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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., náměstí T. G. Masaryka

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

vat i soutěžit, TS Attitude, Angeles Dance Group – královédvorské taneční 

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

rocková kapela z  Bašnice, Vaťák, lampionový průvod, ohňostroj, čaroděj-

nická zábava – hraje Chytráček Band.

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

Milan Peroutka a kapela Perutě, Turbo.

449. koncert KPH:
BARBORA MOCHOWA & KVINTESENCE QUARTET
10. 5. 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. Koná se jako náhrada 

za zrušený březnový koncert, který se neuskutečnil pro nemoc interpretky.

Hra v předplatném – řada B pro mladého diváka:
MILENA MÁ PROBLÉM
15. 5. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 240 Kč, 220 Kč, 200 Kč

Hravé, dravé, ale i vážné a především vtipné představení. Všem ženám před 

svatbou, po svatbě, s dětmi i bez nich. Všem mužům (těm, co doma uklízí, 

i  těm, co neuklízí...). Zkrátka všem, co se chtějí pobavit nad pravdivostí 

života. Hraje: Šárka Vaculíková.

Akademie ZŠ a MŠ Bílá Třemešná:
„O BĚTUŠCE A NEŠŤASTNÉM PRINCI“
17. 5. od 8:30, 10:00 a 17:00 hod., sál Hankova domu

vstupné: 80 Kč (dospělí), 40 Kč (děti)

Co všechno může způsobit sudba jedné zlomyslné sudičky? Podaří se králi 

a jeho rádci najít někoho, kdo nešťastnému princi pomůže? A dokáže to 

Bětuška, dcera královské kuchařky? Tak na všechny tyto otázky vám odpoví 

představení, které připravili žáci ZŠ a MŠ Bílá Třemešná.

ČIPERKOVÉ
20. 5. od 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 130 Kč

Nejpopulárnější dětská pěvecká skupina v České republice. Čiperkové – to 

je bezva parta, která ráda zpívá a tancuje. Jejich videoklipy na YouTube mají 

zhlédnutí v milionech. Pořad i pro ty nejmenší diváky.

6. ROČNÍK TANEČNÍ SHOW TS ATTITUDE DKNL
25. 5. od 9:30 a 18:00 hod., sál Hankova domu

Návštěvníci se mohou těšit na  taneční ukázky celoroční práce taneční 

skupiny Attitude Dvůr Králové nad Labem ve  stylech street dance, break 

dance a pole dance. Představí se tanečníci a tanečnice ve věku od 3 let až 

po dospělé.

CIRKUS BUDE
26. 5. od 15:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 120 Kč, 80 Kč

Představení artistické skupiny Mistral nabídne odvážná vystoupení akro-

batů, fakíra, který se nebojí ohně ani ostrých střepů, chybět nebude kou-

zelník či klaun, který pobaví nejen děti. Celé představení bude završeno 

ohnivou show.

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

Na Jarním koncertu zazpívá pěvecký sbor Záboj „na lidovú notečku“ úpravy 

lidových písní. Jako host vystoupí dětský folklorní taneční a hudební soubor 

Zhor Trutnov, který dokreslí atmosféru lidových písní.

Hra v předplatném: VŠE O MUŽÍCH
31. 5. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 380 Kč, 360 Kč

Legendární tragikomedie Studia Dva Praha pro tři herce ve dvanácti rolích.

Čtyři odlišné pohledy na muže, jak sami sebe vidí, za co se nestydí i stydí... 

Tragikomedie o  mužích pro ženy, aby je opět nepochopily. Hrají: Maroš 

Kramár, Filip Blažek a Michal Slaný.

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

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

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. 

Zde jest malá ochutnávka: „Toska pádla ptakopysk fysické halucinace čelit 

pokušení falšovat dějiny na  ve  fraku usa prázdný plyn nezarazitelná fl uk-

tuace vměšování se do  věcí lhostejnosti proklátý rozum a  sláva věčná. – 

Wilfried Fischke“. Spojovacím tmelem mezi lidmi nejen v CAA není nějaký 

konkrétní styl či dogmatismus manifestu, ale neutuchající všelidská potřeba 

tvořit a vyhýbat se konvencím.

Výstava: JIŘÍ VAVŘINA – OBRAZY
4. 5. – 3. 6., výstavní sál ve Staré radnici, otevírací doba: út–pá 

9:00–12:00 hod., 13:00–16:00 hod., so–ne 13:00–16:00 hod.

vstupné: 30 Kč, 15 Kč

Jiří Vavřina se narodil 4. listopadu 1944 v Pardubicích, malíř a grafi k od roku 

1975 v Hradci Králové. V letech 1961–1965 studoval na prestižní brněnské 

Škole uměleckých řemesel (dnes Škola umění, designu a  restaurování). 

Pojem řemeslo, vyslovovaný dnes v souvislosti s uměním, má často pejo-

rativní význam. Omyl je to o to větší, oč je častější. Jiří Vavřina prokazuje, že 

je profesně vybaven na vysoké úrovni, a to jak školením, tak mnohaletou 

zkušeností. Obdivuje a  ovládá klasické techniky, jimiž pracovali staří mis-

tři baroka a renesance. Techniky, dnes tak málo užívané pro svou pracnost 

a náročnost, tak málo korespondují s povrchní uspěchaností našeho života, 

jíž často k vlastní škodě podléháme. Hektický spěch každodennosti nechává 

Jiřího Vavřinu v bohorovném klidu a při práci na obraze se drží tvrdohlavě 

vlastního přesvědčení, zůstává stále bytostně svůj, originální a zřetelně roz-

poznatelný.

XIV. ročník festivalu muzejních nocí 2018:
PRVOREPUBLIKOVÁ MUZEJNÍ NOC
26. 5.,19:00–23:00 hod., městské muzeum, vstupné: 10 Kč

Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem se jako každoročně zapojí 

do festivalu muzejních nocí a nabídne prohlídku expozic s bohatým dopro-

vodným programem. Letošní muzejní nocí se vrátíme do  období první 

republiky. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet tehdejší módu, naučit se 

dobové tance a samozřejmě si prohlédnout muzeum v netradičním čase.
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Kino Svět www.kino-svet.cz nebo tel.: 499 320 403

e-mail: kino.svet@tiscali.cz

2.–3. 19:00
DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA

(12), romantický/komedie, ČR
89 min. 130 Kč

4. 19:00
ZÁHADNÁ A DRSNÁ NAMIBIE – MOTANI

fotografi cko-fi lmová projekce Kateřiny a Miloše Motani
100 Kč

5.–6. 17:30
AVENGERS: INFINITY WAR (v sobotu ve 3D)

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

2D: 130 Kč

3D: 150 Kč

9.–10. 19:00 DEN CO DEN, (12), romantický, USA, titulky 95 min. 110 Kč

11. 19:00
SCREAM FOR ME SARAJEVO

dokumentární/hudební, VB/Bosna a Hercegovina, titulky
140 min. 150 Kč

12.–13. 16:30 COCO, animovaný, USA, dabing 105 min. 100 Kč

12.–13. 19:00 TICHÉ MÍSTO, (12), horor/thriller, USA, titulky 90 min. 120 Kč

15. 19:00 HASTRMAN, (12), romantický/thriller, ČR, ART 100 min. 110 Kč

16.–17. 19:00 AŽ NA DNO, (12), drama, koprodukce USA, titulky 111 min. 110 Kč

18. 19:00 KAZIŠUCI, (15), komedie, USA, titulky 102 min. 110 Kč

19.–20. 16:30 HLEDÁ SE PRINCEZNA, animovaný, Ukrajina, dabing 85 min. 110 Kč

19.–20. 19:00 JAK NAPÁLIT BANKU, (12), komedie/krimi, SRN, dabing 96 min. 120 Kč

22. 19:00 MĚSÍC JUPITERA, (12), drama, Maďarsko, titulky, ART 123 min. 80 Kč

23.–24. 19:00 POMSTA, (18), akční/thriller, Francie, titulky 108 min. 100 Kč

25. 16:30 KRÁLÍČEK PETR, animovaný, USA, dabing 95 min. 100 Kč

25. 19:00 BUFO ALVARIUS, (18), dokumentární, ČR, titulky 84 min. 110 Kč

26.–27. 17:30
SOLO: STAR WARS STORY (v sobotu ve 3D)

akční/dobrodružný, USA, dabing
135 min.

2D: 130 Kč

3D: 150 Kč

29. 19:00 BOHU ŽEL, dokument, ČR, titulky, ART 86 min. 80 Kč

30.–31. 17:30 PŮLNOČNÍ LÁSKA, romantický/drama, USA, dabing 91 min. 110 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; 

středa 9:00–12:00 hod.: Volná herna a besedy 

pozitivní výchovy,

18:00–19:00 hod: Těhotenské cvičení;

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

pátek 9:30–12:00 hod.: Volná herna,

18:00–19:00 hod: Těhotenské cvičení;

neděle 18:00–19:00 hod: Těhotenské cvičení.

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.

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ
každou středu, pátek a neděli,

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.

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

Seznamte se každý čtvrtek se zvířátky v kyno-

logickém klubu Nový Svět a pobuďte s dětmi 

na čerstvém vzduchu. 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.

PEČEME S LÁSKOU 
středa 9. 5. od 10:00 hod., vstupné: 40 Kč

Aneb Máj je lásky čas. Budeme péct a zdobit 

bábovičky za podpory Hera máslová. Přijďte, 

ochutnejte a tvořte s námi.

BESEDA S JANOU BARTOŇOVOU 
čtvrtek 17. 5. od 10:00 hod., vstupné: 40 Kč

Tentokrát na aktuální téma „Soběstačnost“.

3. KRÁLOVÉHRADECKÝ MASTER 2018 
V ELEKTRONICKÝCH ŠIPKÁCH
12. 5. od 9:00 hod., Hankův dům, více na webu: www.navrchol.cz/sipky

V sobotu 12. května se v královédvorském Hankově domě uskuteční kraj-

ský podnik sezony 2018 v elektronických šipkách. Odehraje se tu třetí z pěti 

letošních Masterů, které jsou pro krajské i republikové žebříčky bodově 

zvýhodněny. Program akce je tradičně nabitý soutěžemi různých druhů. 

Vše odstartují dámy, které nastoupí do závěrečných bojů o medaile v ligové 

soutěži družstev Královéhradecka. Poté přijdou na řadu také pánové, kte-

rým vypukne turnaj TOP, do něhož nastoupí 16 nejúspěšnějších hráčů 

Nenechte si ujít

Přijďte fandit na fotbal
Muži A – divize:

neděle 6. 5., 17:00 hod. Pardubice B (domácí zápas)

sobota 12. 5., 17:00 hod. Kratonohy (venku)

neděle 20. 5., 17:00 hod. Živanice (domácí zápas)

sobota 26. 5., 10:15 hod. Vykáň (venku)

Muži B – krajská I. B třída:

sobota 5. 5., 17:00 hod. Skřivany (venku)

úterý 8. 5., 17:00 hod.  Miletín (venku)

neděle 13. 5., 10:30 hod. Rudník (domácí zápas)

neděle 20. 5., 17:00 hod. Železnice (venku)

sobota 26. 5., 17:00 hod. Nemyčeves (domácí zápas)

KONCERTY KRÁLOVÉDVORSKÉHO CHRÁMOVÉHO 
SBORU A ORCHESTRU NA NOCI KOSTELŮ
25. 5. od 18:00 hod. v kostele v hospitálu v Kuksu

od 21:00 hod. v kostele Církve čs. husitské ve Dvoře Králové nad Labem

Noc kostelů se v letošním roce uskuteční v pátek 25. května a tradičně se 

jí zúčastní i Královédvorský chrámový sbor. Společně s Královédvorským 

chrámovým orchestrem půjde nejprve o koncert v Kuksu. Toto vystoupení 

je rozděleno do dvou částí – první část od 18:00 hod. v kostele Nejsvětější 

Trojice a druhá pak následuje po komentované prohlídce kostela v hrobce. 

Další vystoupení bude od 21:00 hod. ve Dvoře Králové v kostele Církve čes-

koslovenské husitské. Na programu těchto koncertů bude známé Händelovo 

Alleluja a další díla duchovní hudby 18. a 19. století. Více na www.kchs.cz.

MgA. Vít Havlíček, Ph.D.

východních Čech současnosti. Dále bude spuštěn také TOP turnaj žen, a to za 

účasti osmičky aktuálně nejlepších hráček kraje. V 9:30 hod. dostanou pro-

stor děti, potažmo mládež, které čekají minimálně dva individuální turnaje. 

A to není vše. Po poledni přijde čas na individuální turnaje, tzv. nominační 

Mastery, ke kterým nastoupí dospělí. Všechny soutěže, vyjma turnajů TOP, 

jsou otevřené, a to znamená, že zapojit se mohou i neregistrovaní hráči. 

Akce se koná za fi nanční podpory města Dvůr Králové nad Labem.

Ondřej Vylíčil, TJ UŠO Královéhradecko sever
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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

OTEVÍRÁNÍ TURISTICKÉ SEZONY NA ZVIČINĚ
5. 5., louka u Raisovy chaty na Zvičině

Přijďte se sdružením Podzvičinsko a DDM Jednička opět zahájit na Zvičinu 

letní turistickou sezonu. Na louce za Raisovou chatou a u kostela pro vás 

budou připravena zábavná stanoviště, hry a soutěže o drobné ceny a další 

zábavní aktivity. Bližší informace u S. Černotové.

VYRÁBĚNÍ KE DNI MATEK
9. 5., 17:30–19:00 hod., vstupné: 35 Kč, přihlášky do 2. 5.

DDM Jednička pořádá k příležitosti Dne matek tematické vyrábění. Pokud 

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

kem, neváhej a přijď k nám do Jedničky! Akce je určena pro děti od 7 let. 

Bližší informace u V. Málkové.

PRIMA HRÁTKY V JEDNIČCE
12. 5., 14:30–18:00 hod., DDM Jednička

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 také spoustu novinek. Určitě si „Primahrátky“ nenechte 

ujít! Akce se uskuteční za fi nanční podpory Královéhradeckého kraje. Bližší 

informace u S. Černotové.

OKRESNÍ KOLO DOPRAVNÍ SOUTĚŽE
17. 5., 8:00–13:00 hod., přihlášky nejpozději do 8. 5.

DDM Jednička ve spolupráci s Besipem, Dopravním inspektorátem Policie 

ČR Trutnov, Městskou policií ve Dvoře Králové nad Labem, zdravotnickou 

školou Trutnov, autoškolou Neumann a žáky ze Střední školy informatiky

a služeb pořádá tradiční okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů 

pro ZŠ. Cílem je podněcovat a zvyšovat zájem žáků o dopravní výchovu, 

získat dobré řidičské návyky a možnost naučit se dobře a bezpečně jezdit 

na kole. Soutěž se skládá z písemného testu pravidel provozu na pozem-

ních komunikacích, jízdy po dětském dopravním hřišti a poslední disciplí-

nou je poskytování první pomoci. Soutěž má 3 kategorie: I. kategorie rok 

narození 2008–2006 (2 dívky + 2 chlapci), II. kategorie žáci rok narození 

2006–2002 (2 dívky + 2 chlapci), III. kategorie žáci ZŠ a PrŠ 4.–9. tříd, čtyř-

členná družstva (minimálně 1 dívka). Drobná odměna pro každého účast-

níka + družstva na prvních třech místech v každé kategorii obdrží diplomy 

a věcné ceny. Vítězné družstvo z  I. a  II. kategorie postupuje do krajského 

kola DSC. Bližší informace u L. Pospíšilové.

TAJNÝ VÝLET II
26. 5., cena: 615 Kč, přihlášky nejpozději do 11. 5.

Chystáme pro vás další z Rodinných výprav. Po vydařené minulé akci s uta-

jeným programem a  cíli na  Novopacku a  Jičínsku se tentokrát vydáme 

trochu jiným směrem. Čeká vás objevování méně známých míst v pískov-

cových skalách, včetně jedné trochu utajené zříceniny kostela, zajímavá 

vyhlídka, neznámé venkovské muzeum... Oproti našemu prvnímu letoš-

nímu tajnému výletu budeme více chodit, ale žádné vysilující a krkolomné 

túry vás nečekají. Naším cílem je především nabídnout zajímavé zážitky 

a poznání – malým i velkým. Věříme, že vás i tentokrát něčím příjemně pře-

kvapíme. Jako vždy bude čas i na oběd a posezení u kávy. Vzbudili jsme 

alespoň trochu vaší zvědavosti? Tak se tedy přihlaste do 11. 5. a pojeďte 

s námi! S sebou občerstvení na celý den, drobné kapesné, kopii průkazu 

pojištěnce. Bližší informace a přihlášky u V. Jiřičky.

TURNAJ ŠPUNTŮ
26. 5., 8:15–14:30 hod., cena: 80 Kč/100 Kč, přihlášky nejpozději do 18. 5.

Jednička připravila pro nejmenší šachisty – předškoláky a  žáky ZŠ další 

ročník šachového turnaje. Startovné pro přihlášené v termínu je 80 Kč, pro 

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

ději do 18. 5. 2018. Bližší informace u V. Málkové.

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

HELICOPTER SHOW, 11.–12. 5., www.helicoptershow.cz;

NA JEDNOM BŘEHU – 16. ROČNÍK WORLD MUSIC FESTIVALU, 

25.–26. 5., www.najednombrehu.cz.

Jaroměř
DOTKNI SE PŘÍRODY – VČELY – INTERAKTIVNÍ VÝSTAVA O VČELÁCH, 

DO 5. 6., muzeumjaromer.cz;

ZMATENÉ PENÍZE – INTERAKTIVNÍ NUMIZMATICKÁ VÝSTAVA,

DO 1. 6., muzeumjaromer.cz.

Trutnov
UŽ HO NESOU! – MĚSTSKÉ DRAČÍ SLAVNOSTI, 4.–5. 5.,

www.trutnovmestodraka.cz;

14. TRUTNOVSKÉ VINAŘSKÉ SLAVNOSTI, 26. 5., www.vinaritrutnov.cz.

Nový Bydžov
MÁJOVÉ DOSTAVENÍČKO NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ, 1. 5., 

www.novybydzov.cz;

POCHOD NA HRÁDEK, 5. 5., www.klicperka.cz;

NOTA BENE – FESTIVAL PĚVECKÝ SBORŮ, 12. 5., www.novybydzov.cz;

KARLOVA JÍZDA – CYKLOTURISTICKÁ AKCE, 19. 5., www.karlovka.cz;

ZUŠ OPEN 2018, 24. 5., www.zus.novybydzov.cz;

MEKKAMEN 2018, 26. 5., www.novybydzov.cz.

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

Připravujeme na červen:

DĚTSKÝ DEN
1. 6., 8:30–12:00 hod., Tyršovo koupaliště (při nepřízni počasí na zimním 

stadionu)

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

pení a dalších zábavních aktivit. Pro děti pořádá DDM Jednička ve spolu-

práci s městem Dvůr Králové nad Labem. Bližší informace u S. Černotové.

ZÁVĚREČNÁ AKADEMIE V JEDNIČCE
1. 6. od 16:00 hod.

K příležitosti ukončení činnosti zájmových kroužků v tomto školním roce 

chystá Jednička závěrečnou Akademii. Přijďte se podívat, co se děti za celý 

rok v Jedničce naučily, a podpořte je tak v dalších aktivitách a smysluplném 

trávení volného času. Bližší informace u A. Huškové. 

4. 6.: Okresní kolo poznávání přírodnin;

6. 6.: Sportovní hry pro MŠ;

9. 6.: Pohádkové putování – XVII. ročník turistického pochodu.

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

KURZ MS WORD
2.–23. 5., vždy ve středu 9:00–11:00 hod., kurzovné: 100 Kč

Úpravy textu, formátování dokumentu, číslování stránek, seznam obrázků, 

pevné mezery atd. Koná se vždy ve středu od 9:00 do 11:00 hod., kurzovné 

100 Kč. Počet míst omezen. Rezervace proti platbě přímo v knihovně v hudeb-

ním oddělení. Více informací na tel. číslech 499 320 157 a 721 390 348.

Eva Malovaná: KURZ KLASICKÉ JÓGY
2. 5. – 30. 6., každý pátek 9:00–10:30 a 16:00–17:30 hod., sálek knihovny

Devadesátiminutové lekce zahrnují z počátku prohřátí, posílení, protažení 

a  plný jógový dech, dále jednoduché pozice těla přizpůsobené vašim 

možnostem. Určeno pro začátečníky a  mírně pokročilé. Koná se v  sálku 

knihovny každý pátek od 9:00 do 10:30 a od 16:00 do 17:30 hod. Více infor-

mací na www.joga.wz.cz nebo na e-mailu: malovana@centrum.cz.

Pohádkoterapie: O PRINCEZNĚ ŽOFINCE, KTERÁ 
HLEDALA SVOJI MAMINKU
18. 5. od 13:30 hod., sálek knihovny, vstupné: zdarma

O  přízeň a  lásku princezny Žofi nky se budou ucházet hned tři maminky. 

A že to nebudou mít jednoduché, se dozvíte z našeho pravidelného odpo-

ledního předčítání. Program je pro děti od 7 let, koná se v sálku knihovny.
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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.

BALADA O NÁMOŘNÍKOVI, 9. 5. od 19:00 hod., sál školy

Známé dílo „Balada o námořníkovi“ od Jiřího Wolkera zpracované jako kom-

ponované představení literárně-dramatického oboru ve spolupráci s taneč-

ním a hudebním oborem.

VÝLET HUDEBNÍHO OBORU DO PRAHY, 14. 5., Praha

Paní učitelka Lenka Jiranová pořádá pro žáky z  hudebního oboru výlet 

do Prahy. Navštíví České muzeum hudby – zážitkový polyestetický program 

„Baroko na  vlastní kůži“ pro starší žáky a  umělecko-tvůrčí dílnu „Hudba 

a pohádka“ určenou pro mladší žáky. Odpoledne je čeká komentovaná pro-

hlídka budovy Národního divadla.

TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
14.–18. 5., 13:00–17:00 hod., více informací najdete na: www.zusdk.cz

V rámci týdne otevřených dveří bude probíhat přijímání žáků na školní rok 

2018/2019. Těšíme se na vás v čase od 13:00 do 17:00 hod.

HRAJE CELÁ RODINA, 15. 5. od 18:00 hod., sál školy

Na koncertě „Hraje celá rodina“ zahrají žáci naší ZUŠ se svými rodiči, praro-

diči, tetami... a dalšími příbuznými.

Výstava:
PRO KAŽDÉHO NĚCO Z KERAMICKÉ DÍLNY JANY BĚLSKÉ
Do 14. 5., galerie Otto Gutfreunda

Výstavu keramických děl brněnské architektky Jany Bělské můžete v galerii 

Otto Gutfreunda navštívit do pondělí 14. května.

Vernisáž výstavy: MIXMEDIA
17. 5. od 18:00 hod., sál školy, výstava v galerii O. Gutfreunda do 15. 6.

Zahájení výstavy výběru z prací studentů kurzu Jindry Vikové 2017 z Kera-

mického studia Jarmily Tyrnerové v Kohoutově s názvem „Mixmedia“. Slo-

vem provede Ladislav Peřina a v hudebním programu vystoupí Milada Pet-

rášová a Libuše Flečková. Výstava v galerii Otto Gutfreunda se uskuteční od 

18. května do 15. června 2018.

Představení literárně-dramatického oboru: CESTA HISTORIÍ
23. 5. od 19:00 hod., sál školy

Literárně-dramatický obor se představí s  ročníkovou prací v  autorském 

výstupu „Cesta člověka historií“ a  nejmladší skupina připravila námět 

Dušana Tarangela „O zapomnětlivém Martinovi“.

ZUŠ OPEN 2018
24. 5., 14:00–17:00 hod., více informací na: www.zusdk.cz

Druhého ročníku celorepublikové akce ZUŠ Open 2018 se zúčastní i naše 

škola. Ve 14:00 hod. zahájíme akci průvodem městem, který povede Crazy 

Band společně s tanečním a výtvarným oborem. Průvod půjde přes stano-

viště, kde budou vystupovat žáci a soubory školy. Vystoupení se uskuteční 

na  náměstí, v  kostele Českobratrské církve evangelické (vedle gymnázia), 

na náměstí Václava Hanky, v Pasáži 80 „Na dvorečku“, v sále Špýcharu měst-

ského muzea. Od 14:00 do 17:00 hod. se na vás budou těšit na všech stano-

vištích nejen soubory, ale i naši sólisté. Bližší informace budou zveřejněny 

na stránkách školy www.zusdk.cz.

NOC KOSTELŮ, 25. 5. od 18:10 hod., kostel sv. Anny v Žirči

Spojené orchestry „Hravé smyčce“ ze ZUŠ R. A. Dvorského a smyčcový sou-

bor „Musica Sporcka“ ze ZUŠ Jaroměř vystoupí pod vedením Jany Kovářové 

v  historickém prostředí kostela svaté Anny v  barokním areálu Domova 

sv. Josefa v Žirči.

CRAZY BAND, 26. 5. odpoledne, hřiště v Lipnici

V  odpoledních hodinách vystoupí Crazy Band pod vedením Vladimíry 

Matuškové na hřišti v Lipnici v rámci akce Den obce.

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

Další z pravidelných koncertů žáků hudebního oboru.

1. 5. od 9:00 do 17:00 hod. pro veřejnost

2. 5. od 9:00 do 17:00 hod. pro skupiny z MŠ, ZŠ, SŠ apod.

hasičská stanice Dvůr Králové nad Labem, Zátopkova 3026 

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje již tradičně u příležitosti 

svátku sv. Floriána, patrona hasičů, pořádá Dny otevřených dveří na hasič-

ských stanicích ve Dvoře Králové nad Labem, v Trutnově a ve Vrchlabí. Letos 

se akce uskuteční pro veřejnost v úterý 1. května od 9:00 do 17:00 hod., ve 

středu 2. května od 9:00 do 17:00 hod. je určena pro skupiny z mateřských, 

základních nebo středních škol apod.

Návštěvníci si budou moci prohlédnout požární techniku a vybavení 

hasičů, které každý den používají při záchraně životů, zdraví osob i zvířat 

a majetku. Na stanici ve Dvoře Králové nad Labem, která se nachází v Zátop-

kově ulici 3026, bude k vidění i historická technika, kterou používaly před-

chozí generace hasičů.

HZS Královéhradeckého kraje

Den otevřených dveří HZS

Župní sletové vystoupení
19. 5. od 14:00 hod., zimní stadion pod Hankovým domem 

vstupné: 30 Kč (děti od 6 do 15 let), 70 Kč (dospělí) 

Sokolská župa Podkrkonošská-Jiráskova a Tělocvičná jednota Sokol Dvůr 

Králové nad Labem vše všechny své členy a příznivce na župní sletové 

vystoupení, které se uskuteční v sobotu 19. května od 14:00 hod. v prosto-

rách královédvorského zimního stadionu. Akce se koná s podporou města 

Dvůr Králové nad Labem a Královéhradeckého kraje.

Program: 1. Slavnostní zahájení – nástup vlajkové čety, Věrná garda 

a zástupci skladeb. 2. Princezna republika (Věrná garda). 3. Méďové (rodiče 

+ děti). 4. Děti, to je věc (mladší žactvo). 5. Cesty (ženy). 6. V peřině (mladší 

žákyně). 7. Mažoretky (hosté z ZUŠ). 8. Ženobraní (ženy). 9. Cirkus (starší 

žactvo). 10. Noty (nejmladší žactvo). 11. Borci (muži). 12. Siluety (doros-

tenky, ženy). 13.  Slavnostní ukončení.

TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem
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Tak už je tady nová taneční sezona. V neděli 

18. března se tanečníci Angeles Dance Group 

vydali do Hradce Králové na regionální kolo sou-

těže Czech Dance Masters. 

Zastoupení jsme měli ve třech věkových katego-

riích show art: děti, juniorky a dospělí. Bohužel, 

naše mrňousky z kategorie mini skolila chřip-

ková epidemie a nestihli svou skladbu nacvičit. 

Děti se svou choreografi í Kamarádi z vesmíru 

získaly krásné druhé místo. Hlavňačky vytanco-

valy zlato se skladbou Sedm životů a juniorky 

vybojovaly zlato s choreografi í Tajemství staré 

knihy.

Absolutní novinkou pro letošní sezonu je cho-

reografi e Zatoulaná v moři v kategorii pro-

dukce. Produkce je velmi náročná na koordinaci, 

prostor a celkovou organizaci. Během jedné 

skladby se na parketu střídají všechny věkové 

kategorie a v určitých momentech je až 

82 tanečnic na parketu. Vzhledem k tomu, že 

tuto náročnou kategorii dělá velmi málo taneč-

ních skupin, všechny skladby soutěžily společně 

bez ohledu na taneční styl. Vše se nakonec 

povedlo a máme zlato! Radost byla obrovská 

a i mrňouskové si odvezli vytouženu medaili. Už 

dnes se těšíme na další boje o medaile.

Děkujeme všem tanečnicím za jejich výkony, 

rodičům za trpělivost a pomoc, ale hlavně městu 

Dvůr Králové nad Labem, Královéhradeckému 

kraji a Ministerstvu školství, mládeže a tělový-

chovy za fi nanční podporu našeho týmu. Díky.

Tým Angeles Dance Group

Medailová neděle Angeles Dance Group

Královédvorský tým vyhrál na 
Curlingovém turnaji obcí 2018

V pátek 30. března se v Jičíně konal Curlingový 

turnaj obcí Královéhradeckého kraje. Město Dvůr 

Králové nad Labem mělo na turnaji své zastou-

pení (na snímku s dalším fi nálovým týmem). 

Hrálo se celý den, královédvorskému týmu se 

dařilo a zvítězil. Putovní pohár, který obdržel 

vítězný tým, je vystavený na chodbě městského 

úřadu v prvním patře. Hráčům gratulujeme a pře-

jeme hodně štěstí i v dalších ročnících. 

Jana Mikysková

Známe termíny závodu Na kole 
Schulzovými sady
I v letošním roce oddíl Carla.Kupkolo.cz Dvůr 

Králové nad Labem uspořádá cyklistické závody 

pro děti místních škol, a to vždy ve čtvrtek odpo-

ledne 14. června a 20. září. Vloni se každého 

závodu zúčastnilo okolo stovky dětí a pevně 

věříme, že se toto číslo minimálně zopakuje.

Luděk Novotný, Carla.Kupkolo.cz Dvůr Králové nad Labem

V sobotu 14. dubna se v Kuksu konaly běžecké 

závody Zkus Maraton Kuks. A protože je to 

místní závod, nemohly tam mezi stovkami 

závodníků chybět ani barvy oddílu Carla.Kup-

kolo.cz Dvůr Králové nad Labem.

Nejlépe jsme dopadli na trati 10 km, kde se 

všichni naši umístili na bedně. Celkově třetí

a v kategorii druhý skončil Lukáš Fejk, který se 

teprve pozdě v noci před závodem vrátil z nároč-

ného cyklistického soustředění na Mallorce. 

Na stejném stupínku skončila i Aneta Khýrová 

mezi ženami. A do třetice nám patří ještě vítěz-

ství Milana Peška v kategorii nad 50 let. Další 

účastníky v našem dresu jsme měli i na velice 

obtížné maratonské trati dlouhé 43 km vedoucí 

místními lesy až na Zvičinu a přes přehradu Les 

Království zpět. Skvělého úspěchu dosáhl Tomáš 

Hak, který doběhl celkově třetí a ve své katego-

rii obsadil stříbrnou pozici. Svůj první maraton 

zde absolvoval Luděk Novotný, který doběhl na 

6. místě. Mezi dětmi se dařilo Anežce Holanové, 

jež obsadila ve své kategorii 3. místo, a Lence 

Novotné, která o kategorii výše skončila druhá.

Pravidelné pondělní tréninky
Letos se nám tréninky všech věkových skupin 

sešly na pondělí. Dospělí silničáři se schází od 

17:00 hod. Mládež pod vedením zkušeného 

Jiřího Voňky na „bajkové“ tréninky od 15:30 hod. 

A pro ty nejmladší je to kroužek s cyklistickým 

zaměřením pod vedením Jana Holana, a to opět 

pondělky od 15:00 hod. v parku Schulzovy sady. 

Hledáme tratě pro velké závody
Každý čtvrtek od 16:00 hod. vyráží nejen členové 

oddílu na průzkumné tréninky, aby vyhledali 

a začali připravovat trať pro pořádání jednoho 

ze závodů XC Středečního poháru. Přidejte se.

Luděk Novotný, Carla.Kupkolo.cz Dvůr Králové nad Labem

Spousta medailí na Zkus maraton 
Kuks pro oddíl Carla.Kupkolo.cz

Královédvorští šachisté vyhráli poprvé přebor 

kraje osmičlenných družstev. Úspěch je to o to 

větší, že za námi skončili několikanásobní vítě-

zové krajského přeboru Jiskra Hořice a AD Jičín. 

Po malém zaváhání na začátku turnaje, kdy 

jsme po 3. kole měli pouze čtyři body z devíti 

možných, jsme zbývajících sedm utkání vyhráli 

a se ziskem 25 bodů z 30 možných se stali 

zaslouženě přeborníky Královéhradeckého 

kraje. Největší obdiv si zasloužili tři hosté, kteří 

v sezoně 2017/2018 hráli za naše družstvo 

a svým výkonem, kdy z 23 odehraných partií 

získali 20,5 bodu, výrazně přispěli k celkovému 

vítězství. Byli to mezinárodní mistr Tomáš 

Kraus (na snímku), Luboš Roško a Jan Macháň. 

Výborně zahráli naši hráči Mgr. Libor Špaček 

(100 % bodů) a Jan Mrověc (87,5 % bodu).

Velký obdiv zaslouží kapitán družstva František 

Fuchs, který, ač vážně nemocen, sehrál obětavě 

všechna utkání s dobrým výsledkem. Dík patří 

předsedovi šachového oddílu RNDr. Rostislavu 

Svídovi, kterému se podařilo sestavit družstvo, 

jehož všichni členové hráli na hranici svých 

schopností a zasloužili se tak o skvělý a histo-

rický úspěch šachového oddílu TJ Dvůr Králové 

nad Labem.

Text a foto: Josef Nejedlo

ŠO TJ Dvůr Králové nad Labem

Šachisté TJ Dvůr Králové nad Labem 
přeborníky Královéhradeckého kraje 2018

Ve dnech 3.–4. března 2018 se v Ostravě konalo 

halové Mistrovství ČR žáků a žákyň v atletice. 

Z oddílu atletiky TJ Dvůr Králové nad Labem 

se svým výkonem kvalifi koval Marek Malich 

ve vrhu koulí. Pod vedením trenéra Anto-

nína Malicha získal svým nejlepším výkonem

13,99 m bronzovou medaili. Radost byla o to 

větší, jelikož se jednalo o jediný medailový 

úspěch zástupců Královéhradeckého kraje na 

tomto mistrovství.

Další dobré výkony předvedli zástupci oddílu 

na halových závodech v Jablonci nad Nisou. 

Na Velikonoční hale se nejvíce dařilo Petře Sed-

láčkové, která ve vrhu koulí v kategorii staršího 

žactva vybojovala stříbro výkonem 9,15 m. Naši 

nejmladší si v hale poměřili síly v běhu na 50 m, 

skoku do dálky a v hodu plným míčem. Nejlep-

šího umístění dosáhla v kategorii minipřípravka 

Nela Glosová, která obsadila mezi 62 startujícími 

9. místo. Z 69 dívek v kategorii přípravky dosáhly 

velmi dobrého umístění 10. Zuzana Sedláčková,  

11. Nikola Havlová a 13. Adriana Davidová. 

Blahopřejeme a všem atletům děkujeme za 

výbornou reprezentaci oddílu atletiky.

Dagmar Sedláčková, oddíl atletiky TJ Dvůr Králové n. L.

Úspěšní atleti
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Jarní úspěchy sokolů na soutěžích
Do atletických soutěží 

se zapojili výškaři. V pěti 

kategoriích ze šesti zís-

kali medaili. V nejmlad-

ších žákyních vybojovala 

3. místo T. Grusová (108 

cm), v nejmladších žácích 

2. místo M. Palan (100 

cm), v mladších žákyních 

1. místo A. Rutrlová (131 

cm), 2. místo B. Síbrová 

(128 cm), ve starších žáky-

ních 1. místo S. Erbenová (158 cm) a ve starších žácích 1. místo T. Mencl (163 

cm), 2. místo K. Kučera (150 cm) a 3. místo J. Grus (150 cm). Pěkné výkony 

podali všichni závodníci, a tak si družstvo Sokola zaslouženě odvezlo z Jaro-

měře dort pro vítěze. 

Na Úpické laťce Sokol reprezentovalo 12 závodníků, kteří vybojovali 

7 medailí. V kategorii mladších žákyň získala A. Rutrlová stříbro a B. Síbrová 

bronz, když zdolaly laťku ve výšce 139 cm stejně jako vítězka. V kategorii 

starších žákyň se podařilo získat stříbrnou medaili S. Erbenové, která skočila 

152 cm. Mezi staršími žáky pohár za 1. místo vybojoval T. Mencl (153 cm) 

a 3. místo přidal K. Grus (150 cm). Mezi dorostenkami zvítězila M. Fišerová 

(151 cm) a mezi juniory N. Erben (166 cm). Tři medaile vybojovali atleti na 

Velikonoční hale: S. Erbenová skončila 2. ve výšce (155 cm), 1. v kouli (9,53 m), 

T. Mencl byl druhý ve výšce (155 cm). J. Bukovský obsadil dvě 4. místa

a vytvořil si dva osobní rekordy: 60 m za 8,1 s a 300 m za 42,19 s. B. Síbrová 

se umístila první v rozběhu na 60 m a 10. na 60 m překážek.

Sokolská reprezentace na Gladiátorských závodech dopadla rovněž na 

výbornou: A. Holanová získala stříbro, Karolína Lukášová byla osmá,

M. Holan třináctý, M. Lukáš 24. a Kristýna Lukášová 26.! Na Safariběhu byli 

A. Holanová třetí a M. Kubíček první ve svých kategoriích.

Gymnasté absolvovali krajský přebor ASPV v gymnastickém víceboji. 

Vybojovali zde 3 medaile. Zlato získali M. Holan a S. Rajsner, bronz přidal

O. Schreiber. Dvě 4. místa vybojovali J. Schreiber a A. Mostecký, 6. místo

M. Lukáš, 7. místo F. Šturm, 10. místo J. Dušek a 12. místo V. Šulc.

Vydařily se i tradiční šibřinky pro děti, tentokrát na téma „Do Hajan!“ Do 

sokolovny si našlo cestu přes 80 dětí, které absolvovaly 10 disciplín moti-

vovaných jejich kostýmem, tedy pyžamkem, županem, nebo noční košilí. 

Akci si samozřejmě užili i dospěláci, kteří sehráli dvě scénky. O předtančení 

v peřinových povlacích se postaralo starší žactvo a dorost. 

Trenéři atletiky připravili třetí zábavné trénování s Atletikou pro děti „Fan-

díme kontinentům“. Tentokrát sportovali v Asii, Austrálii a Oceánii. Nejprve 

proběhl výcvik australských klokanů, kdy děti zdolávaly překážkovou 

dráhu snožmo. Soutěžící přeskakovali, skákali, podlézali, váleli sudy, dělali 

kotrmelce, vše s nohama svázanýma šátkem. Všichni si s tímto handicapem 

poradili výborně. Následovala hra na lovce perel. Poté si družstva vymyslela 

bojové tance, které si navzájem předvedla. V závěru jsme si zahráli Maur-

skou hru s gymbaly, při které bojovala všechna družstva proti všem.

A nyní čeká sokoly především vyvrcholení celoročního nácviku na XVI. Vše-

sokolský slet, 3. června pak Krajský slet v Hradci Králové, 10. června Krajský 

slet v Pardubicích a 16. června Oblastní slet na Novém Hrádku.

Mgr. Pavlína Špatenková, TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Královédvorský rodák a skokan na trampolíně Josef Drtina je od letošního 

roku závodníkem oddílu Trampolíny Liberec a jako český juniorský repre-

zentant má již v tomto roce za sebou dva startovací závody. První se konal 

18. března 2018 v Holandsku. V konkurenci 350 závodníků ze 16 zemí si ve 

své kategorii Josef vyskákal krásné 18. místo v jednotlivcích a spolu s Pav-

lem Věchetem skončili ve fi nále synchronních dvojic sedmí. 

Na dalších závodech se představil 24. března 2018 v Liberci, kde se 

v  Home Credit Aréně konal 1. Český pohár. Josefovi se v jednotlivcích neda-

řilo, ale v synchronních dvojicích si to vynahradil a s kolegou Pavlem Věche-

tem závod vyhráli.  

Česká reprezentační výprava se zúčastnila v ázerbájdžánském Baku ve 

dnech 12.–15. dubna 2018 mistrovství Evropy seniorů a juniorů ve skocích 

na trampolíně. Josef Drtina se představil v juniorské kategorii. V Baku se 

bojovalo nejen o medaile a tituly evropských šampiónů, ale junioři a juni-

orky ročník narození 2001–2002 navíc bojovali o pět míst na říjnové Olym-

pijské hry mládeže (YOG) v argentinském Buenos Aires.

Lenka Drtinová

1. český, juniorský a žákovský pohár, 24. března, Liberec
Skokané na trampolíně zahájili další ročník pohárových závodů v Liberci. 

Oddíl skoků na trampolíně TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem zastupovali 

dva závodníci. V juniorském poháru Erik Motal a v žákovském Tobiáš Kulveit. 

V žácích zaskákal Tobiáš dobře, postoupil do fi nále a obsadil 6. místo. Erik 

Motal ve svém prvním závodě mezi juniory překvapil, v kvalifi kaci obsadil

6. místo, ve fi nále si ještě polepšil a skončil na 4. příčce o 0,4 bodu za bronzem. 

V synchronních dvojicích juniorů začala dvojice Motal – Kulveit výborně 

a po povinných sestavách byla druhá. Volná sestava se nevydařila a krá-

lovédvorská dvojice obsadila 7. místo. Přes toto zaváhání bylo vystoupení 

našich závodníků dobré a budeme si přát, aby se jim dařilo i nadále.

Jaromír Bek, oddíl skoků na trampolíně TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem 

Liberecký skokan, 25. března, Liberec
V kategorii L3 chlapci reprezentoval oddíl Šimon Kulveit, který z kvalifi kace 

postoupil na 2. místě, ale na medaili nedosáhl a skončil čtvrtý. V závodě 

dívek kategorie L3 jsme měli hned čtyři účastnice, ovšem skupina byla nej-

početnější a konkurence opravdu velká. Třem dívkám utekla účast ve fi nále 

jen těsně, ale i tak dosáhly krásných výsledků a obsadily 6. (Kačka Ježková), 

7. (Eliška Lebedová) a 8. (Verča Hryb) místo. Čtvrtá z nich – Linda Herma-

nová se do fi nále proskákala, zabojovala a domů si odvezla zlatou medaili. 

Ondřej Cibulka nastoupil do závodu kategorie L5 chlapci, a přestože ská-

kal hezky, stačilo to tentokrát jen na 4. místo. Další dívčí kategorií, ve které 

jsme měli silné zastoupení, byla kategorie L6 dívky, kde nás reprezentovaly 

tři závodnice. Finále, do něhož postoupilo 5 nejúspěšnějších skokanek, jen 

o fous uteklo Aničce Svobodové, která skončila šestá. Dařilo se Aničce Puh-

lovské a Adélce Hermanové, sestavy se jim povedly a v silné konkurenci 

převážně domácích závodnic obsadily 2. (Adélka) a 4. (Anička) místo.

Také v synchronním skákání se nám nevedlo vůbec špatně! Jasnými favo-

ritkami ve své kategorii (L3) byly od začátku závodu Kateřina Ježková 

a Anička Svobodová, které vyhrály. Další dvojice (kategorie L1) Veronika Hryb 

– Elča Lebedová skončila na 5. místě. Třetí pár ve složení Anička Puhlovská 

a Adélka Hermanová reprezentoval oddíl v kategorii L5 a získal bronz.

Další informace o závodech a akcích najdete na: www.sokol-dk.cz.

Adéla Hermanová, Anna Puhlovská, oddíl skoků na trampolíně TJ Sokol Dvůr Králové n. L.

Závody skokanů na trampolíně

Josef Drtina na mistrovství Evropy
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