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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

MATURITNÍ PLES SŠIS
2. 3. od 20:00 hod., sál Hankova domu

Maturitní ples Střední školy informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem. 

Hraje kapela Juno Náchod.

Loutková scéna Klíček: 
ČERTI NA HRADĚ
4. 3. od 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 30 Kč, 20 Kč

Loutková pohádka pro nejmenší v podání Loutkové scény Klíček.

449. koncert KPH:
BARBORA MOCHOWA & KVINTESENCE QUARTET
7. 3. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 130 Kč

Koncert vynikající zpěvačky, která je díky svému projevu a hlasovým dispo-

zicím srovnávána s americkou hvězdou Lanou Del Rey.

MAKOVÝ MUŽÍČEK
8. 3. od 8:30 a 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 60 Kč

Příběh o chlapečkovi maličkém jako zrnko máku. Divadelní adaptace legen-

dární dětské knížky Františka Nepila. Představení Divadla Drak Hradec Krá-

lové pro děti MŠ a I. ročníky ZŠ.

PLES ZÁKLADNÍ ŠKOLY 5. KVĚTNA
9. 3. od 20:00 hod., sál Hankova domu

K tanci i poslechu hraje JK Band Ohnišov.

XXIV. ročník festivalu Dny R. A. Dvorského: 
DEAD BEATZ BLUES BOPPER – BLUES RAKOUSKO
13. 3. od 19:30 hod., Krčma Starý pivovar, vstupné: 170 Kč

David Karlinger – harmonika, bicí; Bernie Miller – zpěv, kontrabas.

TŘETÍ NÁŠ TANEČNÍ PLES
17. 3. od 20:00 hod., sál Hankova domu

K tanci a poslechu hraje skupina DéKáband.

XXIV. ročník festivalu Dny R. A. Dvorského: 
SWINGOVÁ TANČÍRNA S ORIGINAL VINTAGE ORCHESTRA
23. 3. od 20:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 280 Kč

V čele se skvělým zpěvákem a saxofonistou Petrem Kroutilem zahraje swing 

20. a 30. let. Taneční úprava sálu.

XXIV. ročník festivalu Dny R. A. Dvorského: 
HLAVNÍ FESTIVALOVÝ VEČER 
24. 3. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 370 Kč

V hlavním festivalovém večeru se představí:

Mladý týnišťský big band & Martin Růža – zazní jazzové, swingové i moderní 

rockové a popové melodie.

Petr Sovič & Golden Big Band Prague – koncertní program složený z českých 

nejen swingových melodií v autorském moderním aranžmá.

AKADEMIE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SCHULZOVY SADY
27. 3. od 10:30, 15:00 a 18:00 hod., sál Hankova domu

Hra v předplatném: CHAPLIN
28. 3. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 320 Kč, 300 Kč, 280 Kč

Hra o osudech Charlese Spencera Chaplina, jehož spletité životní cesty 

jakoby mapovaly pohnuté osudy 20. století. Hrají herci Městského divadla 

Mladá Boleslav: M. Ruml, P. Mikeska, P. Prokeš, L. Matoušková a další.

Městské muzeum
út–pá: 9:00–12:00 hod. a 13:00–16:00 hod.

so, ne: 13:00–17:00 hod.

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

www.muzeumdk.cz

Výstava: K LEPŠÍM ZÍTŘKŮM
1. 2. – 25. 3. 2018, výstavní sál Špýcharu, vstupné: 40 Kč, 20 Kč

Na  pozadí souborů plakátů a  jiných dobových materiálů mezi lety 

1948–1968 bude návštěvníkům přiblížena absurdita komunismu. Plakáty 

pomohou dokreslit i některé zlomové okamžiky tohoto období. Na nich lze 

vidět naprosto konkrétní výjevy ze života socialistického člověka a společ-

nosti. Jednoduchou vizuální zkratkou popisují chtěné, představované nebo 

ideologizované postavení těch, které zobrazují. Ženy na nich vidíme nejčas-

těji jako traktoristky, či s dítětem na ruce a pohledem vstříc budoucnosti. 

Propagandistické plakáty těchto let heroizují taktéž mužské postavy coby 

postavy horníků, hutníků, vojáků nebo milicionářů. Výstava symbolizuje 

nejen vzpomínku, ale zároveň i varování před touto zoufalou dobou. Je to 

jedno období z naší historie, které již nechceme nikdy připustit.

VÝSTAVA OBRAZŮ RNDR. DANY HOLEČKOVÉ
2.–25. 3., výstavní sál na Staré radnici, vstupné: 30 Kč, 15 Kč

otevírací doba: út–pá: 9:00–12:00 hod., 13:00–16:00 hod.

so, ne: 13:00–16:00 hod.

RNDr.  Dana Holečková vystudovala zoologii na  Přírodovědecké fakultě UK 

a  od  roku 1984 pracovala jako zoolog v  ZOO Dvůr Králové, kde byla také 

ředitelkou (1996–2012). K malování inklinovala již v mládí, ale intenzivně se 

kresbě a malbě věnuje až od roku 2011. Absolvovala semestrální a další kurzy 

kresby a malby různými technikami zaměřené zejména na realistickou kresbu 

a malbu. Věnuje se především realistické malbě zvířat, vydává autorské archy, 

kalendáře, sešity „Portréty zvířat“, pexesa a omalovánky.

Dokumentární fi lm: GAYBY BABY
15. 3. od 18:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, vstupné: zdarma

Grahama (12) tátové adoptovali, když mu bylo pět a  vůbec neuměl mlu-

vit. Teď mu dělá problémy čtení a má obavy, že se mu v nové škole budou 

spolužáci smát. Ebony (12) se chce probojovat do  školy v  lepší čtvrti, aby 

unikla z předměstí, kde se podle ní na její rodinu dívají skrz prsty, zatímco 

Gus (11) si ze všeho nejvíc přeje, aby ho mámy vzaly na zápas wrestlingu. 

Matt (11) je mimořádně inteligentní a mámám pomáhá v kampani za legali-

zaci manželství pro všechny, ale do kostela s nimi chodit odmítá. Dokument 

o každodenních radostech a strastech australských adolescentů je důležitým 

příspěvkem k diskuzi o podobách současné rodiny.

VELIKONOČNÍ DÍLNA
21.–22. 3., 8:00–12:00 hod., 13:00–16:00 hod. 

přednáškový sál Špýcharu, vstupné: 40 Kč

Přijďte s námi přivítat jaro do Velikonočních dílen. Muzejní lektorky si pro 

vás připravily několik netradičních výrobků, které potěší velké i malé náv-

štěvníky. Udělejte radost sobě i druhým. Spolu se zkušenými malířkami krá-

lovédvorské výrobny vánočních ozdob Ozdoba CZ, s. r. o., si budou návštěv-

níci moci ozdobit originální skleněné velikonoční vajíčko.



KRÁLOVÉDVORSKÉ KDECO?         BŘEZEN 2018

2 www.dvurkralove.cz

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

e-mail: kino.svet@tiscali.cz

1. 17:30 STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ, akční/sci-fi , USA, dabing 150 min. 100 Kč

3.–4. 19:00 ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI, (12), komedie, ČR 83 min. 100 Kč

6. 19:00 VNITŘNÍ SLUNCE, (15), drama, Francie, titulky, ART 94 min. 100 Kč

7.–8. 19:00 LADY BIRD, (12), drama, USA, titulky 94 min. 110 Kč

10.–11. 16:30 VČELKA MÁJA: MEDOVÉ HRY, animovaný, SRN, dabing 85 min. 110 Kč

10.–11. 19:00 TÁTOVA VOLHA, komedie/drama, ČR 90 min. 130 Kč

13. 16:30 ČERTOVINY, pohádka, ČR 101 min. 110 Kč

13. 19:00 EWA FARNA 10: NEZNÁMÁ ZNÁMÁ, dokument, ČR, ART 80 min. 120 Kč

14. 16:30 LEGO® NINJAGO® FILM, animovaný/akční, USA, dabing 101 min. 110 Kč

14.–15. 19:00 PREZIDENT BLANÍK, (15), komedie, ČR 95 min. 110 Kč

16. 16:30 MAXINOŽKA, animovaný, Francie/Belgie, dabing 91 min. 110 Kč

17.–18. 16:30 CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ, pohádka/fantasy, Nor., dab. 104 min. 120 Kč

17.–18. 19:00 TLUMOČNÍK, (12), drama/komedie, ČR/SR/Rakousko 113 min. 120 Kč

20. 19:00 JÁ, TONYA, (15), drama/životopisný, USA, titulky, ART 120 min. 110 Kč

21.–22. 19:00 WINCHESTER: SÍDLO DÉMONŮ, (12), horor, USA, titulky 99 min. 120 Kč

25. 16:30 KRÁLÍČEK PETR, animovaný, USA, dabing 89 min. 130 Kč

25. 19:00 MÁŘÍ MAGDALÉNA, (12), drama, VB/USA, titulky 130 min. 110 Kč

27. 19:00 TVÁŘ VODY, (15), drama/fantasy, USA, titulky, ART 123 min. 110 Kč

28.–29. 19:00 ONI 2: NOČNÍ KOŘIST, (15), horor, USA, titulky 85 min. 110 Kč

31. 3.

1. 4.
16:30 KRÁLÍČEK PETR, animovaný, USA, dabing 89 min. 130 Kč

31. 3.

1. 4.
19:00

DEJ MI SVÉ JMÉNO

(15), drama/romantický, USA/koprodukční, titulky
132 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 9:00–12:00 hod.:

Volná herna.

úterý 9:00–12:00 hod.: Školka 

nanečisto a volná herna. 

18:00–19:00 hod.: Těhotenské cvičení.

středa 9:00–12:00 hod.: Volná herna.

čtvrtek 9:00–12:00 hod.: Volná herna. 

18:00–19:00 hod: Těhotenské cvičení.

pátek 9:30–12:00 hod.: Volná herna.

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ
úterý a čtvrtek, 18:00–19:00 hod., cena: 50 Kč

Cvičení pro budoucí maminky. Rezervace v udá-

losti na Fb @mc.zirafa.2016 či tel.: 604 420 403.

ŠKOLKA NANEČISTO
úterý, 9:00–12:00 hod., cena: 40 Kč / hod.

Pohlídáme vaše děti, zahrajeme si s nimi různé 

pohybové, výtvarné a hudební aktivity.

BESEDA S JANOU BARTOŇOVOU 
úterý 6. 3. od 10:00 hod., vstupné: 40 Kč

Tentokrát na téma „Jídlo“.

BESEDA: PRVNÍ POMOC U DĚTÍ 
úterý 13. 3.

Beseda s profesionálním záchranářem.

BILLA NAŠE BIO PRODUKTY 
čtvrtek 15. 3. od 9:30 hod., vstupné: 40 Kč

Ochutnáme krekry za podpory Billa naše BIO.

JARNÍ BAZÁREK, 22. 3. – 2. 4.

Bazárek, tentokrát jarního a letního oblečení, 

hraček, obuvi, kočárků a jiných věcí pro naše 

nejmenší. Příjem věcí: 22. 3. a 23. 3.: 9:00–12:00 

hod., 14:00–17:00 hod. Prodej věcí: 26. 3. 

a 27. 3.: 9:00–12:00 hod., 14:00–17:00 hod. Výdej 

věcí: 3. 4.: 9:00–12:00 hod., 14:00–17:00 hod.

Ve dnech 29. 3., 30. 3. a 2. 4. bude MC Žirafa 

uzavřeno. 

Královská věnná města
Hradec Králové
INFOTOUR A CYKLOTURISTIKA, 9.–10. 3., www.infotourhk.cz.

Jaroměř
VELIKONOCE NA PEVNOSTI, 30. 3., www.pevnostjosefov.cz.

Trutnov
JAZZINEC, ÚNOR–DUBEN 2018, www.jazzinec.cz.

VYNÁŠENÍ SMRTKY – VÍTÁNÍ JARA, 18. 3., www.uff o.cz.

Nový Bydžov
VELIKONOČNÍ JARMARK V JIRÁSKOVĚ DIVADLE, 24. 3., www.jiraskovodivadlo.cz.

Vysoké Mýto
JARNÍ KUJEBÁCKÝ JARMARK, 24. 3., www.vysoke-myto.cz,

ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZONY, 24. 3., www.kct.vmyto.cz.

Chrudim
VELIKONOČNÍ JARMARK NA RESSELOVĚ NÁMĚSTÍ, 24. 3., www.chrudimsobe.cz.

Polička
ZBYŠEK SION – OBRAZY ZE STUDENTSKÝCH LET, 3. 2. – 15. 4.,

Výstava v centru Bohuslava Martinů, www.cbmpolicka.cz.

Více informací naleznete v kalendáriu na stránkách www.vennamesta.cz.
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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.

SOUTĚŽE ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL
Okresní kolo soutěže ve hře na žesťové dechové nástroje
2. 3. od 8:30 hod., ZUŠ Hostinné

Soutěž se uskuteční v ZUŠ Hostinné. Naši školu reprezentují žáci ze třídy Vla-

dimíry Matuškové a Nikoly Šimkové.

Okresní kolo soutěže ve hře na dřevěné dechové nástroje
6. 3. od 8:30 hod., ZUŠ Trutnov

Soutěž se uskuteční v ZUŠ Trutnov. Naši školu reprezentují žáci ze třídy 

Vlasty Siřišťové a Tomáše Valtery.

Divadelní představení Dedivadlo: KANČÍ ZUB
6. 3. od 18:00 hod., sál školy

Spolek doubravických ochotníků Dedivadlo spolu se Spolkem rodičů a přá-

tel dětí ZUŠ R. A. Dvorského uvede představení hry Kančí zub. Scénář a režie: 

Dagmar Ruščáková, hrají: Lucie Baliharová, Gabriela Lašťovka, Dana Paulová 

a Dagmar Ruščáková. Přijďte si užít dotačně duchařskou veselohru!

BŘEZNOVÝ KONCERT
22. 3. od 18:00 hod., sál školy

Pravidelný veřejný koncert, na kterém vystoupí žáci hudebního oboru.

Vernišáž výstavy: VODA, VODIČKA
27. 3. od 17:00 hod., galerie Otto Gutfreunda, výstava potrvá do 14. 4.

Vernisáž výstavy žákovských prací výtvarného oboru ZUŠ pod vedením 

Ivany Černé a Jiřího Holana nese název Voda, vodička. V hudebním pro-

gramu vystoupí žáci Vlasty Siřišťové. Výstava potrvá do 14. dubna 2018.

Městská knihovna
Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové n. L.,

Tylova 512; www.slavoj. cz,

e-mail: knihovna@slavoj.cz,

tel.: 499 320 157, 721 390 348, 606 531 153

PRODEJ VYŘAZENÝCH KNIH
od 1. 3., prostory knihovny

Vyřazené knihy z fondu knihovny lze zakoupit za velmi nízké ceny v oddě-

lení pro dospělé. Knihy jsou umístěné ve  venkovním skladu knihovny. 

O svém zájmu informujte službu v čajovně nebo v oddělení pro dospělé. 

Přístupné v provozní době knihovny.

Soutěž: LOVCI PEREL
1. 3. – 23. 11.

Pátý ročník soutěže na podporu čtenářské gramotnosti. Vyhlášení výsledků 

a ocenění nejúspěšnějších lovců proběhne 2. prosince 2018 při akci Den 

pro dětskou knihu. Podrobná pravidla jsou k dispozici v oddělení pro děti 

nebo na www.slavoj.cz.

Putovní výstava:
HUDBA V PŘÍRODĚ
1. 3. – 30. 4., prostory knihovny

Výherní práce fotografi cké soutěže Hudba v  přírodě, kterou vyhlásila 

Knihovna města Hradce Králové společně se Svazem knihovníků a  infor-

mačních pracovníků, ozdobí prostory knihovny.

Pohádkoterapie:
VELIKONOČNÍ PŘÍBĚH
7. 3. od 13:45 hod., sálek knihovny, vstupné: zdarma

Velikonoce jsou svátky jara. Přivítejme ho velikonočním vyprávěním 

a vyrobme si první jarní dekoraci. Program je určen pro děti od 7 let. Koná 

se v sálku knihovny.

ČTENÁŘ ROKU – SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ
7. 3. od 17:00 hod., sálek knihovny

Slavnostní vyhlášení a vyhodnocení Čtenáře roku 2017 a zároveň předání 

cen vítězům literární a výtvarné soutěže projektu „Kde končí svět?“. 

LiStOVáNí:
ANNA GAVALDA – TAKOVÁ TO BYLA LÁSKA
8. 3. od 20:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, vstupné: 120 Kč

Zničehonic stojí manžel třicetileté Chloé u dveří s kufrem v ruce a oznamuje 

jí, že od ní odchází. V šoku a bolesti ji odváží tchán, starý nepříjemný mrzout 

Pierre, na svoji chalupu. V nadcházející noci odhaluje snaše důvody svého 

celoživotního mrzoutství – manželství založené na povinnosti k manželce 

a dětem, kterým sice otřásl vztah k „jediné lásce jeho života“, ale nezničil je. 

Zůstat, nebo odejít? Účinkují: Věra Hollá a Zdeněk Černín. Vstupenky v před-

prodeji v městské knihovně Slavoj.

Křest knihy Filipa Pýchy:
RUKOPIS KRÁLOVÉDVORSKÝ V KOMIKSU
21. 3. od 18:00 hod., sálek knihovny, vstupné: zdarma

Rukopis královédvorský oslavil v září roku 2017 své 200. výročí nalezení Vác-

lavem Hankou. K tomuto jubileu zpracoval Filip Pýcha jeho obsah zcela ori-

ginálním způsobem. Přijměte tedy pozvání na uvedení knihy „Rukopis krá-

lovédvorský v komiksu“ do světa. Součástí křtu bude autogramiáda a prodej 

knih za zvýhodněnou cenu.

Zápasy kuželkářské divize
pátek 2. 3., 17:00 hod.  KK Dobruška (venku)

pátek 9. 3., 17:00 hod.  SKK Vrchlabí B (domácí zápas)

pátek 16. 3., 17:00 hod. TJ Sokol Rybník (venku)

pátek 23. 3., 17:00 hod. KK Zalabák Smiřice (venku)

čtvrtek 29. 3., 17:00 hod. TJ Nová Paka (domácí zápas)

pátek 6. 4., 17:00 hod.  KK Vysoké Mýto (venku)

pátek 13. 4., 17:00 hod. SKK Třebechovice p. O. (domácí zápas)

Safari Park Dvůr Králové
Přednáška: ZÁCHRANA 
ANTILOP V SENEGALU 
29. 3. od 18:00 hod., Galerie 

Tengenenge, vstupné: zdarma

Markéta Grúňová, pracovnice dvor-

ského Safari Parku, strávila leden 

a únor v Senegalu, kde se s kolegy 

aktivně podílela na záchraně kriticky 

ohroženého západního poddruhu 

antilopy Derbyho. Novinky o projektu ochranářské organizace Derbianus 

Conservation představí posluchačům v Galerii Tengenenge. Vstup na před-

nášku je zdarma po 17:30 hod. přes pokladnu u vjezdu do safari.

VELIKONOCE V SAFARI PARKU
30. a 31. 3. od 10:00 hod.

Na Velikonoce, Velký pátek a Bílou sobotu připravil dvorský Safari Park pro 

návštěvníky tradiční pletení pomlázek a velikonoční dílny pro děti. Pletení 

pomlázek 10:00–13:00 hod. Velikonoční dílny 10:00–13:00 hod.

SAFARIBĚH ČSOB 2018
7. 4., registrace online do 3. dubna na www.safaripark.cz

Přihlaste se do jediného běžeckého závodu v ČR, jehož trať (2 km, 5 km 

a 10 km) vede přes Africké nebo Lví safari. Účastí v Safariběhu ČSOB 2018 

přispějete na návrat nosorožců ze zoo do Afriky. Více v NKR, str. 6.

Loutkové divadélko Zvoneček: O DRAKOVI
11. 3. od 16:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, vstupné: dobrovolné

Loutková pohádka pro nejmenší v podání divadélka Zvoneček.

Loutková scéna Klíček: KAŠPÁREK A JEŽIBABA
17. 3. od 15:00 hod., sálek knihovny Slavoj, vstupné: 20 Kč, 10 Kč

Maňásková pohádka pro děti v podání divadélka Klíček. 

Loutkové divadélko Zvoneček: VELIKONOČNÍ POHÁDKA
25. 3. od 16:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, vstupné: dobrovolné

Loutková pohádka pro nejmenší v podání divadélka Zvoneček.

Loutkové pohádky pro děti
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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, DiS. – 775 320 373,

sylvie.cernotova@ddmdvurkralove.cz

Mgr. Alena Hušková – 735 752 836, alena.huskova@ddmdvurkralove.cz

Bc. Vladimír Jiřička – 775 621 550, vladimir.jiricka@ddmdvurkralove.cz

Bc. Veronika Málková – 774 320 361, veronika.malkova@ddmdvurkralove.cz

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

Nabídka na jarní prázdniny:
DO PARDUBIC NEJEN ZA PERNÍKEM
12. 3., cena: 420 Kč, přihlášky do 5. 3. 

Zajímavý výlet do Pardubic. Že k tomuto městu neodmyslitelně patří per-

ník, jistě víte. Proto se vydáme do rodinné výrobny pana Janoše, která má 

stoletou tradici. Dozvíte se vše o historii i současné výrobě perníku a také 

si vyzkoušíte jeho zdobení. Pak bude čas na mlsání ve zdejší cukrárně. Dal-

ším zajímavým cílem výletu bude exkurze na Letiště Pardubice, kde zcela 

nedávno vyrostl nový terminál Jana Kašpara. Létá se odtud třeba do Lon-

dýna nebo Moskvy. Zbyde-li čas, prohlédneme si historická zákoutí města 

nebo repliky kanonů na valech zámku. S sebou: občerstvení na celý den, 

drobné kapesné, kopii průkazu pojištěnce. Bližší informace u V. Jiřičky.

AQUAPARK KOLÍN
13. 3., 8:00–16:00 hod., cena 290 Kč, přihlášky do 7. 3.

Už víte, co budete dělat o jarních prázdninách? Pojeďte s námi do Kolína 

do aquaparku, kde na vás čeká vlnobití, trojskluzavka, tobogán, vířivka, 

plavecký bazén a parní kabina. Naobědváme se v KFC za vlastní kapesné. 

Sraz na vlakovém nádraží ve Dvoře Králové nad Labem v 7:40 hod., příjezd 

v 16:00 hod. Pro plavce/plavkyně od 6 let. S sebou: pití a svačina, plavky (pán-

ské mohou být kraťasy bez kovových částí), ručník, sáček na mokré plavky, 

hřeben, sprchový gel/šampon, kartička pojišťovny, kapesné na oběd (cca 100 

Kč), rukavice, zimní čepice, šála. Bližší informace u L. Pospíšilové.

Z FANTAZIE NA PLÁTNO
14. 3., 8:00–17:00 hod., vstupné: 140 Kč, přihlášky do 9. 3.

Na středu 14. března od 8:00 do 17:00 hod. jsme pro holky a kluky od 

8 let připravili program plný animační a fi lmové tvorby. Kromě her a soutěží 

budeme také stříhat, malovat, lepit, fotit či dabovat. Společně nahlédneme 

„pod pokličku“ fi lmařského řemesla a zkusíme vytvořit krátké animace. 

Bližší informace u A. Huškové.

VÝLET DO TELEVIZE A RÁDIA
15. 3., 7:45–16:00 hod., cena: 230 Kč (dospělí a děti nad 15 let), 200 Kč 

(děti od 8 do 15 let), přihlášky do 8. 3.

Vydejte se s námi na výlet do míst, kde se připravují zprávy, natáčí pořady 

a připravuje se rozhlasové vysílání! Pojedeme do Hradce Králové, kde spo-

lečně navštívíme Východočeskou televizi V1, Rádio Černá hora a Hradecký 

deník. Dozvíme se něco o tom, jak to v rádiích chodí, prohlédneme si studia, 

kde se natáčí rádiové a televizní vysílání, nakoukneme do redakce a určitě si 

i něco sami vyzkoušíme! S sebou: jídlo a pití na celý den, kartičku zdravotní 

pojišťovny, pláštěnku, drobné kapesné. Bližší informace u V. Málkové.

Královédvorský festival mladých amatérských tvůrců
PŘEDPROJEKCE JUNIORFILMU
21.–22. 3., 8:15 a 10:15 hod., Kino Svět, vstupné: 10 Kč, přihlášky do 9. 3.

Malá „ochutnávka“ produkce mladých amatérských fi lmařů přihlášených do 

soutěže Juniorfi lm určená žákům ZŠ a SŠ. Připravili jsme pestrou nabídku 

fi lmů různého žánru i technického zpracování, které mohou být zdrojem 

poučení, zábavy a inspirace i malou pozvánkou na návštěvu Juniorfi lmu. 

Bližší informace a přihlášky u V. Jiřičky.

ZLATÉ SLUNCE KRÁLOVÉDVORSKÉ
23. 3., 8:30 hod., Kino Svět

Zemské kolo celostátní soutěže neprofesionální fi lmové tvorby amatér-

ských fi lmařů. Pro děti z MŠ a I. stupně ZŠ je určeno pásmo animovaných 

pohádek (8:30–9:30 hod.) V rámci soutěžní projekce pak budou promítnuty 

všechny fi lmy přihlášené do soutěže. Z nich porota vybere snímky, které 

postoupí do celorepublikového kola.

JUNIORFILM – MEMORIÁL JIŘÍHO BENEŠE
23.–24. 3., pátek od 16:00 hod., sobota od 9:00 hod., Kino Svět

Již po čtyřiadvacáté změří své síly mladí i dospělí amatérští fi lmoví tvůrci 

v několika věkových a žánrových kategoriích celostátní soutěže. Juniorfi lm 

je svým způsobem unikátní fi lmařskou akcí zejména širokým věkovým 

spektrem mladých autorů.  Jedním ze specifi k této tradiční soutěže je i dvojí 

hodnocení snímků – odbornou a dětskou porotou.

Nabídka na velikonoční prázdniny:
VELIKONOČNÍ TURNAJ V BOWLINGU
29. 3., 10:00–13:00 hod., cena 80 Kč, přihlášky do 22. 3.

DDM Jednička připravila pro příznivce bowlingu tradiční prázdninový bow-

lingový turnaj, která se koná v bowlingu Sport World. Zahrát si mohou přijít 

zkušení hráči i úplní začátečníci. Zahájení turnaje je v 10:00 hod., ukon-

čení v 13:00 hod. S sebou: bowlingové boty (možnost zapůjčení na místě), 

drobné na pití a občerstvení. Bližší informace u V. Málkové.

BAREVNÉ VELIKONOCE
29. 3., 8:30–16:00 hod., cena 170 Kč, přihlášky do 21. 3.

Budeme tvořit velikonoční či jarní dekorace, vyzkoušíme barvení vajíček 

a něco si i zahrajeme. S sebou: přezůvky, vhodné oblečení do budovy a ven, 

(pracovní oděv), 3 vejdunky nebo uvařená vajíčka, svačinku a pití. Cena: 

170 Kč (materiál, oběd v restauraci). Bližší informace a přihlášky u L. Pospí-

šilové.

17. JARNÍ VEJŠLÁPEK – LOVY BEZE ZBRANÍ
29. 3., 8:30–16:00 hod., startovné: 15 Kč, přihlášky do 21. 3.

Srdečně zveme na tradiční nenáročný turistický pochod pro děti i dospělé 

hezkou jarní přírodou lesů na Podharti. Letos chceme přiblížit naši divokou 

faunu, proto jsme přizvali ke spolupráci Lesy České republiky. Budou tu mít 

své stanoviště se zajímavými trofejemi a přírodninami. Na trase vás čeká 

i několik otázek na toto téma. Nezbývá, než si přát pěkné počasí a hojnou 

účast. Přijďte „se vyvětrat“, zasoutěžit si a něco se dozvědět na dalším Jar-

ním vejšlápku! Bližší informace u V. Jiřičky.

Připravujeme na duben:
7.–8. 4.: Dvorská jednička, taneční soutěž;

16.–19. 4.: Výstava dětských prací na ekologické téma;

18. 4.: Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Stříbrná zeměkoule;

21.–22. 4.: Noc na hvězdárně.

Další informace najdete na www.ddmdvurkralove.cz nebo www.ddm1.cz.
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Florbal v Jaroměři
Dne 25. ledna 2018 

se v  Jaroměři konal 

krajský přebor spe-

ciálních škol ve fl or-

balu. Žáci Základní 

školy a  Praktické 

školy Dvůr Králové 

nad Labem nemohli chybět. V týmu sesta-

veném ze dvou tříd se plni nadšení z  loň-

ského úspěchu snažili obhájit střelecký 

titul, což se s  velkým úspěchem podařilo. 

Nejlepším střelcem turnaje byl s  28 bran-

kami Dominik Mencl, žák Praktické školy 

dvouleté. Současně získal i pohár za první 

místo v  dovednostních disciplínách. Náš 

školní tým nakonec obsadil krásné 5. místo, 

žáci si užili skvělé sportovní dopoledne 

a  za  jejich sportovní výkony a  vzornou 

reprezentaci školy, která byla vyvrcholením 

dosavadních sportovních aktivit, jim náleží 

velký dík. 

Mgr. Lucie Macková, třídní učitelka

Základní škola a Praktická škola Dvůr Králové n. L.

Nejmladší žactvo atletického oddílu TJ Dvůr Krá-

lové nad Labem poměřilo síly na závodech pří-

pravek a minipřípravek, které se konaly 28. ledna 

2018 v Jablonci nad Nisou (viz foto). 

Velkého úspěchu dosáhla děvčata ve štafetě 

4 krát 150 metrů. Z dvaadvaceti štafet obsadila 

krásné 3. místo ve složení: Zuzana Sedláčková, 

Adriana Davidová, Karolína Ježková a fi nišující 

Nikola Havlová (1:40,49 min.). Hlavním závodem 

byl atletický trojboj (běh na 50 metrů, skok do 

dálky a hod plným míčem). Naše děti se doká-

zaly prosadit, i když konkurence ve všech kate-

goriích byla velká. Ze 107 startujících v kate-

gorii přípravka dívek se nejlépe umístily Nikola 

Havlová na 6. místě a Zuzana Sedláčková na 

9. místě. Ale také umístění Adriany Davidové na 

22. a Karolíny Ježkové na 23. místě stojí za 

zmínění. V kategorii přípravka chlapců nejlépe 

skončili Matouš Flégr na 18. a Adam Šturma 

na 28. místě. Mezi nejmenšími vybojovala 

8. místo Nela Glosová a 5. místo Tomáš Ježek. 

O týden později se konaly Přebory Králové-

hradeckého kraje, kterého se naši atleti také 

zúčastnili. V kategorii juniorek v běhu na 60 m 

překážek doběhla Karolína Černá druhá. Starší 

žákyni Elišce Karlové v běhu na 150 m uniklo 

3. místo jen o jednu setinku. Nejlepších výsledků  

dosáhli atleti ve vrhu koulí. V kategorii staršího 

žactva získal stříbro Marek Malich, bronz Petra 

Sedláčková a v kategorii dorostu skončila Bar-

bora Malá na 3. místě.

Děkujeme dětem za dobrou reprezentaci oddílu. 

Dagmar Sedláčková

oddíl atletiky TJ Dvůr Králové nad Labem

Atleti uspěli na halových závodech v Jablonci nad Nisou

Královédvorský Sokol má opět titul 

z  přeboru republiky sokolských 

družstev. Družstvo dorostenek 

a  žen královédvorského Sokola 

zvítězilo v sobotu 20. ledna na pře-

boru ČOS v Team Gym v kategorii 

Junior III., když byla jejich pódiová 

skladba hodnocena jako nejlepší. 

Další úspěch přidaly mladší žákyně, 

které vybojovaly v kategorii Junior 

I. krásné 3. místo. Blahopřání patří 

nejen závodnicím, ale také jejich 

trenérkám. 

Nejmladší gymnasté TJ Sokol Dvůr Králové nad 

Labem se zúčastnili víkendového gymnastic-

kého kempu s  českým reprezentantem Dani-

elem Radovesnickým, podobného kempu se 

zúčastnily také dvě malé gymnastky.

Na své si přišli i atleti. V rámci projektu „Fandíme 

kontinentům“ trénovali totiž až ve vzálené Ame-

rice. Nejprve si zahráli hru na  osídlování Ame-

riky, kdy polovina atletů měla v  rukou vlajky 

všech států v  Americe a  druhá polovina se je 

snažila objevit a  získat. V polovině hry se sou-

těžící vyměnili, a tak si osídlování užili skutečně 

všichni. V další části tréninku se atleti seznámili 

s  původními obyvateli Ameriky – eskymáky, 

indiány, obyvateli Mexika a  Haiti. Díky štafe-

tové převlékací hře si vyzkoušeli kostýmy všech. 

Odměnou byla účastníkům kartička patrona 

soutěže, tyčkaře Jana Kudličky.

Pět zástupců reprezentovalo sokolský atle-

tický oddíl na  krajských přeborech v  hale, 

které se konaly 3. února v  Jablonci nad Nisou. 

S. Erbenová zde vybojovala přebornický titul 

za skok daleký (473 cm) a stříbro za skok vysoký

(149 cm), N. Erben získal dvě druhá místa za skok 

daleký (533 cm) a skok vysoký (160 cm) a J. Grus 

přidal bronz ve vrhu koulí (8,40 m).

V  oddílech všestrannosti pokračovaly sletové 

nácviky. V  letošním roce na  XVI. všesokolský 

slet nacvičuje přes sto cvičenců. Všichni se již 

těší na župní sokolský slet, který se bude konat 

19. května v našem městě.

Pavlína Špatenková připravuje společně s Hele-

nou Rezkovou knihu o  sokolských odbojářích 

župy Podkrkonošské Jiráskovy, která vyjde 

u  příležitosti 100. výročí vzniku republiky. Uví-

tali bychom případné historické materiály k této 

problematice.

Mgr. Pavlína Špatenková

vzdělavatelka

TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Sokol má republikové přebornice

Podharťskou laťku 2018 ovládli domácí skokané do výšky
Letošní ročník Podharťské laťky se uskuteč-

nil v  duchu tradic 18. ledna 2018 v  tělocvičně 

ZŠ Podharť, a  to za  spolupráce školy a  atle-

tického oddílu Dvora Králové nad Labem. 

O  dodržování pravidel a  hladkého průběhu se 

zasloužili Ing.  Oldřich Voňka a Václav Bartoška. 

Hlavním měřičem byl legendární pan učitel 

Antonín Valášek se svým dokonalým vysokovýš-

kařským měřidlem vlastní výroby.

V  roli závodníků byli borci a  borkyně základ-

ních škol ZŠ Podharť, ZŠ Strž, ZŠ Bílá Třemešná 

a Gymnázia Dvůr Králové nad Labem. Bohužel, 

zřejmě díky sněhové kalamitě (jinak si to ani 

nedokážeme vysvětlit) nedorazili závodníci ze 

ZŠ Schulzovy sady a ZŠ 5. května. Škoda.

Nejúspěšnějšími skokany byli chlapci a  děv-

čata z  pořádající školy, tedy Podharťáci. Napříč 

kategoriemi jsme dopadli úžasně: 1. místo Adéla 

Rutrlová, Jan Mádle, Tomáš Mencl, 2. místo 

Kateřina Kubíčková, Josef Hanzlíček, Jan Ryba; 

3. místo Nikola Skutová; 4. místo Veronika Kali-

nová, Vojtěch Kalous. Uteklo nám pouze jedno 

1. místo v kategorii starších dívek, které získala 

výkonem 151 cm Sára Erbenová ze ZŠ Strž, 

a  to je víc než fantazie. Dorostenecké katego-

rie vyhráli gymnazisté Alžběta Blažková a  Filip 

Charvát (bývalý Podharťák – jak jinak).

Velké díky patří všem obětavým organizátorům 

a  hlavně samozřejmě sportující mládeži Králo-

védvorska. Za rok na shledanou.

Mgr. Petr Novotný

ZŠ Podharť
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První karatistické medaile roku z Velké ceny Trutnova 
Do  nedalekého Trutnova se na  Velkou cenu 

v karate vypravilo 31 členů všech tréninkových 

skupin královédvorského oddílu Karate–Do, 

aby se spolu s  dalšími třemi stovkami závod-

níků z ČR a Polska utkali o první letošní medaile. 

Soutěž probíhala současně na  pěti zápasištích, 

výsledky se vyhlašovaly průběžně, a tak jsme se 

vraceli domů relativně brzo. Trochu nás může 

jen mrzet, že se v  některých krajích probíhající 

jarní prázdniny negativně podepsaly na  účasti, 

když první únorová sobota byla v přetížené bas-

ketbalové hale jediná volná.

V disciplíně kata se nejdále dostala Regina Pla-

šilová, která v kategorii žen obsadila třetí místo, 

a Jakub Šolín startující nově v kategorii starších 

žáků, který obsadil dělené 4.–5. místo. Ostatní 

závodníci skončili v prvních, respektive ve dru-

hých kolech kategorií mnohdy čítajících přes 40 

soutěžících.

V  pauze mezi jednotlivými disciplínami byli 

vyhlášeni nejúspěšnější závodníci Královéhra-

deckého kraje za  uplynulý rok. Letos si krásný 

pohár odvezl Vojtěch Merhulík a  Regina Plaši-

lová. Gratulujeme.

Disciplína kumite přinesla další cenné kovy. 

Regina Plašilová zkompletovala svoji sbírku zis-

kem zlaté a  stříbrné medaile, Petra Punnerová 

přidala stříbro a  bronz. Po  jedné medaili si 

odvezli Damián Glazar (stříbro), Tomáš Höfer 

(bronz), Jakub Macháček (bronz), Martin Palan 

(stříbro) a Jakub Šolín (stříbro). 

Pro mnohé závodníky byla tato soutěž přecho-

dem do vyšších věkových či váhových kategorií, 

nicméně se to na jejich výkonech nepodepsalo, 

podali vyrovnané výkony a ani dvouměsíční 

pauza od posledních závodů nijak neovlivnila 

jejich nasazení.

Všem závodníkům děkujeme za  předvedené 

výkony, trenérům za  jejich práci a  městu Dvůr 

Králové nad Labem za  podporu, která nám 

umožňuje vychovávat spoustu nových adeptů 

tohoto krásného sportu.

Petr Kocmánek

Karate–Do Dvůr Králové nad Labem, z. s.

Foto:  Jitka Palanová

Ve  dnech 27. a  28. ledna 2018 se uskutečnilo 

mistrovství oblasti jednotlivců v  kuželkách. 

Východočeská oblast sdružuje Královéhradecký 

a Pardubický kuželkářský svaz, a tak se již pouze 

na čtyřdráhových kuželnách (což se nás bohužel 

netýká) rozhořel boj o  postup na  republiková 

mistrovství. 

Podle daného postupového klíče bylo předem 

dáno, na kolik míst mají nárok hráči naší oblasti. 

Soutěžilo se v kategoriích starších žáků, dorostu, 

juniorů, mužů a  žen, seniorů a  nově i  v  kate-

gorii veteránů, což jsou hráči nad 60 let. Každý 

postup našeho hráče by byl velikým úspěchem 

vzhledem k  tomu, že většinu účastníků tvoří 

hráči ligových oddílů a  hraje se na 120 hodů 

sdružených, na které nejsme v nižších soutěžích 

zvyklí. Naši hráči hrají v  sezoně pouze na  100 

hodů a  ve  hře na  120 hodů je každá chyba 

hodně znát, hlavně při dorážce. 

Do bojů zasáhlo i devět královédvorských hráčů 

a hráček se střídavými úspěchy. V kategorii žen 

byla Katka Šmídová po kvalifi kaci na vynikajícím 

druhém místě. Ve fi nále se jí však tolik nedařilo 

a  svůj výkon prohospodařila. Nakonec z  toho 

bylo 5. nepostupové místo. Nejblíže k postupu 

měla v  kategorii starších žákyň Veronika Vale-

šová, která se jako jediná dostala na  stupně 

vítězů 3. místem spolu se  dvěma hráčkami 

Náchoda. Bohužel, dále postoupily pouze první 

dvě hráčky. Na  4. místě se pak umístila Eliška 

Němečková.

V kategorii dorostenek reprezentovaly Dvůr Krá-

lové nad Labem Karolína Nosková a  Michaela 

Valešová a umístily se za sebou na 6. a 7. místě. 

Nejdále k  postupu tentokrát měli muži v  kate-

gorii seniorů nad 50 let. Jedenácté místo Petra 

Janečka bylo ještě dobré, ale ostatním hráčům, 

kterými byli Luděk Horák a  Martin Šnytr st., se 

vůbec nedařilo, a  Jiří Červinka dokonce musel 

pro zranění odstoupit.

Sportovně tak musíme zatleskat všem postu-

pujícím z  jiných oddílů a  popřát jim co nejvíce 

úspěchů v republikovém fi nále.

Stanislav Dufek

oddíl kuželek TJ Dvůr Králové Labem

Mistrovství oblasti jednotlivců v kuželkách 2018
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