speciality Podkrkonoší i  dalších oblastí, 
tvořivé dílny, stříhání oveček, hudební doprovod, 
divadlo pro děti atd.  Pro všechny, kteří si chtějí 
hrát, je připraven Podzvičinský QUEST neboli 
„hledačka“ – hra pro všechny generace. Nudit se 
nebudou ani nejmenší návštěvníci, pro které zde 
bude stezka Dráčka Zvičináčka nebo Skřítkové 
a  víly. Děti nezklame ani skákací hrad, trampo-
lína, vnitřní dětské hřiště s prolézačkami a bazén-
kem s míčky, mini farma domácích zvířátek. 
Více na www.hotelpodzvicinou.cz.

Moderátorský 
kroužek z Jedničky 
slaví úspěchy
Dne 5. března se v  České Lípě konala soutěž 
Mladý moderátor, tentokrát na téma sport. Trio 
odvážlivců z  našeho moderátorského kroužku, 
konkrétně Barbora Horáková, Matěj Pavelka 
a Lukáš Rejl, se vydalo, aby si vyzkoušelo mode-
rování před opravdovým publikem a taky před 
odbornou porotou, jejímž předsedou byl letos 
sportovní komentátor Vojtěch Bernatský. 
V  prvním kole měli soutěžící minutu na  to, aby 
předali porotě a  publiku jakoukoli informaci 
týkající se sportu. Mohli k  tomu využít televizní 
či rozhlasovou reportáž, rozhovor, komentování 
videa, prezentaci atd. Nejlepší tři z  každé kate-
gorie pak postoupili do  druhého kola, kde se 
hodnotila jejich schopnost improvizace. Všichni 
soutěžící museli trefně okomentovat video bez 
zvuku, které bylo náhodně vybráno. Poté si vylo-
sovali jednoho z porotců a vedli s ním rozhovor. 
Aby to však nebylo tak jednoduché, porotci 
na okamžik pozbyli své identity a transformovali 
se v  nějakého slavného sportovce.  Nejlépe se 
s  všemi soutěžními úkoly vypořádal Lukáš Rejl. 
Porotou byl výborně bodově ohodnocen a ve své 
kategorii 6.–7. tříd obsadil první místo. Tímto mu 
gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Jiří Rejl, DDM Jednička
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