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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

XXIV. ročník festivalu Dny R. A. Dvorského: Afterparty
PETR STRÁNSKÝ & EKG JAZZ
6. 4. od 19:30 hod., Penzion Za Vodou, vstupné: 80 Kč

Jana Stránská – housle, Petr Stránský – trubka, Dalibor Hanč – bicí, Petr 

Mádle – klávesy, Martin Mádle – kontrabas.

XIV. ročník taneční soutěže: DVORSKÁ JEDNIČKA
7. 4. od 9:00 hod., 8. 4. od 9:30 hod., sál Hankova domu, vstupné: 50 Kč

Přehlídku tanečních kolektivů pořádá DDM Jednička Dvůr Králové n. L.

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

Nová pohádka Divadla Láryfáry opět plná humoru a písniček, tentokrát však 

z bláznivého cirkusového prostředí. Představení pro děti MŠ a 1. ročníky ZŠ.

STARÉ ŘECKÉ BÁJE A POVĚSTI
12. 4. od 8:30 a 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 60 Kč

Hudební didaktická inscenace inspirovaná stejnojmennou knihou Eduarda 

Petišky. Divadelní zpracování příběhů dávné mytologie zavede diváky do 

krajů, kde poznají moc i slabosti olympských bohů a bájných hrdinů. Před-

stavení divadla SemTamFór Praha pro II. stupeň ZŠ.

Hra v předplatném: KOČIČÍ HRA
12. 4. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 340 Kč, 320 Kč, 300 Kč

Proslulá tragikomedie o stárnutí, lásce, vášni k životu, sesterské blízkosti 

a hlavně nezdolném optimismu. V hlavní roli Pavla Tomicová, uvádí Klicpe-

rovo divadlo Hradec Králové.

450. koncert KPH:
PRAŽSKÉ KOMORNÍ TRIO
17. 4. od 19:00 hod., salonek Hankova domu, vstupné: 130 Kč

Michal Rezek – klavír, Robert Pacourek – klarinet, Tomáš Strašil – violoncello.

Trio interpretuje hudbu od 18. do 20. století či hudbu soudobou.

KABARET NAHATÝ SHAKESPEARE
18. 4. od 9:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 80 Kč

Pět v jednom aneb Pět nejslavnějších tragédií Williama Shakespeara v jedné 

divadelní komedii. Všechno, co jste chtěli vědět o Shakespearovi, a báli jste 

se zeptat! Představení Divadla Tramtarie Olomouc pro střední školy.

Hra v předplatném – řada B pro mladého diváka: 
MOJE MALÁ ÚCHYLKA
18. 4. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 290 Kč, 270 Kč, 250 Kč

Čtyři lidé jsou pozváni do luxusní rezidence a samozřejmě se stane vražda... 

Detektivní parodie ve stylu detektivních parodií, které máme tak rádi. Hrají 

herci A Studia Rubín Praha: Jan Cina, Hana Vagnerová / Berenika Kohoutová, 

Andrej Polák a Petr Vančura.

Divadelní čtyřlístek: MALÁ ČARODĚJNICE
22. 4. od 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 100 Kč

Čarodějnici, o které se v pohádce vypráví, je sto dvacet sedm let. Zdá se vám 

to hodně? Jenže ve světě kouzel je to málo, proto se naší čarodějnici říká 

malá. A co všechno zažila…? Pohádka Divadla Scéna Zlín.

ODYSSEOVY CESTY 
25. 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 Dvůr Králové n. L.

XXIV. ročník festivalu Dny R. A. Dvorského:
THE CRACKED COOKIES
26. 4. od 19:30 hod., Krčma Starý pivovar, vstupné: 180 Kč

Marie Ruby, Jitka Štěrbáková, Marie Dubus – česko-francouzské vokální trio.

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

Pondělí: Komix – dětská profesionální skupina, budete s nimi zpívat, tanco-

vat i soutěžit, Attitude, Angeles – královédvorské taneční skupiny, Heebie  

Jeebies – punk-rocková kapela z Hronova, Atlantis – hard-rocková kapela 

z Bašnice, Vaťák, lampionový průvod, ohňostroj, čarodějnická zábava – 

hraje Chytráček Band.

Úterý: Podzvičinka – dechová hudba z Bílé Třemešné, Veselá Trojka, Milan 

Peroutka a kapela Perutě, Turbo.

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

Pohádkoterapie: DUHOVÉ POHÁDKY – Daniela Fischerová
4. 4. od 13:45 hod., sálek knihovny, vstupné: zdarma

Na začátku je zahrada bezbarvá a prázdná. Pluje nad ní smutné sluníčko, 

je samo a nemá co dělat. Ale pak se začnou dít čarodějné věci... Program je 

určen pro děti od 7 let. Koná se v sálku knihovny.

Jirka a Alena Márovi: AUSTRÁLIE
12. 4. od 18:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 50 Kč

Australská projekce rodiny Márových. Objeli celý kontinent kolem dokola 

a vydali se i do horoucího středu k posvátnému rudému monolitu Uluru. 

Prožijete společně s nimi příběh plný dobrodružství, napětí a radosti. Jiří 

Mára je autorem devíti cestopisných knih a dokumentárních fi lmů z růz-

ných koutů světa. Předprodej vstupenek v oddělení pro dospělé.

Loutková scéna Klíček: JAK DOSTAL HONZA PRINCEZNU
14. 4. od 15:00 hod., sálek knihovny Slavoj, vstupné: 20 Kč, 10 Kč

Maňásková pohádka pro děti v podání divadélka Klíček. 

Věra Radoňová: TIBETSKÉ MÍSY
25. 4. od 18:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 50 Kč

Relaxační procházka s tóny, které vydávají tibetské mísy, gong, šamanský 

buben, dešťová hůl a ostatní nástroje. Nádherná hudba vás dovede ke 

klidu.

LiStOVáNí: NEJLEPŠÍ KNIHA O FAKE NEWS!!!
26. 4. od 18:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, vstupné: 120 Kč

Média, politici, sociální sítě – ze všech zdrojů se na nás neustále valí dohady 

o tom, kdo, jak a proč se nás snaží dezinformovat. Co ale často opakovaná 

spojení fake news, dezinformace a alternativní fakta zahrnují? Jak je možné, 

že fungují? Kdo a proč je vypouští? A jak se proti nim můžeme bránit? Účin-

kují: Alan Novotný a Petra Bučková. Koná se v přednáškovém sále Špýcharu 

městského muzea. Vstupenky jsou v předprodeji v knihovně Slavoj v oddě-

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

e-mail: kino.svet@tiscali.cz

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

1. 19:00
DEJ MI SVÉ JMÉNO

(15), drama/romantický, USA/koprodukční, titulky
132 min. 120 Kč

3. 19:00 PLANETA ČESKO, dokumentární, ČR, ART 81 min. 80 Kč

4.–5. 19:00 VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ, (12), komedie, ČR 92 min. 100 Kč

6. 17:30 EXPEDIČNÍ KAMERA, celovečerní promítání fi lmů, titulky 210 min. 100 Kč

8. 19:00 TÁTOVA VOLHA, komedie/drama, ČR 90 min. 120 Kč

10. 19:00 ARCHA SVĚTEL A STÍNŮ, dokumentární, ČR, ART 90 min. 110 Kč

11.–12. 19:00 SOUBOJ POHLAVÍ, (12), komedie, USA/VB, titulky 121 min. 110 Kč

13. 19:00 RUDÁ VOLAVKA, (15), thriller, USA, titulky 140 min. 110 Kč

14.–15. 15:30 SHERLOCK KOUMES, animovaný, USA/VB, dabing 90 min. 100 Kč

14.–15. 17:30 FAKJŮ PANE UČITELI  3, (12), komedie, SRN, dabing 120 min. 130 Kč

17. 19:00 KRKONOŠE, dokumentární, ČR, ART 90 min. 100 Kč

18.–19. 17:30
READY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ (ve středu ve 3D)

(12), akční/sci-fi , USA, dabing
140 min.

2D: 110 Kč

3D: 130 Kč

20. 17:30 DO VĚTRU, drama/romantický, ČR 78 min. 110 Kč

21.–22. 16:30 V HUSÍ KŮŽI, animovaný, USA/Čína, dabing 91 min. 120 Kč

21.–22. 19:00 VADÍ NEVADÍ, (15), horor, USA, titulky 103 min. 120 Kč

24. 19:00 ZTRATILI JSME STALINA, (12), komedie, VB/Fr., tit., ART 106 min. 120 Kč

25.–26. 19:00
RAMPAGE: NIČITELÉ (ve středu ve 3D)

(12), akční/sci-fi , USA, titulky, 
107 min.

2D: 120 Kč

3D: 140 Kč

27. 17:30
JO NESBØ: DOKTOR PROKTOR A VANA ČASU

rodinný/dobrodružný, Norsko/SRN, dabing
95 min. 90 Kč

28.–29. 19:00 PŘÁNÍ SMRTI, (15), akční, USA, titulky 103 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 a besedy 

pozitivní výchovy.

čtvrtek 9:30–12:00 hod.: Setkávání se zvířátky. 

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.

SETKÁVÁNÍ SE ZVÍŘÁTKY
čtvrtek, 9:30–12:00 hod., cena: 50 Kč / hod.

Seznamte se se zvířátky v kynologickém klubu 

Nový Svět a pobuďte s dětmi na čerstvém vzdu-

chu. Sraz vždy v 9:30 hod. v klubu Nový Svět (psí 

útulek za Kaufl andem, Tylova 515). Více info na

Fb @mc.zirafa.2016 či tel.: 773 292 033.

BESEDA S JANOU BARTOŇOVOU 
čtvrtek 12. 4. od 10:00 hod., vstupné: 40 Kč

Tentokrát na aktuální téma „Vyprazdňování“.

SÉRIE BESED POZITIVNÍ VÝCHOVY 
4., 18. a 27. 4., vždy od 9:30 hod., vstupné: 50 Kč

V ceně možnost hlídání dětí. Tematické rozvržení:

1. část „Rodič je zdroj“;

2. Nastavení = Pravidla = Návyky;

3. Praktická řešení: Jak ukotvit pozitivní návyky 

v sobě / co jsem dělala nejvíc špatně;

4. Jak ANO (cvičení v komunikačních dovednos-

tech). Jak doprovázet dítě ke spolupráci;

5. Celé srdce (praktikování v souvislostech);

6. Spolupráce, vstřícnost, sebevědomost, citli-

vost = pozitivní rodičovství;

7. Řešení vašich konkrétních situací podle sys-

tému Pozitivní „výchova”.

JARNÍ SÉRII BENEFIČNÍCH KONCERTŮ PRO VARHANY V HAJNICI ZAHÁJÍ 
ČESKÉ FILHARMONICKÉ KVARTETO
8. 4. od 16:00 hod., kostel sv. Mikuláše v Hajnici, vstupné: dobrovolné

Jarní sérii benefi čních koncertů konaných k podpoře fi nancování opravy varhan v kostele sv. Mikuláše 

v Hajnici zahájí v neděli 8. dubna 2018 v 16:00 hod. České fi lharmonické kvarteto složené z hráčů 

České fi lharmonie. Na programu budou díla W. A. Mozarta, A. Dvořáka, B. Smetany a dalších. 

První etapa opravy varhan byla dokončena na konci loňského roku a nyní je možné přispívat na dru-

hou etapu na transparentní účet 2801297755/2010 nebo formou adopce píšťal. Doposud bylo na 

opravu hajnických varhan zajištěno 219.040 Kč. Všem dárcům děkujeme a srdečně zveme na benefi ční 

koncert. Více na www.hajnice.kchs.cz.

MgA. Vít Havlíček, Ph.D.

TJ SOKOL LIPNICE ZVE NA SVÉ TRADIČNÍ AKCE – POCHOD KOLEM LIPNICE 
A PÁLENÍ ČARODĚJNIC
28. 4. od 13:00 hod., hřiště v Lipnici

V sobotu 28. dubna 2018 se uskuteční v Lipnici na hřišti dvě akce spojené dohromady – obě budou 

v čarodějnickém duchu. V tradiční dobu od 13:00 do 14:30 hod. startuje pochod kolem Lipnice, kde 

budou na stanovištích čarodějnice a čarodějové. Účastníci v čarodějnickém úboru budou vítáni. Večer 

proběhne pálení čarodějnic a již odpoledne po pochodu budou probíhat čarodějnické hrátky a reje. 

Občerstvení bude na hřišti zajištěno po celou dobu akcí, špekáčky k opečení na ohništi budou rovněž 

k dispozici. Akci pořádá tělovýchovná jednota s podporou města Dvůr Králové nad Labem. 

Blanka Porcalová, TJ Sokol Lipnice

Nenechte si ujít

KRKONOŠSKÝ VELETRH
27.–28. 4., 9:00–18:00 hod., UFFO Trutnov

Přes 60 vystavovatelů se zaměřením na Stavbu 

– Bydlení – Zahradu – Hobby se představí ve 

společenském centru UFFO. Nosným tématem 

letošního ročníku je „vytápění“. Na veletrhu se 

poradíte s výrobci tepelných čerpadel, kotlů, 

solárních kolektorů, podlahového topení, 

(hydro)izolace, stavebních hmot a dalšího vyba-

vení. Veletrh doprovází i přednášky pro veřej-

nost, jejich seznam naleznete na www.omnis.cz.

Program zpestří expozice Českého svazu chova-

telů s desítkami domácích zvířat včetně ukázky 

dravých ptáků. Děti se zabaví na skákacím 

hradu, při tvarování zvířátek z balónků a malo-

vání na obličej. Vše bude doprovázeno živým 

hudebním vystoupením. Občerstvení zajištěno.
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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.

NOVOPACKÝ SLAVÍČEK
4. 4., Nová Paka

Gymnázium a  SOŠPg v  Nové Pace pořádá každým rokem pěveckou sou-

těž žáků mateřských, základních, základních uměleckých a  středních škol 

s názvem Novopacký slavíček. Soutěže se účastní i žáci z pěvecké třídy Jany 

Machkové a Zdeňka Jirouska.

Koncert malých klavíristů: „NA CESTĚ KE KLAVÍRU“
5. 4. od 18:00 hod., sál školy

Nejmladší žáci od pěti do deseti let ze třídy Milady Petrášové zahrají na kon-

certě pod názvem „Na cestě ke klavíru“.

NA CESTĚ S UČITELI ZUŠ
12. 4. od 18:00 hod., sál školy

Srdečně zveme na  pořad, kde budete svědky hudebních i  nehudebních 

vystoupení učitelů školy.

Vernišáž výstavy:
PRO KAŽDÉHO NĚCO Z KERAMICKÉ DÍLNY JANY BĚLSKÉ
17. 4. od 18:00 hod., sál školy,

výstava v galerii Otto Gutfreunda potrvá 18. 4. – 14. 5.

Vernisáží výstavy brněnské architektky pod názvem „Pro každého něco 

z  keramické dílny Jany Bělské“ nás provede Ladislav Peřina, v  hudebním 

programu vystoupí Vlasta Siřišťová a Tomáš Valtera.

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

Další z pravidelných veřejných koncertů, na kterém se představí žáci hudeb-

ního oboru.

ODYSSEOVY CESTY
25. 4., pro školy od  8:30 a  10:30 hod., pro veřejnost od  17:00 hod.,

sál Hankova domu

Komponované autorské představení tanečního oboru pod vedením Olgy 

Benešové a  Terezy Rejlové, které si ke  spolupráci přizvaly žáky literárně- 

dramatického oboru pod vedením Ladislava Peřiny a hudební soubory uči-

telů Markéty Mikulkové, Stanislava Bihariho, Marka Iglo, Michala Koudelky 

a Jana Prouzy. 

Safari Park Dvůr Králové
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. 

Přednáška: SEDM LET V KAMERUNU
26. 4. od 18:00 hod., galerie Tengenenge, vstupné: zdarma

Přednáška přírodovědce Martina Mikeše o jedné z nejrozmanitějších zemí 

Afriky – Kamerunu. Ne nadarmo se tomuto státu přezdívá Afrika v malém. 

Přes 250 jazyků, tradic, kultur, poušť, savana, tropický nížinný i horský les.

EXPOZICE UMĚNÍ POD KŮŽÍ ANEB KRÁSA KOSTI
v suterénu Neumannovy vily, přístupné denně od 9:00 hod.

V úterý 13. března byla slavnostně otevřena nová expozice Umění pod kůží 

aneb krása kosti odhalující více než 330 kosterních exponátů zvířat celého 

světa. Je to největší veřejně přístupná sbírka tohoto druhu v ČR. Expozice 

nabízí ucelený průřez zoologickým systémem obratlovců. Mezi nejcennější 

exponáty patří nepochybně kostra ptakopyska podivného, tasmánského čerta 

nebo samice nosorožce Nabiré, jedné z posledních svého druhu na světě.

Loutkové divadélko Zvoneček: O ŠESTINOHÉM STRAŠIDLU
8. 4. od 16:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, vstupné: dobrovolné

Loutková pohádka pro nejmenší v podání divadélka Zvoneček.

Loutková scéna Klíček: JAK DOSTAL HONZA PRINCEZNU
14. 4. od 15:00 hod., sálek knihovny Slavoj, vstupné: 20 Kč, 10 Kč

Maňásková pohádka pro děti v podání divadélka Klíček. 

Loutkové divadélko Zvoneček: NA STŘÍBRNÉ PAVUČINĚ
22. 4. od 16:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, vstupné: dobrovolné

Loutková pohádka pro nejmenší v podání divadélka Zvoneček.

Loutkové pohádky pro děti

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: MLADÍ UMĚLCI
15. 4. – 13. 5. 2018, výstavní sál Špýcharu, vstupné: 40 Kč, 20 Kč

vernisáž se uskuteční 14. 4. od 18:00 hod.

Po krátké odmlce vystavuje skupina nezávislých umělců Colportante Artisti 

Asociali v prostorách muzea města Dvora Králové nad Labem. Ke zhlédnutí 

budou sochy, komponované objekty, fotografi e, koncepty, performance, 

digi a video arty a v neposlední řadě obrazy, ba dokonce i obrazy mluvené. 

Spojovacím tmelem mezi lidmi nejen v CAA není nějaký konkrétní styl či 

dogmatismus manifestu, ale neutuchající všelidská potřeba tvořit a vyhý-

bat se konvencím. Na vernisáži se může návštěvník těšit i na autorské čtení. 

VÝSTAVA MODELOVÉ ŽELEZNICE
27. 4. –1. 5., výstavní sál na Staré radnici, otevírací doba: 9:00–17:00 hod.,

vstupné: 40 Kč, školní třídy a osoby do 130 cm vstupné: dobrovolné 

Klub železničních modelářů při DDM Jednička zve veřejnost na tradiční jarní 

výstavu výsledků celoroční práce. Od loňska nám přibylo členů a více rukou 

je hned znát. Zaplníme expozici kompletně vlastními výtvory s  jedinou 

výjimkou, jíž je milý host – kolega Marek Trejbal z Trutnova, který přijede 

se svým velmi atraktivním kolejištěm v měřítku TT. Stejně jako loni bude 

největším exponátem modulové kolejiště s  digitálním řízením v  měřítku 

H0 inspirované naší tratí č. 030. Díky vstřícnosti městského muzea bude 

letošní výstava delší. Neváhejte přijít vyzkoušet si řízení vlakových souprav 

pomocí aplikace v  chytrém telefonu, či si vyrobit stromeček a  zasadit jej 

rovnou do kolejiště.

Přednáška: JAWA KOLEM SVĚTA II.
4. 4. od 18:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, vstupné: 90 Kč

Tři měsíce v sedle Jawy se stanem a východoněmeckou buzolou... Van Die-

menova země není ničím jiným než starobylým názvem ostrova Tasmánie, 

kterou většina moderních výprav do Austrálie neprávem míjí. Cesta „down 

under“ představuje také přejezd Velké Viktoriiny a Simpsonovy pouště a ještě 

prázdnějšího Nullarboru, tisíce a tisíce kilometrů prašného rozpáleného out-

backu, stejně jako průjezdy blahovičníkovými pralesy a horami australského 

východu. Vrcholem je objevování exotického kousku země v Jižním oceánu 

mezi Austrálií a Antarktidou. To všechno opět sólo a bez GPS, bez dronů, 

satelitních telefonů a dalších moderních zbytečností okrádajících člověka 

o hloubku prožitku. Přes 200 fotografi í, video a 2 hodiny s větrem ve tváři.

www.jawakolemsveta.cz, www.facebook.com/jawakolemsveta.

2. BAZAR KABELEK
14. 4., 13:00–17:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, vstupné: zdarma

Nenechte si ujít již druhý Bazar kabelek a  inspirativní dámské odpoledne! 

Vyberete si kabelku, něco zajímavého se dozvíte a něco dobrého ochutnáte.

LiStOVáNí: NEJLEPŠÍ KNIHA O FAKE NEWS!!!
26. 4. od 18:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, vstupné: 120 Kč

Miloše Zemana můžete přijít volit až v druhém kole! Ta zpráva byla, jak jistě 

víte, falešná, asi jako ta raketa mířící na Hawai. Média, politici, sociální sítě – 

ze všech těchto zdrojů se na nás neustále valí dohady o tom, kdo, jak a proč 

se nás snaží dezinformovat. Co často opakovaná spojení fake news, dezin-

formace a  alternativní fakta zahrnují? Jak je možné, že fungují? Kdo a  proč 

je vypouští? A  co je hlavní, jak se proti nim můžeme bránit? Účinkují: Alan 

Novotný a Petra Bučková. Vstupenky v předprodeji v Městské knihovně Slavoj.
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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

DVORSKÁ JEDNIČKA
7. 4. od 9:00 hod., 8. 4. od 9:30 hod., vstupné: 50 Kč

Srdečně zveme všechny milovníky tance na 14. 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. Bližší informace u S. Černotové.

Výstava dětských prací v DDM Jednička:
VODA JAKO ŽIVOT, A PROTO JI NEZNEČIŠŤUJME
16.–19. 4., otevřeno 9:00–11:30 a 12:30–14:30 hod., vstupné: 5 Kč

Výstava dětských výtvarných prací, které byly zaslány do soutěže vyhlášené 

ke Dni Země 2018. Autoři prací jsou děti z nejen z Královédvorska. Bližší 

informace u A. Huškové.

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 11. ROČNÍKU 
STŘÍBRNÉ ZEMĚKOULE
18. 4. od 9:30 hod., DDM Jednička

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

jejímž cílem je motivovat ke třídění odpadu. V našem případě hliníkových 

obalů od potravin a nápojů, se kterými se setkáváme v každodenním životě. 

Slavnostní vyhlášení výsledků 11. ročníku se uskuteční v DDM Jednička za 

účasti zástupců soutěžních kolektivů. Bližší informace u A. Huškové.

ČARODĚJNICKÉ TVOŘENÍ + REJ ČARODĚJNIC
27. 4., 16:30–19:30 hod., cena: 35 Kč, přihlášky nejpozději do 20. 4.

Zveme všechny holky a kluky od 5 let na čarodějnické tvoření. Nalíčíme vás 

jako opravdové čarodějnice a mezi tím si budete moci ještě něco čaroděj-

ného vyrobit z papíru. Následně se přesuneme do tělocvičny, kde jako divoké 

čarodějnice a čarodějové podlehneme magické hudbě a vžijeme se do doby 

dávno minulé. S sebou oblečení na čarodějnici a dobrovolně můžete vyrobit 

nějaký kouzelný pamlsek. Bližší informace u L. Pospíšilové.

NOC NA HVĚZDÁRNĚ
21.–22. 4., 17:00–12:00 hod., cena: 400 Kč, přihlášky nejpozději do 13. 4.

Jednička připravila pro děti od 8 let další noc na hvězdárně v Úpici. Až do 

pozdních večerních hodin je připraven pestrý program. V pátek večer 

i v sobotu dopoledne nás čeká poutavé vyprávění a promítání pracovníků 

hvězdárny, které nám umožní nahlédnout do tajů astronomie a seznámit se 

s prací astronoma. Nebude chybět prohlídka budovy a technického vybavení 

hvězdárny. Za příznivého počasí nás čeká pozorování objektů noční oblohy 

velkými hvězdářskými dalekohledy. Bližší informace a přihlášky u V. Málkové.

Připravujeme na květen:
5. 5.: Otevírání turistické sezony na Zvičině; 10. 5.: Vyrábění ke dni matek;

12. 5.: Primahrátky v Jedničce – 8. ročník velké zábavní akce;

26. 5.: Turnaj špuntů. Další informace najdete na www.ddm1.cz.

Přijďte fandit na fotbal
Muži A – divize:

neděle 1. 4., 16:30 hod. Turnov (venku)

středa 4. 4., 16:30 hod. Kolín (venku)

neděle 8. 4., 16:30 hod. Mšeno (domácí zápas)

sobota 14. 4., 17:00 hod. Trutnov (venku)

neděle 22. 4., 17:00 hod. Brandýs (domácí zápas)

neděle 29. 4., 17:00 hod. Čáslav (venku)

Muži B – krajská I. B třída:

sobota 7. 4., 16:30 hod. Nepolisy (venku)

neděle 15. 4., 10:30 hod. Smiřice (domácí zápas)

sobota 21. 4., 17:00 hod. Lokomotiva HK (venku)

sobota 28. 4., 10:30 hod. Nová Paka (domácí zápas)

Královská věnná města
Hradec Králové
NIGHT RUN A AVON BĚH, 28. 4., www.night-run.cz;

GRAND PRIX HRADEC KRÁLOVÉ 2018, 28.–29. 4., www.karatecup.com.

Jaroměř
OTEVÍRÁNÍ PEVNOSTI JOSEFOV 2018, 7. 4., www.pevnostjosefov.cz;

POCHOD OKOLO JAROMĚŘE, 21. 4., tjsokoljaromer.webnode.cz;

JOSEFOVSKÉ ČAROVÁNÍ ANEBO OSLAVA JARA + VESNA – KONCERT, 

30. 4., www.pevnostjosefov.cz.

Trutnov
LOV VELIKONOČNÍCH VAJÍČEK, 1. 4., www.camp-dolce.cz.

Nový Bydžov
ČARODĚJNICE V MEKCE, 30. 4., www.novybydzov.cz.

Vysoké Mýto
DEN ZEMĚ, 25. 4., www.vysoke-myto.cz. 

Chrudim
OTEVŘENÍ TURISTICKÉ SEZONY V MUZEU BAROKNÍCH SOCH,

1. 4., www.chrudimsobe.cz.

Více informací naleznete v kalendáriu na stránkách www.vennamesta.cz.
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Královédvorská stopa na zimních olympijských hrách v Pchjongčchangu

Ještě jí není ani dvaadvacet let 

a  už má za  sebou svou první 

zimní olympiádu. Rychlobrus-

lařka NIKOLA ZDRÁHALOVÁ 

ze Dvora Králové nad Labem, 

reprezentační kolegyně 

a kamarádka několikanásobné 

olympijské medailistky Mar-

tiny Sáblíkové, absolvovala 

v  Pchjongčchangu náročný 

program rozložený do  celých 

dvou týdnů a  představila 

se hned ve  čtyřech závo-

dech: na  3000 m (15. místo), 

na  1500 m (11.), na  1000 m 

(19.) a v závodě s hromadným startem (8.).

Máte za  sebou účast na  prvních zimních olym-

pijských hrách. Jak byste je zhodnotila? 

Vzhledem k tomu, že to byla moje první olym-

piáda a  nezažila jsem žádnou jinou, tak to pro 

mě bylo neuvěřitelné a splnilo to všechna moje 

očekávání. Ano, možná tam sice ze začátku 

byl nějaký problém s  dopravou, ale během 

dvou dnů bylo už všechno v  pořádku. Měli to 

opravdu hezky zorganizované. A  co se týče 

atmosféry... Přála bych každému sportovci, aby 

se na olympiádu mohl dostat, protože to je něco 

nezapomenutelného.

Co říkáte na vaše výsledky?

Myslím si, že to je hodně vydařené. Já sama jsem 

hodně spokojená a  8., 11., 15. a  19. místo byla 

nad moje očekávání.

Měla jste čas jít se podívat na  jiné české spor-

tovce v akci? 

Abych pravdu řekla, moc času nebylo. Chtěla 

jsem se jet sice podívat do  druhé vesnice 

na lyžařské disciplíny, ale čekal mě ještě předpo-

slední den olympiády start. Nešlo tak mezi dva 

tréninky naplánovat cestu do hor. Byla jsem se 

alespoň podívat na hokeji. Bez toho by to nešlo. 

Je to moje srdeční záležitost a chtěla jsem hoke-

jisty také podpořit, když i  oni se přišli podívat 

na mé závody.

Co považujete za  svůj největší zážitek 

z Pchjongčchangu? 

O  můj největší zážitek se postarala Martina 

(Sáblíková – pozn. red.). Ukázala nejen mně, ale 

i světu, že je to sportovec tělem i duší. Po všech 

těch zdravotních problémech získala na  pětce 

stříbrnou medaili, a to je něco úžasného. Samo-

zřejmě ale nemohu zapomenout na svojí olym-

pijskou deku, co jsem si mohla odvézt z vesnice. 

Chtěla jsem ji mít doma a teď ji tam prostě mám.

Už víte, jak budete po sezoně relaxovat?

To ještě nevím, ale určitě to bude s rodinou :).

Miroslava Kameníková

Na snímku Nikola Zdráhalová s reprezentační kolegyní 

Martinou Sáblíkovou a trenérem Petrem Novákem.  

Foto: archiv Nikoly Zdráhalové

„O můj největší zážitek se postarala Martina,“ říká Nikola Zdráhalová

Novou starostkou královédvorského Sokola se stala Jitka Karešová 
Sokol Dvůr Králové nad Labem měl v  pátek 

23. února 2018 valnou hromadu. Přítomné uví-

tala jednatelka A. Motalová. V úvodu se předsta-

vili cvičenci sletové skladby Cirkus, oddíl tram-

polín, družstvo gymnastek Team Gym, které 

v  lednu vyhrálo přebor České obce sokolské, 

a cvičenky ze sletové skladby Cesty. 

Potom byli odměněni sportovci, reprezentanti 

Sokola. Přítomní zatleskali více než šedesátce 

mladých sportovců, kteří svými výkony přispěli 

v loňském roce k šíření dobrého jména naší jed-

noty. 

Přítomní vyslechli zprávy vzdělavatelky P.  Špa-

tenkové, náčelnice J. Karešové, hospodářky 

S. Lokvencové a  také zprávu revizní komise, 

kterou přednesla A. Nováková. 

Došlo také na volbu nové starostky a náčelnice. 

Novou starostkou královédvorské jednoty se 

stala Jitka Karešová a náčelnicí Lucie Fišerová. 

Ve  středu 28. února 2018 přišla do  sokolovny 

na  besedu se sokolíky účastnice olympiády 

v  Koreji a  dlouholetá odchovankyně Sokola, 

běžkyně na  lyžích Karolína Grohová. Setkání 

s  Karolínou bylo milé a  doslova rodinné. Kája 

vzpomínala na  svoje sportovní začátky, které 

prožívala právě v  naší sokolovně, vyprávěla 

zážitky z  olympiády, odpovídala na  otázky. 

Velké poděkování za  zprostředkování tohoto 

krásného setkání patří Janu Holanovi. Beseda je 

zachycena na videu a můžete ji nalézt na webu 

Královédvorsko.cz. 

Dne 3. března se zúčastnili gymnastky a  gym-

nasté okresního přeboru ve  sportovní gym-

nastice, který se konal v Trutnově. Chlapcům se 

podařilo vybojovat dvě stříbrné – Ondřej Schei-

ber a Jonáš Dušek – a dvě bronzové medaile – 

Jakub Grus a František Šturm.

Všem bývalým táborníkům na  Ježkově ozna-

mujeme smutnou zprávu, že v neděli 25. února 

2018 zemřela ve  věku 89 let dlouholetá tábo-

rová kuchařka Dana Černohousová. Všichni, kdo 

jste Danu znali a  měli ji rádi, vzpomeňte na  ni 

spolu s námi!

Mgr. Pavlína Špatenková

vzdělavatelka TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Běžkyně na lyžích KAROLÍNA 

GROHOVÁ, královédvorská 

rodačka, závodila v  únoru 

již na  své druhé zimní olym-

piádě. V  Pchjongčchangu 

startovala ve  dvou závodech 

a  svým výkonem přispěla 

ve štafetě žen na čtyřikrát pět 

kilometrů k 11. místu. 

Před čtyřmi lety jste závo-

dila na  zimních olympijských 

hrách v  Soči, nyní v  Pchjong-

čchangu. Jak moc se tyto hry 

podle vás lišily?

Těžko se to srovnává, obě 

olympiády měly překrásnou atmosféru. V  Soči 

nás obklopovaly nádherné horské štíty Kavkazu 

a spousty sněhu. V Koreji přírodní sníh nebyl, ale 

teploty často padaly až na -12 °C.

Jak byste uplynulou olympiádu zhodnotila?

Výsledky jsem si přála lepší, ale snažila jsem se 

ze všech sil, určitě mám stále co zlepšovat. Orga-

nizačně to měli Korejci perfektně zvládnuté. 

Obdivovala jsem dobrovolníky, kteří vydrželi 

s úsměvem celé dny na mrazu.

Měla jste čas jít se podívat na  jiné české spor-

tovce v akci?

Byla jsem fandit pouze na závodech v běžeckém 

lyžování, když jsem zrovna nestartovala, jinak 

jsem dvoufázově trénovala, takže moc času 

nezbývalo. 

Co považujete za svůj největší zážitek na letoš-

ních zimních hrách?

Těšilo mě, že jsem součástí českého olympij-

ského týmu. Největší radost mi udělaly nádherné 

výkony kamarádů Michala Krčmáře, Káji Erba-

nové, Evičky Samkové i  Verči Vítkové a také našich 

běžců, zejména Martina Jakše, Aleše Razýma. 

Další velký zážitek po mě byla návštěva Českého 

domu, kde byla příjemná atmosféra a ještě se mi 

moc líbilo na písečné pláži u Japonského moře.

Už víte, jak budete po sezoně relaxovat?

Jedu na dovolenou na Island na skialpy (Karolína 

Grohová je pětinásobnou mistryní ČR ve  skialpi-

nismu a medailistkou z mistrovství světa v kate-

gorii kadetek a juniorek – pozn. red.), pak ještě 

do Alp a zároveň musím dohánět školu. 

Miroslava Kameníková

Foto: archiv Karolíny Grohové

Karolínu Grohovou těší, že byla součástí českého olympijského týmu
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