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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.

FESTIVAL MUZEJNÍCH NOCÍ: ZE ŽIVOTA HMYZU
sobota 23. 5. od 20:00 do 23:00 hod., prostory muzea, vstupné: 10 Kč
Městské muzeum se zapojí do Festivalu muzejních nocí akcí Ze života hmyzu. 
Ve spolupráci s královédvorským gymnáziem bude připravena netradiční pro-
hlídka muzejních prostor spolu se zajímavými úkoly. 

BUDDHISMUS V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ 
4. 5., od19:00 do 21:00 hod., přednáškový sál v budově Špýcharu
Přednáška Pavla Fidlera, učitele buddhismu Diamantové cesty. Buddhismus 
a  meditace mohou vnést více prostoru také do  mysli Evropana. Metody 
starší více než 2500 let mění naše prožívání a jsou svou úplností a otevře-
ností jedinečné. Vstupné: 80 Kč/dospělí; 60 Kč/děti, studenti, důchodci.

Z POPELNICE DO LEDNICE
14. 5. od 18:00 hod., přednáškový sál v budově Špýcharu
Promítání filmu Valentina Thurna o našem znepokojivém vzahu k potravi-
nám a obrovském plýtvání a zároveň hledá možnosti, jak tuto situaci zlepšit.

LOUTKOVÉ POHÁDKY PRO NEJMENŠÍ 
V přednáškovém sále v budově Špýcharu v podání divadélka ZVONEČEK.
POTOPENÝ ZVON / neděle 3. 5. od 16:00 hod.
KAŠPÁREK A ČAROVNÝ POKLAD ŽELEZNÉHO RYTÍŘE
neděle 17. 5. od 16:00 hod.

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

KRÁLOVÉDVORSKÝ MAJÁLES 
1. 5. , náměstí T. G. Masaryka
9:30 hod. Studentský majáles – vystoupí žáci ZUŠ R. A. Dvorského 
a studenti gymnázia Dvůr Králové nad Labem. 
14:00 hod. Ewa Farna
16:00 hod. POLETÍME? – originál banjo punk future jazz v  turbošanso-
novém duchu

PODKRKONOŠSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR 
Slavnostní koncert u příležitosti 70. výročí konce 2. sv. v.
10. 5. od 18:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 80 Kč
Sedmdesátičlenné amatérské těleso za  Semil řídí Garaziano San-
vito. Zazní skladby P.  I. Čajkovského a  Dvořákova „Novosvětská“.  
Od  16:00 hodin – ukázky historické vojenské techniky a  uniforem Klubu 
vojenské historie Feldgendarmie a  Vojensko-historického muzejního 
spolku Trutnov.

TANČÍRNA / hra v předplatném
12. 5. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 420, 400, 380 Kč
Taneční kavárna – místo, kde se potkávají lidé různého věku i charakteru, 
aby zapomněli na starosti každodenního života. Z osamělých duší se stávají 
páry, z lidí ještě včera cizích, partneři nebo milenci.
Hrají herci Divadla Radka Brzobohatého: Karel Hábl / Jan Révai, Petr Vág-
ner / Ondřej Brzobohatý, Petr Oliva, Pavlína Mourková, Hana Gregorová, 
Dagmar Čárová a další.

BROUK PYTLÍK
14. 5. od 8:30 a 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 50 Kč
Výpravný pohádkový písničkál na motivy příběhů Ondřeje Sekory v podání 
herců Docela velkého divadla Litvínov.
Představení pro děti MŠ a I. ročníků ZŠ.

JARNÍ KONCERT PĚVECKÉHO SBORU ZÁBOJ 
424. koncert KPH
19. 5. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 100 Kč 
Opera a  oratorium aneb Hudba příběhů. Účinkuje pěvecký sbor Záboj, 
sbor KRKONOŠSKÉ COLLEGIUM MUSICUM Trutnov a  soubor historických 
nástrojů CONSORT F. A. G. V. S. Jaroměř.

JAZZ BEZ HRANIC 
21. 5. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 120 Kč
Big Band Hraběte Šporka – ZUŠ Jaroměř 
GEORGIA COLLEGE BIG BAND – USA

„NEŘÍKEJ HOP, DOKUD NEŘEKNEŠ HIP”
29. 5. od 18 hod., sál Hankova domu, vstupné: 50 Kč
Celkem 70 členů taneční skupiny Attitude Dvůr Králové n. L. vám zatančí 
mix choreografií ve stylech street dance. Uvidíte tanečníky ve věku od 4 let 
až po dospělé.  

SLUHA DVOU PÁNŮ / Carlo Goldoni
31. 5. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 150, 130, 110  Kč
Hrají herci Divadelního spolku AMADEUS Karla Hockera Praha – Kobylisy.
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Kino Svět www.kino-svet.cz nebo tel.: 499 320 403 
e-mail: kino.svet@tiscali.cz

OVEČKA SHAUN VE FILMU
Každý den na  farmě plyne ve  stejném rytmu, 
Shaun musí poslouchat, co farmář nařídí. Jak jen 
mít jeden jediný den volna? To chce pořádný plán.
VB, Francie, 2015. Režie: M. Burton, R. Starzak.

JE PROSTĚ BÁJEČNÁ
Komedie plná zmatků. Isabel je lehká holka a nej-
starší profesí se snaží našetřit, aby se mohla stát 
herečkou. USA, 2015. Režie: P. Bogdanovich.
Hrají: I. Poots, J. Aniston  ad.

DIPLOMACIE
25. srpna 1944 Spojenci vstupují do Paříže. Krátce 
před úsvitem se německý vojenský místodržitel 
chystá vyhodit do  povětří hlavní město Paříž. 
Francie, Německo, 2014. Režie: V. Schlöndorff.
Hrají: N. Arestrup, A. Dussollier ad.

NEUTEČEŠ
Jaké by to bylo, kdyby vás po  nezávazném 
sexu místo výčitek svědomí začaly pronásledo-
vat podivné démonické přízraky? USA, 2014.
Režie: D. R. Mitchell. Hrají: M. Monroe,  
K. Gilchrist ad.

ČAROVNÝ LES
Moderní zpracování pohádek bratří Grimmů, kde 
se protínají příběhy hned několika z nich. Ukazuje, 
jaké důsledky mají přání a poslání jejich postav. 
USA, 2014. Režie: R. Marshall. 
Hrají: M. Streep, E. Blunt ad.

GHOUL
Trojice filmařů se vydává na Ukrajinu s cílem nato-
čit unikátní dokument o místě, kde došlo za velmi 
podivných okolností ke  kanibalismu. ČR, 2015. 
Režie: P. Jákl ml. Hrají: J. Armour, J. Isabella ad.

PROTI PŘÍRODĚ
Cesta do drsné norské krajiny a do hlavy Martina, 
mladého otce a manžela, který vyráží sám do hor 
a my slyšíme jeho necenzurované myšlenky. 
Norsko, 2014. Režie: O. Giæver. 
Hrají: O. Giæver, M. M. Solem ad.

EX MACHINA
Dva muži a  robotická dívka tvoří součást velmi 
neobvyklého vztahového trojúhelníku, který se 
vytvořil v laboratorním komplexu skrytém v srdci 
aljašské divočiny. USA, VB, 2015. Režie: A. Gar-
land. Hrají: A. Vickander, D. Gleeson ad.

KONEČNĚ DOMA
Na  naši planetu dorazili Buvové, mimozemšťané, 
kteří putovali mezigalaktickým prostorem a  hle-
dali pro sebe novou planetu, kde by mohli žít.
USA, 2015. Režie: T. Johnson.

AVENGERS: AGE OF ULTRON
Pokus miliardáře Starka oživit program na udržení 
celosvětového míru skončí nezdarem a  největší 
hrdinové světa musí čelit děsivému nebezpečí.
USA, 2015. Režie: J. Whedon. 
Hrají: Ch. Evans, Ch. Hemsworth ad.

DANIELŮV SVĚT
Daniel je mladý muž – pedofil. Svou vlastní orien-
taci netají, a to ani před rodiči milovaného chlapce. 
Filmový portrét české pedofilní komunity. 
ČR, 2014. Režie: V. Lišková.

LADÍME 2
Mají skvělé hlasy, dokonalá těla (až na  výjimky) 
a  jsou královnami zpívání. Celá Amerika jim leží 
u nohou, dokud nenastanou komplikace. 
USA, 2015. Režie: E. Banks. 
Hrají: A. Kendrick, R. Wilson ad.

PÍSEŇ MOŘE
V  bájné krajině starých Keltů žije na  osamělém 
majáku otec s  dcerou a  synem. Život rodiny se 
obrátí vzhůru nohama ve chvíli, kdy se ukáže, že 
dcerka je poslední z tuleních víl. 
Irsko, 2014. Režie: T. Moore. 

TEORIE VŠEHO 
Příběh Stephena Hawkinga, který by vám 
vysvětlil nesrozumitelné zákonitosti ves-
míru, ale nechápe, jak je možné, že jeho život 
zachránila tak neobyčejná věc, jakou je láska.
VB, 2014. Režie: J. Marsh. 
Hrají: E. Redmayne, F. Jones ad.

WHIPLASH
Devatenáctiletý jazzový bubeník sní o slávě a je roz-
hodnutý vystoupat až na samotný vrchol nejpres-
tižnější hudební konzervatoře. USA, 2014. 
Režie: D. Chazelle. Hrají: M. Teller, J. K. Simmons.

AMERICKÝ SNIPER
Odstřelovač jednotek SEAL Chris je vyslán do Iráku 
s  úkolem chránit své bratry ve  zbrani. Vyslouží si 
přezdívku „Legenda“. USA, 2014. 
Režie: C. Eastwood. Hrají: B. Cooper, K. Gallner ad.

VELKÁ ŠESTKA 
Když superměsto budoucnosti postihne ničivá 
událost, přidá se mladík Hiro k  partě nezku-
šených superhrdinů, kteří mu pomůžou 
v  boji za  záchranu obyvatel megapole. 
USA, 2014. Režie: D. Hall, Ch. Williams.  

DIVOČINA
Příběh ženy, která se po osobní tragédii rozhodne 
vyrazit na vysokohorskou 1 770 kilometrů dlouhou 
pěší pouť, aby našla sama sebe. 
USA, 2014. Režie: J.-M. Vallée. 
Hrají: R. Witherspoon, G. Hoffmann ad.

SILS MARIA
Stále atraktivní čtyřicátnice Maria je na vrcholu své 
herecké kariéry, kterou před lety odstartovala ztvár-
něním provokativní postavy Sigrid v  lesbickém 
dramatu. Nyní přijala nabídku zahrát si v  remaku 
tohoto slavného filmu. Francie, Švýc., Něm., 2014. 
Režie: O. Assayas. Hrají: J. Binoche, K. Stewart ad.

ŽIVOT JE ŽIVOT
Hlava rodiny, morousovitý a  přísný František, by 
po boku svých tří dcer rád viděl schopné a úspěšné 
muže. Jenže všechny mají vynikající talent nacházet 
si pravý opak. ČR, 2015. 
Režie: M. Cieslar. Hrají: O. Vetchý, S. Stašová ad.

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

2.–3. 16:30 OVEČKA SHAUN VE FILMU,  animovaný 85 min. 100 Kč

2.–3. 19:00 JE PROSTĚ BÁJEČNÁ, komedie, titulky 93 min. 110 Kč

5. 19:00 DIPLOMACIE, (15), drama, titulky, ART 84 min. 90 Kč

6.–7. 19:00 NEUTEČEŠ, (15), horor, titulky 100 min. 110 Kč

9.–10. 17:00 ČAROVNÝ LES, muzikál, titulky 125 min. 80 Kč

9.–10. 20:00 GHOUL (v so 3D), (15) , thriller, titulky 86 min. 2D: 100 Kč
3D: 120 Kč

12. 19:00 PROTI PŘÍRODĚ, (12), drama, titulky, ART 80 min. 80 Kč

13.–14. 19:00 EX MACHINA, (15), thriller, sci-fi, titulky 108 min. 110 Kč

16.–17. 15:00 KONEČNĚ DOMA, (v so 3D) animovaný 92 min 2D: 110 Kč
3D: 130 Kč

16.–17. 17:30 AVENGERS: AGE OF ULTRON (v so 3D), (12), akční, sci-fi 150 min. 2D: 120 Kč
3D: 155 Kč

19. 19:00 DANIELŮV SVĚT, (15), dokumentární, ART 75 min.  90 Kč

20.–21. 19:00 LADÍME 2, (12), komedie, titulky 113 min. 110 Kč

22. 16:30 PÍSEŇ MOŘE, animovaný 93 min. 80 Kč

22. 19:00 TEORIE VŠEHO, (12), životopisný, drama, titulky 123 min. 100 Kč

23. 17:30 WHIPLASH, drama, titulky 105 min. 80 Kč

23. 20:00 AMERICKÝ SNIPER, (12), akční, biografický, titulky 133 min. 100 Kč

24. 16:30 VELKÁ ŠESTKA, animovaný 102 min. 80 Kč

24. 19:00 DIVOČINA, (15), drama, titulky 115 min. 100 Kč

26. 19:00 SILS MARIA, (15), drama, titulky, ART 123 min. 90 Kč

27.–28. 19:00 ŽIVOT JE ŽIVOT, (12), komedie 95 min. 110 Kč

30.–31. 16:30 ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ (v so 3D), animovaný 85 min. 2D: 100 Kč
3D: 120 Kč

30.–31. 19:00 S TVÁŘÍ ANDĚLA, (15), drama, titulky 100 min. 100 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

JAK SE ŽILO ZA VÁLKY / 4. 5. – 30. 6.
Pásmo besed zaměřené na válečnou dobu je určeno pro žáky 2. stupně ZŠ. 
Součástí programu je ukázka beletristických knih, které dětským čtenářům 
přiblíží 40. léta minulého století prostřednictvím hrdinů a poutavých vyprá-
vění. Rezervace v oddělení pro děti nebo telefonicky u paní Voňkové. 

POHÁDKOTERAPIE – VÝPRAVA ZA DINOSAURY 
15. 5. od 13:45 hod., sálek knihovny, vstup zdarma
Prožijte  s Aničkou a Kubou dobrodružnou výpravu za dinosaury.  Ale pozor, 
všude číhá plno nebezpečí! Pro děti od 7 let.

KALEIDOSKOP JANA REJŽKA 
27. 5. od 18:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 30 Kč
Hudební pořad, v němž se setkáte s hudbou, kterou na Radiožurnálu určitě 
neuslyšíte – ukázky a zajímavosti z české i zahraniční tvorby, s nejpestřejšími 
hudebními styly, ušetřeny nebudou ani „perly“ normalizačního popu.

ŠKOLA NARUBY ANEB ANI DEN BEZ ČTENÍ / do 29. 5.
Blíží se ukončení projektu Škola naruby v  rámci kampaně Celé Česko čte 
dětem. Prosíme všechny, kteří se do projektu zapojili, aby odevzdali čtenář-
ské deníčky do dětského oddělení k posouzení nejpozději v pátek 29. května. 
Slavnostní vyhodnocení bude probíhat od 8. do 19.  června. 

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.

KRÁLOVÉDVORSKÝ MAJÁLES / 1. 5. od 9:30 hod., nám. TGM
Z naší školy od rána vystoupí mažoretky Anabelky a Anabel, žesťový sou-
bor PlechBand, pěvecký sbor Carpe diem, hudební uskupení Crazy Band,  
rocková skupina Elbereth a  skupina Silmaril. Celým dopoledním progra-
mem vás provedou žáci literárně dramatického oboru.

VÝSTAVA PETRA HEJNÉHO 
18. 5. 9:00–18:00 hod., galerie Otto Gutfreunda
Výstava Petra Hejného pod názvem „Klauni, andělé, skřítci a jiná havěť.“

TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
11.–15. 5., 13:00–17:00 hod., prostory školy
V rámci týdne otevřených dveří proběhne na naší škole přijímání nových 
uchazečů.  Zájemci nejen o výuku, ale i o prohlídku naší školy, jste srdečně 
zváni.

HRAJE CELÁ RODINA / 14. 5. v 18:00 hod., sál školy
Jako každý rok uslyšíte zahrát a  zazpívat žáky společně se svými rodiči, 
prarodiči, tetami… Program uvede Ladislav Peřina.

KVĚTNOVÝ KONCERT / 18. 5. v 18:00 hod., sál školy
Další z  pravidelných koncertů školy, na  kterém vystoupí žáci hudebního 
oboru. Celým koncertem vás provedou žáci z oboru literárně dramatického.

VERNISÁŽ VÝSTAVY „ZÁTIŠÍ“ / 19. 5. v 17:00 hod., sál školy
Výstava pod názvem „Zátiší“ – výběr z prací studentů Jindry Vikové vznik-
lých v rámci workshopů keramického studia Jarmily Tyrnerové.

BOŘENÍ MÝTŮ A BÁSNĚ EMANUELA FRYNTY 
27. 5. v 18:00 hod., sál školy
Představení žáků z I. a II. skupiny literárně-dramatického oboru.

CRAZY BAND 
29. 5., Noc kostelů, kostel Českobratrské církve evangelické
Koncert v  kostele Českobratrské církve evangelické pod taktovkou 
Vladimíry Matuškové.

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

OTEVÍRÁNÍ TURISTICKÉ SEZÓNY NA ZVIČINĚ 
2. 5. od 10:00 do 14:00 hod.
Přijďte se sdružením Podzvičinsko a DDM Jednička opět zahájit na Zvičinu 
letní turistickou sezónu! Na louce za Raisovou chatou a u kostela pro vás 
budou opět připravena rodinná hra o  ceny, malování na  obličej a  další 
zábavní aktivity. Vstup zdarma. Bližší informace u S. Černotové.

SLAVNOSTNÍ VYHODNOCENÍ XX. ROČNÍKU ZLATÉ 
TUŽKY / 13. 5. od 10:00 hod.
Nejúspěšnější autoři celostátní literární soutěže se sejdou od 10:00 hod. 
v Jedničce, aby převzali ceny a diplomy. Bližší informace u p. Jiřičky

NOC NA HVĚZDÁRNĚ / 15. 5. od 16:00 hod. do 16. 5., 12:00 hod.
Jednička připravila pro děti další noc na Hvězdárně v Úpici. Místo spaní je 
připraven pestrý noční program, v pátek i v sobotu se můžete těšit na pou-
tavé vyprávění a promítání pracovníků hvězdárny, kteří vám umožní sezná-
mit se s jejich prací a prohlédnout si prostory a technické vybavení hvěz-
dárny. Čeká vás pozorování objektů noční oblohy velkými hvězdářskými 
dalekohledy. Pozor, počet míst je omezen, proto s přihlášením neváhejte. 
Přihlášky nejpozději do 6. května, cena 340 Kč. 
Bližší informace u p. Kudrnovské.

PRIMA HRÁTKY V JEDNIČCE ANEB ZAHRADNÍ 
SLAVNOST PRO DĚTI / 16. 5. od 14:30 do 18:00 hod.
Těšit se můžete na setkání s  herečkou Michaelou Doubravovou, hercem 
Jakubem Štěpánem nebo zpěvačkou Petrou Longauerovou, na vystoupení 
kouzelníka, žonglérů nebo taneční skupiny. Připraveny budou nízké lanové 
aktivity, interaktivní IQ koutek a herní prvky nebo oblíbené bublinárium. 
Opět si budete moci vyzkoušet rozmanité aktivity jako tanec, virtuální jízdu 
po divoké řece nebo souboj ve stylu Star Wars – otevřeny budou zajímavé 
žonglérské, taneční, moderátorské, muzikálové, šermířské nebo hudební 
workshopy, soutěžní koutky, malování na obličej, trampolína, skákací hrad 
apod. Vstupné dobrovolné. Pro prvních 30 dětských návštěvníků máme 
malý dárek. Bližší informace u S. Černotové.

8. ROČNÍK KULIČKIÁDY / 20. 5. od 8:00 hod.
Pro sportovní nadšence v cvrnkání kuliček připravila Jednička již 8. ročník 
soutěže o Zlatou putovní kuličku. Do boje o trofej se mohou zapojit děti 
a žáci z  MŠ, ZŠ i SŠ. Cvrnká se v parku Schulzovy sady u altánku. Přihlášení je 
nutné vzhledem k časovému rozpisu závodníků. Přihlášky nejpozději do 15. 
května. Startovné 5 Kč. Bližší informace u p. Kudrnovské.

OKRESNÍ KOLO DOPRAVNÍ SOUTĚŽE MLADÝCH 
CYKLISTŮ / 21. 5. 
Tradiční klání žáků ZŠ z celého okresu v jízdě po dopravním hřišti, v jízdě 
zručnosti a zdravovědě. Bližší informace u S. Černotové.

NOCUJEME NA HRADĚ III. / 22.–23. 5. 
Další z oblíbených víkendů ve srubu na zřícenině hradu Kumburku u Nové 
Paky nejen pro milovníky historie a romantiky. Čeká vás táborák s opékáním 
buřtů, noční hra a několik soutěží, posezení při svíčkách i trocha výtvarna, 
jehož výsledkem bude „obrazová galerie strašidel“ v  hradním sklepení. 
Cena 370 Kč. Přihlášky nejpozději do 18. května. Bližší informace u p. Jiřičky.

TURNAJ ŠPUNTŮ / 23. 5. od 8:15 do 14:30 hod.
Jednička připravila pro nejmenší šachisty další ročník šachového turnaje. 
Svoje šachové dovednosti si mohou přijít ověřit předškoláci a  žáci od   
1. do 5. tříd ZŠ. Startovné pro přihlášené v termínu je 80 Kč, pro přihlášené 
po termínu je 100 Kč. Přihlášky nejpozději do 18. května. 
Bližší informace u p. Kudrnovské.

ZNALEC ROSTLIN / 28. 5. od 8:00 hod.
Pro žáky ZŠ a SŠ připravil DDM další ročník přírodovědné soutěže, ve které 
si žáci mohou změřit svoje znalosti v poznávání živých rostlin běžně rostou-
cích volně v přírodě. Přihlášky nejpozději do 25. května. Startovné je 10 Kč.  
Bližší informace u p. Kudrnovské. 
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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) a 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 14. 5. od 10:00 do12:00 hod.
S  Mgr.  Janou Bartonovou se setkáme u  povídání na  téma „Režim jako 
náprava některých výchovných problémů“. Nechce vaše dítě spát, stále 
něco žádá? Má problémy s jídlem, nechce si uklízet hračky? Možná v naší 
poradně najdete řešení. Vstup: 30 Kč.

MASÁŽE V ŽIRAFCE / pondělí 18. 5. od 10:00 do 12:00 hod.
Profesionální masérka pí. Pavlína Mrkvičková nás seznámí s  jednoduchými 
protahovacími cviky při bolestech hlavy, šíje a  zad. Dále předvede různé 
druhy masáží a jiné cviky, zavítejte mezi nás. Vstup: 30 Kč.

ŠKOLKA NANEČISTO / každý pátek od 9:00 do 12:00 hod.
Pod odborným vedením vám dítka nejen pohlídáme, ale zároveň je připravíme 
na lehčí vstup do mateřské školky, osvojí si hygienické návyky, základy slušného 
chování, stravovací návyky. Cena: 40 Kč/hod.

UPOZORNĚNÍ
Dne 1. června plánujeme přednášku profesionální koučky Marcely Krejca-
rové na téma „Zdravé sebevědomí je klíčem ke štěstí“.

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

HOPES, DON´T U EATIT, 
NEVER SAY NEVER
1. 5. od 22:00 hod., vstupné: 90 Kč; 70 Kč/studenti
Bude pozdní večer, první máj, večerní máj bude 
hardcoru čas. Show plná energie a vášně...

ZNOUZECNOST
2. 5. od 21:00 hod., vstupné: 130 Kč; 100 Kč/studenti
Koncert klubové legendy Znouzecnost ve  speciální trojobalové svaté 
sestavě.

JAZZ´IN LIVE / 6. 5. od 19:00 hod.
Pravidelný jazzový večer s živou hudbou.

SVĚT NENORMÁLNÍCH – SÁRA REJDOVÁ + ŠTĚPÁN 
KLOUČEK / 7. 5. od 19:00 hod., vstupné dobrovolné
Autorské čtení Sáry Rejdové doplněné o  koncert výborného muzikanta 
z hudebního divadla Karlín, Štěpána Kloučka.

OLIVER LOWE & FRIENDS 
8. 5. od 21:00 hod., vstupné: 150 Kč; 130 Kč/studenti
Oliver Lowe & Friends jsou skupinou, která originálním způsobem kombi-
nuje prvky hip hopu s jazzem, soulem a funkem a hraje tak hudbu, ve které 
prostě nemohou Oliverova slova znít špatně.

BEERPONG & ELECTRO SWING NIGHT 
9. 5. od 20:00 hod., vstupné: zdarma
Pravidelný večírek, kde ti naservírujeme to nejlepší ze světového 
electroswingu. Sestav dvoučlenný tým a  přijď si zasoutěžit o  hodnotné 
ceny. Pokud jsi to nikdy nehrál, nevadí, hra není složitá a hlavní cílem je se 
pobavit a seznámit s novými lidmi. Startovné 100 Kč/tým.

FILIP PÝCHA & FRIENDS + KEKEL Z PEKEL 
15. 5. od 20:00 hod., vstup 80 Kč; 50 Kč/studenti 
Folk underground.

DRUM´IN CRAZY SqUAD | DJ AKA & DJ DUMMY |  
+ DK-DJ´S 
15. 5. od 20:00 hod., vstup 65 Kč; 50 Kč/studenti
DJ AKA (TyNikdy.cz), DJ a producent známého labelu Ty Nikdy Records (Boy 
Wonder, Paulie Garand, Rest & Fatte, atd...). Za  svou 13letou kariéru hrál 
na mnoha a mnoha zásadních akcích v Československu jako jsou například 
Pohoda Festival, HipHop Kemp, Let it Roll atd.

UNICORN (JAROMĚŘ), WHATROCK (JAROMĚŘ) 
16. 5. od 21:00 hod., vstupné: 90 Kč; 70 Kč/studenti
Rocková smršť ve znamení ženského vokálu ze sousední Jaroměře.

RENÉ LACKO & DOWNTOWN BAND (SK) + CROSSROAD 
(Jaroměř)
22. 5. od 21:00 hod., vstupné: 150 Kč; 130 Kč/studenti
Tradiční D´n´B párty s Dvorskými DK-DJ´s tentokrát v čistě vinylovém soundu.

NAT OSBORN BAND (NEW YORK/USA) + SIMPLE 
MUFFIN (PRAHA) 
23. 4. od 21:00 hod., vstupné: 200 Kč; 150 Kč/studenti
Když smícháš rock, jazz i reggae... Kapela s lehkostí mísí prvky rocku, reggae, 
funku, popu, dokonce i klezmeru či jazzu a vytváří vzrušující nový zvuk. 

COCOMAN & THE SOLID VIBES  
29. 5. od 21:00 hod., vstupné: 130 Kč; 100 Kč/studenti
Vítěz žánrových cen Anděl 2014 v kategorii Ska/Reggae. COCOMAN (Adam 
Lanči) je zpěvák producent a písničkář, který v roce 2006 založil doprovod-
nou kapelu Solid Vibes, se kterou mimo jiné dvakrát reprezentoval Českou 
reggae scénu na festivale Rototom Sunslash.

RAPROFUCKINGNIGHT 
30. 5. od 21:00 hod., vstupné: 90 Kč; 70 Kč/studenti
Dvorský raper METH sezval hosty, aby nám ukázali, zač je toho RAP!

DĚTSKÝ DEN / 29. 5. od 8:30 do 12:00 hodin, na Tyršově koupališti
(v případě nepříznivého počasí na zimním stadionu)
Přijďte s námi oslavit den dětí! Těšit se můžete na herce a zpěváka Milana 
Peroutku, který zazpívá známé hity a určitě pozve na podium i děti. Čeká 
vás spousta zábavy na stanovišti lanových překážek, v koutku pro chytré 
hlavy nebo v bublinové dílně. Skvělé triky si chystá kouzelník, interaktivní 
stanoviště zase městská policie, těšit se můžete i na malování na obličej, 
skákací hrad a mnoho dalších aktivit. Bližší informace u S. Černotové.

ZÁVĚREČNÁ AKADEMIE V JEDNIČCE / 29. 5. od 15:30 do 18:00 hod.
K příležitosti ukončení činnosti zájmových kroužků v tomto školním roce 
chystá Jednička závěrečnou Akademii. Přijďte se podívat, co se děti za celý 
rok v Jedničce naučily, a podpořte je tak v dalších aktivitách a smysluplném 
trávení volného času. Vstupné dobrovolné! Bližší informace u S. Černotové.

CYKLOVÝLET / 30. 5. od 8:00 do 17:00 hod.
Vyrazíme do  malebného kraje Babičky Boženy Němcové. Samostatně 
se mohou přihlásit děti od  10 let, od  8 let s  doprovodem osoby starší  
15 let. Výlet se uskuteční jen za příznivého počasí, ráno bez deště. Účastníci 
musí mít kolo v  perfektním technickém stavu. Ostatní podrobnosti jsou 
na letáčku k výletu. Přihlášky nejpozději do 25. května. Cena pro účastníky 
do 15 let 150 Kč, nad 15 let 180 Kč. Bližší informace u p. Kudrnovské. 
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V neděli 5. dubna 2015 proběhla v hotelu Pod Zvičinou vernisáž výstavy 
fotografií Martina Wágnera pod názvem Kde začíná Evropa. Fotograf Mar-
tin Wágner dokumentuje od  90. let život běžných lidí v  Rusku. Prostřed-
nictvím černobílé fotografie zachycuje neobvyklým způsobem atmosféru 
v  Rusku od  západu na  východ. Fotografoval mimo jiné transsibiřskou 
magistrálu, vulkanology na Kurilských ostrovech, pastevce sobů na Sibiři, 
lovce velryb na Čukotce. Martin Wágner vystavuje jak v České republice, tak 
v zahraničí, jeho fotografie získaly opakovaně ocenění v soutěži Czech Press 
Photo. Součástí vernisáže byla projekce dvou stovek autorových fotografií 
a komentovaná prohlídka výstavy. Zahájení výstavy hudebně doprovodil 
Filip Pýcha několika ruskými lidovými písničkami. Výstava, která prezentuje 
přes třicet fotografií Martina Wágnera, probíhá v kolonádě hotelu Pod Zvi-
činou až do 14. června.  Asi není moc míst, kde se potkává pohled na Rusko 
s výhledem na Sněžku, proto byste si tento zážitek neměli nechat ujít. 

Mgr. Silvie Pýchová

Kolonáda Pod Zvičinou jako galerie fotografií

Již jedenáctým rokem pořádá Dům dětí a  mlá-
deže Jednička nepostupovou přehlídku zejména 
dětských tanečních kolektivů, dvojic a  jednot-
livců. I  letos se o  druhém dubnovém víkendu 
sjeli do Hankova domu tanečníci z různých koutů 
České republiky, aby zde poměřili síly v tanečních 
formacích i  sólových choreografiích. Zhlédnout 
11. ročník Dvorské Jedničky přišlo a přijelo přes 
1000 diváků a  ve  190 vystoupeních předvedlo 
své choreografie více než 1700 účastníků.
Odborná porota hodnotila vystoupení 
od  nejmenších dětí až po  choreografie 

dospělých tanečníků a  soutěžilo se opět v  růz-
ných formách tance. Sobotní dopoledne patřilo 
orientálním tanečnicím, odpoledne se předsta-
vily týmy mažoretek a cheerleaders. Neděle byla 
ve  znamení tanečních stylů street dance, hip 
hop, disco dance, show a dalších.  
Bojovat o  stupně vítězů přijely skupiny z  neda-
lekého okolí i  ze vzdálenějších koutů (z  Prahy, 
České Lípy či Kolína). Ze Dvora Králové se sou-
těže zúčastnilo hned několik skupin, které se 
také mohou pochlubit výborným umístěním. Ze 
ZŠ 5. května si diplom za 2. místo v orientálních 

tancích odnesla skupina Malika a  v  sólovém 
vystoupení ve  svých kategoriích uspěly Anna 
Vychová a  Eliška Hrubá, které se umístily na   
1. místech. Johana Janečková a Pavlína Krejsová 
vybojovaly 3. místo a  zapomenout nemůžeme 
ani na  Aničku Dobřichovskou, které gratulu-
jeme ke 2. místu. V neděli měla svá želízka v ohni 
také dvorská taneční skupina Attitude, která si 
ze soutěže odnesla hned po dvou prvních, dru-
hých i třetích místech napříč kategoriemi. Velice 
zdařilé vystoupení představily i děti z  tanečních 
kroužků v Nemojově a Bílé Třemešné, které pra-
cují pod DDM Jednička. TS Crush z Nemojova si 
odnesla krásné 3. místo a Třemešňáci ze ZŠ a MŠ 
Bílá Třemešná získali se svou choreografií Požár 
příčku nejvyšší. Další první místo pro Bílou Tře-
mešnou vybojovala i  děvčata Eliška Cermanová 
a Alžběta Teperová s duo choreografií Jin a Jang. 
Pěkné vystoupení představil i  kroužek Jedničky 
Cheerleaders, a  přestože jejich formace nedo-
sáhla „na bednu“, bylo jejich vystoupení působivé.
Nemohu samozřejmě zapomenout na poděkování 
všem, bez kterých by nebylo možné akci zorgani-
zovat. Moc děkujeme královédvorskému gymná-
ziu za  poskytnutí zázemí pro soutěžící. Kolektivu 
Hankova domu děkujeme za  možnost pořádat 
naší soutěž v  této krásné budově a  místní zoo 
děkujeme za  slevu na  vstupném, kterou poskytla 
pro taneční kolektivy. Za  finanční podporu velice 
děkujeme Ministerstvu kultury a  Královéhradec-
kému kraji. Největší díky patří všem pomocníkům, 
kteří obětovali svůj volný čas a pomáhali jak s pří-
pravou, tak se samotnou organizací soutěže.

Text a foto: Sylvie Černotová, DiS., DDM Jednička

Taneční soutěž Dvorská jednička 2015

7 hodin… 72 filmů… 48 ocenění. Tak by se 
ve  zkratce dala v  číslech vyjádřit bilance letoš-
ního filmařského klání. DDM Jednička přinesla 
opět po  roce dvoudenní program pro všechny 
příznivce amatérského filmu – soutěže Zlaté 
slunce Královédvorské a 21. ročníku Juniorfilmu 
– Memoriálu Jiřího Beneše. 
V pátek 20. března praskalo kino od rána ve švech, 
neboť začínala soutěž Zlaté slunce Královédvorské. 
Na pásmo krátkých animovaných pohádek z autor-
ské dílny pánů Jaroslava Nykla, Bohumíra Nováka 
a  Jakuba Kadery se přišlo podívat přes dvě stě 
předškoláků spolu s dětmi ze základních škol. Při-
vítání pro ně připravil popletený klaun a samotné 
promítání přišel slavnostně zahájit pan starosta, 

který také mladým filmařům popřál mnoho úspě-
chů. Na konci nesoutěžní projekce měla Jednička 
pro všechny děti připravené volné vstupenky 
do  zábavního areálu Tongo a  něco sladkého 
na cestu. Poté již následovalo promítání dvou sou-
těžních bloků a v sále zasedla kromě diváků také 
odborná porota i  samotní autoři se svými dopro-
vody. Dohromady se ve  dvou kategoriích utkalo 
22 snímků, z  nichž celkem 14 jich bylo oceněno 
a doporučeno k postupu do celostátního kola.  
Po vyhodnocení Zlatého slunce a krátké přestávce 
se již začala scházet také široká veřejnost k zahá-
jení další soutěže. Letošní Juniorfilm zazname-
nal rekordní účast nejen veřejnosti, ale i  samot-
ných autorů. V  kině Svět se jich sešlo i  se svým 

pedagogickým doprovodem bezmála čtyřicet. 
Páteční a  sobotní projekční bloky čítaly dohro-
mady cca 5 hodin. Dětskou i  dospělou porotou 
byla oceněna řada autorů. Nechyběla ani tradiční 
cena starosty města, kterému tímto děkujeme 
za  přízeň, podporu i  účast na  soutěži. Výsled-
kovou listinu a  mnoho dalších důležitých infor-
mací najdete na  webu Jedničky nebo na  portálu  
www.filmdat.cz.
Za převzetí záštity nad soutěží děkujeme městu 
Dvůr Králové nad Labem. Poděkování patří 
i Ministerstvu kultury ČR a Královéhradeckému 
kraji, za jejichž finanční podpory byly obě letošní 
filmové soutěže realizovány. 

Sylvie Černotová, DiS., DDM Jednička

Soutěže amatérských filmařů nechyběly ve Dvoře Králové ani letos

Královédvorská taneční skupina Attitude si ze soutěže odnesla hned po  dvou prvních, druhých i  třetích místech napříč 
kategoriemi. 
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V letošním roce naše 
občanské sdružení 
SAFARI ARCHA 2007 
navazuje na  přede-
šlé ročníky s  oblí-
benými programy 
„Setkání se zvířaty“, 

které probíhaly v  MŠ, ZŠ, domech seniorů 
a dětských domovech do  roku 2013. Na  tato 
setkání přijíždíme se zvířaty přímo do  těchto 
zařízení. V  rámci programu se jeho účastníci 

Nabídka zážitkových programů  
se zvířaty od o. s. SAFARI ARCHA 2007

seznámí se zvířaty, jejich původem, životními 
nároky a  vlastnostmi. Mohou si zvířata pohla-
dit, podržet či se s  nimi vyfotografovat. Díky 
poznání a  přímému kontaktu s  jednotlivými 
živočichy ztrácí účastníci ostych či strach např. 
z  hadů a  naopak získávají zkušenosti k  jejich 
chovu a vztah k jejich ochraně. Pro tuto sezónu 
je možnost vybírat ze dvou programů: „Domácí 
mazlíček“ – setkání s králíky, morčaty a dalšími 
savci, nebo program: „z  říše plazů“ – setkání 
s  užovkami, krajtou, agamou či leguánem. 

Hodinový (60minutový) 
program zajišťují dva 
lektoři. Objednání těchto 
bezplatných programů 
je možné přes e-mail:  
sdruzeni@safariarcha.cz 
nebo telefonicky na čísle 
602 510 667. 
Závěrem nám dovolte 
poděkovat Radě města 
Dvůr Králové nad 
Labem, která našemu 
sdružení v letošním roce 
přidělila dotaci určenou 
k  zajištění chovu našich 
zvířat. 

Roman Komeda
 předseda

 o. s. SAFARI ARCHA 2007

KOSTEL SV. ANNY, ŽIREČ
18:00 Hlas zvonů 
18:05 Franc Schubert – Ave Maria v podání  
 manželů Jahelkových
18:10 Přivítání vedoucím Domova sv. Josefa 
18:20 Žalm č. 8 – čte klientka Domova 
 sv. Josefa Veronika Račáková
18:25 Promítání o Betlému v Novém lese 
 u Žirče  
18:45 Historické slovo o kostele + ministrant-
 ské oblečení a ornáty
19:30 Carpe Diem – flétnový soubor ZUŠ Dvůr  
 Králové nad Labem
20:00 Osadní výbor Žireč (paní Seifertová)
20:10 Směs písní (Jana a Martin Jahelkovi)
21:00 Braunův Betlém představí řezbář Leoš  
 Pryšinger
21:30 Žirečská Zvonkohra – Otakar Flégr   
 – povídání o tomto evropském unikátu a  
 4 skladby zahraje Mgr. Ivana Želiazková               
22:00 Závěrečná meditace při svíčkách s výbě- 
 rem textů čte Romana Dostálová s kyta- 
 rovým doprovodem Jiřího Pilaře
• Návštěvy věže
• Prohlídka varhan a zvonkohry
• Ochutnávka mešního vína
• Malá ochutnávka sirupů z bylinkové zahrady

I  v  letošním roce se do  Noci kostelů v  našem 
městě zapojuje římskokatolická farnost (kostel 
sv. Jana Křtitele u  bývalé hasičské zbrojnice), 
Českobratrská církev evangelická (kostel ČCE 
vedle gymnázia) a Církev československá husit-
ská (kostel u  pošty). Bude možnost navštívit 
kostely i v okolí našeho města.
Noc kostelů otevírá možnost oslovit širokou 
veřejnost, každému nabídnout něco, co jej 
osloví. Program otevře slavnostní zahájení 
v  kostele sv. Jana Křtitele a  potom budou 
následovat zajímavé programy jednotlivých 
církví. Stěžejním programem v každém kostele 
je hudební vystoupení. 
Vystoupení jsou koncipována tak, aby na sebe 
časově navazovala.
Podrobné programy v  jednotlivých kostelích 
budou uveřejněny na plakátech, nebo na webo-
vých stránkách církví, města a obcí.   

KOSTEL SBORU ČESKOBRATRSKÉ 
CÍRKVE EVANGELICKÉ 
19:15–19:50 hod.
Crazy Band ZUŠ Dvůr Králové n. L.

Noc kostelů 2015 ve Dvoře Králové n. L. a okolí
KOSTEL SV. JANA KŘTITELE
20:00–21:15 hod. 
Pěvecký sbor Smetana Hradec Králové, Pěvecký 
sbor Cantorum, Pardubice, Vysokomýtský 
komorní orchestr Vysoké Mýto    

KOSTEL HUSOVA SBORU CČSH
21:30–22:15 hod.
Královédvorský chrámový sbor 

Pozvánka na „jarní létání“ 
Nastává jaro a  kromě stromů i  květin se 
probouzí i  letecká sezóna. Dovolte tedy 
jedno malé pozvání: Přijďte se v  sobotu 
30. května svézt ve  větroni, jako každo-
ročně v tuto dobu se to týká vzletu navijá-
kem. Délka letu je cca 5 min. Pro tento den 
platí zvýhodněná cena 200 Kč/start. Lety 
se rezervují předem. Létá se od  9:00 do 
18:00 hod. Lze si zamluvit i  delší vyhlídku 
Cessnou C 172, nebo větroněm Twin Astir. 
Vyzkoušejte si nádherný pocit z bezmotoro-
vého letu a pro někoho i trochu zvednutou 
hladinu adrenalinu.
Letu se může účastnit každý od 12 let věku. 
Mladiství do  18 let pouze v  doprovodu 
rodičů. Poletíte klasikou českého letectví, 
v  legendárním Blaníku. Rezervujte si svůj 
let na  emailu: akceakdk@seznam.cz, nebo 
na mob. 608 979 600. Při rezervaci uvádějte 
celé jméno, vámi vybraný čas, e-mailovou 
adresu a číslo mobilního telefonu, na které 
vaši rezervaci potvrdíme. Vaše rezervace 
platí po  písemném či telefonickém potvr-
zení. Možnost občerstvení pro malé i velké 
v naší hospůdce je samozřejmostí. Těšíme 
se na  vaši návštěvu! V  případě skutečně 
velmi nepříznivého počasí (hromy, blesky, 
mráz, sníh apod.) je náhradní termín stano-
ven na další den, tj. neděli 31. května 2015. 

Martin Sehnoutka

Setkání psů osvojených 
z útulků a  
Podzvičinský voříšek 2015
Dne 30. května 2015 se ve Dvoře Králové 
n. L.  v  areálu Nový svět za  Kauflandem 
koná Setkání psů osvojených z  útulků 
a  výstava kříženců Podzvičinský voříšek 
2015.
Celý den moderuje Michal Komárek z Radia 
Černá hora, po  celý den bude k  dispozici 
prodejní stánek s  chovatelskými potře-
bami, prezentace příběhů útuláků a  jejich 
nových páníčků a  exkurze v  královédvor-
ském útulku s možnost venčení psů.
Od 9:00 do 12:00 hod. proběhne setkání 
psů, kteří byli osvojeni z útulků v ČR,  vete-
rinární poradna, poradna s  výchovou 
a výcvikem psů, focení se psy, ukázky práce 
se psy osvojenými z útulku, ukázky výcviku 
psů a  prezentace dalších útulků Králo-
véhradeckého kraje. Chybět nebude ani 
Hafíkův čtyřboj“ aneb psí hrátky pro radost 
(1. aport buřta – vlastního, 2. odložení 
na pohovce, 3. jízda na trakaři, 4. psí triky).
Od 13:00 do 16:00 hod. proběhne výstava 
kříženců a psů bez PP zvaná Pozdvičinský 
oříšek.
• po celou dobu divácká soutěž 
 „Pes sympaťák“
• semifinálová kola (malí, střední, velcí psi)
• soutěže „Jaký pán, takový pes“, „Dítě 

a pes“
• finálové kolo (postupující ze semifinálo-

vých kol)
• ukázky psích sportů, ukázka zásahu psa 

Policie ČR
16:00–18:00 posezení u  ohně s  opékáním 
a živou muzikou s dámskou country kape-
lou Rychlotrapky.
Vstupné: dopolední část – dobrovolné
odpolední část – 20 Kč/pes

Daniela Hoblová
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