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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

XV. ročník taneční soutěže DVORSKÁ JEDNIČKA
6. a 7. 4. od 9:30 hod., sál Hankova domu

Přehlídku tanečních kolektivů pořádá DDM Jednička Dvůr Králové nad 

Labem.

Hra v předplatném: UŽ JE TADY ZAS!
8. 4. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 380 Kč, 360 Kč

Představte si, že se v naší současnosti probudí v jednom berlínském parku 

Hitler. Co všechno se stane? Zábavná, aktuální hra, tragikomedie a  satira, 

která rezonuje s dnešní dobou, dokáže zesměšnit negativa naší současnosti.

Hrají herci Divadla Na Jezerce Praha: Ondřej Kavan, Kristýna Hrušínská, Zde-

něk Hruška, Miluše Šplechtová a další.

XXV. ročník swingového a jazzového festivalu
Dny R. A. Dvorského: THE CRACKED COOKIES
11. 4. od 19:00 hod., krčma Starý pivovar, vstupné: 220 Kč

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

zahraje melodie v rytmu swingu, jazzu nebo fi lmové melodie ve vlastních 

aranžích.

Divadelní čtyřlístek: PŘÍHODY MAXIPSA FÍKA
14. 4. od 10:00 hod., salonek Hankova domu, vstupné: 110 Kč

Dobrodružství malé holčičky Áji a  jejího kamaráda velkého psa, Maxipsa 

Fíka v podání Divadla Krapet Praha. Kde se vzal Fík? Jednou přinesl tatínek 

Áje štěně. Holčička pojmenovala pejska Fík. Fík strašně rychle rostl – vyrostl 

z krabice od bot, z košíku i z boudy.

459. koncert KPH: DUO SPES
16. 4. od 19:00 hod., salonek Hankova domu, vstupné: 130 Kč

Barokní violoncello: vášeň a pokora v historických pramenech.

Anežka Kavalírová a Petra Machková Čadová – violoncello

70. výročí založení ZUŠ R. A. Dvorského
SLAVÍME
24. 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 nad 

Labem k oslavám 70. výročí založení školy.

XXV. ročník swingového a jazzového festivalu
Dny R. A. Dvorského – After party:
PETR STRÁNSKÝ & EKG JAZZ
26. 4. od 19:30 hod., krčma Starý pivovar, vstupné: 80 Kč

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

Mádle – klávesy, Martin Mádle – kontrabas.

KRÁLOVÉDVORSKÝ MAJÁLES
30. 4. od 16:30 hod., 1. 5. od 10:00 hod., nám. T. G. Masaryka

Úterý 30. 4.: Bombarďák – koncert pro děti plný divokých písní a ztřeště-

ných tanečků, Angeles Dance Group, The Arcane Legacy – mladá králo-

védvorská kapela, co hraje symfonic metal, Yo Yo Yo Band, lampionový prů-

vod, ohňostroj, čarodějnická zábava – hraje Vaťák.

Středa 1. 5.: Mozaica Jazz Band a studenti královédvorské gymnázia, TS Atti-

tude, Unikátní Popcorn – pop-rocková kapela, Honza Křížek, Olga Lounová.

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

DVORSKÁ JEDNIČKA
6. 4. od 9:00 hod., 7. 4. od 9:30 hod., sál Hankova domu, vstupné: 50 Kč

Srdečně zveme všechny milovníky tance na 15. 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 s hůlkami i třásněmi, v neděli pak na choreografi e ve stylu street 

dance, disco dance, art dance nebo show. Bližší informace u S. Černotové.

DVORSKÁ JEDNIČKA – BELLY DANCE DK
13. 4., sál Hankova domu, vstupné: 50 Kč

Zveme na tradiční taneční soutěž. Letos ji poprvé pořádáme pod názvem 

Belly Dance Dvůr a bude celá věnovaná pouze orientálním tancům. V sále 

Hankova domu předvedou svá vystoupení taneční kolektivy, kluby a studia 

z mnoha koutů České republiky. Bližší informace u A. Huškové.

VELIKONOČNÍ TURNAJ V BOWLINGU
18. 4., 10:00–13:00 hod., bowling Sport World, startovné: 80 Kč

Na  velikonoční prázdniny připravila Jednička pro příznivce bowlingu tra-

diční turnaj. Zahrát si mohou přijít zkušení hráči i úplní začátečníci. Zahájení 

turnaje je v  10:00 hod., ukončení v  13:00 hod. S  sebou: bowlingové boty 

(lze zapůjčit na místě), drobné na pití a občerstvení. Cena: 80 Kč. Přihlášky 

nejpozději do 11. dubna. Bližší informace u V. Málkové.

JARNÍ VEJŠLÁPEK
18. 4., start 9:00–11:00 hod., startovné: 15 Kč

Zveme vás na 18. ročník nenáročného turistického pochodu jarní přírodou 

lesů na  Podharti pro děti i  dospělé. Letos trasu zpestříme několika texty 

a obrázky, kde se dozvíte zajímavosti o přírodě, kterou budete procházet 

– o vodě, lese i jeho obyvatelích a také o zdejším pískovci, který vám bude 

svými skalkami a  balvany zkrášlovat cestu. Malé občerstvení si budete 

muset vysloužit odpovědí na  některou z  turistických otázek. I  tentokrát 

bude hořet v cíli oheň, proto si s sebou nezapomeňte vzít buřtíky na opé-

kání! Přijďte „se vyvětrat“ a třeba i získat pár nových vědomostí na dalším 

Jarním vejšlápku! Bližší informace u V. Jiřičky.

BAREVNÉ VELIKONOCE
18. 4., 8:00–15:30 hod., cena: 180 Kč

Zveme všechny děti od 6 let na oblíbenou výtvarnou velikonoční akci. Spo-

lečně si nazdobíme vajíčka tradičními i novým technikami. Vyrobíme si veli-

konoční dekorace a chybět nebudou ani hry a soutěže. S sebou si přineste 

2 vyfouknutá vajíčka, přezůvky, zástěru nebo staré triko, svačinu a pití. Cena: 

180 Kč (v ceně oběd a veškerý materiál k tvoření). Přihlášky do 10. dubna. 

Bližší informace u T. Dobiášové.

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN:
18. 5.: Prima hrátky v Jedničce;

25. 5.: Turnaj špuntů;

31. 5.: Den dětí, Závěrečná akademie.
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Kino Svět www.kino-svet.cz nebo tel.: 499 320 403

e-mail: kino.svet@tiscali.cz

2. 19:00 ARCTIC: LEDOVÉ PEKLO, (12), drama, Island, titulky 97 min. 110 Kč

3.–5. 19:00 ŽENY V BĚHU, komedie, ČR 93 min. 120 Kč

9. 19:00
WESTWOOD: PUNK, ICON, ACTIVIST

(12), dokumentární, VB, titulky, ART
83 min. 100 Kč

10.–11. 19:00 MY, (15), horor, USA, titulky 121 min. 120 Kč

12. 19:00 NEDOTKNUTELNÍ, (12), drama/komedie, USA, titulky 125 min. 110 Kč

13.–14. 16:30 VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU, animovaný, ČR 72 min. 130 Kč

13.–14. 19:00 TERORISTKA, (12), komedie/drama, ČR/SR 95 min. 130 Kč

16. 19:00 ŠŤASTNÝ LAZZARO, (12), drama, Itálie, titulky, ART 125 min. 100 Kč

17.–18. 19:00 TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY, dokumentární, ČR 120 min. 100 Kč

20.–21. 16:30 DUMBO (v so 3D), rodinný/dobrodružný, USA, dabing 112 min.
2D: 120 Kč

3D: 150 Kč

20.–21. 19:00
CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI?

(12), komedie, Fr./Bel., dabing
98 min. 110 Kč

23. 19:00 PASAŽÉŘI, (12), dokumentární, ČR, ART 77 min. 100 Kč

24.–25. 19:00 ŘBITOV ZVIŘÁTEK, (15), horor, USA, titulky 100 min. 120 Kč

26. 17:30 MIA A BÍLÝ LEV, dobrodružný/rodinný, Francie, dabing 98 min. 120 Kč

27.–28. 17:30 HELLBOY, (15), akční/dobrodružný/sci-fi , USA, dabing 121 min. 120 Kč

30. 19:00 NIKDY NEODVRACEJ ZRAK, (15), drama, SRN, titulky 188 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.: zavřeno; 

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

a volná herna;

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

a volná herna;

pátek 9:00–12:00 hod.: Jóga pro nejmenší 

a volná herna.

ŠKOLKA NANEČISTO
každou středu 9:00–12:00 hod., cena: 70 Kč/hod.

V tento den je na vaše děti natěšena naše pro-

fesionální chůva, která se o ně postará, pokud 

si potřebujete něco zařídit, odpočinout či třeba 

jen pomaloučku nechávat dítko chvilinku bez 

maminky.

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.

JÓGA PRO NEJMENŠÍ
každý pátek od 10:00 hod., vstupné: 40 Kč

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

Jógová praxe pro nejmenší. Naučíme děti vní-

mat své tělo, to vše formou hry a zábavy.

Program na měsíc duben:

VELIKONOČNÍ SLEPIČKA
čtvrtek 4. 4.

ZDOBENÍ VELIKONOČNÍCH 
PERNÍČKŮ
čtvrtek 11. 4.

PEČENÍ S HEROU BEZ LAKTÓZY
čtvrtek 18. 4.

VÝLET NA HÁJEMSTVÍ
čtvrtek 25. 4., sraz v 8:35 hod. u pošty

Pojďte s  námi na  výlet do  krásného areálu 

na Hájemství. Opečeme vuřty, děti si zaskotačí

v  přírodě. Sraz v  8:35 hod. na  autobusové 

zastávce u  pošty. Autobus odjíždí v  8:37 hod. 

Odjezd autobusu zpět z Hájemství ve 12:04 hod. 

Případné dotazy na tel.: 776 433 680. Při nepříz-

nivém počasí (dešti) se výlet nekoná.

VÝROBA BAREFOOT BALERÍN
1.–2. 6., 9:00–17:00/18:00 hod., cena: 2.100 Kč

Dvoudenní kurz výroby kožených barefoot bale-

rín pro cca 8–15 účastníků v MC Žirafa, lektorka 

Tereza Pivoňková. Vyrobíme si kožené baleríny 

přesně na míru, materiál je přírodní třísločiněná 

kůže. Beleríny si nabarvíme a  ozdobíme podle 

svého vkusu. Více info na tel.: 775 174 221.

CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ 
Po domluvě s lektorkou na tel.: 604 420 403.

Safari Park Dvůr Králové
HLAVNÍ SEZONA V SAFARI PARKU DVŮR KRÁLOVÉ
od 19. 4., www.safaripark.cz

Na Velký pátek bude ve dvorském Safari Parku zahájena hlavní sezona. Pro 

návštěvníky se tak letos poprvé otevřou brány Afrického a Lvího safari a během velikonočního víkendu 

proběhne oblíbené pletení pomlázek.

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

neděle 7. 4., 16:30 hod. TJ Velké Hamry (domácí zápas)

sobota 13. 4., 17:00 hod. SK Český Brod (venku)

neděle 21. 4., 17:00 hod. FK Náchod (domácí zápas)

TJ Dvůr Králové nad Labem B – 1. B třída Královéhradeckého kraje

sobota 6. 4., 16:30 hod. FK Nová Paka (venku)

neděle 14. 4., 14:30 hod. FK Dolní Kalná (domácí zápas)

sobota 20. 4., 17:00 hod. TJ Sokol Nepolisy (venku)

sobota 27. 4., 17:00 hod. FC Vrchlabí B (domácí zápas)

Benefi ční koncert v žirečském kostele
BENEFIČNÍ KONCERT MARIANA JUREČKY A PORTA BOHEMICA
sobota 27. 4., od 18:00 hod., kostel sv. Anny v Žirči, vstupné: dobrovolné

Domov sv. Josefa, největší středisko Oblastní charity Červený Kostelec, pořádá benefi ční koncert, 

který se uskuteční v kostele sv. Anny v Žirči u Dvora Králové nad Labem v sobotu 27. dubna 2019 od

18:00 hod. Zazní skladby od baroka po současnost, představí se Marian Jurečka a uskupení Porta Bene-

fi ca. Výtěžek z koncertu bude použit na pořízení nových oken. Vstupné dobrovolné. Srdečně zveme!

Domov sv. Josefa v Žirči
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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

Loutkové divadlo Klíček:
MEDVĚDÍ SNÍDANĚ A JINÉ POHÁDKY
6. 4. od 15:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 20 Kč, 10 Kč

Maňáskové pohádky pro děti z  široké nabídky divadla Klíček. Koná se 

v sálku knihovny.

Projekce Jirky a Aleny Márových: 
SKANDINÁVIE & POBALTÍ
10. 4. od 18:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 50 Kč

Pestrá projekce Aleny a Jirky Márových vás zavede na sever Evropy. Na expe-

dici jsme ujeli celkem deset tisíc kilometrů přes devět zemí. Vyzkoušeli jsme 

cyklistiku v  překrásných švédských lesích a  viděli slavnou halu Globen. 

V Norsku a na ostrovech Lofoty jsme si do sytosti užili jezer, fj ordů, vodo-

pádů a ochutnali skvělé dary moře. A ve Finsku se nám dokonce do cesty 

připletl samotný Santa Claus. Také Pobaltí nám nabídlo mnoho krásných 

přírodních scenérií či architektonických skvostů. V  estonských bažinách 

rostou masožravé rostliny, v Lotyšsku jsme našli kopii slavného zámku Ver-

sailles a v Litvě nás okouzlili čápi a ostrovní hrad Trakai. Jiří Mára je autorem 

dvaceti cestopisných knih a dokumentárních fi lmů z různých koutů světa. 

Předprodej v oddělení pro dospělé.

Pohádkoterapie: VELIKONOČNÍ PŘÍBĚH
12. 4. od 13:45 hod., sálek knihovny, vstupné: zdarma

Velikonoce jsou obdobím lidových tradic spojených s  vítáním jara. Vedle 

toho jsou i nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Proč? Tak to se dozvíte 

na našem pravidelném čtenářském odpoledni. Kdo bude šikovný, odnese si 

jarní dekoraci. Program je určen pro děti od 7 let. Koná se v sálku knihovny.

KRÁLOVÉDVORSKÉ KNIHOMRNĚ
17. 4. 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. Se skřítkem Knihovníčkem se tento-

krát vydáme na koledu a vyrobíme si velikonoční dekoraci.

Beseda Jaroslava Kratěny a Rudolfa Doulíka:
ABECEDNÍ HRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY
17. 4. od 17:00 hod., sálek knihovny, vstupné: zdarma

Jak vznikala nová kniha pro děti. Beseda a autogramiáda s autorem Jarosla-

vem Kratěnou i ilustrátorem Rudolfem Doulíkem.

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. 6. do 29. 9. 2019 v měst-

ském muzeu, sháníme k  vypůjčení 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.

Přednáška Iva Vosičky:
BITVA U ŽĎÁRU 30. IX. 1745 (ZAPOMENUTÁ BITVA
2. SLEZSKÉ VÁLKY)
4. 4. od 17:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, vstupné: 30 Kč

Dne 30. září 1745 došlo v prostoru mezi Dvorem Králové nad Labem a Trut-

novem k jedné z velkých bitev 2. slezské války, k bitvě u Žďáru. Střetla se zde 

spojenecká armáda rakousko-saská o síle téměř 40 tisíc mužů s armádou 

pruskou o síle asi 22 tisíc mužů. I přes téměř dvojnásobnou početní pře-

vahu utrpěla spojenecká armáda od  Prusů drtivou porážku a  byla donu-

cena k ústupu ke Dvoru Králové. Jaké byly příčiny Slezských válek? Co před-

cházelo bitvě u Žďáru? Průběh a následky bitvy? K vidění bude výstavka 

artefaktů z bitvy, dobové plány a uniformy.

Divadelní představení: 
DEDIVADLO – (Z)RÁDKYNĚ
10. 4. od 18:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, vstupné: dobrovolné

(Z)Rádkyně – příběh o tom, že pod most se člověk dostane relativně snadno, 

zatímco cesta zpátky už chce pořádné úsilí. Pokud si však lidé dokážou 

navzájem pomoct, může se to podařit. Představení spolku doubravických 

ochotníků Dedivadlo.

Přednáška:
FINSKO OČIMA PETRA VOLDÁNA
11. 4. od 17:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, vstupné: 30 Kč

Beseda s dlouholetým rozhlasovým zpravodajem o tom, jak vznikala sever-

ská série třinácti televizních fejetonů. Dozvíte se, jak Petr Voldán se štábem 

ČT Ostrava pátral po stopách legendárního fi nského designu i osudech jeho 

světoznámých představitelů – Alvara Aalta a Eero Saarinena. Uslyšíte také 

zajímavosti ze zákulisí života a  tvorby skladatele Sibelia nebo „Egypťana 

z Helsinek“ – spisovatele Waltariho.

Uvidíte fi nskou architekturu, zjistíte, proč má tradiční fi nský chléb uprostřed 

„díru”, a s autorem už osmi sérií „ Postřehů odjinud” poznáte, jak se dají „vtěs-

nat” některé zvláštnosti života kolem severního polárního kruhu nebo jiná 

témata do pěti minut televizního pořadu. Při cestovatelské besedě připo-

mene Petr Voldán i některé zajímavé postřehy o „českých stopách” ve Finsku. 

A bude toho ještě mnohem víc – zkrátka přijďte, zažijete „Finsko očima Petra 

Voldána”.

ČARODĚJNICKÁ DÍLNA
24.–25. 4., 9:00–12:00 a 13:00–16:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, 

vstupné: 30 Kč

Máte chuť si vyrobit originální čarodějnické dekorace anebo jen strávit pří-

jemný čas v Městském muzeu ve Dvoře Králové nad Labem? Proto neváhejte 

a přijďte za námi na Čarodějnickou dílnu plnou zábavy. Závazné přihlášky 

přijímáme na emailu: info@muzeumdk.cz, tel.: 499 623 800 a 603 295 389.

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 chce provést 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 České republiky, ale i z Ukrajiny nebo Ruska.

K výstavě jsou připraveny také programy pro školy.

Výstava:
JIŘÍ WINTER NEPRAKTA
do 21. 4., výstavní sál Stará radnice, 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 tisíc 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 nejznámější počinům například Werichova 

Těžká Barbora a Osel a stín, či výtvarný podíl na fi lmu Šíleně smutná prin-

cezna.

Výstava:
UMĚLCI – ARTYŚCI. UMĚNÍ NÁS SPOJUJE
25. 4. – 2. 6., výstavní sál Stará radnice, vstupné: zdarma

Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem a partnerské Muzeum tkal-

covství v  Kamenné Hoře zvou na  společnou výstavu současného umění 

České republiky a Polska. Na výstavě se představí jak výtvarní umělci Krá-

lovédvorska – Ivana Černá, Jaroslav Černý, Jiří Holan, Aleš Malý a  Miloš 

Petera, tak umělci z okolí Kamenné Hory – Janusz a Beata Koneccy, Teresa 

Kępowicz, Marian Wiekiera a Zbigniew Frączkiewicz.

Vernisáž výstavy proběhne ve  výstavním sále Staré radnice ve  čtvrtek 

25. dubna od 17:00 hod.
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Královská věnná města
Hradec Králové
RESTAURANT DAY HRADEC KRÁLOVÉ, 28. 4., www.nabrezihk.cz.

Jaroměř
OTEVÍRÁNÍ PEVNOSTI, SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZONY 

V PEVNOSTNÍM MĚSTĚ JOSEFOVĚ, 6. 4., www.pevnostjosefov.cz;

VELIKONOCE NA PEVNOSTI, 19.–20. 4., www.pevnostjosefov.cz;

JOSEFOVSKÉ ČAROVÁNÍ ANEB OSLAVA JARA, 27. 4.,

www.pevnostjosefov.cz.

Trutnov
VYNÁŠENÍ SMRTKY, 7. 4., www.uff o.cz;

LOV VELIKONOČNÍCH VAJÍČEK, 21. 4., www.kemp-dolce.cz;

3. ROČNÍK CYKLISTICKÝCH ZÁVODŮ ENDURO TT, 26.–28. 4.,

www.trutnovtrails.cz;

ČARODĚJNICE Z ČESKÝCH LESŮ A HÁJŮ, 30. 4., www.uff o.cz.

Nový Bydžov
VELIKONOČNÍ JARMARK, 13. 4., www.jiraskovodivadlo.cz.

Vysoké Mýto
DEN ZEMĚ, 17. 4., www.vysoke-myto.cz;

KUJEBÁCKÝ ŠMAJD, 27. 4., www.gvmyto.cz.

Chrudim
KRAJSKÁ PŘEHLÍDKA ŠKOLNÍCH DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ,

8.–9. 4., www.chrudimsobe.cz;

VELIKONOČNÍ JARMARK, 13. 4., www.chrudimsobe.cz.

Polička
POLIČKA JAZZ, 12.–13. 4., www.jazz.policka.org.

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

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.

NOVOPACKÝ SLAVÍČEK
3. 4., Nová Paka

Žáci pěveckého oddělení Zdeňka Jirouska a  Jany Machkové se zúčastní 

soutěže mateřských, základních, základních uměleckých a  středních škol 

s názvem Novopacký slavíček. Pořádá gymnázium a SOŠPg v Nové Pace.

Koncert: SILMARIL A THE ARCANE LEGACY
6. 4. od 18:00 hod., sál školy

V sobotu 6. dubna vystoupí kapela Silmaril v koncertním sále ZUŠ jako před-

kapela skupiny The Arcane Legacy, která se skládá z  bývalých absolventů 

naší školy. Na koncertě zazní vlastní rockové kompozice.

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

Další z pravidelných veřejných koncertů. Vystoupí žáci hudebního oboru.

U příležitosti 70 let od vzniku naší základní umělecké školy připravujeme 

po celý rok 2019 koncerty, výstavy a vystoupení s názvem Slavíme.

SLAVÍME – 70 LET DĚTEM
11. 4. od 18:00 hod., sál školy

Koncert učitelů a  vernisáž k  výstavě učitelů výtvarného oboru. Slavnostní 

večer k výročí školy, kde se hudba bude střídat se slovem. Uslyšíte skladby 

klasické i neklasické, trochu poezie a nejen to, koncert bude spojen s výsta-

vou našich výtvarníků v galerii Otto Gutfreunda.

SLAVÍME
24. 4. od 8:30 a 10:00 hod. pro školy, od 17:00 hod. pro veřejnost,

sál Hankova domu, vstupné: 60 Kč, 30 Kč

ZUŠ společně se spolkem rodičů a přátel dětí zve u příležitosti výročí školy 

na komponovaný pořad všech oborů s názvem Slavíme.

KNÍŽKA (NEJEN) DĚTEM
Když se pod Zvičinou sejdou

dva se stejným názorem,

básník s ilustrátorem,

pro nápad daleko nejdou

Výsledkem je knížka dětem,

jež vyvolá v tvářích smích,

u dětí i dospělých,

nad zvířátky s jejich světem

Dílko, v němž se leccos děje,

veršíky a obrázky,

řečeno bez nadsázky,

své čtenáře rozesměje

© Jaroslav Kratěna

Nová kniha pro děti

Zveme na Krkonošský veletrh
úterý 30. 4., 9:00–18:00 hod., středa 1. 5., 9:00–17:00 hod.,

společenské centrum UFFO Trutnov, vstupné: zdarma

Na letošním ročníku tradičního Krkonošského veletrhu, který se uskuteční 

v úterý 30. dubna a ve středu 1. května v trutnovském společenském centru 

UFFO, se představí přes 60 vystavovatelů se zaměřením na stavbu – byd-

lení – zahradu – hobby. Součástí veletrhu jsou přednášky na  téma „Jak 

ušetřit s  dotacemi“, „Výhody podlahového topení“ nebo „Návrhy domu 

na zelené louce v souladu s Feng Shui“. Na venkovní ploše bude připraven 

pestrý zábavný program pro děti. Vstup je zdarma. Udělejte si čas a přijďte 

i s rodinou strávit příjemné chvíle.  Více informací na www.omnis.cz.

Ing. Daniela Nevtípilová, manažerka veletrhů, Omnis Olomouc, a. s.

PRO RODINNÉ PEČUJÍCÍ O ČLOVĚKA S DEMENCÍ

úterý 9. 4. od 17:00 hod., v sídle střediska Diakonie,

nábř. Benešovo 1067, Dvůr Králové nad Labem

Setkání svépomocné skupiny pro rodinné pečující o člověka s demencí jsou 

jednou z forem podpory v této náročné životní situaci. Setkání rodinným 

pečujícím nabízejí příjemné místo, kde mohou získat celou řadu informací 

o  tom, jak pomáhat člověku s  demencí, jak pečovat o  něj i  o  sebe, dále 

mohou účastníci získat odpovědi na  konkrétní otázky a  zároveň jsou 

setkání bezpečným prostorem pro sdílení nelehkých zkušeností, které

s sebou přináší život s člověkem postiženým demencí. Svépomocnou sku-

pinu vedou 2 zkušené pracovnice střediska Diakonie Dvůr Králové nad 

Labem. Aktuální termíny setkání najdete na www.mudk.cz/cs/radnice/soci-

alni-sluzby-a-byty-zvlastniho-urceni/komunitni-planovani.

Pokud chcete setkání navštívit, kontaktujte prosím sociální pracov-

nici střediska Diakonie Moniku Kovando-

vou, DiS., e-mail: kovandova.dk@diakonie.cz,

tel.: 499 621 094, která sdělí podrobnosti.

Setkání svépomocné skupiny
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Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem
a  Mamma HELP Hradec Králové

zvou zájemce na BESEDU na téma

PREVENCE RAKOVINY PRSU
ZAČÍNÁ V MÉ KOUPELNĚ

    KDY: V PONDĚLÍ 8. 4. 2019 OD 15:00 HOD.
   KDE: Společenská místnost DPS v ul. Sadová 2755, Dvůr Králové n. L.

    Vstupné: dobrovolné
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