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Hankův dům
Předprodej vstupenek (kavárna Hankův dům)

e-mail: mannova@hankuv-dum.cz,

tel.: 499 318 355,

www.hankuv-dum.cz; www.facebook.com/hankuvdum

27. ročník festivalu Dny R. A. Dvorského:
KRÁLOVÉDVORSKÁ SWINGOVÁ TANČÍRNA
1. 4. od 20:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 100 Kč

Nejenom swing zazní v průběhu večera, kterým se protančíte. K tanci hraje 

DJ Mirek Novotný.

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

Zahraje EGO retro music Hořice, předtančení ZUŠ R. A. Dvorského, fotokoutek. 

Vstupenky zakoupíte v pokladně městského úřadu na nám. T. G. Masaryka 38.

ŠTÍSTKO A POUPĚNKA
3. 4. od 15:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 250 Kč

Bylo, nebylo... nové pohádky a písničky. Předprodej na: www.ticketportal.cz.

27. ročník festivalu Dny R. A. Dvorského:
THE PEOPLE – VZPOMÍNKA NA KARLA GOTTA
A ČESKOU PÍSNIČKU
7. 4. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 350 Kč, 330 Kč, 310 Kč

Program z  českých písní je především vzpomínkou na  Karla Gotta. Chy-

bět nebudou ani hihy interpretů jako Waldemar Matuška, Hana Hegerová, 

Marie Rottrová, Věra Špinarová, Jiří Korn a dalších. Všechny písně zahrají The 

People v aranžmá pro bigband. Zazpívají Lucie Fildánová a Zdeněk Nečas.

XVI. ročník nepostupové přehlídky tanečních kolektivů, 
dvojic a jednotlivců: „DVORSKÁ JEDNIČKA“
9. a 10. 4. od 9:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 50 Kč

Pořádá DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem.

Divadlo v předplatném:
UTRPENÍ MLADÉHO WERTHERA – Horácké divadlo Jihlava
13. 4. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 360 Kč, 340 Kč, 320 Kč

Jevištní adaptace milostného románu, jenž formou dopisů zasahuje čte-

náře už od svého vydání v roce 1774 naléhavostí mládí, láskou, osaměním, 

posedlostí či hledáním svobody.

LADY SOUL – GALAKONCERT MARIE ROTTROVÉ
20. 4. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 880 Kč, 840 Kč, 790 Kč

Galakoncert Marie Rottrové s Big Bandem Septet Plus Orchestra a hostem 

Petrem Němcem.

AFRICKÁ POHÁDKA ANEB PODIVUHODNÁ 
DOBRODRUŽSTVÍ DOKTORA HOLUBA
21. 4. od 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 80 Kč

Na pozadí lehce ztřeštěných příběhů se děti dozvědí něco o Africe a seznámí 

se s osobou legendárního cestovatele. Pořad pro MŠ a 1. stupeň ZŠ v podání 

Divadélka pro školy Hradec Králové.

473. koncert Kruhu přátel hudby:
KRÁLOVÉDVORSKÝ CHRÁMOVÝ SBOR A HOSTÉ
21. 4. od 18:00 hod., Husův sbor CČSH, vstupné: 150 Kč

Helena Hozová – soprán, Viktor Darebný – varhany, Vít Havlíček – sbormistr. 

Kino Svět
MC Žirafa
Nenechte si ujít

2 DDM Jednička
Knihovna Slavoj
Top Ten Rock

3 Městské muzeum
ZUŠ R. A. Dvorského
Svépomocná skupina

4 Poetické okénko
Pozvánka na fotbal
Jarní svozy odpadů

5 Pozvánky 
na zajímavé akce 
ve městě a okolí

6–8

Na  programu budou skladby pro sólový soprán, varhany a  sbor. Mezi 

nejznámější patří Alleluja z  Exsultate jubilate nebo Laudate Dominum

W. A. Mozarta či Letěla bělounká holubička B. Smetany. Zazní i další kompo-

zice od G. F. Händela, L. van Beethovena a dalších.

EXPEDICE BORNEO – ostrov nosatých opic a sloních 
trpaslíků
22. 4. od 8:30 a 10:30 hod., kino Svět, vstupné: 70 Kč

Další úspěšná fotografi cko-fi lmová projekce Kateřiny a Miloše Motani pro 

1. stupeň základních škol.

PLES ABSOLVENTŮ TANEČNÍCH KURZŮ
22. 4. od 20:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 220 Kč

Večerem provede taneční mistr Tomáš Chmel, zahraje kapela Black Jack. 

27. ročník festivalu Dny R. A. Dvorského:
THREE FOR SILVER
25. 4. od 19:00 hod., Krčma Starý pivovar, vstupné: 250 Kč

Lucas Warford – zpěv, kontrabas, Willo Sertain – zpěv, akordeon, Corwin 

Zekley – zpěv, housle. Blues & Roots & Americana.

LOVE IN THE SKY
28. 4. od 9:30 hod. pro školy, od 17:00 hod. pro veřejnost,

sál Hankova domu, vstupné: dospělí 100 Kč, děti 50 Kč

Můžete se těšit na unikátní taneční dílo s retrospektivním příběhem o věčné 

lásce. Celý příběh doprovází krásné rekvizity a vizuální efekty. Přijďte a užijte 

si jedinečný zážitek od žáků tanečního oboru místní ZUŠ R. A. Dvorského.

KRÁLOVÉDVORSKÝ MAJÁLES
30. 4. od 16:30 hod., 1. 5. od 10:00 hod., nám. T. G. Masaryka

Sobota 30. dubna: Cesta kolem světa s Pavlem Novákem – zábavný pořad 

pro děti, Pavel Novák s kapelou Black Rose, čarodějnická zábava s Vaťákem 

a O5 a Radeček.

Neděle 1. května: dechové hudby Podzvičinka a Křídlovanka, funk rockový 

Balage Band a přažská big beatová kapela Vojty Kotka TH!S.

Dále vystoupí taneční skupiny Angeles Dance Group, TS Attitude DKnL 

a soubory ZUŠ R. A. Dvorského, chybět nebude občerstvení všeho druhu 

a tradiční lunapark na náměstí Odboje.

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, milé děti, pro velký zájem se bude 

kroužek Rytmíček konat v  pondělí i  ve  středu 

odpoledne. A  kromě oblíbeného pravidelného 

programu se můžete v  dubnu těšit na  prezen-

taci produktů Avon. Doufáme, že se vám v Žiraf-

ce bude líbit a že u nás strávíte příjemné chvíle 

se svými dětmi. 

Aktuální informace o  programu naleznete 

na našem Fb a webu. Máte-li dotazy, neváhejte 

nás kontaktovat. Krásné jarní dny přeje kolektiv 

maminek MC Žirafa.

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 (odkaz na  Fb 

i na webu).

PODPŮRNÁ SKUPINA KOJÍCÍCH 
MAMINEK
úterý 5. dubna 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 (odkaz 

na Fb i na webu).

RYTMÍČEK
každé pondělí a středu 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: 7 dětí.

SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ LIIV, 
NOVINKY OD AVONU
+ VOLNÁ HERNA
pondělí 25. 4., 9:30–11:00 hod.,

volná herna 9:00–12:00 hod.

Přijďte se seznámit se značkou LiiV pro podporu 

zdravějšího životního stylu. Ochutnávka kola-

genového nápoje, Aloe Vera drinku. Seznamte 

se s novinkami od Avonu. Bez podmínek. Udě-

lejte si čas pro sebe. Těší se na  vás Romana 

Chlupsová, Avon Beauty Ambasadorka. Volná 

herna bude otevřena jako každé pondělí od

9:00 do 12:00 hod.

duben 2022

1. 17:30
EXPEDIČNÍ KAMERA 2022, celovečerní promítání cesto-

vatelských a sportovních fi lmů z české i světové produkce
100 Kč

2.–3. 16:30 JEŽEK SONIC 2, komedie, USA, dabing 110 min. 140 Kč

2.–3. 19:00 ZNÁMÍ NEZNÁMÍ, (12), komedie, ČR/SR 95 min. 140 Kč

5. 19:00 OLGA, (12), drama, Francie/Švýcarsko/Ukrajina, titulky, ART 85 min. 110 Kč

6.–7. 19:00 V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE MÁM, komedie, ČR/SR 117 min. 110 Kč

8., 10.

9.

17:30

19:00

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ 

rodinný/dobrodružný, USA, dabing
143 min. 130 Kč

12. 19:00 TEST, (12), komedie, Francie, titulky, ART 85 min. 120 Kč

13. 14:00
Promítání nejen pro seniory:

KURZ MANŽELSKÉ TOUHY, (12), komedie, ČR
90 min. 60 Kč

13.–14. 19:00 ZTRACENÉ MĚSTO, (12), dobrodružná komedie, USA, tit. 105 min. 140 Kč

16.–17. 16:30 ZLOUNI, animovaný, USA, dabing 100 min. 140 Kč

16.–17. 19:00 STÍNOHRA, (12), thriller, ČR/SR 103 min. 130 Kč

19.–20. 19:00 MORBIUS, (12), akční/dobrodružný, USA, titulky 108 min. 130 Kč

21.–22.

24.
19:00 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2, komedie, ČR 95 min. 140 Kč

23. 19:00
ČERNOBYL NA KOLEČKÁCH

předpremiéra dokumentu o cestě Honzy Duška s besedou
130 Kč

26. 19:00 SEVEŘAN, (15), historický/akční, USA/VB, titulky, ART 136 min. 130 Kč

27.–28. 19:00 VYŠEHRAD: FYLM, (15), komedie, ČR 103 min. 140 Kč

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

Zveme na předpremiéru fi lmu s besedou
Dokument: Černobyl na kolečkách
23. 4. od 19:00 hod., Kino Svět, vstupné: 130 Kč 

Před čtyřmi lety putoval vozíčkář s  roztroušenou sklerózou, Honza Dušek, spolu se svým týmem 

640 km Španělskem do  Santiaga de Compostely. Nyní se mu tým v  čele s  organizátorem Petrem 

Hirschem rozhodl splnit další sen – dopřát si expedici na Ukrajinu s názvem Černobyl na kolečkách.  

„Točili jsme dokument na místě jedné z největších lidských katastrof země a za půl roku se na stejném 

místě děje další!“ doplnila režisérka Eva Toulová. „I proto se tvůrci jednomyslně shodli a tom, kam část 

výtěžku z  fi lmu poputuje na  Ukrajinu, další část výtěžku také bude věnován ve  prospěch Domova

sv. Josefa v Žirči,“ uvedl organizátor výpravy a producent fi lmu Petr Hirsch. 

Dokument bude mít premiéru 26. dubna v 0:23 hod., v den i přesný čas výbuchu černobylské elekt-

rárny, v pražském kině Biooko. Ještě před ní se Královédvoráci mohou těšit na předpremiéru a besedu 

s autory, která se uskuteční v sobotu 23. dubna od 19:00 hod. v královédvorském kině Svět.

Nenechte si ujít
OBLASTNÍ CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA TROFEJÍ
9.–16. 4., Česká lesnická akademie Trutnov, vstupné 30 Kč, více na: www.clatrutnov.cz

Zveme na 58. ročník Oblastní chovatelské přehlídky trofejí zvěře ulovené v mysliveckém roce 2021 

v honitbách správních obvodů Dvůr Králové nad Labem, Vrchlabí, Trutnov a v honitbách správy Krko-

nošského národního parku. Přehlídka se koná v prostorách České lesnické akademie Trutnov – Les-

nická 9, Trutnov. Vstupné pro dospělé: 30 Kč, děti do 15 let mají vstup zdarma.

TURNAJ V ŠIPKÁCH KRÁLOVÉHRADECKÝ MASTER
22.–23. 4., sportcentrum Vítězná-Kocléřov, více na: https://master.navrchol.cz 

Ve sportcentru ve Vítězné-Kocléřově se uskuteční významný podnik šipkařské sezony 2022 Králové-

hradecký Master. Program nabízí soutěže různého druhu, ve kterých si na své přijdou všechny věkové 

kategorie. Všechny soutěže, vyjma turnajů TOP jednotlivců a  regionálního fi nále Ligového poháru 

družstev, jsou otevřené široké veřejností. Online registrace budou spuštěny 16. dubna a uzavřeny vždy 

60 minut před startem dané soutěže.
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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

DVORSKÁ JEDNIČKA
9. a 10. 4. od 9:00 hod., cena: 50 Kč

Srdečně zveme všechny milovníky tance na 16. ročník soutěžní přehlídky 

tanečních kolektivů dvojic a jednotlivců. V sále Hankova domu předvedou 

svá vystoupení taneční kolektivy, kluby, studia i  sólisté z  mnoha koutů 

České republiky. Těšit se můžete na vystoupení mažoretek a orientálních 

tanečnic, v neděli pak na choreografi e ve stylu street dance, disco dance, 

art dance nebo show. Bližší informace u Sylvie Černotové.

VESELÉ VELIKONOCE
14. 4., 8:00–16:00 hod., cena: 250 Kč, přihlášky do 8. 4.

Zveme všechny děti od 6 let na tradiční výtvarnou velikonoční akci. Spo-

lečně si nazdobíme vajíčka tradičními, ale i novým technikami. Vyrobíme 

si velikonoční dekorace a  chybět nebudou ani hry a  soutěže. S  sebou si 

přineste 2 vyfouknutá vajíčka, přezůvky, zástěru nebo staré triko, svačinu 

a pití. V ceně 250 Kč je zahrnutý oběd a veškerý materiál k tvoření. Na akci se 

můžete přihlašovat do 8. dubna 2022. Bližší informace u Terezy Dobiášové.

DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA ZA VELIKONOČNÍM 
POKLADEM
14. 4. od 9:00 hod., cena: 220 Kč, přihlášky do 8. 4.

Akce pro všechny zájemce od 9 let, kteří vlastní nerf zbraň. V areálu Jedničky 

a v nejbližším lese budete získávat indicie k nalezení místa pokladu. Čeká 

vás malý kvíz, střelba na terč, trocha rukodělné činnosti, pátrání, souboj se 

strážcem pokladu a hledání klíče k němu. Po zvládnutí všech úkolů získá 

každý účastník část pokladu. S  sebou si přineste nerf zbraň s  minimálně 

10 náboji, na  sebe oblečení do  terénu. Předpokládané ukončení akce 

ve  14:00 hod. Cena 220 Kč zahrnuje oběd, poklad, materiál na  akci. Při-

hlášky nejpozději do 8. dubna, bližší informace u Vladimíra Jiřičky.

SOBOTNÍ KERAMIKA – GLAZOVÁNÍ II.
30. 4., 14:00–17:00 hod., cena pro děti do 15 let: 40 Kč/hod.,

cena pro ostatní a pro dospělé s dítětem při společné práci: 80 Kč/hod.

pro účast je nutná rezervace na webu DDM1

Pro účastníky kurzu Modelování II. – dekorování vypálených výrobků gla-

zurami. Přihlásit se můžete na jednu, dvě nebo tři hodiny. Cena: 40 Kč/hod. 

děti 6–15 let, 80 Kč/hod. mládež a dospělí, 80 Kč/hod. dospělý + dítě do

6 let při společné práci (cena zahrnuje veškerý materiál a výpal). Přihlášky 

budou přijímány pouze do naplnění kapacity keramické dílny a nejpozději 

do 27. dubna 2022. Pro účast je nezbytné odevzdání přihlášky a rezervace 

termínu v  rezervačním systému (https://ddmdvurkralove.cz/rezervacni-sys-

tem-akce). Bližší informace u Sylvie Černotové.

Připravujeme na květen:

JUNIORFILM – MEMORIÁL JIŘÍHO BENEŠE
6. 5. od 15:00 hod., 7. 5. od 9:00 hod., Kino Svět

Již 28. ročník akce přinese opět mnoho známých tváří a  profesionálních 

i amatérských fi lmařů. Těšit se můžete na patrona Tomáše Magnuska – fi l-

maře, herce a  producenta, Davida Baldu – autora fi lmu Narušitel, Milana 

Šebestu – jednoho z animátorů pohádek Krysáci nebo Pat a Mat a mnoho 

dalších. Na zájemce čeká workshop youtuberingu, který povedou pracov-

níci SŠ multimediální U2B, a  další zajímavé aktivity. Na  plátně pak změří 

své síly amatérští fi lmoví tvůrci z řad dětí a mládeže v několika věkových 

a žánrových kategoriích celostátní soutěže.

Juniorfi lm je svým způsobem unikátní fi lmařskou akcí zejména širokým 

věkovým spektrem mladých autorů. Jedním ze specifi k této tradiční sou-

těže je i dvojí hodnocení snímků – odbornou a dětskou porotou. Akce pro-

bíhá za fi nanční podpory Ministerstva kultury ČR, Královéhradeckého kraje 

a města Dvůr Králové nad Labem.

Bližší informace u Ivety Hanušové. 

14. 5.: Turnaj špuntů, Rodinné výpravy – Tajný výlet; 

28. 5.: Prima závěr s Jedničkou (Závěrečná akademie).

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

KRÁLOVÉDVORSKÉ KNIHOMRNĚ
5. 4. 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 

svátky jara – Velikonoce.

Pohádkoterapie: DEN ZEMĚ
5. 4. od 13:30 hod., sálek knihovny, vstupné: zdarma

V dubnu se na celém světě slaví Den Země zaměřený na ochranu životního 

prostředí. A jako každý oslavenec, tak i naše planeta dostane od dětí vlast-

noručně vyrobené přáníčko. Program pro děti od 7 let. 

Loutková scéna Klíček: JANKA A DRAK KRUŤÁK
9. 4. od 15:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 30 Kč, 20 Kč

Maňásková pohádka pro děti z široké nabídky divadla Klíček.

Josef Jiránek: „BABIČKU“ OD BOŽENY NĚMCOVÉ 
URČITĚ ZNÁTE, ALE „DĚDEČKA“ OD VÁCLAVA 
ŘEZNÍČKA PRAVDĚPODOBNĚ NE
13. 4. od 17:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 50 Kč

Seznámíte se s životem a dílem spisovatele Václava Řezníčka, o kterém jste 

asi nikdy neslyšeli. Málokdo toho vykonal pro tento region i vlast tolik, jako 

právě on. Upadl však v zapomnění a je na nás, abychom si ho právem připo-

mněli. Budete překvapeni rozsahem jeho díla a činnosti. Přednáška o něm 

je českou premiérou od sedmdesátých let minulého století.

Uzavření knihovny: v sobotu 16. 4. budou všechna oddělení uzavřena

Ondřej Slanina: SLAVNÁ ROMÁNSKÁ FILMOVÁ KLASIKA
20. 4. od 17:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 50 Kč

Itálie a  Francie vyprodukovaly tolik vynikajících fi lmů různých žánrů jako 

málokteré jiné kinematografi e na  starém kontinentě. Na  českém trhu se 

právě objevuje nová kniha Slavná románská fi lmová klasika, která důstojně 

reprezentuje slavné italské a  francouzské fi lmy uváděné v  ČR a  bývalém 

Československu, jež diváci dodnes milují. S nápadem na sepsání této knihy 

přišli čtenáři a návštěvníci besed o fi lmu autora publikace Ondřeje Slaniny.

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

Francouzský víkend pátek 8. a sobota 9. dubna
Nebudou chybět francouzská vína, drinky a  drobné občerstvení. Po  celý 

víkend budeme k poslechu hrát tematicky laděnou hudbu.

Francouzský víkend: HSONG
pátek 8. 4. od 20:00 hod., vstupné pá: 100 Kč, vstupné pá+so: 150 Kč

Nové královédvorské hudební seskupení, které má ve svém repertoáru pře-

vážně šansony a  písně od  autorské dvojice Petr Hapka a  Michal Horáček. 

Známé hity zpívá Jana Machková, Petr Páleník a Martin Skřivánek za dopro-

vodu kláves, saxofonu či klarinetu, akordeonu, kytary, bicích a basové kytary.

Francouzský víkend: JESSICA MAY A CAFÉBARET
sobota 9. 4. od 19:00 hod., vstupné so: 100 Kč, vstupné pá+so: 150 Kč

Představujeme vám hudební uskupení z  oblasti Broumovska vystupující 

jako trio či kvartet. Hrají v  obsazení harmonika, piano/kytara, kontrabas, 

fl étna a perkuse. Jejich repertoár tvoří zejména francouzské písně kdysi zpí-

vané po přístavních zákoutích, putykách, kavárnách a vinárnách.

ADEPT BLUES BAND
pátek 15. 4. od 19:00 hod., vstupné: dobrovolné

Na  Velký pátek se vám představí kapela Adept Blues Band z  Police nad 

Metují. Repertoár tvoří převzaté a přepracované písně bluesových a rocko-

vých velikánů. Nejen v  tento sváteční den, budete mít možnost ochutnat 

zelené pivo. Určitě je na co se těšit.
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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.

TO NENÍ APRÍL
1. 4., 17:00 hod., sál školy

V pátek 1. dubna proběhne v sále ZUŠ koncert žáků ze třídy Jany Kovářové 

(housle, viola).

SEMINÁŘ PRO LESNÍ ROH
27. 4., 14:00 hod., sál školy

Ve středu 27. dubna se uskuteční v odpoledních hodinách seminář v místní 

ZUŠ R. A. Dvorského, který povede paní MgA.  Jana Švadlenková, Ph.D., 

první hornistka Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Seminář je 

určen pro žáky studující hru na lesní roh a hudební nadšence.

LOVE IN THE SKY
28. 4., 17:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: dospělí 100 Kč, děti 50 Kč

Můžete se těšit na  unikátní taneční dílo s  retrospektivním příběhem 

o  věčné lásce. Celý příběh doprovází krásné rekvizity a  vizuální efekty. 

Přijďte a užijte si jedinečný zážitek od žáků z tanečního oboru. Vstupenky 

můžete zakoupit v ZUŠ.

DUBNOVÝ KONCERT
28. 4., 18:00 hod., sál školy

Další z pravidelných koncertů žáků školy.

Okresní kolo soutěže ZUŠ ČR 
ve hře na dechové nástroje
Naše škola se stala pořadatelem okresního kola soutěže základních umě-

leckých škol ČR ve hře na dechové nástroje žesťové, které se uskutečnilo

15. března v koncertním sále školy.

Soutěže se zúčastnilo celkem 25 žáků ze ZUŠ Trutnov, Úpice, Vrchlabí, 

Rtyně a  samozřejmě ze Dvora Králové nad Labem. Soutěžící podávali 

skvělé výkony, za které si odváželi krásné ceny. Ceny jsme pro žáky získali 

od  města Dvůr Králové nad Labem, DUV-družstva vánoční ozdoby Dvůr 

Králové nad Labem a fi rmy PRO-DOMA, za které velmi děkujeme. Žáci naší 

školy se účastnili nejen této soutěže ve hře na dechové nástroje žesťové, 

ale měli jsme zastoupení i v soutěži v sólovém zpěvu, která se uskutečnila

v ZUŠ Úpice, a ve hře na dechové nástroje dřevěné v ZUŠ Hostinné. Cel-

kem 12 našich žáků ze všech tří soutěží získalo postup do krajského kola 

a přejeme jim hodně úspěchů. Velké poděkování patří všem pedagogům 

a především Marku Iglovi za korepetice. Více informací o výsledcích soutěží 

naleznete na stránkách naší školy www.zusdk.cz.

Vladimíra Matušková, DiS., ředitelka ZUŠ R. A. Dvorského

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:
FRANTIŠEK SOUKUP – MALBY, OBRAZY, KRESBY
do 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. Byl to významný autor, v jehož obra-

zech naleznete inspiraci Braunovými sochami v Betlémě, návštěvami pře-

hrady, Zvičiny, romantických zákoutí města i rázovitými fi gurkami z kavárny 

bývalého hotelu Tins.

Komentovaná prohlídka výstavy:
FRANTIŠEK SOUKUP OČIMA MILOŠE PETERY
středa 6. 4. od 17:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, vstupné: 30 Kč

Přijďte se projít výstavou František Soukup: malby, obrazy, kresby s erudo-

vaným výkladem malíře Miloše Petery. Dozvíte se nejenom o okolnostech 

vzniku Soukupových děl, ale i  zajímavosti z  malířova života. Přeneste se 

do doby převážně první republiky prostřednictvím krásných obrazů a pou-

tavého vyprávění.

VELIKONOČNÍ DÍLNA
9. 4., 15:00–17:00 hod., Expozice textilního tisku, vstupné: 50 Kč

Připravte se s  námi na  Velikonoce. V  Expozici textilního tisku si během 

sobotního odpoledne budete moci vyrobit krásné jarní i sváteční dekorace. 

Pod vedením zkušených lektorek vytvoříte velikonočního zajíčka, slepičku 

bude možnost potisknout si i donesené textilie. Na dílny s sebou přineste 

dětské ponožky.

Přednáška: SKUPINA BRATŘÍ MAŠÍNŮ... 
MEZI SKUTEČNOSTÍ A MÝTEM
14. 4., 17:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, vstupné: 30 Kč

K  novodobé české historii patří i  fenomén protikomunistického odboje, 

v němž naprosto unikátní roli sehrála – nepřesně vyjádřeno – skupina bratří 

Mašínů. Opředená mnoha mýty a  nepřesnostmi. Mnohými oslavovaná, 

jinými pak zatracovaná. Co však o  jejím působení skutečně víme a  jak je 

možné její činnost interpretovat v širším kontextu československých dějin, 

zodpoví účastníkům přednášky spolu s  dalšími otázkami historik Martin 

Tichý.

Cyklus přednášek na téma historie textilního průmyslu:
HISTORIE A SOUČASNOST TEXTILNÍ VÝROBY 
VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM – Ing. Josef Jiránek
20. 4., 17:00 hod., Expozice textilního tisku, vstupné: 30 Kč

Druhý díl z cyklu přednášek věnovaných textilu a textilnímu průmyslu nás 

tentokrát zavede k historii a současnosti textilního průmyslu ve Dvoře Krá-

lové nad Labem. Textil vytvořil toto město a stále s ním žije a ovlivňuje ho. 

Přijďte se seznámit s jeho bohatou historií i chudší současností. Dozvíte se 

i zajímavosti, které vás určitě překvapí. To vše si poslechnete v prostředí tex-

tilních strojů a artefaktů.

Výstava: MODROTISK I JINAK
22. 4. – 5. 6., výstavní sál na Staré radnici, vstupné: 50 Kč, 30 Kč

Výstava spojuje krásu modrotisku s originální tvorbou místních výtvarníků. 

Modrotisk se řadí mezi nejstarší textilní techniky zdobení, přitom je však 

stále nadčasový a  trendy, což dokazují vystavená díla královédvorských 

designerů. Představí se Jitka Doulíková, Rudolf Doulík, Petra Doulíková, Eva 

Bittová, Naďa Veselá, Zdeněk Horáček, Darja Horáčková, Iva Čapková, Táňa 

Máchová. 

Výstava: KRÁLOVÉDVORŠTÍ VČELAŘI
29. 4. – 5. 6., výstavní sál Špýcharu, vstupné: 50 Kč, 30 Kč

Společně s Český svazem včelařů, o. s., Dvůr Králové nad Labem si vás dovo-

lujeme pozvat na  výstavu pořádanou ke  130. výročí založení včelařského 

spolku ve Dvoře Králové nad Labem. Připomeneme si historii spolku i jeho 

činnost v nedávné minulosti a v současnosti. K vidění budou nejen výrobky 

z včelího vosku, včelařské vybavení, historické i moderní úly, ale i živé včely 

v  proskleném úle. Na  velkoplošných panelech se návštěvníci dozvědí vše 

o  včelím společenství, jeho úkolu v  přírodě a  také o  včelích produktech. 

Výstava je určena jak pro včelaře – odborníky a zájemce o včelaření, tak pro 

širokou veřejnost, která se tak může seznámit s tajemstvím života včel, jejich 

chovem a potřebami.

Svépomocná skupina pečujících
úterý 12. dubna od 17:00 hod., středisko Diakonie, nábř. Benešovo 1067

Znáte ve svém okolí někoho, kdo se stará v rodině o svého blízkého nemoc-

ného, který trpí demencí nebo Alzheimerovou chorobou? Nejčastějším 

příznakem onemocnění jsou problémy s  pamětí, ale zpravidla se přidá-

vají i další zdravotní obtíže obvyklé ve vyšším věku. Péče o takového člo-

věka pro pečující osoby často znamená velký nápor a zátěž, se kterou se 

těžko vyrovnávají. Jednou z možností, jak pomoci dlouhodobě pečujícím 

osobám, je svépomocná skupina. Její další setkání se uskuteční v  úterý

12. dubna 2022 od  17:00 hod. v  královédvorské Diakonii. Pokud byste 

chtěli přijít, nahlaste se prosím na tel.: 739 244 728.
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Poetické okénko
Staré lišky z Podharti

V Podharti každý den na zastávce

postávají, nemusí do práce,

klábosí tam společně,

o všem vědí bezpečně,

do města jezdí důchod utrácet

Krok navíc je v jistém věku těžký,

lze-li jet, tak pročpak chodit pěšky,

kdo by je dal dokupy,

kdo by jim nes' nákupy,

i zpět domů veze je vůz městský

Dlouho jsem kolem nich jen tak chodil,

až jsem se do jejich tlachů vložil

a setsakra mordyjé,

čtěte, vizte, tady je

písnička, kterou jsem pro ně složil

Rf.:

Staré lišky z Podharti,

ty se v městě neztratí,

jezdí tam v autobusu,

že fi nančně jsou v plusu,

za nákupy důchod utratí,

být v penzi se prostě vyplatí

Do Billy se pohodlně vejdou,

naplněné koše tlačí s vervou,

no, a když si nakoupí,

zas do busu nastoupí,

spokojeně zpátky domů jedou

Rf.: 

Staré lišky z Podharti,

ty se v městě neztratí,

jezdí tam v autobusu,

že fi nančně jsou v plusu,

za nákupy důchod utratí,

být v penzi se prostě vyplatí

© Jaroslav Kratěna

Pozvánka na fotbal
TJ Dvůr Králové nad Labem – Muži A, Divize C:

neděle 3. 4., 16:30 hod. Čáslav (domácí zápas)

sobota 9. 4., 10:30 hod. Kosmonosy (venku)

neděle 17. 4., 17:00 hod. Hlinsko (domácí zápas)

sobota 23. 4., 10:15 hod. Libiš (venku)

neděle 1. 5., 17:00 hod. Benátky nad Jizerou (domácí zápas)

TJ Dvůr Králové nad Labem – Muži B, I. B třída:

sobota 2. 4., 13:30 hod. Kocbeře (domácí zápas)

sobota 9. 4., 16:30 hod. Úpice (venku)

sobota 16. 4., 17:00 hod. Dolní Kalná (domácí zápas)

neděle 24. 4., 17:00 hod. Kopidlno (venku)

sobota 30. 4., 17:00 hod. Miletín (domácí zápas)

Aprílové kroky
Jaro nezastaví hráz dubnového sněhu ani mráz!

Bledule, sněženky i blatouch zdobí potoka sráz!

O idylce jarní řeč není, dalo se do sněžení

Fučel severák, leda na reuma dobrý tak!

Zrychlit krok, v teple dát si horký grog

Krásná vidina, v dohledu je dědina i dům

Z hrnečku voní božský mok,

Hřeje každý lok

František Kalenský
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