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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

KRÁLOVÉDVORSKÝ MAJÁLES 
1. 5., náměstí T. G. Masaryka 
10:00 hod. Městská hudba Úpice.
13:30 hod. Sarah & The Adams, pop – jazzová pohodička zpěvačky, pia-
nistky a hráčky na ukulele Šárky Adámkové s doprovodnou kapelou.
15:30 hod. Michal Hrůza a Kapela Hrůzy.

VESELÁ TROJKA PAVLA KRšKy
5. 5.  od 17:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 160 Kč, 150 Kč, 140 Kč 
Tři dlouholetí kamarádi, kteří hrají lidové písničky i vlastní tvorbu pro široké 
vrstvy posluchačů. Znáte ze Šlágru.

hra v předplatném
ROnALD HARwOOD: GARDEROBIÉR
11. 5. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 380 Kč, 360 Kč
Tragikomedie o  lesku a bídě divadla a o zvláštním a nerozlučném vztahu 
dvou lidí, které spojuje láska k  divadlu. Hrají herci Divadla Bez zábradlí 
Praha: Karel Heřmánek, Josef Carda, Barbora Kodetová, Dana Syslová a další.

FRAGILE 
17. 5. od 19:00, sál Hankova domu, vstupné: 280 Kč, 260 Kč, 240 Kč
Slovenská vokální hudební skupina složená ze známých osobností z televiz-
ních obrazovek a divadel. Věnuje se interpretaci známých hitů, bez hudeb-
ního doprovodu „a  capella“, a  patří nejen ke  slovenské, ale i  k  evropské 
špičce. Představení slibuje výbornou hudbu a skvělý humor. 

KOUZELnÁ DOBRODRUŽSTVÍ SE SLUCHÁTKEM
19. 5. od 8:15, 10:15 a 17:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 70 Kč, 35 Kč
Akademie základní a mateřské školy Bílá Třemešná.

434. koncert KPH: JARnÍ KOnCERT SMÍšEnÉHO 
PĚVECKÉHO SBORU ZÁBOJ
24. 5. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 100 Kč

THE DAnIEL´S
25. 5. od 19:30 hod., krčma Starý pivovar, vstupné: 160 Kč
Jazz ze západu Čech se skvělým zpěvákem a hráčem na foukací harmoniku 
Danielem Suchým, Luboš Víšek – saxofony, kytara, František Raba – kontra-
bas, Ali Siládi – bicí.

IDEnTITy 
27. 5. od 18:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 50 Kč
Show street dance taneční skupiny Attitude Dvůr Králové nad Labem.

Městské muzeum
út–ne: 9:00–12:00 hod. a 13:00–17:00 hod.
info@muzeumdk.cz 
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.

Přednáška:
PRUSKO-RAKOUSKÁ VÁLKA 1866
3. 5. 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: 
ZE SKLADEB MILAnA IGLA
18. 5. od 18:00 hod., sál v budově Špýcharu
Hrají žáci klavírního oddělení ZUŠ z tříd L. Flečkové, M. Igla a M. Petrášové. 
Mgr. Milan Iglo (narozen 1933) je hudební skladatel a pedagog, autor čet-
ných klavírních, komorních i orchestrálních děl.  Vystudoval skladbu u Emila 
Hlobila na  pražské konzervatoři a  potom také skladbu u  Pavla Bořkovce 
na  Hudební fakultě AMU V  Praze. Jako pedagog působil nejprve na  LŠU 
v Českých Budějovicích, pak na Lidové konzervatoři v Hradci Králové a po   
roce 1990 na  ZUŠ ve  Dvoře Králové nad Labem, v  letech 1972–1990 byl 
nucen přerušit pedagogickou činnost a  působil ve  Východočeském diva-
dle v Pardubicích jako korepetitor. Koncert je zaměřen pouze na drobnější 
klavírní skladby, které Milan Iglo od dob svého pedagogického působení až 
dosud komponuje pro žáky, kteří se věnují hře na klavír.

XII. ROČNÍK FESTIVALU MUZEJNÍCH NOCÍ 2016: 
PO STOPÁCH VELKÉ MUZEJnÍ LOUPEŽE
21. 5. od 19:00 do 23:00 hod., přednáškový sál v budově Špýcharu, vstupné: 
10 Kč
Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem se, jako každoročně, zapojí 
do  Festivalu muzejních nocí a  nabídne prohlídku expozic v  netradičním 
čase. Letos se návštěvníci mohou stát muzejními detektivy a zapojit se tak 
do vyšetřování loupeže jednoho z muzejních exponátů. Přijďte si vyzkoušet 
své malé šedé buňky mozkové a vyřešit záhadu ztraceného exponátu.

Přednáška:
VČELÍ PRODUKTy A JEJICH ÚČInKy nA LIDSKÉ ZDRAVÍ
21. 5. od 9:00 do 12:00 hod., přednáškový sál v budově Špýcharu
Pro včelaře i nevčelařskou veřejnost přednáší RNDr. Václav Švamberk. Jest-
liže se chcete dozvědět zasvěcené informace o účincích medu, pylu, propo-
lisu, mateří kašičky, ale i včelího jedu na zdraví člověka, jste srdečně zváni. 
Prostor bude i pro dotazy a ke zhlédnutí výstavka k tématu, včetně včelstva 
v zaskleném úlu. Zájemci si budou moci rovněž koupit knihy dr. Švamberka 
Včelí pastva, Prostředí a včely i fenologický kalendář.

Loutkové pohádky
KOZA LÍZA, neděle 8. 5. od 16:00 hod., sál v budově Špýcharu, vstupné: 
dobrovolné. Účinkuje divadlo Zvoneček.

BABA JAGA, neděle 22. 5. od  16:00 hod., sál v  budově Špýcharu, 
vstupné: dobrovolné. Účinkuje divadlo Zvoneček.
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Kino Svět www.kino-svet.cz nebo tel.: 499 320 403 
e-mail: kino.svet@tiscali.cz

3. 19:00 TEORIE TyGRA, komedie, ČR/SR 101 min. 120 Kč

4.–5. 19:00 AnI VE SnU!, romantický/sportovní, ČR/SR/Bulharsko 79 min. 110 Kč

6. 19:00 TAJE THAJSKA: Z OPIČÍHO MĚSTA ZA KRÁLOVSKOU 
KOBROU, fotograficko-filmová projekce 100 Kč

7. 17:00 ROBInSOn CRUSOE: nA OSTROVĚ ZVÍŘÁTEK 
animovaný/dobrodružný, Francie/Belgie, dabing 90 min. 100 Kč

7.–8. 19:00 JAK SE ZBAVIT nEVĚSTy, (12), komedie, ČR 89 min. 110 Kč

10.–11. 17:30 LOVEC: ZIMnÍ VÁLKA (v út 3D), (12), akční, USA, dabing 114 min. 2D: 120 Kč
3D: 140 Kč

12. 19:00 TRABAnTEM nAPŘÍČ TICHOMOŘÍM, přednáška 170 Kč

14. 16:30 AnGRy BIRDS VE FILMU, animovaný, USA, dabing 100 min. 130 Kč

14.–15. 19:00 CAPTAIn AMERICA: OBČAnSKÁ VÁLKA (v so 3D)
(12), akční/sci-fi, USA, dabing 148 min. 2D: 130 Kč

3D: 150 Kč

17. 19:00 AnOMALISA, (15), animovaný/drama, USA, titulky, ART 90 min. 100 Kč

18.–19. 19:00 JAK PŘEŽÍT SInGLE, (12), komedie/romantický, USA, titulky 109 min. 110 Kč

21. 16:30 ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT, animovaný, USA, dabing 109 min. 90 Kč

21.–22. 19:00 X-MEn: APOKALyPSA (v so 3D), (12), akční/sci-fi, USA, dab. 130 min. 2D: 120 Kč
3D: 140 Kč

24. 19:00 MOJE TLUSTÁ ŘECKÁ SVATBA 2, komedie/romantický, 
USA, titulky 93 min. 110 Kč

25.–26. 19:00 SVÁTEK MATEK, (12), komedie, USA, titulky 120 min. 110 Kč

28.–29. 19:00 ZLO nIKDy nESPÍ, (12), thriller/horor, USA, titulky 97 min. 100 Kč

29. 16:30 ŘACHAnDA, komedie/pohádka, ČR 104 min. 110 Kč

31. 19:00 BOJ, (12), drama, Dánsko, titulky, ART 115 min. 80 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.

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.

DEn S KIMBERLy-CLARK 
čtvrtek 5. 5., 9:00–10:00 hod.
Představíme si produkt od této společnosti, která 
nám darovala jeden ze svých výrobků. Samozřej-
mostí bude otevřený vstup do herny.

ZDRAVÉ VAŘEnÍ 
čtvrtek 5. 5., 10:00–12:00 hod., vstupné: 40 Kč
Chcete se stravovat zdravě a přitom nechcete trá-
vit příliš času s  jeho přípravou? Přijďte na před-
nášku o kuchyňském přístroji Thermomix. Ochut-
návka je samozřejmostí.

KOSMETICKÉ DOPOLEDnE KE  DnI 
MATEK
čtvrtek 12. 5., 10:00–12:00 hod., vstupné: 
30 Kč + jednotlivé kosmetické výkony
Maminky k dnešnímu svátku tu budete mít k dis-
pozici kosmetičku, která provede péči o pleť, řasy 
i obočí podle vašeho přání s 50% slevou. Přijďte, 
po dobu péče vám dítko pohlídáme.

ŽIRAFČInA PORADnA
čtvrtek 19. 5. od 10:00 hod., vstupné: 40 Kč
Beseda s  Mgr.  Janou Bartoňovou, pedagožkou 
a laktační poradkyní. Aktuální téma bude „Úklid“. 
Jak své potomky naučit alespoň občas po sobě 
uklízet.

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. O  děti bude po  celou 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.

ZOO Dvůr Králové
www.zoodvurkralove.cz

Cestovatelská přednáška Václava 
Šilhy:
RÁJ POD KILIMAnDŽÁREM 
čtvrtek 26. 5. od 18:00 hod., gal. Tengenenge
Fotograf a cestovatel Václav Šilha pracuje v Keni 
a Tanzanii od roku 2002. Za tu dobu zaznamenal 
v  divočině stovky příběhů. Věnuje se palčivým 
tématům sužujícím černý kontinent a  známé 
jsou zejména jeho fotografie velké migrace 
pakoňů ze Serengeti, na kterých s přestávkami 
pracoval více jak deset let. Vstup na přednášku 
přes recepci Hotelu Safari po 17:30 hod. zdarma.

DĚTSKÝ DEn V ZOO A OTEVŘEnÍ  
ZÁPADOAFRICKÉHO MĚSTEČKA 
sobota 28. 5. 
V  sobotu 28. května bude ve  dvorské zoo 
opravdu živo. Oslavíme tu společně s  dětmi 
a  jejich rodiči dětský den a  zároveň slavnostně 
představíme nové Západoafrické městečko 
Tiebele, které vzniklo podle skutečné africké 
osady v Burkině Faso. V tento den se bude také 
konat tradiční akce S vysloužilcem do zoo, při níž 
máte možnost přinést svůj vysloužilý elektrospo-
třebič výměnou za  volnou dětskou vstupenku, 
která bude platit pouze tento den. 

Oslavy 70. výročí 
založení zoo 

neděle 8. 5.
ZOO Dvůr Králové letos slaví 70. narozeniny 
a  při  této příležitosti srdečně zve všechny příz-
nivce ke  společným oslavám, které proběhnou 
v  neděli 8. května. Těšit se můžete na  bohatý 
program. Během dne pokřtíme dvě letošní mlá-
ďata drilů černolících a  slavnostně otevřeme 
nový vjezd do Afrického safari a Restaurant Kibo. 
Během oslav proběhne také vernisáž obrazů 
s africkou tematikou malíře Jana Skořepy.

14:00 hod.
Slavnostní otevření nového vjezdu do  Afric-
kého safari Josefa Vágnera a  restaurace Kibo. 
15:00 hod.
Křtiny dvou mláďat drilů černolících, afrických 
primátů, se zpěvačkou Marianou Wesley.
16:30 hod.
Vernisáž výstavy obrazů malíře Jana Skořepy, 
představení emise poštovních známek ZOO DK.
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OKRESnÍ KOLO DOPRAVnÍ SOUTĚŽE MLADÝCH CyKLISTů
19. 5., dopravní hřiště
Tradiční klání žáků ZŠ z celého okresu v  jízdě po dopravním hřišti, v  jízdě 
zručnosti a zdravovědě. Bližší informace u S. Černotové.

DO SKAL A PODSKALÍ 
21. 5., cena: dospělí 450 Kč, děti do 15 let 380 Kč, přihlášky do 13. 5.
Další výlet z  cyklu Rodinné výpravy, kterého se mohou zúčastnit samo-
statně děti nebo dospělí, rodiče s dětmi i prarodiče s vnoučaty. Tentokrát se 
vydáme do Teplicko-adršpašských skal, navštívíme ale méně známá místa 
mimo hlavní turistické okruhy. Čeká vás tak zajímavá vyhlídka, překvapivý 
objev zříceniny kostela, skalní hrad a muzeum, kde si na své přijdou milov-
níci papírových modelů. Bližší informace a přihlášky u V. Jiřičky.

TURnAJ šPUnTů, 21. 5., 8:15–14:30 hod., přihlášky do 16. 5.
Jednička připravila pro nejmenší šachisty další ročník šachového turnaje. 
Svoje dovednosti si mohou přijít ověřit předškoláci a žáci od 1. do 5. tříd 
ZŠ. Startovné pro přihlášené v termínu je 80 Kč, pro přihlášené po termínu 
100 Kč. Přihlášky telefonicky nebo e-mailem, informace u D. Kudrnovské.

ZÁVĚREČnÁ AKADEMIE V JEDnIČCE, 27. 5. od 15:30 
K příležitosti ukončení činnosti zájmových kroužků v tomto školním roce 
chystá Jednička závěrečnou Akademii. Přijďte se podívat, co se děti za celý 
rok v Jedničce naučily, a podpořte je tak v dalších aktivitách a smysluplném 
trávení volného času. Vstupné dobrovolné! Bližší informace u V. Málkové 

CyKLOTOULKy I., 28. 5., 8:00–17:00 hod., startovné: 230 Kč
Pro milovníky cykloturistiky připravila Jednička výlet na kolech. Sportovní 
akce je určena pro cyklisty od 10 let. Výlet se uskuteční jen za příznivého 
počasí, ráno bez deště. Účastníci musí mít kolo v perfektním technickém 
stavu. Ostatní podrobnosti najdete na stránkách DDM Jednička. Přihlášky 
telefonicky nebo e-mailem nejpozději do 23. 5. 2016. Cena: 230 Kč (v ceně 
je oběd, vstupy, poplatek DDM). Bližší informace u D. Kudrnovské.

DĚTSKÝ DEn, 1. 6., 8:30–12:00 hod., na Tyršově koupališti
Přijďte s námi oslavit den dětí a strávit dopoledne plné her, soutěží, vystou-
pení a dalších aktivit. Pro všechny děti pořádá DDM Jednička ve spolupráci 
s městem Dvůr Králové nad Labem a letos nově také ve spolupráci s Europe 
Direkt Dvůr Králové nad Labem, který nabídne pro děti z druhého stupně 
program pod názvem Find Your Way. Bližší informace naleznete na letáčcích 
a webových stránkách: www.ddm1.cz a http://europe-direct.cz

DEn OTEVŘEnÝCH DVEŘÍ PŘEHRADy LES KRÁLOVSTVÍ 
U DVORA KRÁLOVÉ nAD LABEM
sobota 14. 5., 9:00–15:00 hod.
Státní podnik Povodí Labe zve veřejnost u příležitosti Světového dne vody 
a připomenutí 50 let existence podniku na den otevřených dveří přehrady 
Les Království. Návštěvníci budou mít možnost si prohlédnout vnitřek 
tělesa hráze. Upozorňujeme návštěvníky, že z důvodu omezené kapacity se 
poslední prohlídka uskuteční ve 14:45 hod.

ZÁBAVnÉ ODPOLEDnE PRO DOSPĚLÉ, RODIČE 
A PŘÍZnIVCE LESnÍHO KLUBU, sobota 11. 6. od 15:00 hod.
Jste rádi v  přírodě? Líbí se vám na  vašich dětech jejich hravost, volnost 
a spontánnost? Jste toho názoru, že i dospělí potřebují občas podporu, uvol-
nění a seberealizaci? Přijďte posedět u našeho tee-pee, opéct něco dobrého 
nad ohněm a  zatímco si děti budou hrát, pojďme postavit umělecké dílo 
z toho, co nabídne příroda. Cesta k našemu tee-pee začíná u hlavní silnice 
Verdek – Nemojov naproti hřbitovu ve Verdeku. Lesní klub Furt venku!! u Ver-
deka ve Dvoře Králové n. L., souřadnice GPS: 50°26‘57.630“N, 15°46‘47.252“E.

Bára Tichá, FURT VENKU!!, z. s., barbaruska@seznam.cz

Nenechte si ujít

POZVÁnKA nA AKCE ZO SPCCH
Královédvorská organizace Svazu postižených civilizačními chorobami 
zve na akce, které pořádá. V pondělí 2. května je to vycházka s holemi, sraz 
v 9:00 hod. u Kauflandu. Trasa: Kaufland – Hrubá luka – Lužánka – Čelakov-
ského – Schulzovy sady – Starý pivovar. 
Přihlášky na rekondiční pobyt, který se koná v Janských Lázních ve dnech  
4. až 11. června,  přijímáme každé úterý v  cukrárně „Dostaveníčko“  
od 9:00 do 10:00 hod. Cena 2800 Kč.
Ve  čtvrtek 26. května se uskuteční výlet na  Kunětickou horu. Odjezd 
v 8:45 hod. od oční školy, v 9:00 hod. od gymnázia.

Miloslav Tykal, předseda ZO SPCCH Dvůr Králové nad Labem

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

nOC nA HVĚZDÁRnĚ 
6.–7. 5., odjezd pátek 17:00 hod., příjezd sobota 13:00 hod., cena: 350 Kč
Jednička připravila pro děti, které se zajímají o  astronomii, mají rády dob-
rodružství, zábavu a  ponocování s  partou dobrých kamarádů, další noc 
na Hvězdárně v Úpici. Místo spaní je připraven pestrý noční program, v pátek 
i  v  sobotu je čeká poutavé vyprávění a  promítání pracovníků hvězdárny, 
které umožní nahlédnout do tajů astronomie, seznámit se s jejich prací a pro-
hlédnout si prostory a technické vybavení hvězdárny. Čeká je i pozorování 
objektů noční oblohy velkými hvězdářskými dalekohledy. Pozor, počet míst 
je omezen, proto s přihlášením neváhejte. Přihlášky telefonicky nebo e-mai-
lem, nejpozději do 29. 4. 2016, cena 350 Kč. Bližší informace u D. Kudrnovské.

OTEVÍRÁnÍ TURISTICKÉ SEZOny nA ZVIČInĚ
7. 5., 10:00–14:00 hod., u Raisovy chaty na Zvičině, vstupné: zdarma
Přijďte se sdružením Podzvičinsko a DDM Jednička opět zahájit na Zvičinu 
letní turistickou sezonu! Na  louce za  Raisovou chatou a  u  kostela pro vás 
budou opět připravena zábavná stanoviště, hry a  soutěže o  drobné ceny, 
malování na obličej a další zábavní aktivity.

SLAVnOSTnÍ VyHODnOCEnÍ ZLATÉ TUŽKy
11. 5. od 10:00 hod.
Úspěšní pisatelé celostátní literární soutěže Zlatá tužka – mladí autoři 
ve věku od 10 do 20 let převezmou ceny a diplomy, je pro ně připraven i další 
doprovodný program. Bližší informace u V. Jiřičky.

PRIMA HRÁTKy V  JEDnIČCE AnEB ZAHRADnÍ 
SLAVnOST PRO DĚTI
 14. 5., 14:30–18:00 hod., vstupné: dobrovolné
Nejoblíbenější velká akce pro děti, mládež i dospěláky je opět tady. I letos se 
můžete těšit na spoustu různých workshopů a vystoupení. Opět si budete 
moci vyzkoušet rozmanité aktivity, soutěže, chybět nebude ani malování 
na obličej, trampolína, skákací hrad apod. Novinkou letošního ročníku bude 
dřevosochání motorovou pilou Martina Kučery nebo vystoupení kapely 
Springhit. Vstupné dobrovolné. Pro prvních 30 dětských návštěvníků máme 
malý dárek. Bližší informace u S. Černotové.

nA BRUSLÍCH nA KUnĚTICKOU HORU 
15. 5., 11:40–18:45 hod., cena: 185 Kč, přihlášky do 10. 5.
Venku je krásně, tak proč se v Pardubicích neprojet na kolečkových bruslích 
okolo řeky s cílem na Kunětické hoře. Vhodné pro děti od 10 let a dospělé. 
Čeká nás trasa 7,5 km na kolečkových bruslích (nevhodné pro začátečníky) 
+ cesta zpět podle sil dětí, popřípadě využijeme MHD. Možnost návštěvy 
hradu a  perníkové chaloupky podle zájmu (vstupné a  občerstvení není 
v ceně). S sebou: pití, svačina, vhodné oblečení, pláštěnka, brusle a batoh 
na  brusle, helma – povinná, chrániče doporučujeme, kartička zdravotní 
pojišťovny, kapesné na  vstupy (Kuňka 55 Kč, Chaloupka 60 Kč) a  občerst-
vení, část trasy je výlukovým autobusem, kdo potřebuje, tak zabalte i kine-
dryl. Za nevhodného počasí se akce ruší, a to vám oznámíme podle čísel 
z  přihlášek. Sraz na  vlakovém nádraží v  11:40 hod. Přihlášky nejdéle do   
10. 5. 2016. Bližší informace a přihlášky u L. Pospíšilové.

ZnALEC ROSTLIn, 17. 5., 8:00–14:00 hod., startovné: 10 Kč
Pro žáky ZŠ a SŠ připravil DDM již 8. ročník přírodovědné soutěže, ve které 
si žáci mohou změřit svoje znalosti v poznávání živých rostlin běžně rostou-
cích v přírodě kolem nás. Přihlášky telefonicky nebo e-mailem, nejpozději 
do 11. 5. 2016. Bližší informace u D. Kudrnovské.

PUTOVÁnÍ DOBOU KARLOVOU 
18. 5., startovné: 20 Kč, přihlášky do 12. 5.
Třetí akce Jedničky k  700. výroční narození Karla IV. je určena pro třídy  
2. stupně ZŠ, SŠ, zájmové a  jiné kolektivy. Navazuje na  úspěšný pořad 
Památky a my a Putování historií z let minulých. Tentokrát se při „cestování“ 
po jednotlivých „historických zastaveních“ podíváme do doby vlády našeho 
nejvýznamnějšího panovníka. Připomeneme si jeho činy a  některé etapy 
jeho života. Přihlášky nejpozději do 12. 5. 2016. Bližší informace u V. Jiřičky.
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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.

TÝDEn OTEVŘEnÝCH DVEŘÍ SPOJEnÝ S TALEnTOVÝMI 
ZKOUšKAMI 
pondělí 9. 5. – pátek 13. 5., 13:00–17:00 hod.
Srdečně zveme nejen zájemce o studium na naší škole, ale i ty, kteří se k nám 
chtějí jen zajít podívat. Přijímací zkoušky budou probíhat: do hudebního 
oboru celý týden (bližší informace na tel.: 603 186 263), do tanečního oboru  
16. května v 15:00 hod. (tel.: 605 733 854), do výtvarného oboru 13. května 
v  15:30 hod. (tel.: 731  563  145), do  literárně-dramatického oboru  
12. května14:00–16:00 hod. (tel.: 607 819 412).

Výstava: HAnA PURKRÁBKOVÁ „ZPĚVÁCI A OSTATnÍ“
do 20. 5., pondělí–pátek, 9:00–17:00 hod., galerie O. Gutfreunda
Výstava známé české keramičky Hany Purkrábkové.

MAŽORETKy AnABEL 
1. 5. od 15:00 hod., Nová Ves
Vystoupení mažoretek pod vedením Jaroslavy Bekové u příležitosti stavění 
májky v Nové Vsi u Dvora Králové nad Labem se skladbou Asterix a Obelix. 
7. 5. od 16:00 hod., Lázně pod Zvičinou
Vystoupení mažoretek Anabel IV. se skladbou „Jak vycvičit draka“ na akci 
Vítání jara.
28. 5., v odpoledních hodinách, Libotov
Vystoupení tanečního oboru a mažoretek Anabel na Dni dětí v Libotově.

ORCHESTR DVORnÍCH MÚZ 
8. 5. od 18:00 hod., Kuks
Školní orchestr pod vedením Lukáše Pelce zahraje v kostele v Kuksu na kon-
certě pro univerzitu 3. věku.
15. 5. od 18:00 hod., Hradec Králové
Koncert orchestru v Hradci Králové v areálu husitského biskupství.

KOnCERT ZÁKLADnÍCH UMĚLECKÝCH šKOL 
11. 5. od 17:00 hod., Hospital Kuks
V kostele Nejsvětější Trojice v Kuksu se uskuteční koncert ZUŠ okresu Trut-
nov (Dvůr Králové nad Labem, Hostinné, Rtyně v Podkrkonoší, Trutnov, 
Úpice, Vrchlabí, Žacléř). Za naši školu vystoupí soubor Glass Pinnacle učitele 
Marka Igla a Žesťové kvarteto pod vedením Vladimíry Matuškové.

DIVADELnÍ PŘEDSTAVEnÍ LDO 
11. 5. od 18:00 hod., sál školy
1. skupina žáků literárně-dramatického oboru zahraje pohádku „O  Anče, 
která se nemyla a smrděla“. 
2. skupina se představí ve výběru děl Zdeňka Svěráka.

HRAJE CELÁ RODInA 
12. 5. od 18:00, sál školy
Každým rokem pořádá naše škola vystoupení nejen žáků školy, ale i  jejich 
rodinných příslušníků. Nejinak je tomu i letos. Uslyšíte zahrát a zazpívat žáky 
společně se svými rodiči, prarodiči, tetami... Program uvede Ladislav Peřina.

ZE SKLADEB MILAnA IGLA 
18. 5. od 18:00 hod., sál Špýcharu městského muzea
Žákovský koncert žáků klavírního oddělení ze tříd Libuše Flečkové, Marka 
Igla a  Milady Petrášové. Koncert je zaměřen pouze na  drobnější klavírní 
skladby, které Milan Iglo od dob svého pedagogického působení až dosud 
komponuje pro žáky, jež se věnují hře na klavír.

Vernisáž výstavy: SyMBOL
23. 5. od 18:00 hod., sál školy
Vystaven bude výběr z prací studentů keramické dílny Jindry Vikové ze stu-
dia Jarmily Tyrnerové v Kohoutově. Slovem provede Ladislav Peřina, zahrají 
učitelé školy.

KVĚTnOVÝ KOnCERT 
26. 5. od 18:00 hod.
Další z pravidelných koncertů, na kterém vystoupí žáci hudebního oboru.

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

POKRUJ!, 1. 5. – 30. 6. 2016
Soutěž pro všechny věkové kategorie na  téma POvěsti KRálovédvorska. 
Zvolte si libovolnou pověst z našeho regionu a ztvárněte ji kresbou, malbou, 
fotografií, básní, písní, klipem, videem, 3D obrazem apod. Fantazii se meze 
nekladou. Nejzdařilejší práce budou součástí nové knihy Pověsti Královédvor-
ska II. Výstava prací a vyhodnocení soutěže proběhne v rámci křtu knihy.

JAK MAMInKA VyLEZLA nA STROM – Pohádkoterapie
3. 5. od 13:00 hod., sálek knihovny, vstupné: zdarma
Dne 8. května mají všechny maminky svátek. A  o  jedné takové mamince, 
která vylezla na strom nebo se dotkla královské koruny, bude naše společné 
čtení. Knížku napsala Michaela Vetešková – reportérka Českého rozhlasu 
Radiožurnál. Odpolední program v knihovně je určen pro děti od 7 let.

ÚVOD DO KVAnTOVÝCH TECHnIK A JEJICH UPLATnĚnÍ 
V ŽIVOTĚ, 6. 5., 17:00–20:00 hod., vstupné: dobrovolné
Cesta transformace vlastního bytí a  pohledu na Vesmír, který nás obklo-
puje. Tedy jednoduše řečeno – technika, pomocí které si můžeme hrát tak, 
že si zařídíme život takový, jaký ho chceme mít. To nejdůležitější, co tech-
nika přináší, je pochopení na vědomé i nevědomé úrovni, že jsme tvůrci 
vlastního života. Rezervace v oddělení pro dospělé.

JSEM BOS – Jiří Učík
20. 5. od 17:00 hod., sálek knihovny, vstupné: dobrovolné
Ta největší tajemství a moudra jsou prostá a obyčejná. Můžou být na dosah 
ruky, respektive na  dosah nohou. Bosá chůze poskytuje zcela nové či sta-
ronové hmatové podněty, prožitky a poznávání. Přínosem je i  to, že člověk 
vnímá, kam a po čem šlape. Chcete-li poodhalit toto nejprimitivnější poznání, 
které moderní doba zamaskovala zájmem o ochranu vašich nohou, přijďte. 
Koná se v přednáškovém sálku knihovny. Rezervace v oddělení pro dospělé.

PUTOVÁnÍ ČASEM 
28. 5., v odpoledních hodinách
Spolek Střemcha v Bílé Třemešné pořádá akci „Putování časem“, na které zahrají 
i žáci z flétnové třídy Vlasty Siřišťové a z kytarové třídy Michala Koudelky.

Noc s Andersenem
Projekt Noc s  Andersenem 
probíhá v  knihovně Sla-
voj již řadu let a  letos se 
této akce zúčastnily i  děti 
z  podharťské školy. V  pátek  
1. dubna 2016 se děti  
ze 3. A sešly v  městské 
knihovně, aby zde přenoco-
valy a užily si spoustu zábavy. 
Vše začalo v šest hodin večer, 
kdy jsme se sešli v knihovně 
a vytvořili obrovský rautový stůl z dobrot, které připravily maminky. Násle-
dovalo rozdělení do čtyř skupin, převlečení do barevných triček a seznámení 
s pravidly. Pak se slova ujaly knihovnice Martina Voňková a Denisa Všetečková 
a celým večerem nás provázely Andersenovou pohádkou Malá mořská víla. 
Během večera děti plnily úkoly, které souvisely s dějem pohádky, a sbíraly 
body za své snažení. Všichni byli pořádně napnutí, jak celé klání dopadne. 
Ještě předtím nás však čekala noční prohlídka věže kostela sv. Jana Křtitele se 
zajímavým výkladem Jana Langfelnera. Po návratu do knihovny jsme pokra-
čovali v  soutěžení. Překvapivě se totiž o  1. i  o  3. místo dělily dvě skupiny. 
Následovala tedy poslední disciplína, která určila konečné pořadí. Do spacích 
pytlů jsme ulehli až dlouho po půlnoci a spát se samozřejmě po tolika zážit-
cích nikomu nechtělo. Nakonec nás všechny přemohla únava. Po  vydatné 
snídani si pro děti přijeli rodiče a báječná noc v knihovně tím skončila.
Děkujeme MěK Slavoj za uspořádání akce, Martině Voňkové a Denise Vše-
tečkové za  skvělou přípravu a  legraci a  panu Langfelnerovi za  čas, který 
s námi strávil v kostele.

Kateřina Křivánková,  ZŠ Podharť
(Pozn. MěK Slavoj: Na akci pořádané každoročně Klubem dětských knihoven 
SKIP ČR nocovalo v 1 633 registrovaných místech 95 824 dětí a dospělých.)
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První ze tří kol Národ-
ního poháru v  karate 
se uskutečnilo v  neděli  
10. dubna pod patronací 
Českého svazu karate 
a  místního oddílu SK 
Karate v  Ústí nad Orlicí. 
Letos doznala tato sou-
těž docela velké změny: 
zařazení dorostenec-
kých kategorií do  sou-
těže juniorů a  dospě-
lých. Toto rozhodnutí 
se ukázalo jako nepříliš 
šťastné, soutěž se pro-
táhla do pozdních večer-
ních hodin, i  vzhledem 
k dopravní dostupnosti města přijelo celkem 290 závodníků z 53 klubů.
Královédvorský oddíl Karate – Do  zastupovalo 5 závodníků: Josef Mišák, 
Regina Plašilová, Denis Rajsner, Hanka Straková a Barbora Šprincová.
V  kategoriích kata se bohužel ukázalo, že na  lepší umístění nelze dosáh-
nout bez toho, aby se závodník specializoval. Jednotlivé kategorie kata 
čítaly mnohdy ke  třicítce soutěžících, ale na  bodovaných místech se ne-
umístil jediný univerzál, který se věnuje oběma disciplínám rovnoměrně, 
pouze specialisté kata. 
Chuť jsme si spravili v soutěžích kumite, ačkoliv pro naše dorostence (Rajs-
ner, Šprincová) to bylo jejich první vystoupení na soutěži takového formátu. 
S atmosférou se vypořádali obstojně a výsledkem bylo dělené 5. místo pro 
Denise Rajsnera z 11 soutěžících (1x výhra, 2x prohra).
V  ženách do  21 let Hanka Straková podlehla v  eliminaci pozdější fina-
listce, postoupila do opravných bojů, kde nezaváhala a odvezla si tak bron-
zovou medaili. Po  identickém scénáři, ale v kategorii mužů, obsadil Josef 
Mišák rovněž bronzovou příčku. Třetí bronzovou medaili přidala do oddí-
lové statistiky Regina Plašilová ve své váhové kategorii, když v další katego-
rii, tentokrát bez rozdílu hmotnosti, zůstala těsně za medailovými pozicemi.
Všem medailistům gratulujeme!

Petr Kocmánek, Karate – Do Dvůr Králové nad Labem

Zahájení tenisové sezony 2016

Gymnastické úspěchy sokolů
Během zimních a  jarních měsíců 
se připravovali sokolští gymnasté 
a  gymnastky na  své závody. Pilně 
trénovali své sestavy na  akrobacii, 
hrazdě, lavičce, kladině, kruzích, bra-
dlech a samozřejmě i přeskok. 
Začátkem dubna vyrazili starší cvi-
čenky a  cvičenci na  víkendové sou-
středění do  liberecké gymnastické 
haly. Zde děvčata pilovala přede-
vším na  nadcházející mistrovství 
ČR v  Team-Gym, kam se probojo-
vala z  přeboru České obce sokolské 
z  prvního místa. Hoši využili k  tré-
ninku především kvalitní nářadí, 
které nejlépe vybavená sportovní 
hala v  republice skýtá, např. kruhy, 
na  kterých se bude závodit v  Riu 
na olympiádě.
Večer si pak užili všichni veselé hry 
a  soutěže, v  jejichž závěru si zahráli 
schovávanou po tmě. Jak zúročí svůj trénink, se prokáže již brzy. 
V  sobotu 9. dubna prožila v  královédvorské sokolovně své župní gym-
nastické závody naše mláďata. Přeboru se zúčastnilo 30 dětí z pěti jednot, 
16 závodníků postavili domácí. A jak závody dopadly? Celkem děti posbí-
raly po 7 medailích za gymnastiku i za šplh. V gymnastice získal 1. místo  
V. Šulc, 2. místa A. Militká, A. Holanová, A. Erbenová a M. Holan, 3. místa zís-
kali T. Grusová a L. Voborník. Ve šplhu pak zlaté medaile vybojovali V. Šulc, 
M. Holan a A. Erbenová, stříbro A. Militká, F. Šturm a bronz A. Holanová.
Všem závodníkům i jejich trenérům blahopřejeme. Nyní se síly sokolů upí-
nají k atletice.

Mgr. Pavlína Špatenková, TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Národní pohár v karate

Skokané na trampolíně zahájili 
novou sezonu závodem v Liberci
V  sobotu 9. dubna se 
konal 1. letošní závod pro 
závodníky všech výkon-
nostních skupin. Zúčast-
nilo se na  100 závodníků 
z šesti oddílů z Čech.
Královédvorský oddíl 
reprezentovali závodníci, 
kteří zatím ještě nemají 
zvládnuté sestavy pro závody Českého a  Žákovského poháru. Kategorie 
zde nebyly rozděleny podle věku, ale závodníci si podle svých schopností 
mohli vybrat z deseti povinných sestav.
V kategorii L1 dívek obsadila Kateřina Ježková 5. místo a Anna Svobodová 
11. místo. Ve  stejné kategorii chlapců startoval náš nejmladší závodník 
Šimon Kulveit a obsadil 4. místo. V kategorii L3 dívek obsadila Anna Puh-
lovská 10. místo, z chlapců dosáhl výborného umístění Jakub Kňákal, který 
postoupil z druhého místa do finále, kde předvedl ještě lepší výkon a zvítě-
zil. Pro tyto naše závodníky to byl jejich první závod na trampolíně.
V kategorii L5 chlapci obsadil Tobiáš Kulveit 2. místo, v kategorii L6 dívky 
Natálie Jiranová 6. místo. Zde již startovaly některé závodnice, které mají 
zkušenosti v Českém poháru.
První závod Českého a Žákovského poháru ve skocích na trampolíně pro-
běhl v sobotu 16. dubna v Dolní Bečvě. Náš oddíl výborně reprezentovala 
Petra Pokorná, která v kategorii žen obsadila pěkné 5. místo. 

Jaromír Bek

Tak jako každý rok tenisté koncem dubna zahájili hrací sezonu. Program je 
hned od začátku velmi nabitý. V sobotu 23. dubna se konal turnaj dvojic 
v dobových kostýmech a v neděli 24. dubna turnaj malých dětí (babytenis, 
minitenis). 
Ve čtvrtek 28. dubna byl náborový den do tenisové školičky. Pokud jste to 
nestihli, nevadí. Školička probíhá každé úterý a čtvrtek od 16:00 hod. a své 
dítě můžete přihlásit až do 15. května.
Hlavním bodem první části tenisové sezony jsou soutěže družstev. Do nich 
náš klub přihlásil patnáct družstev, v nichž je zařazeno celkem 90 závod-
ních hráčů. Ty čeká nelehký úkol, a to obhájit loňské pozice. 
Hracím dnem pro družstva dospělých, starších žáků a babytenisu je sobota 
a družstva dorostu, mladších žáků a minitenisu hrají v neděli. Zápasy začí-
nají v 9:00 hod., pouze malé děti – babytenis, minitenis hrají od 13:00 hod. 
Soutěž družstev začíná 30. dubna a trvá až do konce června. Tedy každou 
sobotu a neděli probíhají v tenisovém areálu zajímavá utkání, a tak můžete 
přijít podpořit místní sportovce. Budeme se na vás těšit.

TC Dvůr Králové, z. s.
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Nenechte si ujít
Vzpomínkový večer v kostele: JOSEF ŽIDEK, In MEMORIAM
pátek 27. 5. od 18:00 hod., Chrám sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové n. L.
Římskokatolická farnost Dvůr Králové nad Labem a  Smíšený pěvecký sbor 
Záboj zve na vzpomínkový večer Josef Židek, in memoriam.
Program: Requiem – zpěvem doprovodí smíšený pěvecký sbor Záboj, varhany 
prof. Tomáš Mervart. Dále budou následovat vzpomínky pamětníků, expozice 
fotografií, představení tvorby. Program večera zakončí instalace pamětní desky.

Antonín Petráček

Úspěšný 32. ročník Běhu Safari
V  sobotu 2. dubna se 
konal ve  Dvoře Králové 
nad Labem již 32. ročník 
Běhu Safari na  10,9 km. 
I  když v  Kuksu probí-
hala další běžecká akce 
(maraton a  půlmaraton 
– Zkus Kuks), náš závod 
to neohrozilo. Opět byl 
překonán rekord v počtu 
účastníků. Závodu se 
zúčastnilo celkem 170 závodníků:  109 mužů a 61 žen. Letošní ročník hlav-
ního závodu startoval senátor a  generální ředitel JUTA, a. s., Jiří Hlavatý. 
Závod pro žáky škol a  rodiče s dětmi startoval ředitel ZOO Dvůr Králové,  
a. s., Přemysl Rabas.
Závod 32. ročníku Běhu Safari 2016 vyhrál Jan Kohut z Elite Sport Teamu 
časem 35:26 min. Závod žen vyhrála stálá účastnice Táňa Metelková ze 
Sokola Hradec Králové časem 40:37 min. K  jejím výkonu je třeba pozna-
menat, že je v  kategorii nad 35 let a  v  absolutním pořadí se umístila na   
9. místě. V kategorii mužů do 50 let vyhrál Petr Ulich za 39:53 min. (abs. čas 
6. místo), v kategorii do 60 let zvítězil Bořek Jančík časem 40:07 min. (abs. 
čas 8. místo). V  kategorii nad 60 let vyhrál Jan Menšík časem 46:19 min. 

Závodu žen do  35 let dominovala Aneta Khýrová za  43:40 min. (abs. čas 
22. místo) a  nad 35 let výše uvedená Táňa Metelková. Osobností závodu 
žen byla bývalá olympionička a mistryně ČSR v běhu na lyžích Blanka Paulů 
(Maratonstav Úpice), která skončila v kategorii nad 35 let časem 48:44 min. 
na 3. místě. Dalším pravidelným účastníkem je ředitel zoo Přemysl Rabas.
Novinkou letošního 32. ročníku Běhu Safari byl závod pro žáky a  žákyně 
základních škol a rodiče s dětmi do Lvího safari v délce 1 845 m. Bohužel 
zájem žáků škol nebyl tak velký. Velký ohlas však měl závod mezi rodiči 
s dětmi. Závodu se zúčastnila dítka od 5 do 10 let. Startovala většinou dvo-
jice (tatínek nebo maminka a  dítě), ale startovali i  rodiče s  dvěma dětmi 
(počet dětí jsme neomezovali). Každé dítě dostalo startovní číslo a všem byl 
změřen čas. Celkem se závodu zúčastnilo 76 osob.
V  hlavním závodě obdrželo prvních šest závodníků a  první tři závodnice 
v absolutním pořadí finanční odměnu od oddílu atletiky TJ Dvůr Králové nad 
Labem. Mimo to v každé kategorii dostali první tři muži poháry od oddílu 
atletiky a věcné ceny, které věnovala ZOO Dvůr Králové, a. s. V závodě žen 
také první tři závodnice obdržely poháry od oddílu atletiky a věcné ceny 
od města Dvůr Králové nad Labem. Všichni účastníci navíc dostali upomín-
kové diplomy navržené ZOO Dvůr Králové, a. s., placku k 32. ročníku Běhu 
Safari, kterou věnovalo město Dvůr Králové nad Labem, a každý účastník 
hlavního závodu obdržel lahev piva z pivovaru Tambor.
Oba dva závody dopadly nad očekávání a je vidět, že mají budoucnost. Bylo 
by dobré, aby si ho všimli i další sponzoři a závod mohl lépe propagovat 
město Dvůr Králové nad Labem.

Václav Bartoška, oddíl atletiky TJ Dvůr Králové, z. s. , Foto:  Zdeněk Cerman

PŘEDnÁšKy V ByLInKOVÉ ZAHRADĚ V ŽIRČI

Pokojové rostliny – obecné zásady k jejich pěstování
s Ing. Jiřím Roušarem, DiS., sobota 14. 5., 9:00–15:00 hod., cena: 200 Kč

Všehochuť o léčivých bylinách s RnDr. Janou Möllerovou, CSc.
sobota 28. 5., 9:00–15:00 hod., cena: 300 Kč
Vzhledem k  očekávanému velkému zájmu se, prosím, přihlaste na  e-mailu 
rousar@pro-charitu.cz nebo na tel.: 776 489 057 do 6., resp. 20. května. Občerst-
vení formou oběda (nutno objednat) nebo v kavárně sv. Damiána.

Ing. Jiří Roušar, DiS.
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