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

433. koncert KPH
DANIEL SKÁLA – cimbál
5. 4. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 130 Kč
Artificiální hudba pro cimbál.

ZVÍŘE NENÍ VĚC
8.–24. 4., 10:00–17:00 hod., galerie Tengenenge, ZOO Dvůr Králové 
Výstava vybraných dětských prací XII. ročníku výtvarné soutěže. Slavnostní 
zahájení výstavy s předáním cen se koná ve čtvrtek 7. dubna v 16:00 hod. 
v galerii „Tengenenge“ ZOO Dvůr Králové.

DVORSKÁ JEDNIČKA – XII. ročník taneční soutěže
9. a 10. 4. od 9:30 hod., sál Hankova domu
Přehlídku tanečních kolektivů pořádá Dům dětí a mládeže Jednička Dvůr 
Králové nad Labem.

CHLAP NA ZABITÍ – hra v předplatném
12. 4. od 19:00, sál Hankova domu, vstupné: 360 Kč, 340 Kč
Francouzská komedie o tom, jak se profesionální zabiják stane obětí sebe-
vraha. Divadlo Palace Praha, hrají: Filip Blažek, Miroslav Vladyka, Jaroslav 
Šmíd a další.

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA AgISS PRAKTIKMÓDA
15. 4. od 19:00 hod., sál Hankova domu
Večer plný módy a stylu.

NA KOUZELNÉM PALOUČKU – divadelní čtyřlístek
17. 4. od 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 100 Kč
V  loutkové revue se na  děti těší tančící slunečnice, kamarádi, rozpustilí 
žabáci Kvik a Kvak, pohádkové rybičky a hlavně JŮ a HELE. Představení pro 
děti připravili členové loutkoherecké skupiny „Loudadlo“ divadla Mimos 
Praha.

ZDENĚK IZER A AUTOKOLEKTIV
19. 4. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 240 Kč, 220 Kč, 200 Kč
Nový zábavný pořad, ve kterém se diváci setkají s jedinečným a nezaměni-
telným humorem Zdeňka Izera.

CESTA DO PRAVĚKU 
25. 4. od 8:30 a 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 60 Kč
Dnes už klasika mezi klasiky spjatá se zlínskými ateliéry. Právě tam vdechl 
život pravěkým zvířatům geniální Karel Zeman. Svérázná pocta Karlu Zema-
novi, jeho imaginaci, jeho mamutům, létajícím archeopteryxům, tyrano-
saurům a... dětskému dobrodružství a odvaze. Divadelní představení Měst-
ského divadla Zlín pro děti I. stupně ZŠ.

POVÍDEJME SI DĚTI
26. 4. od 8:30 a 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 50 Kč
Tři minimuzikály na motivy pohádek Josefa Čapka. Netradiční podání Čap-
kových pohádek s  veselými písničkami, které se děti během představení 
naučí a samy se stanou také spolutvůrci jedné ze známých pohádek. Účin-
kují: Michaela Novozámská a Tomáš Krečmer. Uvádí Hudební divadlo dětem 
Hradec Králové. Pořad pro děti MŠ a I. ročníky ZŠ.

Městské muzeum
út–pá: 9:00–12:00 hod. a 13:00–16:00 hod.
so–ne: 13:00–17:00 hod.
www.muzeumdk.cz

PŘÍRODA PODKRKONOŠÍ 
18. 3. – 22. 5., výstavní sál v budově Špýcharu, vstupné: 40 Kč, 20 Kč
Přijďte se podívat na  výstavu, která vám přiblíží přírodu v  Podkrkonoší. 
Vyzkoušíte si, jak dobře znáte rostliny, zvířata a vůbec přírodu v našem okolí. 
Zábavnou formou si rozšíříte znalosti o fauně i flóře, která nás obklopuje.

Přednášky:
PRUSKO-RAKOUSKÁ VÁLKA 1866
5. a 14. 4. od 10:00 hod., přednáškový sál v budově Špýcharu, vstupné: 30 Kč
V letošním roce si připomeneme 150. výročí bitvy u Hradce Králové, největší 
bitvu, která kdy proběhla na našem území. Přednáška je svým zpracováním 
vhodná pro děti ZŠ. Kromě toho, že popisuje průběh bitvy a tehdejší zbraně, 
zaměřuje se především na příčiny a následky prusko-rakouského konfliktu 
a představuje pokrok v oblasti vědy a techniky (železnice, telegraf, fotogra-
fie, zdravotnictví). Vysvětluje vznik moderního Německa, situaci Čechů při 
rakousko-uherském vyrovnání nebo založení Červeného kříže. Zmíníme se 
také o související bitvě o Dvůr Králové nad Labem.

KONCERT EVy DyKOVSKÉ
16. 4. od 19:00 hod., sál v budově Špýcharu, vstupné: dobrovolné
Zpěvačka Eva Dykovská představí vlastní i převzatou tvorbu. Zazní popové 
a také bluesové skladby, doprovází Mgr. Lukáš Pelc a Ing. Aleš Tauchman.

Přednáška: FAKTA A NEJČASTĚJŠÍ MÝTy A OMyLy 
PRUSKO-RAKOUSKÉ VÁLKy 1866
21. 4. od 18:00 hod., přednáškový sál v budově Špýcharu, vstupné: 30 Kč
Zveme na  druhou přednášku z  cyklu věnovaného letošnímu 150. výročí 
Prusko-rakouské války 1866. Přednášející Mgr. Petr Lazurko, místopředseda 
Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, v  této speciální před-
nášce vysvětlí omyly, které se stále tradují mezi lidmi.

OTTO HEJNIC TRIO
27. 4. od 19:00 hod., přednáškový sál v budově Špýcharu, vstupné: 100 Kč
Po  čase opět přivítáme jedno z  nejoriginálnějších jazzových trií oceněné 
za nejlepší jazzové album roku 2014. Bubeníka Otto Hejnice doplňují skvělí 
spoluhráči, klavírista Ondrej Krajňák a kontrabasista Josef Fečo. Vstupenky je 
možné zakoupit na recepci Zubní ordinace Prouzovi, s. r. o., Šafaříkova 1105, 
nebo v pokladně městského muzea. Rezervace na e-mailu: trifid@icloud.cz.

„JAK TO CHODÍ V TRÁVĚ“, akademie ZUŠ R. A. Dvorského
27. 4. od 8:30, 10:00 a 17:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 60 Kč, 30 Kč
Komponovaný pořad všech oborů královédvorské základní umělecké školy.

KRÁLOVÉDVORSKÝ MAJÁLES
30. 4. a 1. 5. od 14:30 a 10:00 hod., náměstí T. G. Masaryka
Sobota – Big Band Dvorský, Jaroslav Uhlíř s kapelou – výběr největších hitů, 
Heebie Jeebies – punk/ska hudební skupina z Hronova, Divokej Bill Revival 
Náchod, lampionový průvod, ohňostroj, čarodějnická zábava s  pražskou 
rockovou kapelou Strahov.
Neděle – Městská hudba Úpice, Sarah and The Adams – pop/jazzová poho-
dička v  podání zpěvačky a  pianistky Šárky Adámkové a  kapely jazzových 
muzikantů, Michal Hrůza a Kapela Hrůzy.
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Kino Svět www.kino-svet.cz nebo tel.: 499 320 403 
e-mail: kino.svet@tiscali.cz

1.–3. 17:30 TEORIE TygRA, komedie, ČR/SR 101 min. 120 Kč

2.–3. 15:30 BARBIE: TAJNÁ AgENTKA, animovaný, USA, dabing 75 min. 115 Kč

5. 19:00 MA MA, drama, Španělsko, titulky, ART 111 min. 80 Kč

6.–7. 19:00 HUMR, (12), drama/romantický, USA, titulky 118 min. 110 Kč

8. 19:00 ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA (3D)
(15), sci-fi/akční, USA/Austrálie, titulky 120 min. 130 Kč

9.–10. 16:30 PAT A MAT VE FILMU, animovaný, ČR, bez hlasů 80 min. 100 Kč

9.–10. 19:00 SPOTLIgHT, drama, USA, titulky 128 min. 120 Kč

12. 19:00 DÁNSKÁ DÍVKA
(15), drama/romantický, VB/SRN/USA, titulky, ART 120 min. 90 Kč

13.–14. 19:00 NIKDy NEJSME SAMI, drama, ČR 105 min. 120 Kč

16.–17. 16:00 TOTEM VLKA, dobrodružný/thriller, Čína/Francie, dabing 121 min. 110 Kč

16.–17. 19:00 JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK, komedie, ČR 120 min. 120 Kč

19. 19:00 SMRTELNÉ HISTORKy, trikový/povídkový, ČR, ART 80 min. 100 Kč

20.–21. 19:00 OREL EDDIE, drama/sportovní, USA/VB/SRN, titulky 106 min. 110 Kč

23.–24. 16:00 KNIHA DŽUNgLÍ (v so 3D), dobrodružný, USA, dabing 100 min. 2D: 130 Kč
3D: 150 Kč

23.–24. 19:00 PÁTÁ VLNA, (12), dobrodružný/sci-fi/thriller, USA, titulky 111 min. 110 Kč

26. 19:00 PŘÍBĚH LESA, dokumentární, Francie, dabing, ART 97 min. 80 Kč

27.–28. 19:00 KOLONIE, (12), drama, SRN/Francie/Lucembursko, titulky 110 min. 110 Kč

Více o programu kina Svět se dozvíte na webu www.kino-svet.cz

MC Žirafa
MC Žirafa, náměstí T. G. Masa-
ryka 2 (vpravo vedle IC), 
e-mail: info@mc-zirafa.cz, 
www.mc-zirafa.cz, 
tel.: 773 292 033

PRAVIDELNÝ 
PROgRAM
pondělí, středa, čtvrtek, pátek: 
9:00–12:00 hod. 
V  pondělí Kreativní dílnička, ve  středu Školka 
nanečisto, ve čtvrtek Volná herna, v pátek Hravé 
cvičeníčko.

KREATIVNÍ DÍLNIČKA
každé pondělí 9:00–12:00 hod., vstupné: 30 Kč
Pojďme společně tvořit z  různých materiálů 
kreativní výrobky, které si poté vezmete domů. 
Přítomnost rodičů je však nutná. Otevřená bude 
i herna pro menší nebo méně trpělivé děti.

ŠKOLKA NANEČISTO, CVIČENÍ 
PRO TĚHOTNÉ, MASÁŽE KOJENCů, 
PORADNA
každou středu od 9:00 hod.
Program: od 9:00 hod. Školka na nečisto (vstupné 
40 Kč/hod.), od  16:30 hod. masáže kojenců, 
od  17:00 hod. cvičení maminek (těhotné  
+ maminky s  kojenci), od  17:45 hod. poradna 
(předporodní příprava, kojení, péče o  dítě). 
Nutno objednat. Cena: 80 Kč (masáže + cvi-
čení), samostatně 50 Kč. Mgr.  J. Bartoňová,  
tel.: 606 171 014.

HRAVÉ CVIČENÍČKO
každý pátek 9:00–12:00 hod., vstupné: 45 Kč
Hravé cvičeníčko plné básniček, opičích drah 
a trochu manuální činnosti. To vše pod vedením 
Denisy Hažvové.

STŘÍHÁNÍ NAŠICH RATOLESTÍ 
čtvrtek 14. 4., 9:00–12:00 hod., vstupné: 30 Kč
Tento den nás navštíví kadeřnice, která za  sym-
bolických 50 Kč ostříhá vaše dítka u nás v centru. 
Samozřejmostí bude otevřený vstup do herny.

ŽIRAFČINA PORADNA 
čtvrtek 21. 4. od 10:00 hod., vstupné: 40 Kč
Beseda s  Mgr.  Janou Bartoňovou, pedagožkou 
a laktační poradkyní. Aktuální téma bude „Nuda“. 
Jak a čím své děti zabavit, aby byly spokojené.

VÝLET DO TONgA 
středa 27. 4. od 8:30 hod., vstupné: 70 Kč
Pojeďte s námi vlakem do Tonga, do rodinného 
zábavního parku. Pojedeme z vlakového nádraží 
ve  Dvoře Králové nad Labem, sraz v  8:30 hod., 
odjezd v 9:02 hod. směr Hradec Králové. Návrat 
ve 13:58 hod. na vlakové nádraží.

RELAXAČNÍ DOPOLEDNE 
čtvrtek 28. 4. od 9:00 hod., vstupné: 30 Kč
Těšit se můžete na základní masáž šíje a kosme-
tiku s 50% slevou. Dále tu uskutečníme besedu 
s přípravky Dove na téma „Jak ženy vnímají svou 
krásu“. O děti bude po celou tu dobu postaráno. 
Vstupné 30 Kč + konečná cena: masáž 75 Kč, 
obočí, řasy 50 Kč a denní líčení 100 Kč.

UPOZORNĚNÍ
Uvítáme další pomocnou ruku při organizaci 
a vymýšlení nových programů a služeb. Zájemci, 
kontaktujte nás, nebo se přijďte podívat do MC.

Královská věnná města
Hradec Králové
gASTRO HRADEC VITANA CUP 2016, 14. 4., 
www.gastrohradec.cz
gRAND PRIX HRADEC KRÁLOVÉ 2016 
SVĚTOVÝ POHÁR KARATE, 30. 4 . – 1. 5.
www.karatecup.com

Jaroměř
ZAHÁJENÍ SEZONy ODEMyKÁNÍ PEVNOSTI, 
DUBEN 2016, www.jaromer-josefov.cz

Vysoké Mýto
DEN ZEMĚ, 20. 4., www.vysoke-myto.cz
ČAROBABÍ, 29. 4., www.ddm-mikado.cz

Polička
JARNÍ SLAVNOSTI NA HRADĚ SVOJANOVĚ, 
16.–17. 4., www.svojanov.cz
POLIČKA JAZZ 2016, 18.–23. 4. 
www.jazz.policka.org

Vítání ptačího zpěvu ve Dvoře Králové nad Labem, 1. 5. od 6:30 hod.
Pro ty, kteří rádi nahlížejí pod pokličku dění v přírodě, uspořádá Česká společnost ornitologická vycházku 
po  Hrubých lukách za  ptačími hlasy. Přivítáme ptačí zpěv, povíme si zajímavosti o  migraci, hnízdění 
a  o  ochraně opeřenců, součástí vycházky bude také ukázka odchytu a  kroužkování ptáků. Setkáme se 
na mostku přes Netřebu za autobusovým nádražím.

Kamil Čihák, Česká společnost ornitologická, tel.: 734 307 542

Nenechte si ujít

Trutnov 
JAZZINEC, DUBEN 2016, www.jazzinec.cz

Mělník
MISTROVSTVÍ ČR VE VESLOVÁNÍ 
NA DLOUHÉ TRATI, 9. 4., www.kvm1881.cz

Nový Bydžov
ČARODĚJNICE V KULTURNÍM KLUBU MEKKA
30. 4. 2016, www.novybydzov.cz/knihovna.asp

Chrudim
HŘÍSNICE – DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ, 22. 4., 
www.chrudimsobe.cz
BRÁNy PAMÁTEK DOKOŘÁN, 18.–24. 4., 
www.chrudimsobe.cz
ATHÉNy VÝCHODNÍCH ČECH, 22.–24. 4., 
www.chrudimsobe.cz

Více informací k  akcím naleznete v  kalendáriu 
na stránkách: www.vennamesta.cz.
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si buřta a posedět u ohně s kytarou. Děti si budou moci udělat řidičský prů-
kaz na koště, zasoutěžit si a předvést své čarodějnické modely, které nejsou 
povinné. Buřty a dobrou náladu s sebou. Za velmi nepříznivého počasí se 
akce nekoná. Vstupné dobrovolné, zájem o akci nám prosím nahlaste nej-
později do 25. 4. 2016. Bližší informace u L. Pospíšilové.

NOCUJEME NA HRADĚ 
29.–30. 4., cena: 380 Kč, přihlášky do 22. 4.
Další z oblíbených víkendů ve srubu na zřícenině hradu Kumburku u Nové 
Paky je určen nejen pro milovníky historie a romantiky. Zúčastnit se mohou 
kluci i děvčata od 7 let. Čeká vás procházka po hradě s průvodcem, výprava 
do  hradního sklepení s  překvapením, táborák s  opékáním buřtů, různé 
hrátky a kvízy, posezení při svíčkách s kytarou... Cena 380 Kč. Přihlášky nej-
později do 22. 4. 2016. Cena: 380 Kč. Bližší informace a přihlášky u V. Jiřičky.

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN
6.–7. 5.: Noc na Hvězdárně, pro děti od 7 let
14. 5.: Prima hrátky v  Jedničce – 6. ročník velké zábavní akce plné 
workshopů a netradičních aktivit
18. 5.: Putování dobou Karlovou – akce pro ZŠ k 700. výročí narození Karla IV.
21. 5.: Rodinné výpravy – Do skal a podskalí
21. 5.: Turnaj špuntů – šachový turnaj pro děti
27. 5.: Závěrečná akademie – vystoupení dětí zájmových kroužků a  pře-
hlídka celoroční činnosti Jedničky
28. 5.: Cyklotoulky – výlet na kolech pro děti od 10 let

ZOO Dvůr Králové
www.zoodvurkralove.cz

BĚHy KRÁLOVÉDVORSKEM
sobota 2. 4.
V sobotu 2. dubna 2016 se uskuteční Běhy Královédvorskem, v rámci kterých 
si mohou běžci zvolit mezi tradičním závodem Běh Safari na 10,9 km a1. Kro-
sovým maratonem nebo půlmaratonem Kuks. Součástí obou sportovních 
akcí budou také dětské běhy. Po ukončení Běhu Safari budou mít všichni náv-
štěvníci zoo možnost projít si Africké safari Josefa Vágnera pěšky. Více infor-
mací se dozvíte na www.zoodurkralove.cz a www.rungorun.cz.

SAFARI PO SAFARI 
středa 13. 4.
Ani letos ZOO Dvůr Králové nevynechá tradiční soutěž pro školní kolektivy 
i jednotlivce Safari po safari. Během pochodu doplněného soutěžními stano-
višti děti uvidí ukázky práce chovatelů, sokolníků nebo myslivců. Akce bude 
zakončena opékáním buřtů. K účasti je nutné se předem přihlásit na e-mail: 
vladimir.jiricka@ddmdvurkralove.cz.

Cestovatelská přednáška Vladimíra Lemberka:
MADAgASKAR – PODIVUHODNÁ LEMURIE 
čtvrtek 28. 4. od 18:00 hod., galerie Tengenenge, vstupné: zdarma
Čtvrtým největším ostrovem na  Zemi, skrývajícím mnohá tajemství, vás 
provede cestovatel Vladimír Lemberk. Aleje nejtlustších stromů – baobabů, 
porosty trnitého buše, lemuři – podivní primáti, deštné pralesy i  sterilní 
pouště. A k tomu Malgaši, domorodci dosud vyznávající animismus a věřící 
víc svým zemřelým předkům než moderním názorům na svět. Vstup na před-
nášku je přes recepci Hotelu Safari po 17:30 hod. zdarma.

Loutkové pohádky
KAŠPÁREK A ČAROVNÝ POKLAD ŽELEZNÉHO RyTÍŘE
neděle 10. 4. od 16:00 hod., sál v budově Špýcharu, vstupné: dobrovolné
Loutková pohádka pro nejmenší děti v podání divadélka Zvoneček.

JAK HONZA DOSTAL PRINCEZNU
sobota 16. 4. od 15:00 hod., sálek městské knihovny, vstupné: 20 Kč, 10 Kč
Maňásková pohádka pro děti v podání Loutkového divadla Klíček.

O DRAKOVI
neděle 24. 4. od 16:00 hod., sál v budově Špýcharu, vstupné: dobrovolné
Loutková pohádka pro nejmenší děti v podání divadélka Zvoneček.

DDM Jednička
Dům dětí a mládeže Jednička, Spojených národů 1620, Dvůr Králové nad 
Labem, bližší informace v na tel.: 499 320 353.
Sylvie Černotová – 775 320 373, sylvie.cernotova@ddmdvurkralove.cz
Dana Kudrnovská – 775 621 550, dana.kudrnovska@ddmdvurkralove.cz
Bc. Vladimír Jiřička – 775 621 550, vladimir.jiricka@ddmdvurkralove.cz
Veronika Málková – 774 320 361, veronika.malkova@ddmdvurkralove.cz
Lucie Pospíšilová – 774 320 361, lucie.pospisilova@ddmdvurkralove.cz

DVORSKÁ JEDNIČKA 
9.–10. 4., sál Hankova domu, vstupné: 30 Kč
Srdečně zveme všechny milovníky tance na  12. ročník soutěžní přehlídky 
tanečních kolektivů dvojic a  jednotlivců. Těšit se můžete na  vystoupení 
mažoretek, orientálních tanečnic a  cheerleaders, v  neděli pak na  choreo-
grafie ve stylu street dance, disco dance, nebo break dance. Bližší informace  
u S. Černotové. Akce se uskuteční za finanční podpory Ministerstva kultury 
a Královéhradeckého kraje.

SAFARI PO SAFARI
13. 4., 8:00–10:00 hod., start u brány do zoo, startovné: 20 Kč
Zoologická zahrada chystá i  tentokrát ve  spolupráci s  Jedničkou ke  Dni 
Země putování areálem zoo, při kterém budete procházet různými stanovišti 
a odpovídat na otázky ze světa zvířat. Akce je určena školním i jiným kolek-
tivům a dalším zájemcům. Mnohé se dozvíte, na konci čeká úspěšné řešitele 
odměna. Přinesené buřty si budete moci opéct na připraveném ohni. Bližší 
informace u V. Jiřičky.

DEN ZEMĚ S JEDNIČKOU
20.–22. 4.
Cyklus akcí pro školy – tři dny věnované tematice přírody a  ekologie: 
přednášky, soutěž, brigáda. Zabývat se budeme živou i  neživou přírodou, 
povíme si o  nešvarech současné civilizace, budeme uklízet les a  potok... 
Přivítáme i další podněty ze škol. Bližší informace a přihlášky u V. Jiřičky.

EKO MÓDNÍ PŘEHLÍDKA 
20. 4. od 17:00 hod., vstupné: 10 Kč, zápisné: 35 Kč, přihlášky do 10. 4.
Jsi kreativní? Vymysli si vlastní model z  recyklovaného materiálu (papír, 
plast, alobal...) a pojď se v něm předvést na 2. ročník naší módní přehlídky. 
O vítězce rozhodne naše porota, ovšem i publikum si může zvolit nejlepší 
šaty, které budou oceněny. Na vítězku letos čeká poukaz na stříhání do kadeř-
nictví Evik’s k Evě Ježkové a další ceny v podobě módních doplňků a šperků 
od Zdeny Vackové. Zápisné modelů 35 Kč, návštěvník 10 Kč. Přihlášky nejdéle 
do 10. 4. Bližší informace a přihlášky u L. Pospíšilové.

O NEJHEZČÍ POŠTOVNÍ ZNÁMKU 
20.–22. 4., otevřeno od 9:00 do 15:00 hod., vstupné: 5 Kč
Výstava výtvarných návrhů na  poštovní známku, které byly doručeny  
do 9. ročníku soutěže vyhlášené ke Dni Země 2016. Autory jsou děti z Krá-
lovédvorska. Bližší informace u D. Kudrnovské.

SLAVNOSTNÍ VyHLÁŠENÍ VÝSLEDKů 9. ROČNÍKU 
STŘÍBRNÉ ZEMĚKOULE 
22. 4., od 9:00 hod.
Od  září do  dubna probíhá na  školách ekologická soutěž Stříbrná Země-
koule, jejímž cílem je motivovat děti i dospělé ke třídění odpadu. V našem 
případě hliníkových obalů od potravin a nápojů, se kterými se setkáváme 
v každodenním životě. Slavnostní vyhlášení výsledků 9. ročníku se uskuteční  
v 9:00 hod. v DDM Jednička za účasti zástupců soutěžních kolektivů. Bližší 
informace u D. Kudrnovské.

PANOVNICKOU STEZKOU 
27. 4., start u Mariánského sousoší 15:00–16:00 hod., startovné: 40Kč
K  700. výroční narození Karla IV. chystá Jednička soutěž v  centru našeho 
města. Mohou se jí zúčastnit dvoučlenná družstva zastupující jednotlivé 
školy i jiné organizace a další dvojice zájemců ve dvou věkových kategoriích: 
A / 6.–7. třída, B / 8.–9. třída. Oprašte své znalosti o Karlovi IV., doplňte je 
o nové a přijďte si zasoutěžit! Budete moci osvědčit nejen svoje znalosti, ale 
i důvtip a pozornost. Základní školy prosíme o předchozí nahlášení soutěž-
ních družstev nejpozději do 19. 4. 2016. Startovné: 40 Kč za družstvo. Bližší 
informace a přihlášky u V. Jiřičky.

ČARODĚJNICKÉ OPÉKÁNÍ BUŘTů 
28. 4., od 16:30 hod., vstupné: dobrovolné
Přijďte se naladit na blížící se čarodějnice na zahradu DDM Jednička, opéct 
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Městská knihovna
Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové n. L.,
Tylova 512; www.slavoj. cz,
e-mail: knihovna@slavoj.cz,
tel.: +420 499 320 157, 721 390 348, 606 531 153

Jan a Jarmila Smetanovi
CHALOUPKy POD NAŠIMI HORAMI
4. 4. – 30. 6. 2016
Prodejní výstava malovaných obrázků horských a podhorských chalup tak,  
jak se dnes nacházejí. Některé se už rozpadají, jiné jsou dodnes udržované 
a v původním stavu. Výstava je umístěna v prostorách knihovny.

SNĚNÍ BABKy ŤAPKy – Anna Johana Nyklová
6. 4. od 17:30 hod., sálek knihovny, vstupné: 30 Kč
Autorka, nyní pětaosmdesátiletá, začala psát až ve  svých padesáti letech 
o vlastních zážitcích. Při čteních z knihy „Babka Ťapka na kraji světa“ ji zau-
jal zájem posluchačů, a tak uspořádala tyto příběhy do autobiografie pod 
názvem Snění babky Ťapky, která končí jejím osmdesátým rokem života 
a obsahuje padesát dva příběhů. Autorka ale neustále nachází další témata 
k  literární tvorbě. Titul Ze života babky Ťapky, který obsahuje vyprávění 
o  jejím prvním pejskovi, dále o  návštěvě nejstaršího tenisového turnaje 
Wimbledonu a o tom, co se může stát, když se jde na koncert. Rezervace 
v oddělení pro dospělé.

MINIKURZ OBCHODNÍ ANgLIČTINy I. – Mirka Pánková
9. 4., 9:00–12:00 hod., cena kurzu: 250 Kč
Chcete zdokonalit vaši angličtinu při jednání s klienty a obchodními part-
nery? Tématy Bussines English budou: psaní e-mailů, telefonování, fak-
turace, objednávky a  konverzace formálního společenského styku. Kurz 
je vhodný pro úroveň A2. V  případě zájmu možnost pokračování. Bližší 
informace na e-mailu: dobra.duse@seznam.cz. Cena kurzu zahrnuje učební 
materiály. Nutná rezervace v oddělení pro dospělé.

MÉ JMÉNO NENÍ UPRCHLÍK – Eliáš Molnár
13. 4. od 18:00 hod., sálek knihovny, vstupné: dobrovolné
Živé svědectví člověka, který strávil deset dní mezi iráckými uprchlíky. 
O tom, že mešita může stát vedle kostela a nikomu to nepřijde divné. O tom, 
že nejčastější auto v  Iráku je Škoda Octavia, a  o  mnoha dalších věcech. 
Vyprávění je doprovázeno dataprojekcí.

RECyKLOVANÉ POHÁDKy! – Pohádkoterapie
19. 4. od 13:30 hod., sálek knihovny, vstupné: zdarma
Pátek 22. dubna je Den Země. Pohádkovými příběhy si připomeneme něko-
lik zásad, jak šetřit přírodu, nezatěžovat naše okolí leckdy zbytečným domov-
ním odpadem a správně recyklovat. Co ta „recyklace“ vlastně je, si vysvětlíme 
hned na začátku. Odpolední program v knihovně je určen pro děti od 7 let.

VĚDA O ŽIVOTĚ – Tomáš Hamák
20. 4. od 18:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 50 Kč
Přednáška s  besedou o  ájurvédském náhledu na  příčiny potíží, nemocí 
a vhodné i nevhodné stravě v tomto ročním období. Je určena pro všechny, 
kteří chtějí poznat možnou cestu k vlastnímu zdraví. Navazuje na březnovou 
přednášku. Rezervace v oddělení pro dospělé.

ODPOLEDNE S AUTOMATICKOU KRESBOU 
A ARTEFILETIKOU – Martina Semrádová
22. 4. od 20:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 350 Kč
Cyklus nabízí zájemcům základní informace a  dovednosti pro velmi oblí-
benou a rozšířenou techniku automatické kresby. Ta umožňuje vlastní rela-
xaci, různou diagnostiku, ale i čištění a uzdravování řady problémů v životě 
i  ve  vztazích. Zjistíte, co je možné pomocí automatické kresby zpracovat 
a dozvědět se. Lektorka využívá kombinaci automatické kresby a projektiv-
ních technik artefiletiky. Je určeno nejvýše pro 12 osob. Rezervace v oddě-
lení pro dospělé nutná. 

Michael Rymer
VyKUŘOVADLA – VůNĚ DÁVNÝCH ČASů
26. 4. od 18:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 60 Kč
Na přednášce předního odborníka na vykuřovadla se dozvíte, jaká je histo-
rie vykuřovadel, jak dokáží ovlivnit naše zdraví a duševní rozpoložení, proč 
je čich tak důležitým smyslem a  co vše nám mohou vykuřovadla přinést 
v moderní době. Přednášku budou doprovázet praktické ukázky. Rezervace 
v oddělení pro dospělé.

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

BARVy ŽIVOTA – výstava
do 19. 4., pondělí–pátek 9:00–17:00 hod., galerie Otto Gutfreunda
Výstava žákovských prací s názvem „Barvy života“. Galerie otevřena pondělí 
až pátek 9:00–17:00 hod.

TŘÍDNÍ KONCERT 
5. 4. od 18:00 hod., sál školy
Společný koncert žáků z  flétnové třídy Vlasty Siřišťové a  klavírní třídy  
Milady Petrášové.

NOVOPACKÝ SLAVÍČEK 
6. 4., Nová Paka
Gymnázium a  SOŠPg v  Nové Pace pořádá pěveckou soutěž žáků mateř-
ských, základních, základních uměleckých a středních škol s názvem Novo-
packý slavíček, které se zúčastní i  žáci naší školy učitelů Zdeňka Jirouska 
a Jany Machkové.

JARNÍ KONCERT 
16. 4. od 15:00 hod., kostel sv. Josefa v Dubenci
Na koncertě vystoupí akordeonový soubor Komořinka Markéty Mikulkové, 
PlechBand pod vedením Nikoly Holcové, soubor loveckých nástrojů Vladi-
míry Matuškové, kytarový soubor Michala Koudelky, Silmaril Jana Prouzy, 
žáci Tomáše Valtery a  pěvecký sbor učitelů školy ZUŠ Melody Voice pod 
vedením Vladimíry Matuškové.

DUBNOVÝ KONCERT 
18. 4. od 18:00 hod., sál školy
Další z pravidelných koncertů, na kterém vystoupí žáci hudebního oboru.

Vernisáž:
HANA PůRKRÁBKOVÁ „ZPĚVÁCI A OSTATNÍ“ 
21. 4. od 17:00 hod., sál školy
Zahájení výstavy známé české keramičky Hany Purkrábkové s  názvem 
„Zpěváci a  ostatní“. Slovem provede Ladislav Peřina, zahrají učitelé školy. 
Výstava v  galerii Otto Gutfreunda potrvá do  20. 5. 2016. Otevírací doba 
pondělí až pátek 9:00–17:00 hod.

JAK TO CHODÍ V TRÁVĚ

27. 4. od 8:30 a 10:00 hod.  pro školy a školky, od 17:00 hod. pro veřejnost, 
sál Hankova domu, vstupné: 60 Kč, 30 Kč
Komponované představení tanečního oboru pod vedením Jaroslavy 
Bekové a Olgy Benešové, který si ke spolupráci přizval žáky literárně-dra-
matického oboru Ladislava Peřiny a hudební uskupení Crazy Band Vladi-
míry Matuškové. Představení přiblíží život včel, mravenců, motýlů, chro-
báků a světlušek.

SLET ČAROMUZIKANTů A SMyČKOUZELNÍKů 
29. 4. od 17:30 hod., sál školy
Třídní koncert žáků houslové třídy Jany Kovářové v  atmosféře čarodějů, 
kouzelníků...

29.–30. 4. od 9:00 hod., společenské centrum UFFO, Trutnov 
Letos s  podtitulem „Stavíme, bydlíme“ se zaměřením na  stavbu, bydlení, 
zahradu, hobby. Široká škála vystavovatelů – od  výrobců nábytku, zahradní 
techniky, kotlů, tepelných čerpadel a izolací. Více informací na www.omnis.cz.

Krkonošský veletrh v Trutnově

UMĚNÍ DOPROVÁZET – Jana Siebrová
27. 4. od 18:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 30 Kč
MO KDU-ČSL Dvůr Králové nad Labem zve na  setkání se zakladatelkou 
domácí hospicové péče Duha v  Hořicích v  Podkrkonoší Janou Siebrovou. 
Lektorka přednáší na téma eutanázie a doprovázení pacientů v konečné fázi 
života.
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ADG byli na soutěži velmi úspěšní
Angeles Dance 
Group roztančili 
novou taneční 
sezonu tradičně 
na  regionálním 
kole soutěže 
CDO v  králo-
v é h r a d e c k é m 
Aldisu čtyřmi 
formacemi: nej-
mladší špunti z  kategorie MINI zatancovali skladbu V  Kaštánkově, dětská 
věková kategorie vystoupila se skladbou Na  Půdě, junioři ukázali světu 
jejich Šílenství a hlavní věková kategorie předvedla skladbu s názvem Infi-
nity. Všichni jsme se snažili odvést maximální výkon a pak jsme již s napětím 
očekávali výsledky.  A byla to bomba!!! MINI, junioři a hlavňáci získali zlatou 
medaili a děti si vytančily krásné druhé místo. Už teď se těšíme na další kolo.

Veronika Kamenická, tanečnice ADG

Královédvořští atleti bodovali
Atleti TJ Dvůr Krá-
lové nad Labem 
okusili v  sobotu  
12. března napo-
sledy před letní 
sezonou atmo-
sféru halových 
závodů. Čtyřiadva-
cet dětí našeho 
oddílu závodilo 
na  Pomerančovém 
mítinku v  Jablonci 
nad Nisou za účasti oddílů z celé republiky. Ti nejmladší poměřili své síly 
v  atletickém čtyřboji. Mezi chlapci, ročníky narození 2007 a  mladší, nej-
lépe uspěl Adam Šturma, který obsadil 9. místo. Mezi dívkami byla nejlepší 
Zuzana Sedláčková, která skončila sedmá. V kategorii ročníků 2005 a 2006 
vynikl z chlapců Nikolas Pour, umístil se na 11. příčce, a mezi dívkami Bára 
Fléglová, která obsadila 12. příčku. Velmi dobré výkony předvedli chlapci 
ve skoku do dálky. Nikolas Pour dolétl na značku 412 cm a Antonín Malich 
na  381 cm. Nejmladší dívky nezůstaly pozadu. Bára Fléglová na  300 m 
zaběhla čas 54,63 s a Zuzana Sedláčková měla nejdelší hod plným míčem 
ve své kategorii o délce 7,40 m. V mladším žactvu získala ve skoku dalekém 
výkonem 454 cm medaili Sára Křížková. Druhou medaili vybojovala starší 
žákyně Barbora Malá ve vrhu koulí výkonem 9,80 m. Pozadu nezůstali ani 
starší žáci: Radim Ulrych skočil do výšky 155 cm a Jan Jindra zaběhl 60 m 
za 8,15 s. I ostatní děti si zaslouží pochvalu za dobrou reprezentaci oddílu.

Dagmar Sedláčková, oddíl atletiky TJ Dvůr Králové nad Labem

Atletický mítink 
„Úpická laťka 2016“
V  sobotu 12. března 
2016 se uskutečnil již 
26. ročník atletického 
halového mítinku 
„Úpická laťka“. Velmi 
úspěšná byla výprava 
TJ Dvůr Králové nad 
Labem. V katego-
rii dorostu zvítězili 
T. Doležalová (140 cm),  
J. Guzan (172 cm), v kate-
gorii juniorů T. Janeček 
(163 cm) a  druhé místo 
obsadila juniorka D. Hys-
ková (160 cm). Na třetím 
místě skončil v osobním 
rekordu starší žák J. Pavlík (156 cm). 
O  skvělé úrovni závodů svědčí dva překonané rekordy tohoto tradičního 
mítinku – olomoucký výškař Šutera zdolal 205 cm a trutnovská L. Pejcha-
lová skočila 180 cm.

Ing. Oldřich Voňka, oddíl atletiky TJ Dvůr Králové nad Labem

Pohádka na ledě Mrazík
Krasobruslařský 
klub Dvůr Krá-
lové nad Labem 
připravil již tra-
dičně na  březen 
lední revue, ten-
tokrát pohádku 
na  ledě Mrazík. 
Na  místním zim-
ním stadionu se 
tak 13. března  
a 16. března odehrál slavný příběh Ivánka a Nastěnky a hledání jejich život-
ního štěstí v nádherných vpravdě ruských kulisách a výpravě. 
Hlavní choreografkou zdařilého představení byla nejúspěšnější reprezen-
tantka Dvora Králové nad Labem v krasobruslení posledních let, nedávná 
absolventka místního gymnázia Dominika Schmidtová, dlouhodobě nej-
větší zásluhy o přípravu programů a zvláště každodenní fungování klubu 
mají Mgr. Helena Seitlová,  JUDr. Michaela Koblasová a Antonín Diviš. Zapo-
jily se však i  desítky dalších účinkujících (na  led jich v  představení vyra-
zilo kolem padesáti!), trenérů i rodičů, bez jejichž nasazení by vystoupení 
nevzniklo. 
Nezbývá než jim všem poděkovat za  skvělé představení, které nejen 
zpříjemnilo početným divákům volný čas, ale také prokázalo, jak velkých 
výkonů mohou děti dosáhnout pod nadšeným vedením. Třeba se i  díky 
tomu letos rozšíří řady místních krasobruslařů a vůbec sportovců... 

PhDr. Ivo Rejchrt

Velká cena Trutnova v karate
Na  Velké ceně 
Trutnova se krá-
lovédvorský klub 
Karate Do umístil 
na  šestém místě 
v celkovém hod-
nocení ziskem 
sedmi stříbrných 
a  čtyř bronzových medailí. Soutěže se zúčastnilo 300 soutěžících z 33 
klubů České republiky a Polska. Karate Do  reprezentovalo 24 soutěžících 
z tréninkových skupin Dvůr Králové nad Labem a Náchod – Patrik Brentner, 
Jan Bukovský, Damián Glazar, Lukáš Hlavatý, Tomáš Höfer, Martin Kube-
ček, Anna Kubečková, Richard Kuhn, Jakub Macháček, Petr Matyska, Josef 
Mišák, Veronika Mišáková, Matyáš Moravec, Martin Palan, Regina Plašilová, 
Olga Polášková, Denis Rajsner, Hana Straková, Pavlína Škaldová, Jakub 
Šolín, Martin Šprinc, Barbora Šprincová, Renata Vlachová, Lukáš Vlček.
Soutěž začínala tradičně disciplínou souborných cvičení kata. Olga Polášková 
a Denis Rajsner se probojovali až do finále dorosteneckých kategorií, kde nesta-
čili na své soupeře a obsadili shodně 2. místa. Stoupající tendenci ve cvičení 
kata podtrhla Regina Plašilová 3. místem v ženách a Patrik Brentner děleným 
5. místem v nejpočetněji obsazené kategorii mladších žáků. Ostatní závodníci 
podali slušné výkony, které však v nabité konkurenci nestačily na medailová 
umístění. Rovněž ve sportovním zápase kumite jsme měli medailové ambice, 
které naši svěřenci dokázali naplnit. Po dvou medailích získaly Regina Plaši-
lová (2x stříbro) a Hanka Straková (stříbro, bronz), další stříbrné medaile při-
dali Josef Mišák a Olga Polášková a bronz Jan Bukovský a Lukáš Vlček. Dělené  
5. místo a body do krajského žebříčku si odvezli Tomáš Höfer a Barbora Šprin-
cová. Děkujeme závodníkům za předvedené výkony a doprovázejícím kou-
čům a rodičům za podporu během celé soutěže.

Petr Kocmánek, foto: Regina Plašilová

ZC Zálabí 
1. 4., 21:00 hod.: Crazy goddess, travesti show, vstupné: 200 Kč.
2. 4., 21:00 hod.: Cocote Minute, koncert české nu-metalové kapely.
8. 4., 21:00 hod.: Verona, vystoupení formace Verona (afer Dj Tajfun).
15. 4., 21:00 hod.: Alkehol & Doga, koncert rockových kapel.
16. 4., 22:00 hod.: Future Space, 4 zkušení DJs vám nabídnou svůj osobitý 
styl, hrají DJs: REZNYK, METRIO, OSO POLAR a KLIF. Vstupné: 50 Kč.
22. 4., 21:00 hod.: Citron – Láďa Křížek & Tanja, heavymetalová legenda.
23. 4., 21:00 hod.: Atmo music, hip-hopová skupina (after DJ Tajfun).

www.zczalabi.cz, tel.: 499 621 285
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Sokolský sport v březnu – gymnastické i atletické závody
Úspěchy na tradičních soutěžích
V  březnu sokolové zahájili sportovní soutěže 
sokolské všestrannosti a zúčastnili se i  dalších 
tradičních gymnastických i atletických soutěží. 
Celkem 44 závodníků ze 118, kteří nastoupili 
k  župnímu přeboru v  plavání, bylo z  naší jed-
noty. Tolik jsme jich ještě na  start plaveckých 
závodů nepostavili! A  podařilo se nám vybojo-
vat 18 medailí, což je ještě o tři více než vloni.
Šest Královédvoráků se stalo župními přebor-
níky – zlaté medaile získali Davídek Ježek, Žofka 
Hrmová, Petr Holubec, Simon Rajsner, Jakub 
Mikyska a  Libor Drábek, máme osm stříbrných 
medailistů – Karolínka Lukášová, Alešek Kukal, 
Matěj Kubíček, Tereza Mědílková, Jaroslav Kor-
tan, Sára Erbenová, Ondřej Schreiber a  Tereza 
Hulíková a  čtyři medaile bronzové: Péťa Strán-
ský, Adéla Sedláčková, Adéla Rutrlová a  Jakub 
Grus. A  Sokolu Dvůr Králové nad Labem patří 
ještě jedno prvenství: oba závodníci v  před-
školní kategorii Dáda Ježek a Kája Lukášová patří 
do  naší jednoty, máme tedy nejmladší plavce 
na župě.
Gymnasté závodili v  Trutnově na  gymnastic-
kém závodu Trautenberkův korbel. Byly to 
první gymnastické závody v  této sezoně, a  tak 
jsme byli zvědaví, jak si děti povedou. Kluci 
se snažili a  podávali dobré výkony. Nejprve 
Kubík Schreiber vybojoval mezi devítkou kluků  
4. místo, předběhli ho kluci o  rok starší, mezi 
kluky ročníku 2008 byl první. Potom nastou-
pila naše mláďátka – ročník 2009. Zvítězil Lukáš 
Voborník před Matějem Holanem a  Fandou 
Šturmem. V  kategorii ročníků 2005–2006 si 

vedl nejlépe z  našich chlapců Simon Rajsner, 
který vybojoval bronzovou medaili. Jaroslav 
Kortan byl sedmý. V kategorii 2003–2004 závod 
vyšel Jakubu Grusovi (na snímku), který získal 
bronz, Antonín Mostecký skončil na  5. místě. 
V  tomto závodu soutěžila i  děvčata. Nejlep-
šího výsledku dosáhla Josefína Šturmová, která 
ve  velmi obsazené kategorii žákyň ročníku 
2007–2008, kde startovalo 35 děvčat, obsadila 
šesté místo. Ve  stejné kategorii byla Anetka 
Erbenová 19., Terezka Grusová 21. a  Barbora 
Křivdová 22. V  kategorii 2003–2004 skočila  
N. Chroboková sedmá a  Kateřina Kubíčková 
osmá. V  kategorii 2005–2006 obsadila Adéla 
Rutrlová jedenácté místo a  Nela Šedivá byla 
devatenáctá.

Výborného výsledku dosáhli naši atleti v  Úpici, 
kde se zúčastnili závodu ve  skoku vysokém, 
Úpické laťky. Mladší žákyně Sára Erbenová 
vybojovala výkonem 136 cm 1. místo, mladší žák 
Ondřej Schreiber si doskočil výkonem 135 cm 
pro 2. místo, starší žákyně Monika Fišerová 
získala skokem 143 cm bronz, dorostenka Eva 
Špatenková byla díky 135 cm stříbrná a  doros-
tenec Nikolas Erben získal bronzovou medaili 
za  výkon 160 cm. Naše výprava splnila na  sto 
procent, protože co start, to medaile. 
Závodníkům děkujeme za  předvedené výkony 
a přejeme hodně zdaru do dalších klání.

Jaroměřský klokan
Ve středu 16. března soutěžili naši atleti na sou-
těži ve skoku vysokém, Jaroměřském klokanovi. 
Podařilo se jim vybojovat pět medailí. Nejprve 
v kategorii přípravek získala stříbro Adéla Rutr-
lová výkonem 108 cm, Sára Erbenová posu-
nula svůj osobní rekord na  137 cm a  zvítězila 
v kategorii mladších žákyň a mladší žák Ondřej 
Schreiber získal zlato, když zdolal laťku ve výšce 
144 cm. Ondřej Palan skokem 125 cm vybojoval 
stříbrnou medaili. Monika Fišerová překonala 
laťku ve  výšce 145 cm a  také zvítězila. Starší 
žák Jakub Mikyska skočil 140 cm a  skončil na   
4.–5. místě. Soutěž byla zároveň soutěží družs-
tev. Naše družstvo vyhrálo s  převahou 30 cm. 
Poprvé v  historii Jaroměřského klokana si tak 
odvezlo vítězství družstvo Sokola Dvůr Králové 
nad Labem.

Mgr. Pavlína Špatenková
TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem
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Březnová historická fotografie ukazuje lávku pro pěší přes Labe. V pozadí můžeme vidět 
Bauerovu (vpravo) a Neumannovu textilní tiskárnu. Děkujeme naší čtenářce Lucii Jan-
kowské za poskytnutí fotografie.

Dvůr Králové nad Labem 
na starých fotografiích
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