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KRÁLOVÉDVORSKÁ TANČÍRNA
4. 3. od 20:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 100 Kč

Hraje DJ Mirek Novotný. Zazní hudba od  swingu až po  nejnovější hity 

hudební scény v úpravě pro společenské tance.

472. koncert Kruhu přátel hudby:
IRVIN VENYŠ – KLARINET A MARTIN KASÍK – KLAVÍR
8. 3. od 19:00 hod., salonek Hankova domu, vstupné: 150 Kč

Romantické i moderní inspirace. Irvin Venyš je právem řazen k nejvýrazněj-

ším umělcům mladé české generace. Doprovodí jej Martin Kasík, který ve 

svém oboru patří k nejvýraznějším osobnostem české hudební scény.

27. ročník festivalu Dny R. A. Dvorského:
DEADBEATZ
10. 3. od 19:00 hod., Krčma Starý pivovar, vstupné: 250 Kč

David Karlinger – harmonika, bicí a  Bernie Miller – zpěv, kontrabas.                 

Rakouský blues punkový orchestr! Podivný dvojčlenný band s harmonikou, 

vokály, bicími a kontrabasem. Neuvěřitelné koncertní nasazení.

POHÁDKY PRO HURVÍNKA
16. 3. od 8:30 a 10:30 hod., sál Hankova domu, vstupné: 190 Kč

Hurvínek s  Máničkou se dostanou do  světa pohádek. Na  své pouti se 

seznámí nejen s Dlouhým, Širokým a Bystrozrakým, ale i s dědem Vševědem 

a dalšími pohádkovými postavičkami. A pořádně si to užijí! Uvádí Divadlo 

Spejbla a Hurvínka Praha.

THE OCELOTS
16. 3. od 19:00 hod., Krčma Starý pivovar, vstupné: 250 Kč

Akustický koncert irského sourozeneckého dua The Ocelots. Dva hlasy, dvě 

kytary, směs bohatých harmonií a akustického folku. Jejich tvorba i projev 

připomínají Simona & Garfunkela v jejich nejlepších letech.

PÁTÝ NÁŠ TANEČNÍ PLES – PEPÍKOVSKÝ
19. 3. od 20:00 hod., sál Hankova domu

Pořádá pánská taneční skupina Model Men Group. Hraje skvělá kapela 

a během večera vás čeká spousta zajímavých vystoupení.

Divadlo v předplatném: 
ŠŤASTNÝ VYVOLENÝ – Erik Assous
23. 3. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 500 Kč, 480 Kč, 460 Kč

Pět lidí, jedna večeře a  houstnoucí atmosféra poté, co blízká přítelkyně 

představí svého šťastného vyvoleného, který je tak trochu jiný. Hrají herci 

Divadla Verze Praha: David Matásek, Linda Rybová, Jana Janěková ml., Igor 

Chmela, Matouš Ruml.

27. ročník festivalu Dny R. A. Dvorského:
HLAVNÍ FESTIVALOVÝ VEČER
24. 3. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 550 Kč

Během hlavního festivalového večera se stolovou úpravou sálu zahrají: Big 

Band Dvorský – královédvorský swingový orchestr, Diva Baara – koketní 

pop-jazzová zpěvačka na vlnách elektroswingu a Orchestr Václava Marka – 

excelentní orchestr hrající tu nejlepší hudbu nejen z minulého století.
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ZUŠ R. A. Dvorského
náměstí T. G. Masaryka 83, Dvůr Králové n. L., 

www.zusdk.cz, 

ředitelka: Vladimíra Matušková, DiS.,

e-mail: info@zusdk.cz, tel.: 603 186 263,

zástupkyně ředitelky: Vendula Skalová, tel.: 734 232 354,

Otevírací doba galerie Otto Gutfreunda: po–pá od 9:00 do 17:00 hod.

SOUTĚŽ – DECHOVÉ NÁSTROJE ŽESŤOVÉ
15. 3., 9:00 hod., sál školy

V úterý 15. března se uskuteční v prostorách naší školy okresní kolo soutěže 

základních uměleckých škol ve hře na dechové nástroje žesťové, konkrétně 

ve hře na trubku, lesní roh, pozoun, tenor/baryton. Naše škola se stala pořa-

datelem této soutěže, které se zúčastní více než 30 soutěžících ze ZUŠ ze 

Dvora Králové nad Labem, Hostinného, Rtyně, Trutnova, Úpice a Vrchlabí.

VERNISÁŽ VÝSTAVY MODROTISKU ZUZANY OSAKO
25. 3., 17:00 hod., sál školy

Zveme na  výstavu modrotisku Zuzany Osako, autorky oblečení pro naše 

olympioniky. Výstava ve školní galerii potrvá do 15. dubna 2022.

BŘEZNOVÝ KONCERT
31. 3., 18:00 hod., sál školy

Další z pravidelných koncertů našich žáků z hudebního oboru. Tentokrát se 

již snad sejdeme v prostorách koncertního sálu školy.

Divadelní čtyřlístek: 
DÁŠEŇKA ČILI ŽIVOT ŠTĚNĚTE – Karel Čapek
27. 3. od 15:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 150 Kč

Jeden z  nejoblíbenějších dětských příběhů nyní na  jevišti. Uvádí Divadlo 

Scéna Zlín. Od 14:30 hod. dětská výtvarná dílnička.

IV. PLES MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
2. 4. od 19:30 hod., sál Hankova domu, vstupné: 250 Kč

K tanci a poslechu zahraje kapela EGO retro music, chybět nebude ani před-

tančení nebo tradiční fotokoutek.

KRÁ            DVORSKÉ

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

tel.: kancelář 499 318 351, pokladna 499 318 357 MC Žirafa
MC Žirafa

náměstí T. G. Masaryka 59 

(vchod OŽP),

e-mail: info@mc-zirafa.cz,

www.mc-zirafa.cz,

Fb: mc-zirafa, tel.: 773 292 033

Milí rodiče, v  březnu rozšíříme pravidelný pro-

gram o  pohybový kroužek Rytmíček. Těšit se 

můžete také na bazárek jarního a letního oble-

čení, víkendový seminář sebelásky či na  před-

nášku s  Janou Bartoňovou. V  době konání 

bazárku (ve  dnech 14.–21. března) nebude 

v MC probíhat žádný program ani volná herna. 

Děkujeme za  pochopení. Aktuální informace 

o  programu naleznete na  našem FB a  webu, 

neváhejte nás kontaktovat.

VOLNÁ HERNA MC ŽIRAFA
vstupné: 50 Kč

pondělí, čtvrtek, pátek 9:00–12:00 hod.

úterý 16:00–18:00 hod.

VOLNÁ HERNA PRO RODIČE A DĚTI 
Z OČNÍ ŠKOLY
vstupné: 50 Kč

čtvrtek 16:00–18:00 hod.

HRÁTKY S ANGLIČTINOU
každé pondělí, 15:00–15:45 hod., cena: 50 Kč

Kroužek angličtiny pro děti od 3 do 6 let. Sezná-

mení s cizím jazykem bude probíhat pod vede-

ním Barbory Janečkové hravou formou písniček, 

básniček a pohybových aktivit. Kapacita: 7 dětí. 

Přihlášení přes rezervační systém.

PODPŮRNÁ SKUPINA KOJÍCÍCH 
MAMINEK
každé první úterý v  měsíci od  9:30 hod., 

vstupné: 80 Kč

Setkávání maminek s  poporodní dulou a  lak-

tační poradkyní M. Buriánkovou. Přijďte se podě-

lit o své radosti i strasti, nebo si jen popovídat.

ŽIRAFKY VE ŠKOLCE – HLÍDÁNÍ 
DĚTÍ S PESTRÝM PROGRAMEM
každou středu 9:00–11:00 hod.

Školka nanečisto pod vedením dvou laskavých 

učitelek z MŠ Barbory Kolářové a Marie Krétové.

Cena: 100–150 Kč dle délky hlídání. Kapacita: 

10 dětí. Přihlášení přes rezervační systém.

RYTMÍČEK
každé pondělí 16:00–17:00 hod.

Nový kroužek pro děti (cca 2–4 roky) s doprovo-

dem. Cvičení formou hry a zábavy, kladný vztah 

k pohybu, nové zážitky a kamarádi pod vedením 

lektorky Nikoly Kuhnové. Kapacita: 6 dětí.

VÍKENDOVÝ SEMINÁŘ SEBELÁSKY
sobota 12. 3. a neděle 13. 2., cena: 2.200 Kč

Seminář podle metody Míly Lukášové plný sebe-

poznávací práce na  sobě samých. Rezervace:

e-mail radana.c@seznam.cz, tel.: 775 174 221.

TRADIČNÍ BAZÁREK V MC ŽIRAFA
Příjem věcí: 14. a  15. 3.; prodej: 16. a  17. 3.;

výdej věcí: 21. 3. Více v  plakátu na  str. 6. 

Kontakt na tel.: 731 959 828.

Přednáška: SOUROZENECKÉ 
RVAČKY A HÁDKY
pondělí 28. 3. od 10:00 hod. (bez volné herny)

Další z cyklu přednášek Jany Bartoňové.

březen 2022

1. 19:00 ULIČKA PŘÍZRAKŮ, (15), thriller/drama, USA, titulky, ART 151 min. 110 Kč

2. 16:30 VELKÝ ČERVENÝ PES CLIFFORD, komedie, USA, dabing 96 min. 130 Kč

2.–3. 19:00 PES, (12), komedie, USA, titulky 101 min. 120 Kč

5.–6. 16:30 TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2, pohádka, ČR 100 min. 120 Kč

5.–6. 19:00 MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST, (12), komedie, ČR 102 min. 130 Kč

8. 19:00 BELFAST, (12), drama, VB/USA, titulky, ART 98 min. 130 Kč

9. 14:00
Promítání nejen pro seniory:

KAREL, dokument, ČR
127 min. 60 Kč

9.–10. 19:00 SRDCE NA DLANI, komedie, ČR 95 min. 130 Kč

12.–13. 16:30 PROMĚNA, animovaný/dobrodružný, USA, dabing 100 min. 130 Kč

12.–13. 19:00 BETLÉMSKÉ SVĚTLO, (12), komedie, ČR 99 min. 140 Kč

15. 19:00 IDENTITA  ES, dokument, ČR/SR/Kanada, ART 118 min. 120 Kč

16.–17. 17:30 BATMAN, (12), akční/drama, USA, titulky 175 min. 130 Kč

19.–20. 19:00 HAUTE COUTURE, drama, Francie, dabing 101 min. 120 Kč

22. 19:00
NEJHORŠÍ ČLOVĚK NA SVĚTĚ

(15), drama/komedie, Norsko, titulky, ART
121 min. 100 Kč

23.–24. 17:30 UNCHARTED, dobrodružný/akční, USA, dabing 116 min. 120 Kč

25.–27. 19:00 POSLEDNÍ ZÁVOD, drama, ČR 100 min. 120 Kč

26.–27. 16:30 PŘÍŠERÁKOVI 2, animovaný/dobrodružný, SRN/VB, dabing 103 min. 120 Kč

29. 19:00 ZPRÁVA O ZÁCHRANĚ MRTVÉHO, drama, ČR/SR/Francie 90 min. 120 Kč

30.–31. 19:00 AMBULANCE, (15), akční/drama, USA, titulky 136 min. 140 Kč

Více informací o programu Kina Svět najdete na webu www.kino-svet.cz.

Pozvánka na Safariběh 2022

sobota 9. 4., Safari Park Dvůr Králové

V sobotu 9. dubna 2022 bude ve dvorském safari 

parku odstartován 37. ročník Safariběhu ČSOB. 

Běžci svými výkony tentokrát podpoří záchranu 

vážně ohrožené zebry bezhřívé v Ugandě.

Safariběh nabídne dětský běh na  2 km a  tratě 

na 5 km a 10 km.

Účastníci všech tří běhů budou mít opět mimo-

řádnou příležitost proběhnout se v  Africkém 

safari Josefa Vágnera nebo Lvím safari. Oba 

areály jsou po  celou sezonu návštěvníkům pří-

stupné pouze v  soukromých automobilech 

nebo vozidlech dvorské zahrady. 

Výtěžek Safariběhu ČSOB 2022 podpoří projekt 

Safari Parku Dvůr Králové na  záchranu vážně 

ohrožené zebry bezhřívé. Tato vzácná forma 

zebry přežívá v  počtu posledních pár set kusů 

výhradně v  Ugandě. V  zoologických zahradách 

žijí jen čtyři desítky „bezhřívek“ – všechny mají 

původ ve Dvoře Králové nad Labem.

Safari park stojí na  čele snah o  to, aby zebra 

behřívá přežila do  budoucnosti, koordinuje 

česko – slovenský projekt chovu v  lidské péči 

a  intenzivně rozvíjí aktivity na  ochranu zeber 

přímo v místech jejich výskytu. 

Běžci mohou využít online registrace, která 

bude otevřena do 1. dubna 2022.

Safariběh ČSOB pořádá dvorský safari park 

za  podpory města Dvůr Králové nad Labem. 

Hlavním partnerem 37. ročníku běhu se stala 

Československá obchodní banka, generální 

partner Safari Parku Dvůr Králové. Dále závod 

podpořily společnosti Bushman, Coca-Cola HBC 

Česko a Slovensko, Yelow Point, SkiResort Černá 

hora – Pec, Birell, Futurum Hradec Králové, 

Pekárna Beas a National Geographic ČR. 

Více informací na www.safaripark.cz.

Zuzana Boučková

Safari Park Dvůr Králové

www.safaripark.cz

Africká zvířata vystřídají na safari běžci
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Top Ten Rock
Palackého 89, Dvůr Králové nad Labem,

web: hudebni-klub-top-ten-rock.webnode.cz,

www.facebook.com/Hudební-klub-Top-Ten-Rock, tel.: 603 821 217

NEKUŘ TOHO TYGRA
sobota 12. 3. od 20:00 hod., vstupné: dobrovolné

Opavská rocková kapela Nekuř toho tygra, která má částečně kořeny 

ve východních Čechách, zahraje po pěti letech opět ve Dvoře Králové n. L.

GREEN DAY REVIVAL & DAVID PET
sobota 19. 3. od 19:00 hod.

Zahraje známá místní kapela The Last Revolution & Green Day Revival 

a David Pet s kapelou. Čeká nás pěkný poprockový večer.

KRKONOŠSKÉ MATKY & THE LAST BAD DAY
pátek 25. 3. od 19:00 hod., vstupné: 150 Kč

Můžete se těšit na  několikrát odložený koncert kapely Krkonošské Matky. 

Tentokrát s nimi zahrají The Last Bad Day. Jedná se o kapelu, která se věnuje 

moderní rockové a metalové hudbě a hraje výhradně anglicky.

Městské muzeum
Sladkovského 530, Dvůr Králové nad Labem,

e-mail: info@muzeumdk.cz,

tel.: 499 623 800, 499 318 325, www.muzeumdk.cz.

Otevírací muzea:

Hlavní budova, Expozice textilního tisku:

úterý–pátek: 9:00–12:00, 13:00–1:00 hod.

víkendy: 13:00–17:00 hod.

Výstavní sál na Staré radnici: úterý–pátek: 9:00–12:00, 13:00–16:00 hod.

víkendy: 13:00–16:00 hod.

Výstava: ROBERT VANO
do 20. 3., výstavní sál ve Staré radnici, vstupné: 80 Kč, 40 Kč

Vnímaní ostrosti či neostrosti ve fotografi i je zcela subjektivní. I proto existují 

různé fotografi cké přístupy. Mnohé z nich se snaží autory a jejich díla zařa-

zovat do kategorií a diktovat pravidla „správné“ fotografi e. Ta však ve skuteč-

nosti neexistují. Jak Robert Vano říká: „Podstatný je vždy výsledek.“ Obraz, 

který by měl v člověku zanechat emoci bez ohledu na to, zda je rozmazaný 

nebo ne. Pro světoznámého fotografa Roberta Vana je typická neostrost. 

I díky ní jeho snímky připomínají malby starých mistrů. Není tajemstvím, že 

jedním z nich chtěl také být. Robert Vano vždy toužil malovat jako Amedeo 

Modigliani. Nakonec se stal mistrem fotografem, který se svému řemeslu 

věnuje přes čtyřicet let.

Výstava:
FRANTIŠEK SOUKUP – MALBY, OBRAZY KRESBY
12. 3. – 17. 4., výstavní sál Špýcharu, vstupné: 50 Kč, 30 Kč

Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem vzpomene v letošním roce 

65. výročí úmrtí akad. malíře Františka Soukupa expozicí jeho celoživotního 

díla ve výstavních prostorách Špýcharu. Významný autor, v jehož obrazech 

naleznete inspiraci Braunovými sochami v  Betlémě, návštěvami přehrady, 

Zvičiny, romantických zákoutí města i  rázovitými fi gurkami z  kavárny 

bývalého hotelu Tins. Zahájení výstavy se uskuteční v  pátek 11. března

v  17:00 hod. v  přednáškovém sále ve  Špýcharu. V  literárně-hudebním 

pásmu slovem provede malíř Miloš Petera za klavírního doprovodu Zdeňka 

Jirouska.

Cyklus přednášek na téma historie textilního průmyslu: 
Úvodní přednáška:
ČESKÝ TEXTIL VČERA A DNES – Ing. Josef Jiránek
9. 3., 17:00 hod., Expozice textilního tisku, vstupné: 30 Kč

Cyklus přednášek bude obsahovat historii i současnost textilního průmyslu 

především v  našem městě a  regionu. Ukáže, jaký tento obor měl a  má 

význam pro náš život. Ukáže i  budoucnost oboru, bez kterého se lidstvo 

neobejde. Přednášky se budou konat mezi stroji a artefakty v Expozici tex-

tilního průmyslu v bývalé textilní škole. Bude působit genius loci průmyslu, 

který vytvářel po  staletí obživu i  nadstavbu velké části obyvatel našeho 

města a  regionu. Tato přednáška byla přednesena ve  Dvoře Králové nad 

Labem v  roce 2014 a  následně v  několika dalších městech. Za  osm let se 

mnohé změnilo. Dozvíte se o historii, ale i o současné podobě našeho textil-

ního a oděvního průmyslu, který byl snad nejvíce zasažen globalizací. Tímto 

bude zahájen cyklus přednášek a besed o textilu v Expozici textilního tisku.

Přednáška: SECESE VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM
17. 3., 17:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, vstupné: 30 Kč

Přednáška na téma Secese ve Dvoře Králové nad Labem bude pojednávat 

o  královédvorských secesních stavbách z  přelomu 19. a  20. století. Před-

nášku povede student královéhradecké univerzity a milovník dějin architek-

tury Jiří Satránský. Diváci se seznámí se secesí jako uměleckým slohem se 

zaměřením na  architekturu. V  základních bodech představí návštěvníkům 

stručnou historii významných budov ve Dvoře Králové nad Labem, vysta-

věných právě v tomto stavebním slohu. Přednáška bude syntézou odborné 

literatury a historických pramenů, souvisejících s těmito stavbami.

LiStOVáNí z knihy U nás v Evropě:
COOKING SHOW VAŘÍME Z VODY (Markéta Hejkalová)
28. 3., 20:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, vstupné: 120 Kč

Po  téměř deseti letech se projekt LiStOVáNí vrací na  své věrné scény

s cooking show U nás v Evropě, knihou, která vychází ze stejnojmenného 

televizního pořadu. Podrobnosti o představení najdete na str. 4 u programu 

městské knihovny Slavoj.

Předprodej vstupenek v  oddělení pro dospělé městské knihovny Slavoj, 

která akci pořádá.

Kontakt: knihovna@slavoj.cz.

DDM Jednička
Dům dětí a mládeže Jednička, Spojených národů 1620, 

bližší informace v DDM Jednička na tel.: 499 320 353.

Mgr. Iveta Hanušová: 775 320 353, info@ddmdvurkralove.cz

Sylvie Černotová, DiS.: 775 320 373, sylvie.cernotova@ddmdvurkralove.cz

Mgr. Alena Hušková: 735 752 836, alena.huskova@ddmdvurkralove.cz

Bc. Vladimír Jiřička: 775 621 550, vladimir.jiricka@ddmdvurkralove.cz

Mgr. Veronika Málková: 774 320 361, veronika.malkova@ddmdvurkralove.cz

Mgr. Tereza Dobiášová: 778 486 663, tereza.dobiasova@ddmdvurkralove.cz

TVOŘIVÁ DÍLNIČKA
2. 3., 8:00–16:00 hod., cena: 250 Kč

Dílnička pro holky a kluky od 6 let. Společně si vytvoříme krásné dekorace 

a chybět nebudou ani hry a soutěže. S sebou: přezůvky, zástěru nebo sta-

rou košili, svačinu a pití. Bližší informace u Terezy Dobiášové.

FILMOVÁ EXPEDICE PRAHA
2.–4. 3., cena do 15 let: 1.890 Kč, cena 15–18 let: 2.220 Kč 

Pro holky a kluky od 9 let, kteří se chtějí naučit něco z fi lmařského řemesla, 

seznámit se s prací animátora, moderátora či herce. Zájemce čekají tři dny 

a dvě noci v Praze v hotelu s virtuálním recepčním, návštěva Muzea Karla 

Zemana a televizního studia, výstava Světy české animace nebo ČT (Déčko 

svět). Dále se děti zúčastní besedy s  moderátorem FTV Prima Josefem 

Mádle, čekají je fi lmařské aktivity vedoucí k natočení vlastního fi lmu (sku-

pinová práce) – scénář, výběr hereckého obsazení, natáčení fi lmu, postpro-

dukce, hry a další aktivity. Chybět nebudou procházky Prahou a natáčení 

v exteriérech. Cena 1.890 Kč pro děti do 15 let, 2.220 Kč pro zájemce ve věku 

15–18 let. Podrobnosti a přihlášky u Ivety Hanušové

SOBOTNÍ KERAMIKA – MODELOVÁNÍ II.
12. 3., 14:00–17:00 hod., cena: 40 Kč/hod. děti, 80 Kč/hod. dospělí

Keramická dílna je otevřena všem zájemcům – dětem i dospělým. Pracuje 

se na  libovolné téma a  vypálené výrobky si po  naglazování (30. dubna) 

a  následném výpalu odnesete domů. Přihlásit se můžete na  jednu, dvě 

nebo tři hodiny. Cena včetně materiálu a výpalu: 40 Kč/hod. děti 6–15 let, 

80Kč/hod. mládež a dospělí, 80 Kč/hod. dospělý + dítě do 6 let při společné 

práci. Přihlášky budou přijímány pouze do  naplnění kapacity keramické 

dílny a nejpozději do 7. března. Pro účast je nezbytné odevzdání přihlášky 

a  rezervace termínu v  rezervačním systému (https://ddmdvurkralove.cz/

rezervacni-system-akce). Bližší informace u Sylvie Černotové.

JUNIORFILM SE USKUTEČNÍ 6. A 7. KVĚTNA 2022 
Memoriál Jiřího Beneše obvykle probíhá ve třetím březnovém týdnu. S ohle-

dem na  aktuální a  avizovaná opatření v  souvislosti s  pandemií covid-19

bylo rozhodnuto o  změně termínu. S  návštěvníky Juniorfi lmu se tedy 

na viděnou těšíme 6.–7. května. Informace a podrobnosti u Ivety Hanušové.

Připravujeme na duben:
9.–10. 4.: Dvorská Jednička – soutěž tanečních kolektivů a jednotlivců; 

14. 4.: Velikonoční tvoření, Dobrodružná pistolnická výprava za pokladem;

30. 4.: Sobotní keramika – glazování II.
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Pozvánka na hokej
Hokejisté HC Rodos Dvůr Králové nad Labem postoupili do play-off  2. ligy. 

Aktuální rozpis zápasů na březen najdete na jejich webových stránkách 

www.hcrodos.cz.

Městská knihovna
Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové n. L.,

Tylova 512; www.slavoj.cz,

e-mail: knihovna@slavoj.cz,

tel.: 499 318 320-322, 721 390 348, 606 531 153

Čtenářská soutěž: LOVCI PEREL
1. 3. – 18. 11., podrobná pravidla soutěže na www.slavoj.cz

Přečtěte perlorodku a  přijďte si pro moriony. Zahájení 8. ročníku soutěže 

na podporu čtenářské gramotnosti. Vyhlášení výsledků a ocenění nejúspěš-

nějších lovců proběhne při akci Den pro dětskou knihu 26. listopadu 2022. 

Podrobná pravidla jsou k dispozici v oddělení pro děti nebo na www.slavoj.cz.

Výstava: OPERACE ANTHROPOID
od 1. 3., prostory knihovny

Okolnosti parašutistického výsadku vyslaného během 2. světové války 

z Velké Británie na území Protektorátu Čechy a Morava a důsledky atentátu. 

Výstava v prostorách městské knihovny.

Bára Vodochodská Machková:
MINIKURZ SEBEOBRANY PRO ŽENY
2. 3. a 16. 3. od 17:00 hod., sálek knihovny, kurzovné: 500 Kč

V kurzu se naučíte úplné základy sebeobrany. Dozvíte se, jak se vyhnout 

konfl iktu, jak si bránit svoje hranice nebo jak se zachovat v konfl iktní situaci. 

Přihlášky na machkova@moderni-sebeobrana.cz. Koná se v sálku knihovny.

Přednáška Šimona Pečenky: DOTEK HYPNÓZY
9. 3. od 17:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 50 Kč

Populárně-naučná a interaktivní přednáška pro všechny, které zajímá obor 

hypnózy a  hypnoterapie. Hypnózu stále obestírá mnoho nesmyslných 

pověr a mýtů. Pro některé má dokonce punc jakési mystické dovednosti. 

Jak je to ve skutečnosti, se přesvědčíte sami pod vedením hypnoterapeuta 

a popularizátora hypnoterapie Šimona Pečenky, C.Ht – místopředsedy Čes-

kého spolku hypnoterapeutů. Koná se v sálku knihovny.

Loutková scéna Klíček: O MLSNÉ KOZE
19. 3. od 15:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 30 Kč, 20 Kč

Maňásková pohádka pro děti z široké nabídky divadla Klíček.

Věra Radoňová: TIBETSKÉ MÍSY
21. 3. od 17:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 80 Kč

Relaxační procházka s tóny, které vydávají tibetské mísy, gong, šamanský 

buben, dešťová hůl a ostatní nástroje. Jejich nádherná a hladivá hudba vás 

dovede ke klidu a pohodě. Přijďte se příjemně naladit na jaro. Počet míst je 

omezen. Předprodej v oddělení pro dospělé!

KRÁLOVÉDVORSKÉ KNIHOMRNĚ
23. 3. od 10:00 hod., sálek knihovny, vstupné: zdarma

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

S knížkou do života – Bookstart. Se skřítkem Knihovníčkem přivítáme jaro, 

na které se všichni těšíme.

Pohádkoterapie: JARO JE TU! – Andrea Popprová
23. 3. od 13:30 hod., sálek knihovny, vstupné: zdarma

Sourozenci Lucka, Jenda a  Martínek jedou s  rodiči na  víkend k  babičce 

a dědovi. Každoročně se u nich totiž slaví masopust. Je to veliká událost, 

kterou si nemohou rozhodně nechat ujít. Program pro děti od 7 let. 

Dáša Rýdlová: JÓGA SMÍCHU
23. 3. od 17:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 50 Kč

Jóga smíchu je zdravá a hravá. Smích ve skupině lidí je nakažlivý a smícho-

cviky provádí každý účastník, jak může a jak má chuť. Podstatou jógy smí-

chu je dobrá vůle se smát. Máte zájem ochutnat? Koná se v sálku knihovny.

LiStOVáNí z knihy U nás v Evropě:
COOKING SHOW VAŘÍME Z VODY (Markéta Hejkalová) 
28. 3. od 20:00 hod., sál Špýcharu městského muzea, vstupné: 120 Kč

Po téměř 10 letech se projekt LiStOVáNí vrací na své věrné scény s cooking 

show U nás v Evropě, knihou, která vychází ze stejnojmenného televizního 

pořadu. V průběhu večera navštívíte s modrožlutým moderátorem Lukášem 

Hejlíkem země Evropské unie, seznámíte se s vybranými deseti evropskými 

tatínky, které ztvární Alan Novotný. Společně uvaříme hutný euroguláš, 

těšte se na velkou divadelní kuchařskou show! Účinkují: Lukáš Hejlík a Alan 

Novotný. Koná se v městském muzeu, předprodej v oddělení pro dospělé.

Alena a Jirka Márovi: BARMA & VIETNAM
30. 3. od 18:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 80 Kč

Při povídání o  expedici po  Barmě a  Vietnamu vám Alena a  Jirka Márovi 

prozradí tolik exotických zážitků, že budete jen nevěřícně kroutit hlavou. 

Vysvětlí vám, jak se žije na  plovoucích ostrovech a  proč rybáři pádlují 

nohama. Uvidíte videozáběry z  balónu na  krajinu plnou chrámů i  ranní 

rozcvičku důchodců v  ulicích Hanoje. Dozvíte se zajímavosti ze života 

obyčejných lidí i o císaři, který měl 300 manželek. Nahlédnete do skvělých 

asijských kuchyní, ale také uslyšíte, jak lehce se dá jídlem otrávit. Jiří Mára 

je autorem dvaceti cestopisných knih a  dokumentárních fi lmů z  různých 

koutů světa. Koná se v sálku knihovny. Předprodej v oddělení pro dospělé. 

SPOLEČNĚ V KNIHOVNĚ – doučování pro žáky ZŠ
každé pondělí od 15:00 do 17:00 hod.,

Plaveš ve  škole? Chceš si zlepšit známku? Připravuješ se na  přijímací 

zkoušky nebo si potřebuješ zopakovat učivo, které ti není úplně jasné? Tak 

přijď do knihovny, společně to zvládneme. V dětském oddělení knihovny 

je vyhrazeno místo, na  kterém jsou pravidelně v  pondělí od  15:00 do

17:00 hod. k  dispozici dobrovolníci z  řad studentů gymnázia. Ti jsou 

ochotni pomoci se školní přípravou každému dítěti, které bude mít zájem. 

Dítě může služby využít deset minut nebo dvě hodiny, jednorázově nebo 

pravidelně, vše je založeno pouze na  dobrovolnosti. Program je zacílen 

především na pomoc dětem prvního a druhého stupně ZŠ. Záměrem pro-

gramu je propojit knihovnu – přirozené kulturní centrum, žáky základních 

škol a dobrovolníky. Tato služba je zcela zdarma, pro zapojení je potřeba 

pouze přijít a mít zájem. Na programu spolupracuje Nová škola, MAS Králo-

védvorsko a Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem.

První medaile pro sokoly
Začátkem roku se roz-

běhla činnost Sokola 

tak, jak jsme byli zvyklí 

v letech před pandemií. 

Chlapci z oddílu gym-

nastiky absolvovali dvě 

víkendová soustředění 

v Náchodě a v Polici nad 

Metují, při kterých se 

mladší připravovali na 

zvládnutí základních gymnastických prvků a starší si osvojovali obtížné 

prvky na bradlech, hrazdě i kruzích. Gymnastky se zúčastnily kempu v Dob-

řichovicích. Nejstarší gymnastky se těšily na přebor ČOS v Team Gym, který 

byl nakonec přesunut na příznivější období bez omikronu. 

Dne 12. února se naši závodníci konečně dočkali závodů. Atleti vyrazili 

na halový krajský přebor staršího žactva. Nejlépe se dařilo Nele Bořkové, 

která vybojovala titul přeborníka kraje ve skoku dalekém (465 cm), bronz 

ve skoku vysokém (135 cm) a 4. místo v běhu na 150 m (22,39 s). Martin 

Palan přidal bronz za skok vysoký 153 cm. Dařilo se i těm, kteří na medaili 

tentokrát nedosáhli. Michal Lukáš skočil do výšky 140 cm a zaběhl 60 m za 

8,55 s a 150 m za 21,52 s, Tomáš Erban i s nepovedeným startem zaběhl 

800 m za 2:38,84 a Aneta Erbenová vrhla 3kg koulí 7,66 m.

Ondřej Schreiber a Antonín Mostecký se kvalifi kovali na MČR ve šplhu, 

které se konalo týž den v Brně. O. Schreiber obsadil výkonem 4,44 s 6. místo, 

A. Mostecký byl v čase 5,10 s na 9. místě.

Veronika, Johana a Hana Tomáškovy se ve stejný den zúčastnily župního 

přeboru ve sjezdovém lyžování, který se konal na Novém Hrádku. Veronika 

svou kategorii vyhrála a stala se župní přebornicí a Johanka získala bronz. 

Děkujeme všem, kteří reprezentovali naši jednotu, a věříme, že si v letošním 

roce užijeme závodů více, než tomu bylo v uplynulých dvou letech.

Ve středu 16. února jsme si připomněli, že sokolská organizace je zde již

160 let. V tento den se uskutečnila v sokolovně malá slavnost, na které jsme 

si tuto velkou dějinnou událost připomněli a při této příležitosti rozvinuli 

nový župní prapor. Proč právě v královédvorské sokolovně je nasnadě. Naše 

jednota patří k nejaktivnějším v župě Podkrkonošské, a proto si tuto poctu 

zasloužila. Přejeme si, aby se již nikdy nestalo sokolům to, co během existence 

své organizace zažili již třikrát, aby už nikdy nebyla činnost Sokola zakázána!

Mgr. Pavlína Špatenková, TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem
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Poetické okénko
Skříňka pohřební služby

V dobách, v kterých jsem byl mladší,

žel, je tomu drahně let,

divil jsem se, na co starší

často upírali hled

A není to výkladní skříň,

kam dnes i já ostřím zrak,

kde je známých víc nežli míň,

což je prostě smutný fakt

I když věkem mohl už bych,

zatím se k nim nepřidám,

ač adept konečné služby,

své parte tam nevídám

Ach, pohřební služby skříňka

na stojanech, městských zdech;

v ní též o mně bude zmínka,

ta poslední – že jsem zdech'

© Jaroslav Kratěna

Masopust

Když zdá se

že zima nemá konce

a dny táhnou se

jak špageta

začíná masopust

A po roce zas

z kanape zvedne nás

tradice tahleta!

Pořádné veselí začíná

Zábava tanec hodokvas

Než sbohem masu dáme

průvodem v maskách

se vydáme

Nechybí kůň, medvěd, kominík...

Já letos jsem bába s nůší

a všichni se smějou

jak mi to sluší!

Neseďte doma

přidejte se k nám

ať nikdy nepřestanem

uctívat tradice

které já ráda mám

ze všech těch oslav nejvíce

Lenka Petroušová

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
na zimním stadionu pod Hankovým domem

B Ř E Z E N   2 0 2 2

Veřejné bruslení
Úterý  1. 3. 2022 13:00–14:30 hod.
Středa  2. 3. 2022 13:00–14:30 hod.
Čtvrtek 3. 3. 2022 13:00–14:30 hod.
Pátek  4. 3. 2022 13:00–14:30 hod.

Sobota  12. 3. 2022 17:30–19:00 hod.
Neděle 13. 3. 2022 13:15–14:45 hod.

Bruslení s hokejkami
Úterý  1. 3. 2022 11:00–12:15 hod.
Středa  2. 3. 2022 11:00–12:15 hod.
Čtvrtek 3. 3. 2022 11:00–12:15 hod.
Pátek  4. 3. 2022 11:00–12:15 hod.

Změna programu vyhrazena.
Sledujte prosím web www.tsdvur.cz.

Můžete se těšit

Královédvorský den piva 2022
sobota 20. 8. od 14:00 hod., nám. T. G. Masaryka, www.denpiva.cz

Všichni příznivci dobré muziky a  dobrého piva se mohou těšit na  další 

ročník Královédvorského dne piva, který se uskuteční v tradičním termínu 

v sobotu 20. srpna 2022 na náměstí T. G. Masaryka. Na letošním ročníku 

vystoupí kapely AC/DC Tribute, Rimortis, Škwor, Wishmasters a PurpleMa-

nia. Celým dnem provede moderátor rádia Černá Hora Petr Ticháček, o pře-

stávkách vás čekají soutěže o zajímavé ceny a prezentace piv. Vstupenky 

jsou již nyní k  dispozici na  portálu www.smsticket.cz za  320 Kč, vstupné 

na místě 390 Kč. Akce se koná za podpory města Dvůr Králové nad Labem.

Svatba

Z venkova nevěsta, ženich z města,

Každý z jiného těsta.

Sladkohořký koláč upeče sňatek.

Buď jak buď, 

Manželství má jedinečnou chuť!

Čekání

Čekárny lékařů plné,

Trpělivost zkoušky.

Tváře mlčí, mají roušky

Hovoří jen oči

František Kalenský
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