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Předprodej vstupenek (kavárna Hankův dům)

e-mail: mannova.lenka@hankuv-dum.cz 

tel.: 499 320 110;  www.hankuv-dum.cz

XXIII. PLES ABSOLVENTŮ GYMNÁZIA
2. 3. od 20:00 hod., sál Hankova domu

Hraje Jari Kurri Band.

Hra v předplatném:
ZAVŘETE OČI, SWING PŘICHÁZÍ...
6. 3. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 380 Kč, 360 Kč, 340 Kč

Lesk a  bída fi lmových legend Barrandova. Adina – Lída – Miloš Havel – 

R. A. Dvorský. To vše za doprovodu swingových písní, které podtrhují atmo-

sféru tehdejší rozporuplné doby. Hrají, zpívají a tančí herci Divadla V Řez-

nické.

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

K tanci i poslechu hraje JK Band Ohnišov.

ŠTÍSTKO A POUPĚNKA – JEDEME NA VÝLET
10. 3. od 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: pouze přes Ticketportal

Nové písničkové představení pro nejmenší.

ČTVRTÝ NÁŠ TANEČNÍ PLES
16. 3. od 20:00 hod., sál Hankova domu

Hraje skupina DéKá Band.

XXV. ročník swingového a jazzového festivalu
Dny R. A. Dvorského:
SWINGOVÁ TANČÍRNA S ORIGINAL VINTAGE ORCHESTRA
22. 3. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 300 Kč

Petr Kroutil, Hot Sisters a  Chuck Wansley. Špičkový swingový orchestr 

zahraje k tanci a poslechu swing 20. a 30. let i originální a energické úpravy 

slavných moderních písní v dobovém stylu. Taneční úprava sálu.

XXV. ročník swingového a jazzového festivalu
Dny R. A. Dvorského:
POCTA R. A. DVORSKÉMU
23. 3. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 340 Kč

Big Band Dvorský – směs českých písní 30. a 40. let minulého století. Vác-

lav Marek & His Blue Star – Černobílé písničky. Koncertním programem 

složeným z více než dvaceti fi lmových šlágrů 30. a 40. let vás provede milov-

ník starých českých fi lmů Aleš Cibulka.

ŘEKL BYCH NĚJAKEJ VTIP A PAK BYCH UMŘEL SMÍCHY
26. 3. od 9:00 a 10:30 hod., sál Hankova domu, vstupné: 80 Kč

V komedii určené čerstvým „náctiletým“ pátrá skupina dospělých po svých 

ztracených dětech. Na kloub útěku svých ratolestí se snaží přijít v poradně 

u psychologa, který s jejich dětmi před časem absolvoval vědecký výzkum. 

Brzy se ukáže, že stopy vedou ze světa reálného do světa virtuálního. Před-

stavení pro žáky II. stupně ZŠ uvádí Naivní divadlo Liberec.

458. koncert KPH:
TROJANOVO TRIO
27. 3. od 19:00 hod., salonek Hankova domu, vstupné: 130 Kč

Pavel Hůla – housle, Jaroslav Novák – kytara, Ladislav Horák – akordeon.

HRÁTKY NA POHÁDKY
28. 3. od 8:30 a 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 60 Kč

Klasické české pohádky s humorem a hudbou: O neposlušných kůzlatech, 

O Červené karkulce, Jak se Honza hádal s králem a další.

Představení pro děti MŠ a I. ročníky ZŠ uvádí Divadlo dětem Hradec Králové.

Loutková scéna Klíček:
ČERVENÁ KARKULKA
31. 3. od 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 30 Kč, 20 Kč

Pohádka pro nejmenší.

ZUŠ R. A. Dvorského
náměstí T. G. Masaryka 83, Dvůr Králové n. L.; 

www.zusdk.cz, 

ředitelka: Vladimíra Matušková, DiS.

e-mail: info@zusdk.cz, tel.: 603 186 263. 

zástupce ředitelky: Bc. Marek Iglo, tel.: 731 577 641

Otevírací doba galerie Otto Gutfreunda: po–pá od 9:00 do 17:00 hod.

VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ JANY KOVÁŘOVÉ
6. 3. od 16:30 hod., učebna hudební nauky

Koncert žáků houslové třídy Jany Kovářové se uskuteční v ZUŠ R. A. Dvor-

ského v učebně hudební nauky v 1. poschodí.

Výstava: LENKA JASANSKÁ – DĚTEM
do 8. 3., galerie Otto Gutfreunda

Výstava ilustrátorky Lenky Jasanské. Diváky zejména zaujme její poslední 

ilustrovaná kniha „Dílna bratří Čapků“. Výstava probíhá ve školní galerii Otto 

Gutfreunda do 8. března, ve všední dny je otevřeno od 9:00 do 17:00 hod.

Vernisáž výstavy: „STARÁ ŘEMESLA II“
12. 3. od 17:00 hod., galerie Otto Gutfreunda

Ve školní galerii bude zahájena výstava žákovských prací výtvarného oboru, 

v pořadí již druhá v tomto školním roce, která ponese název „Stará řemesla 

II“. Žáci pod vedením Ivany Černé a  Jiřího Holana představí své výtvarné 

počiny v grafi cké, textilní a keramické tvorbě. Výstava potrvá do 8. dubna 

2019.

MALÝ KONCERT DECHAŘŮ
12. 3. od 18:00 hod., sál školy

Srdečně zveme na koncert s názvem Malý koncert dechařů. Uslyšíte zobco-

vou fl étnu, klarinet nebo žesťové nástroje, které úspěšně „krotí” naši mladší 

žáci. Přijďte je povzbudit a potěšit svou přítomností do sálu ZUŠ R. A. Dvor-

ského.

CRAZY BAND
19. 3. od 18:00 hod., sál školy

Opět po roce vás srdečně zve hudební uskupení Crazy Band pod vedením 

Vladimíry Matuškové na tradiční jarní koncert. Na tomto koncertě uslyšíte 

v podání Crazy Bandu jako vždy skladby již známé, ale i zcela nové. Koncer-

tem provedou klarinetisté Crazy Bandu – T. Dederová, N. Erben, D. Hojný 

a M. Vaněk. Těšíme se na vás. 

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

Další z  pravidelných veřejných koncertů, na  kterém vystoupí žáci hudeb-

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

e-mail: kino.svet@tiscali.cz

1. 19:00 VŠECHNO NEJHORŠÍ 2, (12), horor/komedie, USA, titulky 100 min. 120 Kč

2.–3. 16:30
JAK VYCVIČIT DRAKA 3 (v sobotu ve 3D)

 dobrodružný/animovaný, USA, dabing
104 min.

2D: 130 Kč

3D: 150 Kč

2.–3. 19:00
COLETTE: PŘÍBĚH VÁŠNĚ

(12), životopisný/historický/drama, VB/USA/Maďarsko, titulky
111 min. 120 Kč

5.–6. 19:00 MRAZIVÁ POMSTA, (15), akční/thriller, USA, titulky 118 min. 130 Kč

7. 19:00 HOVORY S TGM, drama, ČR 80 min. 100 Kč

9.–10. 15:30 PSÍ VELIČENSTVO, animovaný, Belgie, dabing 93 min. 130 Kč

9.–10. 17:30
CAPTAIN MARVEL (v sobotu ve 3D)

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

2D: 130 Kč

3D: 150 Kč

12. 19:00 ZELENÁ KNIHA, (12), drama/komedie, USA, titulky, ART 130 min. 100 Kč

13.–14. 19:00 ŽENY V BĚHU, komedie, ČR 93 min. 130 Kč

15.–17. 17:30
BOHEMIAN RHAPSODY

(12), životopisný/hudební, VB/USA, titulky
134 min. 120 Kč

19. 19:00 DO BOJE, (12), drama, Francie, titulky, ART 113 min. 90 Kč

20.–21. 19:00 SKLENĚNÝ POKOJ, drama, ČR 104 min. 130 Kč

22.–23. JUNIORFILM – MEMORIÁL JIŘÍHO BENEŠE

24. 19:00 PAŠERÁK, (15), drama/thriller, USA, titulky 116 min. 130 Kč

26. 19:00
MANŽELSKÉ ETUDY: NOVÁ GENERACE

(12), dokument, ČR, ART
91 min. 100 Kč

27.–28. 19:00 LOVENÍ, (12), romantická komedie, ČR 100 min. 130 Kč

29. 17:30
EXPEDIČNÍ KAMERA 2019, fi lmy o dobrodružství, divoké 

přírodě, o extrémních zážitcích a sportech
240 min. 100 Kč

30.–31. 16:30
KOUZELNÝ PARK (v sobotu ve 3D)

animovaný, USA, dabing
85 min.

2D: 130 Kč

3D: 150 Kč

30.–31. 19:00 ZRANĚNÁ SRDCE, (12), drama/romantický, USA, titulky 109 min. 110 Kč

Více o programu Kina Svět se dozvíte na webu www.kino-svet.cz.

Safari Park Dvůr Králové

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: zavřeno; 

středa 10:00–12:00 hod.:  Jóga pro nejmenší 

a volná herna;

čtvrtek 9:00–12:00 hod.: Výtvarné dílničky

a volná herna;

pátek 9:00–12:00 hod.: Školka nanečisto

a volná herna.

JÓGA PRO NEJMENŠÍ
každou středu 10:00–12:00 hod., vstupné: 40 Kč

Přijďte se s dětmi naučit „Jak se zdraví sluníčko“. 

Jógová praxe pro nejmenší. Naučíme děti navní-

mat své tělo formou hry a zábavy.

VÝTVARNÁ DÍLNIČKA
každý čtvrtek 9:00–12:00 hod., vstupné: 40 Kč

Výtvarná dílnička pro rodiče s dětmi. Všichni se 

budou moci v  rámci dopoledního programu 

zapojit a vytvořit si vlastní výrobek, který si děti 

odnesou domů, či ponechají v  Žirafce. Těšíme 

se na všechny, kteří chtějí rozvíjet tvořivost dětí, 

nebo si jen tak pohrát.

Březnový program dílniček: 
JARNÍ KYTICE
čtvrtek 7. 3.

VČELKA
čtvrtek 14. 3.

JARNÍ ZÁVĚS DO OKEN
čtvrtek 21. 3.

HOUSENKA
čtvrtek 28. 3.

ŠKOLKA NANEČISTO
každý pátek 9:00–12:00 hod., cena: 70 Kč/hod.

Na  vaše děti se těší naše profesionální chůva, 

která se o ně postará, pokud si potřebujete něco 

zařídit, odpočinout si či třeba jen pomaloučku 

začít nechávat dítko chvilinku bez maminky.

KARNEVAL PRO NEJMENŠÍ
úterý 12. 3. od 10:00 hod., vstupné: 40 Kč

Pořádáme tradiční karnevalový rej masek pro 

naše nejmenší. Máme připraveny jednoduché 

zábavné soutěže a  pro každou masku balíček 

s  dobrotami. Zájemci, hlaste se v  MC Žirafa. 

Vstupné 40 Kč/dítě zahrnuje i balíček.

TRADIČNÍ JARNÍ BAZÁREK
14.–15. 3., 18.–19. 3. a 25. 3. 

Čeká nás tradiční bazárek, tentokrát jarních 

a  letních věcí, dále také hraček, obuvi, kočárků 

a jiných věcí pro naše nejmenší.

Příjem věcí: čtvrtek 14. 3. (9:00–12:00 a 14:00–

17:00 hod.), pátek 15. 3. (9:00–12:00 hod.).

Prodej věcí: pondělí 18. 3. a úterý 19. 3. (9:00–

12:00 a 14:00–17:00 hod.).

Výdej věcí: pondělí 25. 3. (9:00–12:00 hod. 

a 14:00–17:00 hod.).

CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ 
Vždy po domluvě s lektorkou Martinkou na tel.: 

604 420 403.

JEDOVATÁ AFRIKA 
28. 3. od 18:00 hod., hotelový sál Masai Boma

Chov nejjedovatějších hadů Afriky vyžaduje značné zkušenosti, schop-

nosti a také kapku odvahy. Ve dvorském Safari Parku můžete vidět smr-

telně nebezpečné mamby, zmije nebo bojgy. O tom, jakou vyžadují péči a jaká všechna bezpečnostní 

pravidla musí takový chov splňovat, povypráví dvorský ošetřovatel Martin Smrček. Vstup přes recepci 

Hotelu Safari po 17:30 hod. zdarma.

DO SAFARI PARKU DVAKRÁT NA JEDNU VSTUPENKU 
Vzhledem k  několika probíhajícím stavebním úpravám v  areálu zahrady si dvorský Safari Park při-

pravil pro své návštěvníky mimosezonní zvýhodnění na  vstupenky. Přijďte do  Safari Parku kdykoli 

do začátku hlavní sezony, uschovejte si zakoupenou vstupenku a na podzim už na ni můžete přijít 

zadarmo. Podzimní bezplatné vstupné platí od října do konce tohoto roku při předložení zakoupené 

mimosezonní vstupenky z března nebo dubna 2019.

Přijďte fandit na fotbal
TJ Dvůr Králové nad Labem – Divize C:

sobota 9. 3., 10:15 hod. FK Kolín (venku)

sobota 16. 3., 15:00 hod. FC Horky nad Jizerou (venku)

neděle 24. 3., 15:00 hod. SK Spartak Slatiňany (domácí zápas)

sobota 30. 3., 10:30 hod. FK Turnov (venku)
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Městská knihovna
Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové n. L.,

Tylova 512; www.slavoj.cz,

e-mail: knihovna@slavoj.cz,

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

ČTENÁŘ ROKU 2018 – MISTR ČETBY
vyhlášení v sobotu 16. 3. ve 14:00 hod. před pořadem LiStOVáNí 

V rámci Března – měsíce čtenářů vyberou knihovnice Čtenáře roku – Mistra 

četby. Tentokrát hledáme muže. Výsledky pátrání budou sděleny v sobotu 

16. 3. ve 14:00 hod. před pořadem LiStOVáNí.

PRODEJ VYŘAZENÝCH KNIH, od 1. 3., prostory knihovny 

Vyřazené knihy z  fondu knihovny lze zakoupit za velmi nízké ceny. 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 pro všechny: NEJSTARŠÍ KNIHA V NAŠÍ RODINĚ
1. 3. – 27. 6., díla možno odevzdat v oddělení pro děti

Projděte své rodinné knihovničky a  vyberte nejstarší knihu. Výsledkem 

soutěžního příspěvku by mělo být jakékoliv umělecké zpracování nalezené 

knihy (obrázek, příběh, komiks, fotografi e, fi lm), procesu hledání knihy či 

čehokoliv dalšího, co s hledáním nejstarší knihy souvisí. Ničím se neome-

zujte. Svá díla odevzdejte v oddělení pro děti do 27. 6., vyhlášení výsledků 

proběhne v  říjnu v  Týdnu knihoven. Soutěž je vyhlášena v  rámci oslav 

100. výročí prvního knihovnického zákona.

Soutěž: LOVCI PEREL
1. 3. – 15. 11., pravidla v oddělení pro děti a na www.slavoj.cz

Zahájení 6. ročníku soutěže na podporu čtenářské gramotnosti. Vyhlášení 

a ocenění nejúspěšnějších lovců proběhne při akci Den pro dětskou knihu.

Přednáška Jana Raina:  KAREL JAROMÍR ERBEN, MISTR 
ČESKÉ MYTOLOGICKÉ BALADY
6. 3. od 17:00 hod., sálek knihovny, vstupné: zdarma

V evropských folklórních tradicích přetrvávaly do 19. století takzvané myto-

logické balady, které líčily konfl ikt člověka s přírodou. Přednáška nabídne 

pohled na  tematiku vodníka v  české literatuře 19. století a  zaměří se 

na zpracování v Erbenově Kytici z pověstí národních.

Přednáška Milana Zachy Kučery: 
NEJVĚTŠÍ TAJEMSTVÍ TŘETÍ ŘÍŠE
13. 3. od 18:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 30 Kč

Na  přednášce se setkáte se spisovatelem a  kreativním ředitelem tele-

vizí Kinosvět a  WAR, který se zabývá nejen literaturou faktu. Dozvíte se 

o neznámé části historie II. světové války. Po největší tankové bitvě dějin 

u Kurska se válečné štěstí obrátilo v neprospěch nacistů. Od té chvíle začaly 

obrovské podzemní práce v  oblasti nedaleko Broumova, dnes již na  pol-

ském území. Třetí největší polský zámek Ksiaž je přebudováván na poslední 

hlavní stan Adolfa Hitlera. Můžete se těšit také na dva krátké fi lmy.

Pohádkoterapie: CESTA KOLEM SVĚTA
15. 3. od 13:45 hod., sálek knihovny, vstupné: zdarma

Naše putování nebude trvat 80 dní jako známému anglickému džentlme-

novi Foggovi, nýbrž pouhých 45 minut. Přesto navštívíme 11 známých svě-

tových památek. Program je určen pro děti od 7 let.

LiStOVáNí: LICHOŽROUTI
16. 3. od 14:00 hod., přednáškový sál Špýcharu městského muzea, 

vstupné: 120 Kč, 60 Kč, předprodej vstupenek v oddělení pro dospělé

Možná i vám se včera nebo právě v této chvíli ztratila ponožka. Kdo za to 

může? Lichožrout! Záhadný tvor, který žere ponožky a z párů dělá licháče. 

Tento příběh potěší, jak je v  projektu LiStOVáNí zvykem, všechny gene-

race, protože přiznejme si – komu doma nechybí vždycky jedna ponožka?! 

Lichožrouti se stali v  ocenění Magnesie Litery Dětskou knihou desetiletí! 

Účinkují: Věra Hollá, Pavel Oubram a Tomáš Drápela. Koná se v městském 

muzeu, vstupné 120 Kč, děti 60 Kč. Předprodej v oddělení pro dospělé.

KRÁLOVÉDVORSKÉ KNIHOMRNĚ
20. 3. od 9:30 a 10:30 hod., sálek knihovny, vstupné: zdarma

Program pro rodiče s dětmi od 0 do 6 let v rámci celorepublikového pro-

jektu S knížkou do života – Bookstart. Tentokrát s Knihovníčkem přivítáme 

jaro. Koná se v sálku knihovny.

Věra Radoňová: MISKOHRANÍ
20. 3. od 18:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 50 Kč

Srdečně vás zveme na relaxační procházku s tóny, které vydávají tibetské 

mísy, gong, šamanský buben, dešťová hůl a  ostatní nástroje. Jejich nád-

herná a  hladivá hudba vás dovede ke  klidu a  pohodě. Koná se v  sálku 

knihovny. Počet míst omezen, předprodej v oddělení pro dospělé.

Loutkové divadlo Klíček: PEJSEK A KOČIČKA
23. 3. od 15:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 30 Kč, 20 Kč

Maňáskové pohádky pro děti z široké nabídky divadla Klíček.

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

Dvůr Králové nad Labem,

bližší informace v DDM Jednička na tel.: 499 320 353.

Mgr. Iveta Hanušová – 775 320 353, info@ddmdvurkralove.cz

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

KRÁLOVÉDVORSKÝ FESTIVAL MLADÝCH 
AMATÉRSKÝCH TVŮRCŮ
Za  fi nanční podpory Ministerstva kultury ČR a  Královéhradeckého kraje 

a  ve  spolupráci s  městem Dvůr Králové nad Labem, Safari Parkem Dvůr 

Králové, SŠIS a  dalšími partnery zve DDM Jednička na  přehlídku nepro-

fesionální fi lmové tvorby mladých amatérských fi lmařů. Pro děti z mateř-

ských škol je určené pásmo animovaných pohádek, pro žáky základních 

a středních škol pak předprojekce a odborné workshopy. Zájemce ze široké 

veřejnosti zveme na  soutěžní projekci amatérských fi lmů přihlášených 

do  soutěží. V  porotě uvidíte známé herce, scénáristy, producenty nebo 

dramaturgy. V rámci festivalu bude probíhat také výstava prací z výtvarné 

soutěže s názvem „Před kamerou... za kamerou... zvíře může stát“. Srdečně 

zveme fi lmové fanoušky i  všechny další zájemce. Vstup na  soutěžní pro-

jekce pro veřejnost zdarma! Bližší informace a  podrobný program nalez-

nete na letáčcích, webových stránkách Filmdatu a DDM Jednička.

VÝSTAVA VÝTVARNÉ SOUTĚŽE
18.–21. 3., 8:30–14:00 hod., DDM Jednička, vstupné: zdarma

V  rámci soutěže pro mladé amatérské fi lmaře Zlaté slunce vyhlásila Jed-

nička výtvarnou soutěž na téma Před kamerou... za kamerou... zvíře může 

stát. Zveme vás na  výstavku všech prací přihlášených do  této soutěže. 

Vstupné zdarma. Bližší informace u T. Dobiášové.

Předprojekce: ZLATÉ SLUNCE A JUNIORFILM
19.–20. 3., 8:15 a 10:15 hod., Kino Svět, vstupné: 10 Kč

Malá „ochutnávka“ produkce mladých amatérských fi lmařů přihlášených 

do  soutěže Juniorfi lm a  Zlaté slunce je určena žákům ZŠ a  SŠ. Pestrá 

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

zdrojem poučení, zábavy a inspirace. Přihlášky do 8. března. Vstupné: 10 Kč, 

pedagogický doprovod zdarma. Bližší informace a přihlášky u V. Jiřičky.

ZLATÉ SLUNCE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
21.–22. 3., prostory SŠIS, Kino Svět, Safari Park Dvůr Králové

Zemské kolo celostátní soutěže neprofesionální fi lmové tvorby amatér-

ských fi lmařů. Ve  čtvrtek 21. března dopoledne proběhnou v  prostorách 

SŠIS odborné workshopy vedené lektory školy aplikované kybernetiky 

HK, které mohou navštívit žáci 2. stupně ZŠ a  studenti SŠ. Pro děti z  MŠ

a I. stupně ZŠ je 22. března určeno pásmo animovaných pohádek v Kině Svět 

(8:15–9:15 hod. I. blok, 9:45–10:45 hod. II. blok). V rámci soutěžní projekce 

pak budou v Safari Parku promítnuty všechny fi lmy přihlášené do soutěže. 

Z nich porota vybere snímky, které postoupí do celorepublikového kola.

JUNIORFILM – MEMORIÁL JIŘÍHO BENEŠE
22.–23. 3., v pátek od 16:00 hod., v sobotu od 9:00 hod., Kino Svět

Již po  pětadvacáté 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, a to zejména širokým věkovým 

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

hodnocení snímků – odbornou a dětskou porotou.

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN:
6.–7. 4.: Dvorská Jednička – taneční soutěž; 

13. 4.: Belly Dance DK – taneční soutěž pro orientální tanečnice a tanečníky.
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Městské muzeum
Sladkovského 530, Dvůr Králové nad Labem;

e-mail: info@muzeumdk.cz,

 tel.: 499 623 800, 499 318 325,

www.muzeumdk.cz.

Otevírací doba:

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

so, ne: 13:00–17:00 hod.

VÝZVA KE SPOLUPRÁCI
Na  výstavu řemesel, která se bude konat od  21. června do 29. září 2019 

v  Městském muzeu ve  Dvoře Králové nad Labem, sháníme k  vypůj-

čení řemeslné výrobky z  našeho regionu. Výstavou chceme zviditelnit 

práci a  šikovnost místních obyvatel. Kontakt: tel.: 499  623  800, e-mail: 

info@muzeumdk.cz. Za vaše příspěvky děkujeme.

Výstava: OD MASOPUSTU DO VELIKONOC
do 22. 4. 2019, výstavní sál Špýcharu, vstupné: 40 Kč, 20 Kč

Období předvelikonoční i  samotné dny sváteční provází řada starých 

zvyků. Výstava provede návštěvníky prostřednictvím informačních panelů, 

doplněných dobovými fotografi emi, přes období masopustní a postní až 

po velikonoční svátky od Modrého pondělí po Pondělí velikonoční. Připo-

menuty budou nejen tradice související s Velikonocemi, ale i  neodmysli-

telné symboly Velikonoc v podobě řehtaček, píšťalek, velikonočního pečiva 

či fi gurek až po zdobená vajíčka. Kraslice, kromě velikonočně vyzdobené 

podkrkonošské chalupy, budou ústředním tématem výstavy, neboť jich 

na výstavě budete moci zhlédnout více než 100 kusů. K vidění zde nebu-

dou jen vajíčka z různých koutů ČR, ale i z Ukrajiny nebo Ruska. K výstavě 

jsou připraveny i programy pro školy. Součástí je interaktivní hra pro děti.

Výstava: JIŘÍ WINTER NEPRAKTA
15. 3. – 21. 4., výstavní sál ve Staré radnici, vstupné: 30 Kč, 15 Kč

Veřejnosti je tento výtvarník znám spíše pod pseudonymem Neprakta 

a většina lidí si jeho jméno spojuje s kresleným vtipem. Ačkoliv se díky této 

činnosti ocitl v roce 2001 v Guinessově knize rekordů (do roku 2001 mu bylo 

uveřejněno 35 000 kreslených vtipů, konečný počet je samozřejmě vyšší), 

ve  skutečnosti se jedná jen o  onu pomyslnou špičku ledovce. Výtvarník 

Jiří Winter měl neuvěřitelně široké spektrum činnosti. Začínal jako ilustrá-

tor odborných přírodovědných knih (původně chtěl být přírodovědcem, 

nikoliv výtvarníkem), později svými charakteristickými a nezaměnitelnými 

obrázky ilustroval téměř pět set knih zábavných a  vědecko-populárních. 

Mimo to se zabýval divadelní i  fi lmovou tvorbou (návrhy kostýmů, scén, 

kulis) – z této oblasti patří k  jeho nejznámějším počinům například Weri-

chova Těžká Barbora a Osel a stín či výtvarný podíl na fi lmu Šíleně smutná 

princezna.

Přednáška:
PhDr. Vojtěch Brádle – MINCOVNÍ NÁLEZY VE DVOŘE 
KRÁLOVÉ NAD LABEMA BLÍZKÉM OKOLÍ
7. 3. od 17:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, vstupné: zdarma

Přednáška bude zaměřena nejen na  dva nálezy dvorských pokladů, tj. 

na poklad „Za komínem“ a „Verdecký poklad“, ale také bude spojena i s pre-

zentací mincí z numizmatické podsbírky Městského muzea ve Dvoře Krá-

lové nad Labem. Posluchači budou moci vidět ukázky od nejstarších čes-

kých mincí až k reformě Václava II. a ražení pražských grošů.

Z prezentovaných mincí můžeme uvést např. nejstarší denár Boleslava II., 

dále denár knížete Oldřicha, některý z denárů knížat Vratislava a Soběslava II.

a také některé údělné moravské – např. od Oty I. Sličného nebo Konráda. 

V  ukázce nebudou chybět ani velké brakteáty Přemysla Otakara II., velký 

brakteát z  Míšně (markrabě Dětřich), velký brakteát Václava I. či brakteát 

a pražský groš Václava II. Numizmatická přednáška se uskuteční k povzbu-

zení zájmu o bývalé české mincovnictví a hlavně o pražské groše.

LiStOVáNí:
LICHOŽROUTI (PAVEL ŠRUT A GALINA MIKLÍNOVÁ)
16. 3. od 14:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, vstupné: 120 Kč, 60 Kč.

Předprodej vstupenek v knihovně Slavoj (v oddělení pro dospělé).

Je to nejobratnější lupič všech dob a dosud nikdy nebyl dopaden. Možná 

i vám se včera nebo právě v této chvíli ztratila ponožka. Kdo za to může? 

Lichožrout! Záhadný tvor, který žere ponožky a z párů dělá licháče. Jejich 

tajemný svět zrcadlí napínavý a  vtipný příběh jedné lichožroutí rodinky, 

starého mládence pana Vavřince a  malého nešiky lichožrouta Hihlíka. 

A tento příběh potěší, jak je v projektu LiStOVáNí zvykem, všechny gene-

race, protože přiznejme si – komu doma nechybí vždycky jedna ponožka?! 

Lichožrouti se stali v  ocenění Magnesie Litery Dětskou knihou desetiletí!  

Účinkují: Věra Hollá, Pavel Oubram a Tomáš Drápela.

Promítání dokumentárních fi lmů: PIRIPKURA
21. 3. od 18:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, vstupné: zdarma

Uprostřed Amazonie žijí poslední dva původní obyvatelé pralesního 

kmene Piripkura. Jejich nejcennějším majetkem je oheň a  jejich přežití 

závisí na osudu džungle, kterou obývají. Jair Candor je koordinátor projektu 

na ochranu deštného pralesa. Společně se štábem podniká cesty do hlu-

bin džungle, aby se tu setkal s Pakyîem a Tamanduou — posledními členy 

kmene Piripkura. Těm se jako jediným podařilo přežít střet s dřevařskými 

fi rmami, které kus po kusu amazonské pralesy likvidují. Do civilizace se tato 

dvojice vydává pouze v  případě, že jim vyhasne oheň. Film je důležitým 

svědectvím o  tom, že uprostřed pralesa stále žijí příslušníci domorodých 

kmenů. Tato skutečnost totiž jako jediná legálně brání úplné devastaci 

zbytku amazonských pralesů. Režie: Mariana Oliva, Renata Terra, Bruno 

Jorge, Brazílie (2017), 81 minut.

Přednáška Ing. Josefa Jiránka:
PŘÍBĚHY AŽ SKORO DETEKTIVNÍ
28. 3. od 17:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, vstupné: 30 Kč

Autor se chce podělit o  několik zajímavých příběhů. Všechny souvisí 

s naším městem a s textilním průmyslem. Ve všech se objeví kulturní veli-

káni, významní podnikatelé a  i  naši prezidenti. Nebudeme prozrazovat 

témata. Přijďte a uvidíte. Třeba budete schopni přinést své střípky poznání 

do těchto, často ještě nedořešených příběhů. Anebo přijít s něčím novým. 

V  našem hezkém městě nemáme jen „Rukopis“ nebo aféry. Máme i  další 

zajímavosti, se kterými se můžeme pochlubit. Těšíme se na vás.

Královská věnná města
Hradec Králové
INFOTOUR A CYKLOTURISTIKA, 8.–9. 3., www.infotourhk.cz,

GASTROHRADEC VITANA CUP 2019, 28. 3., www.gastrohradec.cz.

Jaroměř
VEČER PRO DOBROU VĚC, 15. 3., www.divadlojaromer.cz.

Trutnov
OTEVŘENÍ SEZONY, 22.–24. 3., www.trutnovtrails.cz.

Nový Bydžov
MASOPUST NA NÁMĚSTÍ, 2. 3., www.novy-bydzov.cz,

NOVOBYDŽOVSKÁ MATEŘINKA, 19.–20. 3., www.ms-palackeho.cz.

Chrudim
MASOPUSTNÍ JARMARK, 2. 3., www.chrudimsobe.cz.

Vysoké Mýto
KRUCIPÜSK, 15. 3. OD 20:00 HOD., M-KLUB, www.mklub.cz,

UDG – 20 LET TOUR + JAKUB DĚKAN & BAND,

22. 3. OD 20:00 HOD., M-KLUB, www.mklub.cz.

Polička
EXPEDIČNÍ KAMERA 2019, 13. 3. OD 18:00 HOD., DIVADELNÍ KLUB 

POLIČKA, www.divadelniklub.cz.

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

Putování 2019 – akce na osvětu 
problematiky autismu
3. 4. od 17:00 hod., Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

V  rámci Putování 2019, což je akce na  podporu osvěty problematiky 

autismu, proběhne ve  Dvoře Králové nad Labem ve  středu 3. dubna 

od 17:00 hod. beseda v zasedací místnosti starosty města (v budově měst-

ského úřadu, náměstí T. G. Masaryka 38). 

Druhý den, ve čtvrtek 4. dubna v 8:00 hod., startuje od městského infor-

mačního centra na  náměstí T. G. Masaryka další etapa pochodu vedoucí 

do  Červeného Kostelce. Přijďte podpořit putující na  start či se k  nim při-

pojte třeba alespoň na část etapy. Srdečně vás všechny zveme.  Záštitu nad 

etapou převzal starosta města Jan Jarolím.

Vojtěch Bartošík, koordinátor projektu, Adventor, o. s.
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VEŘEJNÉ BRUSLENÍ – BŘEZEN 2019
 Zimní stadion Dvůr Králové nad Labem

 Bruslení pro veřejnost
 Sobota  2. 3. 2019  14:30–16:00 hod.
 Neděle  3. 3. 2019  14:30–16:00 hod.
 Sobota  9. 3. 2019  14:30–16:00 hod.
 Neděle 10. 3. 2019 10:00–11:30 hod.
 Sobota  16. 3. 2019 16:30–18:00 hod.
 Neděle  17. 3. 2019 15:00–16:30 hod.
 Neděle  24. 3. 2019 13:00–14:30 hod.

 Bruslení s hokejkami
 Sobota  2. 3. 2019  16:30–17:45 hod.
 Neděle  17. 3. 2019 11:00–12:15 hod.
 Neděle  24. 3. 2019 11:00–12:15 hod.

Provoz zimního stadionu by měl být ukončen v neděli 24. března 2019.
Změna vyhrazena, sledujte prosím stránky www.tsdvur.cz.
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