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tel.: 499 320 110;  www.hankuv-dum.cz

KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ!
4. 4. od 9:00 a 11:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 60 Kč

Hudební program Radka „GIPSY“ Bangy zaměřený na prevenci rizikového 

chování, ve kterém se zpěvák podělí se studenty a žáky o svůj osobní příběh 

i své zkušenosti.

JAK TO CHODÍ V HLAVĚ – Akademie ZUŠ R. A. Dvorského
5. 4. od 8:30, 10:30 a 17:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 60 Kč, 30 Kč

Komponovaný pořad všech oborů ZUŠ R. A. Dvorského.

Módní přehlídka:
AGISS PRAKTIKMÓDA KOLEKCE JARO–LÉTO 2017 
7. 4. od 19:00 hod., sál Hankova domu

Večer plný módy a stylu.

13. ROČNÍK TANEČNÍ SOUTĚŽE „DVORSKÁ JEDNIČKA“
8. a 9. 4. od 9:30 hod., sál Hankova domu, vstupné: 40 Kč

Přehlídku tanečních kolektivů pořádá královédvorský DDM Jednička.

LEBURN MADDOX
9. 4. od 19:30 hod., Krčma Starý pivovar, vstupné: 220 Kč

Mimořádný kytarista, zpěvák a zábavný showman, který podruhé za svou 

kariéru přijede v doprovodu svého amerického tria do Česka a na Slovensko, 

zahraje našlapaný blues-rockový program s prvky punky funku a reggae.

ČERNOŠSKÁ POHÁDKA
11. 4. od 8:30 a 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 60 Kč

Tahle pohádka pro nejmenší je trochu jiná, pochází totiž z Afriky, ze země 

krásné, divoké, plné cizokrajných zvířat, ale i rytmů, hudby, zpěvu, tance...

Divadelní představení Divadla Drak pro MŠ a I. ročníky ZŠ.

Divadelní čtyřlístek: O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE
23. 4. od 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 100 Kč

Výpravnou klasickou pohádku-muzikál na motivy bratří Grimmů uvádí 

Divadelní společnost Julie Jurištové.

John Murell: BOŽSKÁ SARAH
23. 4. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 380 Kč, 360 Kč, 340 Kč

Komorní komediálně laděná hra Divadla Kalich Praha o několika dnech na 

sklonku života herečky Sáry Bernhardtové, legendy francouzského divadla.

Hrají: Iva Janžurová, Kryštof Hádek/Igor Ozorovič.

FRANTIŠEK NEDVĚD A KAPELA TIE BREAK
25. 4. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 290 Kč, 270 Kč, 250 Kč

Koncertní turné „Velkej Flám“ k 70. narozeninám Františka Nedvěda.

ROK ZLATÉHO ÁMOSE
27. 4. od 10:00 a 17:30 hod., sál Hankova domu, vstupné: 80 Kč, 30 Kč

Akademie Základní školy 5. května Dvůr Králové nad Labem.

CRAZY GODDESS – Libor Landa a jeho banda
29. 4. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 180 Kč

Travesti show. Stolová úprava sálu.

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

BAZAR KABELEK ANEB INSPIRATIVNÍ DÁMSKÉ 
ODPOLEDNE
22. 4., 13:00–17:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, vstupné: zdarma

Nenechte si ujít Bazar kabelek aneb Inspirativní dámské odpoledne! Vybe-

rete si kabelku, něco zajímavého se dozvíte a něco dobrého také ochutnáte.

VÝSTAVA MODELOVÉ ŽELEZNICE
28. 4. – 1. 5., 9:00–17:00 hod.

výstavní sál ve Staré radnici, vstupné: 40 Kč

Železniční modeláři obnovili svou činnost v DDM Jednička před sedmi lety, 

od té doby se členská základna významně rozrostla nejenom o školní mlá-

dež, ale také o několik dospěláků. Odměnou za trpělivou práci v klubovně 

je účast na výstavách spřátelených klubů, ale vrcholem sezony je vždy naše 

vlastní jarní výstava. V letošním roce se díky pomoci městského muzea 

bude konat v atraktivních prostorách Staré radnice. Přijďte nás navštívit, 

kromě výsledků naší práce uvidíte v provozu kolejiště místních i přespol-

ních kamarádů modelářů a budete si také moci vyzkoušet digitální řízení 

provozu vláčků pomocí tabletu či smartphonu.

DVŮR VE TŘETÍM TISÍCILETÍ
10. 3. – 14. 5., výstavní sál Špýcharu, vstupné: 40 Kč, 20 Kč

Přijďte se podívat, jak vypadal Dvůr Králové nad Labem po přelomu tisíciletí. 

Výstava fotografi í JUDr. Jiřího Hegera zavede do Dvora Králové nad Labem od 

roku 2001 až do současnosti. Teprve prohlédnutím těchto fotografi í si člověk 

uvědomí, nakolik výrazným vývojem město za posledních 16 let prošlo. Všim-

neme si, co se událo, ale i naopak, co vše vymizelo. Na fotografi ích se Dvůr 

Králové nad Labem představí jako plnobarevné, náladové ale i noční město 

v různých ročních obdobích. Cílem výstavy bylo zachytit nejen obvyklá či 

neobvyklá místa města, ale také „tváře města“ z různých úhlů pohledu.

Loutkové pohádky pro děti

KRÁLOVÉDVORSKÝ MAJÁLES
30. 4. od 15:00 hod. a 1. 5. od 10:00 hod., nám. T. G. Masaryka

Neděle: Bláznivé čarodějné show s Mimoni – program pro děti, Attitude 

– taneční skupina, W. A. F. – mladá energická pop-rocková kapela z Vyso-

kého Mýta, Green Day revival – královédvorská punk-rocková kapela, Vaťák, 

ohňostroj, čarodějnická zábava s královédvorskou kapelou DéKá band.

Pondělí: Banda di Feste – swingový orchestr konzervatoře Pardubice, 

Angeles Dance – taneční skupina, Dilema – pop-rocková kapela z Prahy,

We on the Moon – pop-rocková parta z Brna, Jelen – pražská folk-country 

kapela.

VELIKONOČNÍ POHÁDKA
neděle 9. 4. od 16:00 hod., 

sál Špýcharu městského muzea, vstupné: dobrovolné

Loutková pohádka pro nejmenší v podání divadélka Zvoneček.

O PRINCEZNĚ DOBROVÍLE
neděle 23. 4. od 16:00 hod.,

sál Špýcharu městského muzea, vstupné: dobrovolné 

Loutková pohádka pro nejmenší v podání divadélka Zvoneček.
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ZOO Dvůr Králové
www.zoodvurkralove.cz

SAFARI BĚH ČSOB 2017, sobota 8. 4.

Závodníky čeká rodinný běh na  2 km, závod na  5 km a  10 km. Výtěžek 

půjde na podporu afrických nosorožců. Více najdete na www.zoodvurkralove.cz.

VELIKONOCE V ZOO, pátek 14. 4. – sobota 15. 4.

Přijďte na  Velký pátek a  Bílou sobotu do  zoologické zahrady a  upleťte si tu svou vlastní pomlázku 

nebo s dětmi vyrobte originální velikonoční dekoraci. Velikonoční dílny najdete u Restaurantu Lemur. 

V sobotu navíc proběhne slavnostní pojmenování samičky nosorožce černého s generálním partnerem 

dvorské zoo ČSOB, a. s.

Kino Svět www.kino-svet.cz nebo tel.: 499 320 403

e-mail: kino.svet@tiscali.cz

1.–2. 16:30
ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE (v so 3D)

animovaný/dobrodružný, USA, dabing
90 min.

2D: 130 Kč

3D: 150 Kč

1.–2. 19:00 ŽIVOT, (15), sci-fi /thriller, USA, titulky 105 min. 120 Kč

4. 19:00 MOONLIGHT, (12), drama, USA, titulky, ART 111 min. 80 Kč

5.–6. 19:00 LION, (12), drama, USA, titulky 129 min. 110 Kč

7. 19:00 KRUHY, (12), horor, USA, titulky 102 min. 100 Kč

8.–9. 19:00 GHOST IN THE SHELL (v so 3D), (12), akční/sci-fi , USA, tit. 98 min.
2D: 120 Kč

3D: 150 Kč

11. 19:00 PATERSON, (12), drama, USA, titulky, ART 118 min. 80 Kč

12.–13. 17:30
POWER RANGERS: STRÁŽCI VESMÍRU

akční/sci-fi , USA, dabing
123 min. 110 Kč

14.–16. 17:30 ŠPUNTI NA VODĚ, rodinný/komedie, ČR 83 min. 120 Kč

15.–16. 19:00 JOHN WICK 2, (15), akční/thriller, USA, titulky 122 min. 110 Kč

18. 19:00
NEJŠŤASTNĚJŠÍ DEN V ŽIVOTĚ OLLIHO MÄKIHO

romantický/drama, Finsko, titulky, ART
92 min. 80 Kč

19.–20. 19:00 LÉK NA ŽIVOT, (15), mysteriózní/thriller, USA/SRN, titulky 146 min. 110 Kč

21.–23. 16:30 MIMI ŠÉF (v so 3D), rodinný/animovaný, USA, dabing 97 min.
2D: 130 Kč

3D: 150 Kč

21. 19:00 LOGAN: WOLVERINE, (15), akční/dobrodružný, USA, titulky 137 min. 110 Kč

22.–23. 19:00 LOUPEŽ VE VELKÉM STYLU, (12), krimi/komedie, USA, tit. 96 min. 110 Kč

25. 19:00 ÚKRYT V ZOO, (12), drama, USA/VB/ČR, titulky, ART 127 min. 110 Kč

26.–27. 19:00 RYCHLE A ZBĚSILE 8, (12), akční/thriller, USA, titulky 136 min. 130 Kč

28.–29. 19:00 ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL, drama, ČR/SR 115 min. 120 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–pátek: 9:00–12:00 hod. 

V  pondělí Kreativní dílnička 

s  tvořením výrobků z  různých materiálů, které 

si poté vezmeme domů. V úterý Klub miminko.

Ve  středu Školka nanečisto, kdy vám dítka 

pohlídáme. Ve čtvrtek besedy s volnou hernou 

a v pátek Volná herna.

CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ, MASÁŽE 
KOJENCŮ, PORADNA
pondělí 16:15–17:00 hod., nutno objednat!

Masáže kojenců, cvičení těhotných, poradna, 

předporodní příprava, kojení. Cena 80 Kč 

masáže + cvičení, nebo samostatně po  50 Kč. 

Tel.: 606 171 014, Mgr. Jana Bartoňová.

KOSMETICKÉ DOPOLEDNE
čtvrtek 6. a 27. 4., 9:00–12:00 hod., vstupné: 40 Kč

Kosmetické dopoledne pro maminky s  50% 

slevou: obočí, řasy 50 Kč a  denní líčení 100 Kč. 

O děti bude po celou dobu postaráno.

ZDOBENÍ BŘÍZEK
čtvrtek 6. 4., 9:00–10:00 hod. (výroba 3. 4.)

Zveme na zdobení břízek na náměstí T. G. Masa-

ryka s velikonoční tematikou. Ozdoby si vyro-

bíme s dětmi v mateřském centru Žirafa v pon-

dělí 3. dubna.

DISKUSE O DOMÁCÍM NÁSILÍ
čtvrtek 6. 4., 10:00–11:30 hod., vstupné: 40 Kč

Zveme na přednášku o domácím násilí, které 

se bohužel týká stále větší skupiny lidí. Diskusi 

povede Mgr. Lenka Hodková, vedoucí Intervenč-

ního centra z Oblastní charity Hradec Králové. 

Herna bude otevřena od 9:00 do 12:00 hod.

ŠÁTKOVÁNÍ
úterý 11. 4., 9:00–11:30 hod., vstupné: 40 Kč

Zažijete si správné provedení úvazu, získáte 

jistotu, že nosíte své miminko zdravě. Miminko

s sebou. Je určeno i pro nastávající maminky, 

šátky i miminka budou k dispozici.

NÁSTUP DO MATEŘSKÉ ŠKOLKY
čtvrtek 13. 4., 10:00–11:30 hod., vstupné: 40 Kč

Debata s Bc. Jaroslavou Dlabolovou, ředitelkou 

mateřské školy, která ráda odpoví na všechny 

otázky týkající se nástupu dětí do mateřských 

škol. Chcete-li se dozvědět, co vás čeká, pod 

jakou školku spadáte, jak vyplnit formuláře 

a spousty jiných věcí, přijďte se připravit.

ŽIRAFČINA PORADNA
čtvrtek 20. 4., 10:00–12:00 hod., vstupné: 40 Kč

Beseda s  Mgr.  Janou Bartoňovou, pedagožkou 

a laktační poradkyní. Aktuální téma bude „Úloha 

rodičů a jiných příbuzných ve výchově“.

MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
čtvrtek 27. 4., 10:00–11:00 hod., vstupné: 40 Kč

Beseda na téma mléko a mléčné výrobky. Jaký 

mají vliv na náš organismus, je-li důležitá jejich 

konzumace i u dětí. Bude i ochutnávka vybra-

ných sýrů. Herna otevřena od 9:00 do12:00 hod.

Pozvánky na akce v regionu
KRKONOŠSKÝ VELETRH, 28.–29. 4., Společenské centrum UFFO Trutnov, www.omnis.cz

Zveme na 8. ročník veletrhu se zaměřením na Stavbu, Bydlení, Zahradu a Hobby. Škála vystavovatelů 

bude široká – od výrobců nábytku, kuchyní až po nabídku zahradní techniky. Na venkovní ploše si můžete 

vyzkoušet jízdu na elektrokolech nebo si prohlédnout přehlídku domácích zvířat Českého svazu chova-

telů. Novinkou bude zahradnická expozice s bylinkami a kořením. Zábava pro děti, hudba a občerstvení.

Ing. Daniela Nevtípilová, manažerka veletrhů, Omnis Olomouc, a. s.

HANA A PETR ULRYCHOVI – JAVORY, 27.  4. od19:30 hod., Dům kultury Koruna Hořice

Benefi ční koncert pro Domácí hospic Duha. Vstupné 200 Kč, předprodej vstupenek v Městském infor-

mačním centru Hořice a v Domácím hospici.
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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.

Výstava: „TAJEMSTVÍ II.“
do 19. 4., galerie Otto Gutfreunda

Výstava žáků Ivany Černé a Jiřího Holana ve školní galerii Otto Gutfreunda.

JAK TO CHODÍ V HLAVĚ?
5. 4. od 8:30 hod. a od 10:30 hod. pro školy, od 17:00 hod. pro veřejnost,

sál Hankova domu, vstupné 60 Kč, 30 Kč

Komponované autorské představení tanečního oboru pod vedením Jaro-

slavy Bekové a Olgy Benešové, který si ke spolupráci přizval žáky literárně-

dramatického oboru Ladislava Peřiny a hudební skupiny Elbereth a Silmaril 

Jana Prouzy. Jak už název napovídá, dozvíte se, o čem všichni sníme.

NOVOPACKÝ SLAVÍČEK
5. 4., Nová Paka

Gymnázium a SOŠPg v Nové Pace pořádá pěveckou soutěž žáků mateřských, 

základních, základních uměleckých a středních škol s názvem Novopacký 

slavíček, které se zúčastní i žáci naší školy, které vyučují Jana Machková 

a Zdeněk Jirousek.

Vernisáž výstavy: „ZASTAVENÍ“
20. 4. od 18:00 hod., sál školy 

Zahájení výstavy výtvarníka Pavla Rajdla s názvem Zastavení. V sále školy 

přítomné tradičně přivítá a vernisáží provede Ladislav Peřina, zahrají uči-

telé hudebního oboru. Na výstavě budete moci zhlédnout autorské obrazy, 

kresby a keramiku.

DUBNOVÝ KONCERT
24. 4. od 18:00 hod., sál školy

Další z pravidelných koncertů, na kterém vystoupí žáci hudebního oboru. 

Slovem provedou žáci oboru literárně-dramatického.

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

Dvůr Králové nad Labem,

bližší informace v DDM Jednička 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

Bc. Veronika Málková – 606 710 812, veronika.malkova@ddmdvurkralove.cz

Bc. Lucie Pospíšilová – 724 941 834, lucie.pospisilova@ddmdvurkralove.cz

DVORSKÁ JEDNIČKA
8. a 9. 4., sál Hankova domu, vstupné: 40 Kč

Srdečně zveme všechny milovníky tance na 13. ročník soutěžní přehlídky. 

V sále Hankova domu předvedou svá vystoupení taneční kolektivy, kluby 

a  studia z  mnoha koutů České republiky. Těšit se můžete na  vystoupení 

mažoretek a  orientálních tanečnic, v  neděli pak na  choreografi e ve  stylu 

street dance, disco dance nebo show. Akce se uskuteční za fi nanční pod-

pory Ministerstva kultury České republiky a Královéhradeckého kraje. Bližší 

informace u S. Černotové.

SAFARI PO SAFARI
12. 4., 8:00–10:00 hod., start od 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 stano-

višti a odpovídat na otázky ze světa zvířat. Akce je určena školním i jiným 

kolektivům a  dalším zájemcům. Mnohé se dozvíte, tentokrát zejména

o plazech. V cíli si budete moci opéct přinesené buřty na připraveném ohni.

Bližší informace u V. Jiřičky.

16. JARNÍ VEJŠLÁPEK s pátrací hrou Tajemství kraslice
13. 4., 9:00–11:00 hod., startovné: 15 Kč

Srdečně zveme děti i  jejich rodiče a  prarodiče na  další ročník turistického 

pochodu jarní příměstskou přírodou. Připravili jsme novou lesní trasu (cca 

do 5 km) a také úplnou novinku – pátrací hru (quest) Tajemství kraslice. Zapo-

jíte tak nejen nohy, ale i hlavu. Chybět nebude ani občerstvení. V cíli obdrží 

každý účastník barevný diplom a bude tam připravený oheň, na kterém si 

můžete opéci donesené buřty. Těšíme se na  vás! Za  výrazně nepříznivého 

počasí (stálého deště apod.) se pochod nekoná! Bližší informace u V. Jiřičky.

VELIKONOČNÍ TURNAJ V BOWLINGU
13. 4., 10:00–13:00 hod., startovné: 70 Kč, Hotel Safari, přihlášky do 3. 4.

Na velikonoční prázdniny připravila Jednička pro příznivce bowlingu tra-

diční bowlingový turnaj – o Putovní pohár DDM Jednička.  Zahrát si mohou 

přijít zkušení hráči i úplní začátečníci. Hraje se na bowlingu v Hotelu Safari 

ZOO Dvůr Králové. Bližší informace u D. Kudrnovské.

BAREVNÉ VELIKONOCE
13. 4., 8:30–16:00 hod., cena: 170 Kč, přihlášky do 7. 4.

O  velikonočních prázdninách budeme tvořit velikonoční i  jarní dekorace 

převážně z papíru, barvit vajíčka, zbyde nám čas i na hry. S sebou: přezůvky, 

vhodné oblečení do budovy a ven (pracovní oděv), 3 vejdumky nebo uva-

řená vajíčka, svačinku a pití. Cena: 170 Kč (materiál, oběd v restauraci), bližší 

informace u L. Pospíšilové.

O NEJHEZČÍ POŠTOVNÍ ZNÁMKU, DOPIS ZEMI
19.–21. 4., 9:00–15:00 hod., vstupné: 5 Kč

Výstava výtvarných návrhů na poštovní známku a výtvarných prací na téma 

Dopis Zemi, které byly zaslány do  soutěže vyhlášené ke  Dni Země 2017. 

Autoři prací jsou děti z Královédvorska. Bližší informace u D. Kudrnovské.

MOJE KNÍŽKA
20. 4., 16:30–18:30 hod., cena: 35 Kč, přihlášky do 18. 4.

K příležitosti Světového dne knihy pořádá DDM Jednička akci s názvem Moje 

knížka. Pro děti je připraveno vyrábění originálního leporela, soutěž s knižní 

tematikou a povídání o oblíbených knihách. Pokud se chcete zúčastnit, roz-

hodně si s sebou nezapomeňte svoji oblíbenou knížku a vytištěné fotky for-

mátu 10 krát 15 cm (alespoň 8) tvých kamarádů nebo rodiny k výrobě leporela. 

(Pokud doma nemáš možnost tisku, nevadí! Přines fotky např. na fl ash disku 

a vytiskneme je). Akce je určena pro děti od 8 let. Bližší info u V. Málkové.

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 10. ROČNÍKU 
STŘÍBRNÉ ZEMĚKOULE, 21. 4.

Od září do dubna probíhá na školách ekologická soutěž Stříbrná Zeměkoule, 

jejímž cílem je motivovat děti i dospělé ke třídění odpadu. V našem případě 

hliníkových obalů od  potravin a  nápojů, se kterými se setkáváme v  každo-

denním životě. Slavnostní vyhlášení výsledků 10. ročníku se uskuteční

v  9:00 hod. v  DDM Jednička za  účasti zástupců soutěžních kolektivů. Bližší 

informace u D. Kudrnovské.

ČARODĚJNICKÁ PÁRTY
28. 4., 17:30–21:00 hod., přihlášky do 22. 4., cena: 35 Kč

Přijďte se naladit na čarodějnice k nám do Jedničky. Na zahradě si opečeme 

buřtíky a  pak se přemístíme dovnitř, kde budeme mít k  dispozici barvy 

na obličej a trošku se přilíčíme, navlečeme do kostýmů a bude nás čekat kla-

sická diskotéka. Akce vhodná pro holky a kluky od 8 do 15 let. S sebou: buřt 

a pečivo (kečup a hořčice bude k dispozici), kostým na čarodějnici/čaroděje 

není povinný. Bližší informace a přihlášky u L. Pospíšilové.

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN:

NOC NA HVĚZDÁRNĚ
5. 5. od 17:00 hod. – 6. 5. do 12:00 hod, přihlášky do 26. 4., cena: 380 Kč

Jednička připravila pro děti od 8 let, které se zajímají o astronomii, další noc 

na Hvězdárně v Úpici. Místo spaní je připraven pestrý noční program s pouta-

vým vyprávěním a promítáním, které připraví pracovníci hvězdárny. Účastní-

kům 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. Bližší informace u D. Kudrnovské.

10. 5.: Zlatá tužka – slavnostní vyhodnocení celostátní literární soutěže;

11. 5.: Vyrábění ke Dni matek;

13. 5.: Prima hrátky v Jedničce – 7. ročník velké zábavní akce plné 

workshopů a netradičních aktivit;

17. 5.: Kuličkiáda – 10. ročník sportovní soutěže ve cvrnkání kuliček;

22. 5.: Turnaj netradičních her;

24. 5.: Historické obrázky – pořad pro základní školy s dějepisnou tematikou;

27. 5.: Turnaj špuntů – šachový turnaj pro nejmenší šachisty.
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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

FILIP PÝCHA A NANY HUDÁK
1. 4. od 19:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 70 Kč

Společný koncert písničkářů Filipa Pýchy (Dvůr Králové nad Labem) a Nany 

Hudáka (Prievidza).

Josef Langfelner:
LIDOVÉ ZVYKY A KŘESŤANSKÉ SYMBOLY VELIKONOC 
6. 4. od 18:00 hod., sálek knihovny, vstupné: dobrovolné

Jako každý rok máme před sebou Velikonoce, svátky klidu a radosti. Beseda 

na téma velikonočních zvyků a symbolů se uskuteční v sálku knihovny.

Jirka a Alena Márovi: JAPONSKO
12. 4. od 18:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 30 Kč

Pestrá projekce Jirky a Aleny Márových vás zavede do Země vycházejícího 

slunce. Nahlédnete přímo do života japonské rodiny a poznáte úžasnou 

pestrost tajuplné země. Společně navštívíme tajemné chrámy, překrásné 

zahrady, neklidné sopečné oblasti i nespoutané vodopády. Jiří Mára je auto-

rem devíti cestopisných knih a dokumentárních fi lmů, které si můžete na 

besedě zakoupit za zvýhodněné ceny.

Pohádkoterapie: ČESKÉ JAZYKOLAMY
21. 4. od 13:30 hod., sálek knihovny, vstupné: zdarma

Tato zábavná knížka pomáhá dětským čtenářům zvládat úskalí českého 

jazyka. „Lámat si jazyk“ může být i legrace. Nevěříte? Přijďte mezi nás! Pro-

gram je určen pro děti od 7 let a koná se v sálku knihovny.

Daniela Roudná: POZITIVNÍ PŘÍSTUP K RODIČOVSTVÍ
21. 4. od 18:00 hod., sálek knihovny, vstupné: dobrovolné

Jak vést děti ke spolupráci, jak nastavit hranice a jak děti motivovat? Přijďte 

se dozvědět něco víc.

Báseň J. Kratěny
Tam v Karibiku
Kde slunce svítí na barevné pláže

a moře randí s pevninou,

kde lidé nejsou bez kuráže

a ženy neříkají “nou”,

kde život plyne bez starostí,

tam rád bych složil svoje kosti

Tam ženské boky při houpavé chůzi

smyslnou básní hovoří,

z modrého nebe nad citrusy,

slunce se řítí do moří

Tam příboj k pobřeží se vzpíná,

pirátskou písní dávnou zní,

a vůně drinků z barů vzlíná,

až hlava zatočí se z ní

Tam život prostě nemá chybu;

led chladí skvělé nápoje

palmy se dají do pohybu

večerním vánkem – tak to je

 

Tam podmanivé reggae stačí,

hudba, která vše ovládne,

že s ženou, jež tak svůdně tančí,

procitneš do nového dne

Tam v Karibiku koloritu,

na jeho prahu, na Key West,

nejlepší pil jsem margaritu

a dotkl jsem se hvězd

 

Tam pro jiný svět byl jsem ztracen;

a i když nejsem Ernestem,

doma si říkám proč já blázen,

už dávno kdes tam nežil jsem

© Jaroslav Kratěna

Nenechte si ujít
VELIKONOČNÍ RYTÍŘSKÉ TURNAJE NA KONÍCH
14.–17. 4., areál Nový Svět (za Kaufl andem), www.traken.cz

Od pátku 14. dubna do pondělí 17. dubna se vždy od 14:00 hod. uskuteční na 

louce vedle psího útulku (Nový Svět za Kaufl andem) Velikonoční rytířské tur-

naje na koních. V rytířském turnaji budou diváci sledovat napínavá klání uroze-

ných rytířů, souboje muže proti muži, dřevcové souboje, jezdeckou dovednost 

a spoustu nezvyklé podívané. Rytíři se těší na vaší navštěvu.

Petr Novák, www.traken.cz

WORKSHOPY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
každý čtvrtek 15:00–17:00 hod., areál Nový Svět (za Kaufl andem)

Již třetím rokem probíhají každý čtvrtek v časech 15:00–16:00 hod. 

a 16:00–17:00 hod. kreativní workshopy v klubovně areálu Nový Svět ve Dvoře 

Králové nad Labem (u tenisových kurtů za Kaufl andem). Aktuálně kroužek 

navštěvují především děti ve věku 6–12 let. Zkoušíme různé techniky tvoření, 

malování a kreslení s nádechem tvorby pomocí pravé mozkové hemisféry. 

Technika a materiály jsou pro všechny stejné, náročnost je přizpůsobována 

možnostem jednotlivých dětí. Cena workshopů je 70–100 Kč. Vždy je nutné 

přihlásit se předem. Více na tel.: 731 422 894, www.vopalkova.webnode.cz,

e-mail: jaroslavavopalkova@seznam.cz.

Jaroslava Vopálková 

Mým příznivkyním z „Klubu 

poeticky naladěných dam”

Hradec Králové
ISSS/V4DIS – INTERNET VE STÁTNÍ SPRÁVĚ A SAMOSPRÁVĚ, 

2.–4. 4., www.isss.cz,

KRÁLOVÉHRADECKÝ MAJÁLES, 21. 4., www.hradec.majales.cz.

Jaroměř
ZAHÁJENÍ SEZONY ODEMYKÁNÍ PEVNOSTI, 1. 4., www.jaromer-josefov.cz.

Trutnov
JAZZINEC, do dubna 2017, www.jazzinec.cz,

VYNÁŠENÍ SMRTKY – VÍTÁNÍ JARA, 2. 4., www.uff o.cz,

LOV VELIKONOČNÍCH VAJÍČEK, 16. 4., www.camp-dolce.cz.

Královská věnná města



DUBEN 2017 KRÁLOVÉDVORSKÉ KDECO?

5www.dvurkralove.cz

Skokané na trampolíně Sokola Dvůr Králové nad 

Labem vstoupili výborně do nové sezony.

 V neděli 5. března se v Liberci konal první letošní 

závod ve  skocích na  trampolíně, kterého se 

zúčastnilo na 160 závodníků z 6 oddílů z Čech. 

Z  našeho oddílu se tohoto závodu zúčastnilo 

8 závodníků, kteří se ještě nezúčastňují závodů 

Českého a Žákovského poháru a vedli si výborně.

V  kategorii dívek ročník 2007 a  starší s  povin-

nou sestavou L1 nastoupila ke svému prvnímu 

závodu Kateřina Zárubová a obsadila 5. místo.

V kategorii dívek ročník 2008 a mladší se sesta-

vou L2 nastoupila také ke  svému prvnímu 

závodu Bára Schejbalová. Po  výborné první 

sestavě, kde skončila třetí, zaváhala ve  volné 

sestavě a  obsadila konečné 9. místo. Ve  stejné 

kategorii chlapců obsadil Šimon Kulveit výborné 

2. místo. V  kategorii dívek ročník 2007–2006, 

sestava L3, výborně zaskákala Kateřina Ježková 

a  skončila druhá. Mezi chlapci L3 ročník 2007 

a starší dosáhl výborného umístění Jakub Kňá-

kal, který zvítězil. Mezi dívkami L3, ročník 2005 

a starší, vyhrála Anna Puhlovská, šestá skončila 

Vendula Jarolímková a osmá Anna Svobodová.

Jaromír Bek

TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem, skoky na trampolíně

Liberecký skokan 2017

První letošní měření sil čekalo na karatisty z králo-

védvorského oddílu Karate-DO poslední únoro-

vou sobotu v trutnovské sportovní hale Komen-

ského. Šestého ročníku Velké ceny Trutnova pod 

záštitou starosty Ivana Adamce se zúčastnilo přes 

340 soutěžících ze 37 českých, slovenských a pol-

ských klubů. Soutěž byla rekordní nejen v celko-

vém počtu účastníků, ale i v počtu královédvor-

ských zástupců, kterých se zúčastnilo celkem 44!

Do disciplíny souborných cvičení kata se zapojili 

i naši nejmladší, pro mnohé z nich to byl úplně 

první start na  soutěži, takže mnohdy rozpačité 

výkony je třeba přičíst nervozitě z  případného 

neúspěchu, ale každopádně je potřeba pochvá-

lit je za odvahu, kterou ukázali na tatami. Jediné 

bodované umístění vybojovala A. Šraierová 

mezi nejmladšími žákyněmi, dělené 6.–7. místo.

Od starších a pokročilejších se očekávaly medaile. 

Těsně pod stupni vítězů skončila O. Polášková 

na děleném 4.–5. místě mezi dorostenkami. Bronz 

vybojovala v kategorii juniorek K. Stillerová. Mezi 

ženami nad 18 let si shodně bronzové medaile 

odvezly po  úspěšně zvládnutých repasážích 

R. Plašilová a P. Punnerová.

Po  ukončení soutěží kata byli při slavnostním 

nástupu vyhlášeni nejúspěšnější závodníci Krá-

lovéhradeckého kraje za  rok 2016. Ze dvanácti 

vyhodnocovaných kategorií obsadili členové 

Karate-DO Dvůr Králové nad Labem celou polo-

vinu! Jakub Šolín ovládl žáky 10–11 let, Alžběta 

Mrkvičková žákyně 12–13 let. Denis Rajsner 

a Olga Polášková kategorii dorostu a Josef Mišák 

a Regina Plašilová dospělé.

Poté byla zahájena soutěž ve sportovním zápase 

kumite mládeže, která byla pro královédvorské 

Přípravu oslav 70. výročí založení letiště 

na  místě, kde nyní stojí hangáry, dílny, garáže 

a provozní budova (vše vybudované svépomocí 

členů), bereme hodně ze široka, a to i s „trvalými 

následky“.

Bistro „U vrtule“ má nové vedení. Otvírat se bude 

8. dubna 2017 v 10:00 hod. Připravuje se pes-

trá nabídka alkoholických a  nealkoholických 

nápojů, teplá a studená jídla. Podle přání zákaz-

níků, pilotů i  nepilotů, se budou organizovat 

příjemné večery – grilování, country večer apod.  

Pro děti bude přichystána řada dobrot. V dubnu 

bude otevřeno v  pátek (14:00–18:00 hod.), 

v sobotu a v neděli (10:00–18:00 hod.), od května 

denně mimo pondělí. Více na www.akdk.cz. 

Snažíme se zajistit možnost ofi ciálního a  bez-

pečného přístupu na  letiště po severním okraji 

plochy letiště, a  to jak od  města, tak od  Žirče. 

Pěší, cyklisté a  maminky s  kočárky by se tak 

nemuseli vystavovat ruchu silničního provozu 

hlavní příjezdové silnice.

Aeroklub si pořídil ultralehké letadlo Skylane. 

Představuje to pro nás nejen výrazné zlevnění 

letové hodiny, ale také si velmi ceníme kladné 

odezvy obyvatel žijících v  blízkosti letiště 

na malou hlučnost tohoto letadla.

Chtěli bychom také pozvat zájemce, kteří by 

chtěli pomoci s  organizací oslav 70. výročí 

založení letiště. Bude to vlastně letecký den 

s  programem pro všechny věkové kategorie. 

Příprava vyžaduje velké nasazení, mnoho práce 

i peněz, a proto rádi přijmeme jakoukoli pomoc, 

i  fi nanční.  Zájemci nás mohou kontaktovat e-

mailem na adrese akceakdk@seznam.cz.

V sobotu 18. března se konala na letišti výroční 

schůze, zhodnotili jsme výsledky členů na plach-

tařských soutěžích. Zde nemůžeme nejmeno-

vat naši stálici – Janu Vepřekovou. Vloni byla 

v  Moravské Třebové na  mistrovství republiky 

mezi muži třetí, mezi ženami první, takže je mis-

tryní republiky (již po patnácté), ve Zbraslavicích 

na plachtařském mistrovství regionů opět mezi 

muži třetí a mezi ženami první. Tyto závody byly 

současně předzávodem Mistrovství světa žen, 

které se bude letos konat právě ve Zbraslavicích. 

Držme jí palce! Je hezké vědět, že nejúspěšnější 

česká plachtařka současnosti žije ve Dvoře Krá-

lové nad Labem.

Eva Hořejší, Aeroklub Dvůr Králové nad Labem, z. s.

Zprávy z aeroklubuKrálovédvorští hokejisté slaví, po deseti 
letech vyhráli fi nále krajské ligy mužů

Hokejisté Dvora Králové nad Labem jsou po 10 letech znovu šampiony krajské hokejové ligy. Ve fi nále 

porazili obhájce titulu Náchod 3:0 na zápasy a před zaplněnou halou zvedli nad hlavu mistrovský pohár. 

HC Rodos vyhrál suverénně základní část soutěže, v play off  prohrál ze sedmi zápasů pouze úvodní semifi -

nálový duel s Hronovem.  Text: Tomáš Plecháč, foto: Miloslav Knap

barvy ještě úspěšnější. Bodované 6.–7. místo 

obsadil D. Rajsner při svém prvním startu mezi 

juniory 16–17 let. Na  stupně vítězů postupně 

vystoupili  V. Merhulík, A. Mrkvičková, J. Bukov-

ský, P.  Škalda, L. Vlček (všichni bronz) a  na  stu-

pínek nejvyšší K. Stillerová, pro kterou byla tato 

soutěž první po  několikaleté pauze v  závodění 

a o to cennější je její vítězství.

Dospělí rozšířili sbírku medailí o  dalších pět, 

J. Mišák získal bronz ve  své váhové kategorii, 

H. Straková bronzy dva, jeden za  svou váhovou 

kategorii, druhý za  kategorii bez rozdílu hmot-

ností. Svou dominanci na tatami potvrdila R. Plaši-

lová ziskem dvou prvenství, rovněž ve své váhové 

kategorii a v kategorii bez rozdílu hmotností.

Všem zúčastněným děkujeme za  reprezentaci 

oddílu a předvedené výkony, rodičům za nezišt-

nou pomoc pří zvládání organizace tak vel-

kého počtu dětí, koučům za  jejich cenné rady 

a obzvlášť bych chtěl poděkovat Josefu Sýkorovi 

za krásné fotografi e, které stíhal i při všech výše 

zmíněných činnostech.

Petr Kocmánek, Karate-DO Dvůr Králové nad Labem

Úspěch karatistů na Velké ceně Trutnova
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