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

Neděle 30. 4.: Bláznivé čarodějné show s Mimoni – program pro děti, At-

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

z Vysokého Mýta, Green Day revival – královédvorská punk-rocková kapela, 

Vaťák, ohňostroj, čarodějnická zábava s  královédvorskou kapelou DéKá 

band.

Pondělí 1. 5.: 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.

PANKRÁC 45 – Hra v předplatném
4. 5. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 380 Kč, 360 Kč, 340 Kč

Napínavá původní hra Švandova divadla Praha. Fikce vycházející ze skuteč-

ných událostí jednotlivých postav se odehrává v pankrácké věznici na konci 

léta 1945. V jedné cele se potkávají herečky Lída Baarová a Adina Mandlová, 

Hana Krupková (dívka napomáhající odbojové akci parašutistů), Židovka 

Julie a neznámá žena. Kdo z nich bude odsouzen...? Hrají: Klára Cibulková, 

Réka Derzsi, Eva Josefíková, Andrea Buršová, Bohdana Pavlíková.

MICHAL JE PAJDULÁK 
21. 5. od 10:30 hod., sál Hankova domu, vstupné: 199 Kč, 179 Kč, 159 Kč

Pragokoncert uvádí dětské představení Michala Nesvadby.

442. koncert KPH
JARNÍ KONCERT SMÍŠENÉHO PĚVECKÉHO SBORU ZÁBOJ
24. 5. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 100 Kč

Při Jarním koncertu navštívíte s pěveckým sborem Záboj některé evropské 

země, Blízký východ, vzdálené Japonsko a další exotické země. Přepravovat 

se budeme vlakem i lodí. Hosty pěveckého sboru Záboj bude komorní sbor 

Gymnázia Dvůr Králové nad Labem a Crazy Band ze ZUŠ R. A. Dvorského.

SVĚT
31. 5. od 18:00 hod., sál Hankova domu

Akademie tanečního oboru ZUŠ Hostinné.

Městské muzeum
út–ne: 9:00–12:00 hod. a 13:00–17:00 hod.

e-mail: info@muzeumdk.cz, tel.: 499 623 800

www.muzeumdk.cz

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

Přijďte se podívat, jak vypadalo naše město 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 uvě-

domí, 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.

KRÁLOVÉDVORŠTÍ VČELAŘI
25. 5. – 16. 6., výstavní sál Špýcharu, vstupné: 40 Kč, 20 Kč

Společně s Českým svazem včelařů, o. s., Dvůr Králové nad Labem zveme 

na výstavu pořádanou ke 125. výročí založení včelařského spolku ve Dvoře 

Králové. Připomeneme si historii spolku i jeho činnost v nedávné minulosti 

a v současnosti. K vidění budou nejen výrobky z včelího vosku, včelařské 

vybavení, unikátní skleněný pohár ve tvaru včelího úlu od hraběte Harra-

cha, historické i moderní úly, ale také živé včely v proskleném úlu. Na vel-

koplošných panelech se návštěvníci dozvědí vše o včelím společenství, 

jeho úkolu v přírodě a také o včelích produktech. Výstava je určena jak pro 

včelaře – odborníky a zájemce o včelaření, tak pro širokou veřejnost, která 

se tak může seznámit s tajemstvím života včel, jejich chovem a potřebami.

Loutkové pohádky pro děti
POTOPENÝ ZVON
neděle 7. 5. od 16:00 hod., 

sál Špýcharu městského muzea, vstupné: dobrovolné

Loutková pohádka pro nejmenší v podání divadélka Zvoneček.

KAŠPÁREK U JEŽIBABY
neděle 21. 5. od 16:00 hod.,

sál Špýcharu městského muzea, vstupné: dobrovolné 

Loutková pohádka pro nejmenší v podání divadélka Zvoneček.

Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem srdečně zve na výstavu
věnovanou 125. výročí založení královédvorského včelařského spolku

Otevírací doba:
út - ne 9 - 12 / 13 - 17

Jednotlivé vstupné:
plné 40 Kč / snížené 20Kč
Sladkovského 530
Dvůr Králové n. L.

tel: 499 623 800
info@muzeumdk.cz
www.muzeumdk.cz

Hradec Králové
STŘEDOEVROPSKÝ JAZZOVÝ MOST, 1. 5., www.adalbertinum.cz;

HELICOPTERSHOW 2017, 12.–13. 5., www.helicoptershow.cz;

MISTROVSTVÍ EVROPY KARATE SKIEF, 17.–21. 5., www.skief2017.eu;

NA JEDNOM BŘEHU – 15. ROČNÍK WORLD MUSIC FESTIVALU

27. 5., www.najednombrehu.cz.

Trutnov
UŽ HO NESOU! – MĚSTSKÉ DRAČÍ SLAVNOSTI

5.–6. 5., www.trutnovmestodraka.cz;

13. TRUTNOVSKÉ VINAŘSKÉ SLAVNOSTI, 27. 5., www.vinaritrutnov.cz.

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

e-mail: kino.svet@tiscali.cz

2. 19:00
PUTOVÁNÍ TUČŇÁKŮ: VOLÁNÍ OCEÁNU

dokumentární, Francie, dabing, ART
82 min. 80 Kč

3.–4. 19:00 THE CIRCLE, (12), sci-fi /thriller, USA, titulky 105 min. 110 Kč

5. 19:00 PROTI VLASTNÍ KRVI, (15), drama, V. Británie, titulky 98 min. 100 Kč

6. 16:00
ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE

animovaný USA, dabing
90 min. 100 Kč

6.–7. 18:00
STRÁŽCI GALAXIE VOL. 2 (v so 3D)

(12), akční/dobrodružný, USA, dabing
136 min.

2D: 130 Kč

3D: 150 Kč

9. 19:00 ZKOUŠKA DOSPĚLOSTI, (12), drama, Rumunsko, tit., ART 128 min. 80 Kč

10.–11. 19:00 MASARYK, (12), historické drama, ČR/SR 114 min. 110 Kč

12. 19:00 PŘES KOSTI MRTVÝCH, (12), drama/thriller, Pol./ČR, titulky 127 min. 100 Kč

13.–14. 19:00
KRÁL ARTUŠ: LEGENDA O MEČI (v so 3D)

(12), akční/dobrodružný, VB/USA/Austrálie, titulky
126 min.

2D: 120 Kč

3D: 140 Kč

16. 19:00 ÚSTAVA, (12), drama, ČR/Chorvatsko/Slovinsko, titulky, ART 92 min. 90 Kč

17.–18. 17:30
KRÁSKA A ZVÍŘE (ve st 3D)

rodinný/romantický, USA, dabing
130 min.

2D: 100 Kč

3D: 130 Kč

19. 19:00 UTEČ, (15), horor/thriller, USA, titulky 103 min. 100 Kč

20. 17:00 PŘÍŠERKY POD HLADINOU, animovaný, Španělsko, dabing 92 min. 110 Kč

20.–21. 19:00 VETŘELEC: COVENANT, (15), sci-fi /horor, USA, titulky 122 min. 130 Kč

23. 19:00 LADY MACBETH, (15), drama, V. Británie, titulky, ART 89 min. 100 Kč

24.–25. 19:00 PÁD, (12), romantický/fantasy, USA, titulky 91 min. 110 Kč

26.–28. 17:30
PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA (v so 3D)

dobrodružný, USA, dabing
120 min.

2D: 130 Kč

3D: 150 Kč

30. 19:00 POLINA, (12), drama, Francie/USA, titulky 112 min. 100 Kč

31. 19:00 ŠPÍNA, (15), drama, ČR/SR, mluveno slovensky 87 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–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 Cvičení s dětmi v šátku.

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.

CVIČENÍ S  DĚTMI V  ŠÁTKU ČI 
NOSÍTKU
pátek 9:30–10:30 hod., vstupné: 50 Kč

Navraťte svému tělu původní kondici po porodu, 

zpevněte svalstvo, napravte si bolesti v zádech, 

posilte svalstvo pánevního dna, a to vše v těsné 

blízkosti vašeho děťátka v šátku či nosítku. Cvi-

čení je komplexní, vhodné pro kojící maminky.

VZDĚLÁVÁNÍ MAMINEK –
NÁVRAT DO PRÁCE
čtvrtek 4. 5., 10:30–11:30 hod., vstupné: 40 Kč

Zveme na  přednášku s  Mgr.  Pavlou Merkovou. 

Nabízí maminkám, jež se chystají na  návrat 

do práce, možnost zapojit se do projektu Vzdělá-

vání praxí. Maminky pak mají reálnou šanci, že jim 

daný zaměstnavatel nabídne práci, nebo mohou 

obohatit svůj životopis o  získanou praxi, což při-

spívá k úspěšnějšímu vstupu na trh práce.

PRVNÍ POMOC – KRVÁCENÍ
čtvrtek 11. 5., 10:00–11:00 hod., vstupné: 40 Kč

Blíží se čas prázdnin a s tím je spojeno zvýšené 

riziko úrazu u  dětí. Lektorka Klára Nováková  

názorně předvede správné ošetření a  zodpoví 

případné otázky týkající se první pomoci. Herna 

bude otevřena od 9:00 do 12:00 hod.

PRENATÁLNÍ KOMUNIKACE
úterý 16. 5., 15:30 hod., vstupné: 295 Kč

Naladíte se na miminko, prohloubíte a posilníte 

spojení s děťátkem tak, aby se váš vztah rozvíjel 

čistě a láskyplně. Posílíte vitalitu a zdraví. Uvolníte 

strach (i skrytý) z porodu. Připravíte se na porod

v plné míře pozitivních vibrací. Počet účastnic 

omezen, rezervace na info@mc-zirafa.cz.

ŽIRAFČINA PORADNA
čtvrtek 18. 5., 10:00–12:00 hod., vstupné: 40 Kč

Beseda s  Mgr.  Janou Bartoňovou, pedagožkou 

a laktační poradkyní. Aktuální téma bude „Potře-

buje dítě vlastní soukromí?“.

PEČEME S LÁSKOU
čtvrtek 25. 5., 10:00–11:30 hod., vstupné: 40 Kč

Aneb Máj je lásky čas. Tento den budeme péct 

a  zdobit bábovičky za  podpory Hera máslová. 

Děti si ze zbylých obalů hery mohou vyrobit „ori-

gami“. Přijďte, ochutnejte a tvořte s námi.

Pozvánky
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU
pondělí 8. 5., 9:00–17:00 hod. (úterý 9. 5. 9:00–17:00 hod. pro organizované skupiny),

hasičská stanice Dvůr Králové nad Labem, Zátopkova 3026

Prostory hasičské stanice ve Dvoře Králové nad Labem budou u příležitosti svátku sv. Floriána, patrona 

hasičů, otevřeny nejen pro veřejnost, ale také pro děti, žáky a studenty mateřských, základních a střed-

ních škol. Návštěvníci si budou moci prohlédnout požární techniku a vybavení hasičů, které každý den 

používají při záchraně životů, zdraví osob i zvířat a majetku. Pro školy a školky je možná exkurze na 

stanici jakýkoli jiný den po telefonické domluvě na tel.: 950 525 486.

Bc. Zdeněk Šedivka, HZS Dvůr Králové nad Labem

SETKÁNÍ S LUČNÍMI SKŘÍTKY A VÍLAMI
14. 5. od 15:00 hod., Hrubá luka (u psího útulku za Kaufl andem a tenisovými kurty)

Nově vznikající dětská skupina Luční koníci zve holky a kluky ve věku 3–6 let a jejich rodiče v neděli 

14. května od 15:00 hod. na procházku po Hrubých lukách a na setkání a hry s místními skřítky a vílami. 

Sejdeme se za Kaufl andem a tenisovými kurty u psího útulku (možnost parkování). Bližší informace 

získáte u Petry Bémové (tel.: 731 777 482) a Daniely Hoblové (tel.: 604 643 338).

Daniela Hoblová, Psí útulek Dvůr Králové nad Labem

NOVÁ EXPOZICE HISTORIE CYKLISTIKY V ŽIRČI
Barokní sýpka v parku v Žirči, více na www.barokniarealzirec.cz

V květnu bude v Žirči otevřena nová expozice historie cyklistiky. Ve 3 podlažích zhlédnete celou histo-

rii cyklistiky s exponáty, které zapůjčil největší český sběratel Ing. Jaroslav Uhlíř. Z jeho rozsáhlé sbírky 

se můžete těšit na nejstarší velocipedy, závodní kola z 20. století i slavná kola známá z fi lmů posledních 

let. K vidění budou i rozmanité cyklo-doplňky, náhradní součástky, trofeje, dobové fotografi e a tisko-

viny. Tato výjimečná sbírka bude obohacena o expozici zdravotních pomůcek pro léčbu roztroušené 

sklerózy, což bude vůbec první výstava svého druhu v České republice.

 Tereza Ustohalová, Barokní areál Žireč
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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 Pavla Rajdla: „ZASTAVENÍ.“do 12. 5., galerie O. Gutfreunda

Výstava výtvarníka Pavla Rajdla s názvem Zastavení ve školní galerii.

MALÝ KONCERT DECHAŘŮ, 4. 5. od 18:00 hod., sál školy

Koncert pořádají učitelé Vlasta Siřišťová a Tomáš Valtera se svými žáky.

PLENÉR VIESTE V ITÁLII, 5. 5. – 14. 5.

Žáci výtvarného a tanečního oddělení ZUŠ R. A. Dvorského se zúčastní pra-

covního soustředění ve Vieste v Itálii. Navštíví Pompeje a městečko Monte 

st. Angelo. Žáci výtvarného oboru budou své prožitky zachycovat v  kre-

sebné i malířské podobě, seznámí se se starou fotografi ckou technikou foto 

paint a  budou vytvářet prostorové objekty. Tanečnice se budou věnovat 

tvorbě choreografi í a procvičovat různé taneční styly.

JARNÍ KONCERT, 6. 5. od 14:00 hod., kostel sv. Josefa v Dubenci

Na koncertě vystoupí žáci a učitelé v různých seskupeních, ale i sólisté.

TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, 15.–19. 5., 13:00–17:00 hod.

Tento týden je vždy spojen i se zápisem nových uchazečů. Srdečně zveme 

nejen zájemce o studium na naší škole, ale i ty, kteří se k nám chtějí jen zajít 

podívat. Bližší informace sdělíme na tel.: 603 186 263.

Vernisáž: „ČLOVĚK A ZVÍŘE“, 16. 5. od 17:00 hod., sál školy 

Zahájení výstavy výběru z prací studentů kurzu Jindry Vikové 2016 z Kera-

mického studia Jarmily Tyrnerové v Kohoutově s názvem „Člověk a zvíře“. 

Slovem provede Ladislav Peřina a v hudebním programu vystoupí učitelé 

ZUŠ. Výstava v galerii Otto Gutfreunda bude probíhat od 17. 5. do 15. 6.

TŘÍDNÍ KONCERT, 22. 5. od 18:00 hod., sál školy

Koncert žáků ze třídy Jany Machkové. Vystoupí malí i velcí zpěváci a zpě-

vačky, keyboardisté a pěvecký sbor Carpe diem.

KVĚTNOVÝ KONCERT, 25. 5. od 18:00 hod., sál školy

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

Slovem provedou žáci oboru literárně-dramatického.

Přehlídka: „OČI DOKOŘÁN“, 25.–26. 5., Hankův dům 

Krajské kolo soutěžní přehlídky výtvarných oborů „Oči dokořán“ 2017 jako 

13. Národní přehlídka ZUŠ Královéhradeckého kraje. Výtvarní učitelé ZUŠ 

přivezou výsledky své práce za poslední tři roky do Hankova domu.

KONCERT – CRAZY BAND, 27. 5., hřiště v Lipnici

V odpoledních hodinách v rámci akce Den Lipnice zahraje hudební usku-

pení Crazy Band světoznámé skladby a melodie.

ZUŠ OPEN 2017, 30. 5., 10:00–17:00 hod., ZOO Dvůr Králové

Celostátní happening základních uměleckých škol ve  veřejném prostoru. 

Den oslav, sdílené radosti a  respektu k  unikátnímu systému základního 

uměleckého vzdělávání. K akci se připojilo 350 základních uměleckých škol 

po celé ČR a představí svůj program v rámci společného dne. Je to příležitost 

pro setkání žáků, pedagogů, rodičů a všech, kteří mají zájem o umění a kul-

tivaci nejmladší generace. ZUŠ Open pořádají Nadační fond Magdaleny 

Kožené a základní umělecké školy v ČR. Záštitu nad akcí převzali například  

ministr kultury Mgr. Daniel Herman, ministryně školství, mládeže a  tělový-

chovy Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D., Doc. Jan Hančil – rektor AMU v Praze, 

Prof.  Ing. MgA.  Ivo Medek, Ph.D. – rektor JAMU v Brně, Mgr. František Lukl, 

MPA – předseda Svazu měst a obcí ČR. Hlavními mediálními partnery jsou 

Česká televize a  Český rozhlas. Mnoho dalších podporovatelů ZUŠ Open 

naleznete na www.zusopen.cz. Naše škola se do akce zapojila bohatým pro-

gramem. Diváci budou moci zhlédnout divadelní představení, vystoupení 

souborů školy, ale i sólová vystoupení a pro zájemce budou celé odpoledne 

probíhat hudební a  taneční dílny. Výtvarný obor uspořádá výstavu prací. 

Vidět a slyšet nás můžete v prostorách ZOO Dvůr Králové. V 10:00 hod. akci 

zahájíme v amfi teátru. Poté začne představení hudebního, tanečního a lite-

rárně-dramatického oboru s názvem Jak to chodí v hlavě? A od 11:15 hod. se 

budou střídat vystoupení v Galerii Zdeňka Buriana a v amfi teátru. 

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

OTEVÍRÁNÍ TURISTICKÉ SEZONY NA ZVIČINĚ
6. 5., 10:00–14:00 hod., louka za Raisovou chatou na Zvičině

Přijďte se sdružením Podzvičinsko a DDM Jednička opět zahájit na Zvičinu 

letní turistickou sezonu! Na louce za Raisovou chatou a u kostela budou 

opět připravena zábavná stanoviště, hry a soutěže o drobné ceny, malování 

na obličej a další zábavní aktivity. Bližší informace u S. Černotové.

VYRÁBĚNÍ KE DNI MATEK
11. 5., 16:30–18:00 hod., cena: 35 Kč, přihlášky do 8. 5.

DDM Jednička pořádá k příležitosti Dne matek tematické vyrábění. Pokud 

máš rád svoji maminku a chceš ji potěšit vlastnoručně vyrobeným dáreč-

kem a přáníčkem, neváhej a přijď k nám do Jedničky! Akce je určena pro 

děti od 7 let. Bližší informace u V. Málkové.

PRIMA HRÁTKY V JEDNIČCE
13. 5., 14:30–18:00 hod.

Jedna z největších akcí Jedničky 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, lanové aktivity, bublinárium 

apod. Chystáme ale také spoustu novinek. Určitě si „Primahrátky“ nenechte 

ujít! Akce se uskuteční za fi nanční podpory Královéhradeckého kraje

a také v rámci Projektu „Neznáme se, poznáme se,“ který je spolufi nancován

z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Bližší informace 

u S. Černotové.

10. ROČNÍK KULIČKIÁDY
17. 5. od 8:00 hod., Schulzovy sady, startovné: 10 Kč, přihlášky do 12. 5.

Pro sportovní nadšence ve cvrnkání kuliček připravila Jednička již 10. roč-

ník sportovní soutěže o Zlatou putovní kuličku. Do boje o trofej se mohou 

zapojit mateřské, základní i střední školy. Cvrnká se v parku Schulzovy sady 

u altánku. Přihlášení je nutné vzhledem k časovému rozpisu závodníků. 

Přihlášky telefonicky nebo e-mailem nejpozději do 12. 5. 2017. Bližší infor-

mace u D. Kudrnovské.

ZNALEC ROSTLIN
23. 5., 8:00–14:00 hod., startovné: 10 Kč, přihlášky do 16. 5.

Pro žáky základních a středních škol připravil DDM Jednička již 9. ročník 

přírodovědné soutěže, ve které si žáci mohou změřit svoje znalosti v pozná-

vání živých rostlin běžně rostoucích v přírodě kolem nás. Přihlášky telefo-

nicky nebo e-mailem, nejpozději do 16. 5. 2017. Startovné je 10 Kč. Bližší 

informace u D. Kudrnovské.

TURNAJ ŠPUNTŮ
27. 5., 8:15–14:30 hod., startovné: 80 Kč, přihlášky do 15. 5.

Jednička připravila pro nejmenší šachisty další ročník šachového turnaje. 

Svoje šachové dovednosti si mohou přijít ověřit předškoláci a žáci od 1. do 

9. tříd základní školy. Startovné pro přihlášené v termínu je 80 Kč, pro při-

hlášené po termínu 100 Kč. Přihlášky telefonicky nebo e-mailem, nejpoz-

ději do 15. 5. 2017. Bližší informace u D. Kudrnovské.

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN:

DĚTSKÝ DEN
1. 6., 8:30–12:30 hod., Tyršovo koupaliště

Přijďte s námi oslavit den dětí a strávit dopoledne plné her, soutěží, vystou-

pení a dalších aktivit. Pro všechny děti pořádá DDM Jednička a Europe 

Direkt Dvůr Králové nad Labem ve spolupráci s městem Dvůr Králové nad 

Labem. Koná se na Tyršově koupališti, v případě nepříznivého počasí na 

zimním stadionu. Bližší informace u S. Černotové.

2. 6.: Závěrečná akademie;

10. 7.: Pohádkové putování – tradiční pochod pro rodiče s dětmi.
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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

PRODEJNÍ VÝSTAVA DANY HOLEČKOVÉ
2. 5. – 31. 8., prostory knihovny

RNDr. Dana Holečková se zaměřuje zejména na malby zvířat různými tech-

nikami včetně kresby na zakázku. Provozuje výtvarný ateliér, vyrábí sešity 

„Portréty zvířat“, pexesa, kalendáře aj.

6. 5. KNIHOVNA UZAVŘENA
V sobotu 6. května bude knihovna z provozních důvodů uzavřena.

SETKÁNÍ AKČNÍ SKUPINY ŽEN
16. 5. od 9:00 hod., sálek knihovny

Další ze setkání královédvorských žen, které se chtějí zapojit do veřejného 

dění ve městě. Více informací o programu najdete na plakátu na straně 7.

ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI
17. 5. od 17:00 hod., sálek knihovny, cena: 600 Kč

Každý z nás se může kdykoliv dostat do situace, ve které bude potřebovat, 

nebo dokonce sám poskytovat první pomoc. Základní teorií, ale hlavně 

praktickým nácvikem vás provedou záchranáři zdravotnických záchran-

ných služeb. Kapacita kurzu je omezena. Výstupem kurzu je certifi kát 

o absolvování.

Pohádkoterapie: DĚDOVY ŘÍKANKY
19. 5. od 13:30 hod., sálek knihovny, vstupné: zdarma

Hravé verše o zvířátkách, které děti potkávají na dvorku, v přírodě a v zoo. 

Přečteme si knížku plnou básniček, kde každá básnička je zároveň i hádan-

kou. Přijďte si vyzkoušet, jestli jste dobří hádači. Určeno pro děti od 7 let.

Sylvie Pokorová: ŽENSKÉ TĚLO A JEHO ZDROJ 
NEVYČERPATELNÉ SÍLY, LÁSKY A ŽENSKOSTI
19. 5. od 18:00 hod., sálek knihovny, vstupné: dobrovolné

Seminář na téma ženského těla. Jak získat zpět svoji ženskost, vášeň a sílu? 

Jak odložit hluboko uložené emoce, které programují, zda budeme šťastné, 

svobodné a milující? S sebou si přineste svoji oblíbenou květinu.

Petr Havránek: 
KŘEST KNIHY KOUZELNÝ LES KRÁLOVSTVÍ
24. 5. od 18:00 hod., sálek knihovny, vstupné: zdarma

Nová knížka Petra Havránka se odehrává v Lese Království, nedaleko Dvora 

Králové nad Labem. Příběh ze středověku je plný pohádkových bytostí 

a  zloduchů, ale také hodných a  dobrých lidí i  rozličných tvorů. Přijměte 

pozvání na křest knížky, jehož součástí bude mimo jiné také autorské čtení.

Nenechte si ujít
OTEVÍRÁNÍ SEZONY KLUBU KAKTUSÁŘŮ
20. 5. od 8:00 hod., prostory Penzionu Za Vodou, vstupné: 20 Kč

Ve dnech 19.–21. května 2017 proběhne již tradiční XXII. mezinárodní setkání 

příznivců pěstování kaktusů a jiných sukulentních rostlin – Otevírání sezony 

2017. Akce se koná pod záštitou Klubu kaktusářů Dvůr Králové, z. s., kteří 

svoji nezdolnou dobrovolnickou prací zajišťují hladký průběh celého setkání, 

a za fi nančního příspěvku města Dvůr Králové nad Labem. Jedná se o jednu 

z  prvních pravidelných akcí podobného druhu. Co do  velikosti je největší 

jarní akcí pořádanou v České republice a taktéž jednou z největších v Evropě. 

Hlavní program pro veřejnost se odehrává v sobotu 20. května  v reprezen-

tativních prostorech Penzionu Za  Vodou ve  Dvoře Králové nad Labem – 

Poděbradova ulice. Od 8:00 hod. probíhá prodej přebytku výpěstků desítek 

pěstitelů, kde jsou k dostání jak kaktusy a  jiné sukulentní rostliny, tak také 

další exotické rostliny z celého světa, kde si i naprostý laik najde své. Součástí 

prodeje jsou i potřeby pro pěstitele. Po krátké polední přestávce na občerst-

vení, přibližně ve 13:30 hod., začíná série bezplatných přednášek v salonku 

na stejné adrese, která se skládá z prezentace krásných fotografi í promíta-

ných na plátně a poutavého povídání z cest za  rostlinami po celém světě. 

Celý den je možno se podle libosti v příjemném prostředí občerstvit.

Ondřej Mikeš, Klub kaktusářů Dvůr Králové, z. s., www.kaktusy-dk.cz

Představujeme knižní novinku 
Petr Havránek: KOUZELNÝ LES 
KRÁLOVSTVÍ
Tato knížka je pohádkový veršovaný pří-

běh z  raného středověku. Je to příběh 

velké lásky mladého zemana Jakoubka 

z  Hůrky a  šlechtické dcerky Markétky 

z Lipé. 

Po  náhodném a  náhlém vzplanutí lásky 

mezi mladými lidmi dojde k jejich odlou-

čení, během něhož je Markétka unesena 

lapky do  Lesa Království. Jakoubek jede 

posléze svou milou hledat a osvobodit.

Během své nelehké poutě za nalezením 

Markétky najde skutečné přátele i nepřá-

tele nejen mezi lidmi, ale také  mezi les-

ními zvířátky a možná i pohádkovými bytostmi? Ale nic není takové, jak se 

zdá na první pohled – čarodějnice není zlá a ani hejkal není zloduch... Jakou-

bek se musí naučit přežít v kouzelném lese, najít pomocníky a zasloužit si 

i vybojovat svou Markétku od loupežníků.

Zda se Jakoubkovi podařilo zachránit Markétku a jak si vedl v kouzelném 

lese, se dozvíte v této knížce. Přeji příjemnou zábavu.

Petr Havránek

Karatisté královédvorského 
oddílu získali přes 30 medailí
Tři poslední soutěže, kterých se královédvorští karatisté zúčastnili na pře-

lomu března a dubna, přinesly do oddílových statistik přes 30 medailí.

Vamberecký lvíček je soutěž organizovaná pro děti do  13 let, které mají 

možnost si vyzkoušet své první závodní kroky na tatami. Letošního ročníku 

se zúčastnilo 180 závodníků z  23 klubů Čech, Slovenska a  Polska. Účast 

zahraničních klubů je výrazným zpestřením, díky kterému můžeme porov-

návat naše výkony s okolním světem. I tak jsme se v mezinárodní konkurenci 

neztratili a vybojovali 4 zlaté, 7 stříbrných a 8 bronzových medailí. 

Dvoudenní soutěžní maraton absolvovali členové královédvorského oddílu 

o předvelikonočním víkendu v České Lípě. Sobota byla vyhrazena pro začína-

jící karatisty, jejichž Pohár nadějí měl připravené pamětní ceny pro každého, 

což přilákalo rekordní účast 460 závodníků. V neděli pak sbíralo 316 starších 

a zkušenějších závodníků první letošní nominační body na Národním poháru. 

V sobotní soutěži nás reprezentovalo 19 závodníků, v neděli pak čtyři, při-

čemž v průběhu sobotního soutěžního klání vybojovali královédvorští kara-

tisté 6 stříbrných a 5 bronzových medailí, v neděli přidali další stříbrnou. 

Děkujeme všem závodníkům za vzornou reprezentaci oddílu i města Dvůr 

Králové nad Labem, které nás významně podporuje v naší činnosti.

Petr Kocmánek, Karate – DO Dvůr Králové nad Labem

Zahájení letní tenisové sezony
Duben je obdobím, kdy tenisté končí halovou a  začínají venkovní, letní 

sezonu. To pochopitelně přináší nutnost připravit venkovní nekryté dvorce. 

Doposud to členové TC Dvůr Králové řešili převážně formou brigád. V jejich 

rámci však šlo o prosté zprovoznění, tj. vyčištění povrchu, jeho drobné opravy 

a následné uválcování. Letošní rok se výbor TC rozhodl, že práce na zprovoz-

nění budou rozsáhlejší, že povrch dvorců bude zrekonstruován. To pochopi-

telně znamená nejen výrazně větší rozsah prací než v uplynulých sezonách, 

hlavně však práce odbornější. Proto také byla, po jednání s několika fi rmami, 

vybrána fi rma Prohallsport, která přípravu na letní sezonu zahrnující rekon-

strukci povrchu dvorců zajistí. Práce na zprovoznění byly zahájeny začátkem 

dubna, všechny dvorce by měly být připraveny nejpozději 29. dubna, kdy 

začíná soutěžní sezona smíšených družstev. Klub do nich přihlásil rekordních 

16 družstev. V kategorii dospělých bude družstvo A bojovat v krajském pře-

boru s cílem postoupit do divize, družstva B a C hrají v krajské soutěži 1., resp. 

2. třídy. Družstvo A dorostu bude hrát oblastní přebor Junior tour (Králové-

hradecký a Pardubický kraj), B a C potom krajský přebor. V kategoriích žac-

tva budou starší žáci také hrát oblastní přebor Junior tour, družstvo B krajský 

přebor. Mladší žáci budou hrát krajský přebor (družstvo A) a krajskou soutěž 

1. třídy (družstvo B). Babytenisté a minitenisté mají po třech družstvech, která 

hrají ve  skupinách. Z  nich vždy první dvě postupují do  vyřazovacích bojů, 

případně do podzimního oblastního fi nále. I ve sportovním areálu Tramvaj 

byl již zahájen letní provoz. Veřejnost si zde může zahrát tenis, volejbal nebo 

nohejbal. Doufáme, že budou sportoviště hojně využívána.

TC Dvůr Králové. z. s.
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Úspěchy skokanů 
na trampolíně

Jaro teprve začalo a  sokolové si na  nedostatek 

práce už stěžovat nemohou. Všechno odstar-

tovaly dva tradiční závody ve  skoku vysokém. 

Nejprve Jaroměřský klokan, kam jsme vyslali 

13 závodníků. Vybojovali 2 zlaté (S. Erbenová, 

O. Schreiber), 4 stříbrné (A. Rutrlová, P.  Kraus, 

A. Dušánková a T. Mencl) a 1 bronzovou (K. Kubíč-

ková). Hned na  to Úpická laťka, kde soutěžilo 

10 našich atletů, kteří vybojovali 5 zlatých 

(K. Kubíčková, S. Erbenová, E. Špatenková, 

O. Erben a N. Erben) 1 stříbrnou (M. Fišerová) a 2 

bronzové (A. Rutrlová a A. Dušánková) medaile. 

Cvičitelé Sokola připravili pro děti také tradiční 

závod na  překážkové dráze, kterého se zúčast-

nilo 20 předškolních dětí a  šedesátka cvičenců 

z všestrannosti, atletiky a gymnastiky. Nejmladší 

závodnici byly tři roky a nejstarším 17 let.

Následovaly šibřinky Ve  fi lmu, které se velmi 

vydařily. Jenom škoda nižší účasti, přesto si 

všichni pochvalovali, jak si celé odpoledne užili.

Cvičitelé Sokola absolvovali několik seminářů 

v  oblasti gymnastiky a  také zdravotní tělový-

chovy. Jedna cvičitelka absolvovala atletický 

kemp se Zuzanou Hejnovou. Díky seminářům si 

značně obohatili svoje znalosti a nabyli nové zku-

šenosti. Naše cvičitelky se zúčastnily také ústřed-

ních nácvičných skladeb pro XVI. Všesokolský 

slet, kde se skladby naučily, a byly tak připraveny 

od září zahájit se svými cvičenci sletový nácvik.

Začátkem dubna byly zahájeny soutěže spor-

tovní všestrannosti. Celkem 130 závodníků 

se postavilo na  start přeboru župy Podkrko-

nošské Jiráskovy v  plavání. Padesát závodníků 

nastoupilo v  barvách Sokola Dvůr Králové nad 

Labem. Našim plavcům se podařilo vylovit cel-

kem 18 medailí, z toho 6 přebornických zlatých 

(D. Ježek, A. Kukal, K. Schreiberová, J. Kortan, 

S. Erbenová a D. Hysková), 8 stříbrných (A. 

Ježek, P.  Bořek, M. Lukáš, L. Vondroušová, M. 

Kubíček, S. Rajsner, T. Hulíková a B. Hysková) 

a  4 bronzové (L. Kloudová, A. Rutrlová, J. Grus 

a  P.  Stránský). V  královédvorské sokolovně se 

konal župní přebor ve  sportovní gymnastice 

a  šplhu pro nejmladší žactvo, mladší dívky 

Zprávy z aeroklubu

a  mužské složky. Naši závodníci posbírali

2 zlaté medaile (V. Šulc a T. Grusová), 5 stříbrných 

(A. Erbenová, P.  Bořek, M. Lukáš, O. Schreiber, 

a M. Voves) a 3 bronzové (B. Lebedínská, M. Holan 

a A. Mostecký) za  gymnastiku a  po  4 zlatých 

(T. Grusová, P. Bořek, M. Lukáš a M. Voves), 4 stří-

brných (M. Holan, K. Lukášová, V. Šulc a O. Schrei-

ber) a  4 bronzových medailích (B. Lebedínská, 

B. Ježová, F. Šturm a A. Holanová) za šplh. 

Všem závodníkům patří velká pochvala za před-

vedené výkony, jejich trenérům pak za  to, že 

svoje svěřence k závodům připravili. Jsme rádi, 

že Sokol Dvůr Králové nad Labem má mnoho 

šikovných reprezentantů. Děkujeme městu 

Dvůr Králové nad Labem za poskytnutí upomín-

kových předmětů jako odměny pro závodníky.

Na závěr ještě dva úspěchy našich členů. Sestry 

Karešovy byly nominovány ČOS, Českým olym-

pijským výborem a  Komisi rovných příležitostí 

na  Objev roku za  práci na  skladbě Siluety pro 

XVI. Všesokolský slet. A  dále pěkné umístění 

královédvorských sokolských dárců krve v kore-

spondenční soutěži Zdravotní komise OV ČOS. 

Zúčastněné jednoty hlásily počet odběrů krve 

a  počty dárců za  jednotlivá pololetí a  za  celý 

rok 2016. Naši dárci obsadili v  rámci republiky 

výborné 8. místo. A  zúčastněné může přede-

vším těšit, že svým darem možná zachránili lid-

ský život.

Mgr. Pavlína Špatenková

TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Jarní aktivity sokolů

Šachistům královédvorského oddílu se podařilo 

úspěšně zakončit sezonu 2016–2017 v krajské 

soutěži Královéhradeckého kraje skupiny západ, 

kde se jejich družstvo B umístilo na 3. pozici. 

Tým si již od začátku sezony vedl úspěšně. Ve 

druhém kole se mu podařilo remizovat s favori-

tem soutěže Jičínem D a držel se prvních příček 

tabulky. Ačkoliv se někteří hráči základní sestavy 

potýkali s nepříjemnými zdravotními kompli-

kacemi, dokázal Dvůr Králové nad Labem B

vybojovat 26 bodů při bilanci na zápasy 

8 výher, 2 remízy a 1 prohra. Na druhé místo 

přitom družstvu scházely dva ztracené body

v nešťastně sehraném zápase s Lomnicí nad 

Popelkou, který skončil nerozhodně. Přes-

tože šachistům uniklo druhé místo, nemusí 

být smutní. Na třetí příčku se vracejí po sedmi 

letech, kdy obsadili třetí místo se ziskem 24 

bodů. Letošní zisk 26 bodů je tak nejlepším 

výsledkem Dvorských za posledních 15 let.  

Jan Rain

šachový oddíl TJ Dvůr Králové nad Labem 

Dvorští šachisté třetí v krajské soutěži

V sobotu 1. dubna se v Odoleně Vodě konal 

další závod skokanů na trampolíně – Skokan 

Odolky. Z oddílu TJ Sokol Dvůr Králové nad 

Labem se zúčastnilo 9 závodníků v jednotlivcích 

i synchronních dvojicích. Celkem na závody při-

jelo přes 100 závodníků v kategorii jednotlivců

a 26 synchronních dvojic z osmi oddílů. 

Výsledky: ročník 2009–2010 dívky: 1. Bára 

Schejbalová, chlapci: 4. Šimon Kulveit. Roč-

ník 2007–2008 dívky: 16. Linda Hermanová,

25. Kateřina Ježková, chlapci: 1.  Jakub Kňákal. 

Ročník 2005 – 2006 dívky: 5. místo Anna Puh-

lovská, 18. Kateřina Zárubová. Ročník 2003–

2004 dívky:  7. Adéla Hermanová, 9. Vendula 

Jarolímková. Synchronní dvojice,  7–10 let:

5. Linda Hermanová – Kateřina Ježková, nad

11 let: 6. Adéla Hermanová – Anna Puhlovská.

Jaromír Bek, TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Sluníčko již občas ukáže svou sílu a „vytáhne“ 

i letadla z hangáru. O víkendu 8. a 9. dubna při-

lákalo řadu návštěvníků na letiště, možná i kvůli 

tomu, že jsme oznámili otevření „Bistra u vrtule“. 

V  každém případě všem návštěvníkům děku-

jeme za zájem. Také děkujeme dobrovolníkům, 

kteří již zareagovali na naši výzvu o pomoc s pří-

pravou leteckého dne k  příležitosti 70. výročí 

budování letiště u  Žirče. Dalším zájemcům se 

nebráníme, a  pokud někoho činnost na  letišti 

zajímá, těší nás to o to více. Kdyby dokonce život 

na  letišti někoho zlákal ve  větší míře, tak rádi 

poskytneme více informací o průběhu a cenách 

výcviku. 

Nejlevnější vždy byl a stále je plachtařský výcvik. 

Projdete teoretickým školením s  informacemi 

od aerodynamiky po meteorologii a od prvního 

seznamovacího letu po  získání pilotního prů-

kazu se všemi výcvikovými a  přezkušovacími 

lety výcvik vyjde cca na 25 až 35 tisíc Kč v závis-

losti na  schopnostech a  časových možnostech 

účastníka. Výcvik lze stihnout během jedné 

sezony.

Ne každý chce být tolik závislý na  počasí, pro-

tože plachtařům nestačí, když je tzv. „hezky“, 

potřebují (zjednodušeně řečeno) ty hezké bílé 

chomáčky na  nebi – kumuly, pod kterými jsou 

stoupavé proudy. Ty jim dávají možnost udržet 

se ve vzduchu a překonávat i velké vzdálenosti 

(v  roce 1992 byla na  Novém Zélandu překo-

naná vzdálenost 2 000 km, dnes již má německý 

plachtař Grosse rekord 3  000 km na  uzavřené 

trati). Můžete zvolit výcvik na  ultralehkém 

letadle Skyline (viz foto). Teoretická příprava 

je stejná, jen přibudou technické informace 

o  motorech a  vrtulích. Cena UL výcviku se 

pohybuje cca od 35 do 50 tisíc, zase v závislosti 

na schopnostech a dovednostech pilota. 

Mnoho lidí se zajímá o  létání spíše teoreticky, 

ale dnes je velmi snadné začít létat. Stačí přijít 

na  letiště. V  každém případě se na  vás těšíme, 

ať už jako na  hosta bistra „U  vrtule“ a  diváka, 

dobrovolníka s  přípravou leteckého dne nebo 

nového leteckého žáka.

Eva Hořejší, Aeroklub Dvůr Králové nad Labem, z. s.
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Lesy České republiky, s. p., a ZŠ Schulzovy sady
Vás zvou na již tradiční akci

ve čtvrtek 11. května 2017 
od 8:30 – 14:00 hod v osadě Hájemství 

Celou akcí Vás budou provázet žáci ZŠ Schulzovy sady.

S sebou vlastní hrníček na čaj a dobrou náladu.

Přijďte se na nás podívat!

Odvoz účastníků zajištěn.

Rezervace: den.lesu@zsschsady.cz

Program: 

Stezka – běh nejvyššího stromu světa, rybářství, myslivost, lesní dřeviny a další.

Areál Hájemství – ukázka lesní techniky, lesnické školství, příroda Krkonoš, 
mineralogie, ohrožené druhy zvířat, přírodní a tvořivé dílny, třídění odpadů, 

lukostřelba, jízda na ponících, drobné odměny a opékání buřtů.

Partneři: obec Vítězná, Městské lesy Dvůr Králové nad Labem, Česká lesnická akademie Trutnov, KRNAP Vrchlabí,
ZOO Dvůr Králové nad Labem, DDM Jednička, Odbor životního prostředí MěÚ Dvůr Králové n. L., Řád sv. Huberta
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