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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

THE INFAMOUS HER (USA)
3. 5. od 19:00 hod., Krčma Starý pivovar, vstupné: 250 Kč

The Infamous HER překlenují propast mezi rokenrollem a  elektro-heavy-

popem. Tam, kde mnozí další selhali, The Infamous HER rychle posunuli 

svou hudební věrohodnost směrem k naprosté dokonalosti.

KRÁLOVÉDVORSKÁ TANČÍRNA
6. 5. od 20:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 100 Kč

Pravidelná páteční tančírna, k  tanci hraje DJ Mirek Novotný. V  průběhu 

večera si budete moci zatančit nejen tance, které jste se učili v tanečních, 

ale i mnohé další.

Divadlo v předplatném:
NA ZLATÉM JEZEŘE – Ernest Thompson
8. 5. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 500 Kč, 480 Kč, 460 Kč

Romantická komedie odehrávající se v  kouzelném prostředí na  březích 

Zlatého jezera, kde tráví léto starší manželé. Věčně brblající, nepraktický 

a  naschvál i  doopravdy zapomínající profesor v  penzi Norman a  jeho chá-

pající žena Ethel, starající se o muže i domácnost s neutuchajícím půvabem 

a noblesou. Příjezd dcery Chelseay s partnerem a jeho tvrdohlavým synkem 

Billym pomůže Normanovi vystoupit náhle z letargie a všechny zaskočí svým 

příkladem: Vždycky je čas na život, i ten nejobyčejnější, začít se znovu prát. 

Hrají: Simona Stašová, Ladislav Frej, Marika Procházková, Jan Teplý, Jaromír 

Nosek. Náhradní termín za 19. ledna 2022, vstupenky zůstávájí v platnosti.

BURZA ŠATŮ DO TANEČNÍCH
13. 5., 15:00–18:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: zdarma

Máte doma šaty z tanečních, které už nevyužijete? Nebo se naopak chys-

táte chodit do kurzu tance a sháníte vhodné oblečení? Přijďte do Hankova 

domu prodat či nakoupit.

Divadlo v předplatném:
ANI ZA MILION! – Michaela Doleželová a Roman Vencl
26. 5. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 490 Kč, 470 Kč, 450 Kč

Komedie Komorního divadla Kalich Praha s  Adélou Gondíkovou a  Jiřím 

Langmajerem. Netradiční prostředí přímořského majáku, brilantní dialogy, 

strhující tempo, inteligentní humor a originální zápletka dávají hře obrov-

ský potenciál.

TANEČNÍ SHOW TS ATTITUDE DKNL
27. 5. od 10:00 (pro školy) a 18:00 hod. (pro veřejnost), sál Hankova domu,

vstupné: děti do 6 let zdarma, studenti 60 Kč, dospělí 120 Kč

Představí se tanečníci a  tanečnice ve  věku od  3 let až po  dospělé. BABY 

ukáží pohádkovou choreografi i Na  vlásku; DĚTI vás vtáhnou do  pohádky 

Hledá se Nemo; JUNIOŘI si přichystali taneční sestavu Street Dance. HLAVNÍ 

VĚKOVÁ KATEGORIE představí choreografi i z fi lmového prostředí Papírový 

dům a pomalou romantickou sestavu Easy on me. Kromě tance se můžete 

těšit na vtipné scénky, ukázku pole dance a vzdušné akrobacie.

27. ročník festivalu Dny R. A. Dvorského:
PŘEHLÍDKA MLADÝCH TALENTŮ
28. 5. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 150 Kč
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Saxofonové kvarteto Golden Saxis ze ZUŠ Karla Halíře ve Vrchlabí doplní 

klarinetové kvarteto Klasa a  mladí sólisté ze třídy Simony Hučíkové ze

ZUŠ R. A. Dvorského ze Dvora Králové nad Labem.

474. koncert Kruhu přátel hudby:
JARNÍ KONCERT PĚVECKÉHO SBORU ZÁBOJ
A PLECHBANDU ZE ZUŠ R. A. DVORSKÉHO
31. 5. od 19:00 hod., sál Špýcharu městského muzea, vstupné: 150 Kč

Obě uskupení představí svůj i společný program.

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

Příměstský tábor: PRÁZDNINOVÝ TÝDEN S KNIHOVNOU
od 1. 5. do 10. 6., přihlášky a více info na www.slavoj.cz

Pro děti od 7 do 12 let nabízíme program plný zábavy, her, soutěží, tvoření 

a výletů. Na stránkách knihovny jsou dostupné podrobné informace spo-

lečně s přihláškou.

PLAVEŠ VE ŠKOLE?
každé pondělí 15:00–17:00 hod., dětské oddělení, vstupné: zdarma

Plaveš ve škole? Tak přijď do knihovny, společně to zvládneme. V dětském 

oddělení knihovny na tebe čekají studenti gymnázia, kteří se ti budou věno-

vat a rádi s tebou proberou vše, co potřebuješ.

KRÁLOVÉDVORSKÉ KNIHOMRNĚ
3. 5. 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. Tentokrát s Knihovníčkem oslavíme svátek 

maminek.

Pohádkoterapie: O VÍLE A PASÁČKOVI
3. 5. od 13:30 hod., sálek knihovny, vstupné: zdarma

Na  pohádkovém příběhu O  víle a  pasáčkovi si popíšeme některé lidské 

vlastnosti a  aktivně si vyzkoušíme metodu předvídání. Program pro děti 

od 7 let. 

Bára Vodochodská Machková:
MINIKURZ SEBEOBRANY PRO ŽENY
11. a 25. 5., 17:00–19:00 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 e-mailu: machkova@moderni-sebeobrana.cz.

LiStOVáNí.cz: A JAK SE VÁM LÍBÍM TEĎ? 
19. 5. od 20:00 hod., sál Špýcharu městského muzea, vstupné: 120 Kč

Příběh o tom, jaké to je, když je vám třicet a nechcete zůstat pozadu. Tori je 

úspěšnou infl uencerkou. Její autobiografi e patří mezi bestsellery, navíc patří 

mezi oblíbené motivační řečníky. Zatímco zástupy svých sledujících zásobuje 

motivujícími posty a nabádá je, aby „žily takový život, jaký chtějí“, Tori samotné 

se podle těchto rad žít příliš nedaří. S mužem, o němž básnila na konci své 

knihy, už půl roku nic neměla. Vypadá to, že všichni kolem se vdávají a žení, 

mají děti a  říkají, jak je svět úžasný... Ale Tori jim na to nemíní skočit. A tak 

bojuje! Tohle bude živé, humorné a peprné. Účinkují: Petra Bučková a Denisa 

Pfauserová (alt. Pavla Dostálová). Předprodej v oddělení pro dospělé.
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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 přátelé Žirafky, v  květnu k  nám můžete 

s  dětmi vyrazit na  některý z  pravidelných 

kroužků, podpůrnou skupinu, dvě zajímavé 

přednášky nebo na  volnou hernu, kde si děti 

pohrají a  vy si můžete popovídat. Herna bude 

nově otevřena také každý čtvrtek odpoledne. 

Aktuální informace najdete na našem Fb a webu. 

Na všechny se těší a pohodové dny přeje kolek-

tiv maminek MC Žirafa.

VOLNÁ HERNA MC ŽIRAFA
vstupné: 50 Kč

pondělí, pátek 9:00–12:00 hod.

úterý 16:00–18:00 hod.

čtvrtek 9:00–12:00 a 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 3. května 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.

PŘEDNÁŠKA O NAVAZOVÁNÍ 
CITOVÉ VAZBY DÍTĚTE S RODIČEM
+ VOLNÁ HERNA
pátek 20. 5., 9:30–11:00 hod.,

volná herna 9:00–12:00 hod.

Zamyšlení se nad tím, co ovlivňuje a  vytváří 

citové pouto mezi dítětem a rodičem. Provedou 

vás pracovnice Centra pro rodinu Klubko a služby 

Labyrint – cesta pro rodinu. Je zván každý, kdo 

chce pracovat na svém vztahu s dítětem.

ŠKOLA A ŠKOLKA JAKO NOVÁ 
VÝZVA V ŽIVOTĚ DÍTĚTE
čtvrtek 26. 5., 10:00–11:30 hod.

Kdy dát dítě do školky, jak ho tam zvyknout, kdy 

je dítě zralé na školu, je lepší družina nebo hlídací 

babička? To se dozvíte na přednášce s Janou Bar-

toňovou. Volná herna bude otevřena jako každý 

čtvrtek 9:00–12:00 a 16:00–18:00 hod.

květen 2022

3. 19:00 JIZERSKÉ HORY, dokument, ČR, ART 91 min. 110 Kč

4.–5. 19:00 PROMLČENO, (12), thriller, ČR 95 min. 120 Kč

6.–7.
JUNIORFILM – MEMORIÁL JIŘÍHO BENEŠE

tradiční festival mladých fi lmových tvůrců

8. 19:00 LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ, (12), komedie, ČR/SR 90 min. 120 Kč

10. 19:00 NA CESTĚ, road movie/drama/komedie, Írán, titulky, ART 93 min. 110 Kč

11. 14:00
Promítání nejen pro seniory:

ZÁTOPEK, životopisný/drama, ČR/SR
130 min. 60 Kč

11.–12. 19:00 POSLEDNÍ ZÁVOD, drama, ČR 100 min. 120 Kč

14.–15. 15:30 MIMI & LÍZA – ZAHRADA, animovaný, SR/ČR 68 min. 110 Kč

14.–15. 17:30
DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ

(12), akční/mystery, USA, dabing
127 min. 130 Kč

17. 19:00
PRAŽSKÝ VÝBĚR: SYMPHONY BIZARRE

dokumentární, ČR, ART
95 min. 120 Kč

18.–19. 19:00 ŽENY A ŽIVOT, romantická komedie, ČR 87 min. 130 Kč

21.–22. 16:30
UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK

animovaný/dobrodružný, Francie/Belgie, dabing
100 min. 120 Kč

21.–22. 19:00 NOTRE – DAME V PLAMENECH, drama, Francie, titulky 110 min. 120 Kč

24. 19:00 ZÁZRAK, (12), drama, Rumunsko, ČR, Lotyšsko, titulky, ART 118 min. 120 Kč

25.–26. 19:00 PANSTVÍ DOWNTON: NOVÁ ÉRA, (12), drama VB, titulky 125 min. 130 Kč

27.

28.–29.

17:30

19:00

TOP GUN: MAVERICK, (12), drama/akční, USA,

dne 27. 5. dabing, 28.-29. 5. titulky
131 min. 140 Kč

28.–29. 16:30 PROMĚNA, animovaný/dobrodružný, USA, dabing 100 min. 100 Kč

31. 19:00 CHINASKI: KAŽDEJ VÍ KULOVÝ, dokument, ČR, ART 97 min. 130 Kč

Více informací o  programu kina Svět včetně upoutávek na jednotlivé fi lmy a možnosti rezervace

vstupenek najdete na webu www.kino-svet.cz.
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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.

ZÁPIS DO ZUŠ
Každý uchazeč o studiu na naší škole musí předem vyplnit žádost o přijetí 

ke studiu, kterou najdete na www.zusdk.cz – přijímací řízení, kde ji vyplníte 

a zároveň přes stránky školy odešlete. Poté vás budeme informovat o ter-

mínu přijímací talentové zkoušky.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
čtvrtek 12. 5., 13:00–17:00 hod., pondělí 16. 5., 13:00–17:00 hod.

V těchto dnech bude možné projít si prostory školy a zároveň nahlédnout 

do výuky jednotlivých oborů. Zájemci o studium v novém školním roce zde 

obdrží bližší informace o studiu a přijímání žáků.

UMĚNÍ 20. STOLETÍ
do 20. 5., galerie Otto Gutfreunda

Do  20. května je možnost ještě navštívit ve  školní galerii O. Gutfreunda 

výstavu žáků výtvarného oboru.

MISE VELICHOVKY
8. 5., 13:00 hod., Lázně Velichovky

Mažoretky naší školy povedou komentovaný příjezd kolony historických 

vozidel z 2. světové války na tradiční vzpomínkové akci v nedalekých Veli-

chovkách.

KLAVÍRNÍ USMÍVÁNÍ
8. 5., 18:00 hod., sál školy

Klavírní usmívání je název dalšího z  řady malých třídních vystoupení. Žáci 

klavírní třídy M. Petrášové si konečně opět vyzkoušejí zahrát také veřejně pro 

potěšení a úsměv nejen svých rodičů a blízkých. Těšíme se na vaši návštěvu.

DVA TOVARYŠI
27. 5., 17:00 hod., sál školy

Dva tovaryši je pohádka Lumíra Kubátka v podání žáků literárně dramatic-

kého oboru Venduly Skalové.

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: 

úterý–neděle: 9:00–12:00, 13:00–17:00 hod.

Expozice textilního tisku:

úterý–pátek: 9:00–12:00, 13:00–17:00 hod., víkend: 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: KRÁLOVÉDVORŠTÍ VČELAŘI
do 5. 6., výstavní sál Špýcharu, vstupné: 50 Kč, 30 Kč

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

lujeme pozvat na výstavu pořádanou ke 130. výročí založení královédvor-

ského včelařského spolku. Připomeneme si jeho historii i 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. Výstava je určena jak pro včelaře – odborníky a zájemce o včelaření, tak 

pro širokou veřejnost.

Výstava: MODROTISK I JINAK
do 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.

Přednáška: LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY V ZÁPISCÍCH
ŠPORKOVA ÚŘEDNÍKA
5. 5., 18:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, vstupné: 30 Kč

Hofmistr hraběte F. A. Šporka Tobiáš Seeman ve svých diářích, v nichž zazna-

menával každodenní události na hraběcím dvoře, zmínil také řadu léčivých 

přípravků používaných samotným autorem, hrabětem, nebo osobami 

z jejich okolí. Přednáška tyto léky blíže představí: zaměří se na jejich složení, 

postupy výroby a  použití. Dotkne se také dalších aspektů farmakoterapie 

18. století včetně odvěké koexistence ofi ciální medicíny a lidového léčitel-

ství. Posluchači tak poodhalí, jakými prostředky se pokoušeli navrátit zdraví 

či zmírnit utrpení naši předkové před 300 lety v konkrétní socioekonomické 

skupině v našem regionu.

VÝTVARNÁ DÍLNA KE DNI MATEK
7. 5., 15:00–17:00 hod., Expozice textilního tisku, vstupné: 50 Kč

V neděli 8. května oslaví den matek několik států nejen v Evropě, ale také 

na  jiných kontinentech. V  České republice vděčíme za  prosazení tohoto 

svátku dceři Tomáše Garrigua Masaryka, Alici. Poprvé se den matek slavil 

v roce 1923. K této příležitosti vás zveme na výtvarnou dílnu, kde vám rádi 

pomůžeme s dárkem, kterým tu svou maminku určitě potěšíte. Říká se přeci, 

že nejkrásnější dárky jsou ty, co sami od srdce vyrobíme!

Přednáška doc. Mgr. Michala Palečka, Ph.D.:
KULTURA ÚZKOSTI: FÁMY A FALEŠNÉ ZPRÁVY
12. 5., 17:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, vstupné: 30 Kč

V poslední době se velmi často hovoří o tzv. fake news. Ačkoli se tento ter-

mín používá, jako by šlo o označení něčeho nového, jedná se o velmi starý 

fenomén. Šíření nepravdivých zpráv, ignorování pravdivých a  ověřitel-

ných informací není ani nové, ani na svém vrcholu. Takové chování známe 

od vynálezu knihtisku a tiskoviny. Snaha o prosazení tvrzení, které by neas-

pirovalo na  ověřitelnost, svého vrcholu dosáhla v  propagandistické práci 

nacistického Německa a Sovětského svazu. Reakcí na zprávy, ač už pravdivé, 

či ne, je kulturně formovaný strach. Tento fyziologický proces získává kul-

turní podobu a periodicky se opakuje. Na ukázkách z médií autor přednášky 

poukáže na stereotypní formy úzkosti z ohrožení jinověrci, nákazou a záni-

kem civilizace jako takové.

Cyklus přednášek na téma historie textilního průmyslu:
TIBA: KDYSI NEJVĚTŠÍ TEXTILKA V ČESKOSLOVENSKU 
– MÝTY A SKUTEČNOST – Ing. Josef Jiránek
18. 5., 17:00 hod., Expozice textilního tisku, vstupné: 30 Kč

Třetí díl z  cyklu přednášek věnovaných textilu a  textilnímu průmyslu 

nám představí historický a  průmyslový vývoj textilní továrny Tiba. Autor 

přednášky zhodnotí, co Tiba dala městu a okolí a  jak jí to město nakonec 

vrátilo. Dále slovy přednášejícího to „bude můj názor na  ´devadesátky´, 

jejich privatizaci a ́ zaručené zprávy´. Objeví se i boj o čističku, často opravdu 

´nečistý´. Ale bude to vždy o naší Tibě, která lidi, a nejen tady, desítky let 

živila, podporovala a často i bavila.“

Přednáška Renaty Nové:
ŠETNÁCT A PŮL ÚTĚKU JIŘINY ASCHEROVÉ – 
TONDEROVÉ: ŽIVOT PŘÍSLUŠNICE WAAF
19. 5., 17:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, vstupné: 30 Kč

„... opustila pohodlný život v redakci Čechoslováka, a aby nahradila jednoho 

ztraceného pilota, vstoupila do  RAF. Jako ‚wafka‘ v  poddůstojnické hod-

nosti sloužila po nezbytném výcviku jako operátorka radaru.“ Taková byla 

Jiřina Ascherová–Tonderová, dívka z pražské rodiny obchodníků s látkami, 

úspěšná prvorepubliková lyžařka, příslušnice britských Women's Auxiliary 

Air Force a pracovnice několika exilových médií. Její život se stal pestrým, 

dramatickým a  ne zcela všedním příkladem běhu dějin 20. století. Před-

náška Renáty Nové čerpá z  výsledků autorčiny diplomové práce a  vedle 

nastíněného biografi ckého vyprávění nabídne i obecný náhled do proble-

matiky československých žen v  britském letectvu za  druhé světové války 

a samotného procesu historického výzkumu. 

XVIII. ročník festivalu muzejních nocí 2022:
ŘEMESLNÁ MUZEJNÍ NOC
21. 5., 19:00–23:00 hod., městské muzeum, vstupné: 30 Kč

Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem se jako každoročně zapojí 

do Festivalu muzejních nocí a nabídne prohlídku expozic s bohatým dopro-

vodným programem. Letos se zaměříme nejen na  včelařství, protože si 

připomínáme 130. výročí založení zdejšího včelařského spolku, ale na další 

typická řemesla našeho města.  Návštěvníci si budou moci, pomocí muzejní 

hry, oprášit své znalosti z historie města a přitom si vyzkoušet výrobu svíček, 

zdobení perníků nebo šablonový tisk.
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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

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. 

TAJNÝ VÝLET
14. 5., odjezd v 8:00 hod., cena: bude upřesněna, přihlášky do 6. 5.

Další akce z cyklu Rodinné výpravy – Tajný výlet bude mít své cíle v severo-

východních Čechách. Čekají vás zajímavé památky, možná také setkání se 

šikovným řemeslníkem... víc zatím neprozradíme. Zúčastnit se mohou větší 

děti i dospělí samostatně nebo jako rodinná skupinka. Podmínkou konání 

akce je minimální účast 15 lidí! Předpokládaný návrat je do 17:00 hod. Při-

hlášku doručte do DDM nejpozději 6. května. Bližší informace a přihlášky 

u Vladimíra Jiřičky.

TURNAJ ŠPUNTŮ
14. 5., 8:15–14:30 hod., startovné: 100 Kč, přihlášky do 5. 5.

Jednička připravila pro nejmenší šachisty – předškoláky a  žáky ZŠ další 

ročník šachového turnaje. Přihlášky telefonicky nebo e-mailem nejpozději 

do 5. května 2022. Bližší informace u Terezy Dobiášové.

Připravujeme na červen:

PRIMA ZÁVĚR S JEDNIČKOU
5. 6. od 14:30 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. Bližší informace u Aleny Huškové.

4. 6.: Pohádkové putování – tradiční pochod pro děti i dospělé.

Kaleidoskop sokolských aktivit

V březnu byly zahájeny tradiční sokolské soutěže. Jako první župní přebor 

v plavání, který se konal v neděli 27. března v Trutnově. Závodu se zúčast-

nilo 95 závodníků ze sedmi sokolských jednot. Za Sokol Dvůr Králové nad 

Labem nastoupilo 31 závodníků, kteří vybojovali celkem 17 medailí. Šest-

krát jsme získali zlato a titul přeborníka župy – A. Šecová, V. David, D. Vobor-

ník, A. Kukal, M. Lukáš a O. Schreiber. Šestkrát brali Královédvorští stříbro – 

J. Řehořová, A. Kukalová, B. Ježová, T. Hulíková, H. David a J. Schreiber a pět-

krát bronz – L. Šecová, A. Holanová, J.  Seifrt, A. David a T. Erban.

Dne 2. dubna pokračovaly soutěže ve Dvoře Králové nad Labem župním 

přeborem ve sportovní gymnastice a šplhu pro mladší žákyně a kompletní 

mužské složky. Titul župního přeborníka a zlato za gymnastiku si odnesli 

J. Seifrt, M. Holan, M. Lukáš a  O. Schreiber, stříbro O. Seifrt, F. Šturm 

a H. David a bronz L. Haase, N. Pokorná, A. Kilevníková, V. David, A. David. 

a T. Erban. Ve  šplhu se stali župními přeborníky J. Řehořová, E. Hažvová, 

J. Seifrt, H. David, M. Holan, A. David, F. Šturm, M. Lukáš a  O. Schreiber, 

stříbrní byli D. Báča, T. Erban, A. Plšková a A. Kilevníková a bronz L. Haase, 

J. Janků, V. David.

V  sobotu 9. dubna se jedenáct chlapců zúčastnilo krajského přeboru 

ve  sportovní gymnastice v Trutnově a  také zde se jim dařilo. Přeborníky 

Královéhradeckého kraje ve sportovní gymnastice jsou J. Seifrt, M. Holan, 

M. Lukáš a O. Schreiber, stříbrní pak T. Erban a F. Šturm. 

Cvičitelé všestrannosti, atletiky a  gymnastiky připravili pro své cvičence 

šibřinky na téma Z pohádky do pohádky, tentokrát bez účasti veřejnosti. 

V sokolovně si karnevalové řádění užívalo přes sedmdesát dětí a přes dva-

cet organizátorů. Už se těšíme, až bude za rok akce přístupná všem!

Sokolští cvičitelé ovšem připravili také něco pro veřejnost. Během února 

a března probíhala Sokolská stezka se šestnácti stanovišti jako připomínka 

160. výročí založení Sokola. Účastníci plnili úkoly, zasílali fotografi e a odpo-

vědi na otázky, jak jsou daná místa spjata se Sokolem. Akce se zúčastnilo 

kolem padesátky zájemců. Ocenění získala M. Munzarová, T. a  J. Janků, 

E. Špatenková a T. Picha, Š.  Hroneš, J. a A. Portychovi, L. a A. Šecovy. Všem 

Sokol Dvůr Králové nad Labem věnoval účastnický diplom, placku na batoh 

a krásný hrneček s  logem Sokola. Diplom a placku obdrželi také sokolíci, 

kteří společně se svými cvičitelkami absolvovali alespoň jedenáct měst-

ských stanovišť.

Děkujeme všem, kteří se sokolského dění účastní jako cvičenci, závodníci, 

cvičitelé, trenéři nebo fandové! Děkujeme za podporu městu Dvůr Králové 

nad Labem, které i  letos fi nančně podpořilo naši činnost. Vážíme si toho 

a budeme se snažit naše město nadále co nejlépe reprezentovat.

Mgr. Pavlína Špatenková, TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

V 60. letech Ing. Karel Čeřovský platil za silného klubového hráče. Jeho syn 

Leoš Čeřovský potom byl v 80. a 90. letech obávaným soupeřem Kandi-

dátů mistra, tedy těch nejsilnějších hráčů tehdejšího Východočeského 

kraje (dnešní Královéhradecký kraj/Pardubický kraj/okres Havlíčkův Brod). 

Zpravidla ztratil jen pár remíz. Své předchůdce napodobil syn Leoše, Marek 

Čeřovský, který v Krajské soutěži ani jednou neprohrál, svým soupeřům 

dovolil pouze tři remízy a ziskem 7,5 bodu z 9 možných se tak stal tahou-

nem družstva a jedním z nejproduktivnějších hráčů Královéhradeckého 

kraje. Tohoto úspěchu dosáhl po šestileté přestávce a potvrdil tak, že šachy 

nezapomněl. Zároveň tím výrazně pomohl k druhému místu šachovému 

klubu Dvůr Králové nad Labem v sezoně 2021/22 Krajské soutěže. 

Marek Čeřovský

Již 3. generace rodu Čeřovských 
vévodí královédvorskému šachu

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

POSLEDNÍ LEŽ A TAJNÉ SLUNCE
sobota 7. 5. od 19:00 hod., vstupné: 100 Kč

Místní kapela Poslední Lež se pohybuje na české hudební scéně od začátku 

roku 2002 a její hudba se dá přiřadit k alternativnímu rocku.

Tajné slunce hraje písně, ve kterých rockové postupy s folkovou a bluesovou 

příměsí dávají podklady silným autorským textům.

CREEDENCE REVIVAL CZECH
pátek 20. 5. od 20:00 hod., vstupné: 100 Kč

Při živém vystoupení pětičlenné skupiny uslyšíte pohodový, melodický 

country rock. Kapela má v programu výběr těch nejlepších a nestárnoucích 

hitů této americké hudební legendy.
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Pozvánka na fotbal
TJ Dvůr Králové nad Labem – Muži A, Divize C:

neděle 8. 5., 17:00 hod. Kolín (venku)

sobota 14. 5., 10:30 hod. Velké Hamry (venku)

neděle 22. 5., 17:00 hod. Náchod (domácí zápas)

neděle 29. 5., 17:00 hod. Poříčany (venku)

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

neděle 8. 5., 17:00 hod. Vrchlabí B (venku)

neděle 15. 5., 17:00 hod. Skřivany (domácí zápas)

sobota 21. 5., 17:00 hod. Železnice (domácí zápas)

sobota 28. 5., 17:00 hod. Kobylice (venku)
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