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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
1. 5. od 10:00 hod., nám. T. G. Masaryka

Mozaica Jazz Band a studenti královédvorského gymnázia, TS Attitude, Uni-

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

MEDOVÁ KRÁLOVNA
6. 5. od 8:30 a 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 60 Kč

Moudrý dědeček včelař učí svou malou vnučku poznávat tajemství úlu, zís-

kávat důvěru včel a nakonec se stát přes všechny nesnáze dobrou včelař-

kou. Divadelní medobraní pro nejmenší uvádí Divadlo Drak Hradec Králové.

Hra v předplatném: JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA
6. 5. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 340 Kč, 320 Kč, 300 Kč

Slavná „lehkovážná komedie pro vážné lidi“, komedie o lásce a námluvách 

ve vyšší anglické společnosti, ve které autor nešetří břitkým humorem. Co 

replika, to vtip či bonmot. Účinkují herci Městského divadla Mladá Boleslav 

– Matouš Ruml, Aleš Petráš, Svatava Milková a další.

ŘECKÝ VEČER
11. 5. od 19:30 hod., sál Hankova domu, vstupné sál: 295 Kč, balkon: 225 Kč

Večer zahájí sestry Martha a Tena Elefteriadu. K tanci zahraje kapela Akropo-

lis z Prahy. Předprodej vstupenek v kavárně Hankova domu, tel.: 499 320 110.

VĚRA MARTINOVÁ A PŘÁTELÉ TOUR 2019
14. 5. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 340 Kč, 320 Kč, 300 Kč

„Jako dřív“ – název prvního koncertního projektu Jako dřív připomíná třicet 

dva úspěšných let této zpěvačky na sólové dráze.

SENIOR BEZ NEHOD
15. 5. od 15:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: zdarma

Divadelní přednáška – projekt na zvýšení bezpečnosti seniorů v dopravě. 

Pořádá město Dvůr Králové nad Labem.

460. koncert KPH: 
JARNÍ KONCERT PĚVECKÉHO SBORU ZÁBOJ
16. 5. od 19:00 hod., sál Špýcharu městského muzea, vstupné: 100 Kč

V programu zazní spirituály, skladby Jaroslava Ježka a úpravy lidových písní. 

Hosty budou žáci ZUŠ R. A. Dvorského a gymnázia. Koná se za podpory města 

Dvůr Králové nad Labem a Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem.

Sandra Pogodová a Richard Pogoda:
HOĎ SE DO POGODY
22. 5. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 190 Kč

Zbrusu nový pořad Sandry Pogodové a  Richarda Pogody k  vydání jejich 

povídkové knihy. Společně vás provedou zábavným večerem plným histo-

rek, vzpomínek na slavné osobnosti a čtením úryvků ze své knižní prvotiny. 

To vše proloží spoustou nezapomenutelných písní a šansonů.

WILL JOHNS TRIO
23. 5. od 19:30 hod., Krčma Starý pivovar, vstupné: 220 Kč

Invaze „blues s modrýma očima“ do ČR pokračuje – přijíždí synovec Erica 

Claptona a George Harrisona, bluesový kytarista a zpěvák Will Johns, který 

je označován za novou velkou naději britského blues.

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

Návštěvníci se mohou těšit na taneční ukázky celoroční práce taneční sku-

piny ve stylech street dance, break dance a pole dance. Představí se taneč-

níci a tanečnice ve věku od 3 let až po dospělé.

„NA PŮDĚ“
30. 5. od 18:00 hod., sál Hankova domu

Vystoupení tanečního oboru Základní umělecké školy Hostinné.

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

KRÁLOVÉDVORSKÉ KNIHOMRNĚ
7. 5. od 9:30 hod. pro děti do 2 let, sálek knihovny, vstupné: zdarma

7. 5. od 10:30 hod. pro děti 3–6 let, 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 oslavíme 

svátek maminek. Koná se v sálku knihovny.

LiStOVáNí.cz: MŮJ PŘÍBĚH: 9,58 (USAIN BOLT)
13. 5. od 19:00 hod., městské muzeum, vstupné: 120 Kč

LiStOVáNí střílí do  dalších neobjevených žánrů – do  sportovní literatury 

a  životopisu. Kniha vypráví o  nejrychlejším sprinterovi všech dob, Usainu 

Boltovi. „Tohle mě vážně nikdy neomrzí poslouchat,“ libuje si trojnásobný 

olympijský vítěz v úvodu jedné z nejlepších sportovních knih, jaká v poslední 

době vyšla. Dobře ilustruje, proč je jamajský šampion jedním z nejsympatič-

tějších lidí mezi světovou sportovní špičkou. Málokomu se podařilo v knižní 

podobě zachytit duši a  přemýšlení špičkového sportovce tak důkladně 

a podrobně. LiStOVáNí.cz společně s Usainem zaběhne nejrychlejší závod své 

kariéry, ale nebojte se, bude to trochu delší než 9,58 vteřiny. Můžete se těšit 

na 2 000 vtipů na metr čtvereční! Účinkují: Lukáš Hejlík a Alan Novotný. Koná 

se v městském muzeu. Předprodej v oddělení pro dospělé.

Pohádkoterapie: HASIČSKÝ PŘÍBĚH
17. 5. od 13:30 hod., sálek knihovny, vstupné: zdarma

Hasiči se vždycky snaží, aby i  ten nejžhavější průšvih měl dobrý konec, 

a tak si svoje příběhy rozhodně zaslouží. Zároveň si děti připomenou jedno 

moudré přísloví, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Program je určen pro 

děti od 7 let. Koná se v sálku knihovny. Vstup zdarma.

Nenechte si ujít
JARNÍ KONCERT PĚVECKÉHO SBORU ZÁBOJ
čtvrtek 16. 5. od 19:00 hod., sál Špýcharu městského muzea

Pěvecký sbor Záboj srdečně zve všechny příznivce sborového zpí-

vání na  tradiční jarní koncert, který se koná ve  čtvrtek 16. května 2019

v 19:00 hod. netradičně ve Špýcharu Městského muzea ve Dvoře Králové 

nad Labem. Na  programu budou skladby, které Záboj zpívá rád (spiritu-

ály, skladby Jaroslava Ježka atd.), a v rámci koncertu přivítá i milé účinku-

jící hosty ze ZUŠ R. A. Dvorského a  Gymnázia Dvůr Králové nad Labem.

Těšíme se na vás, milí posluchači. 

     Výbor spolku Záboj 
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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 AFTER: POLIBEK, (12), romantický, USA, titulky 106 min. 120 Kč

4. 15:00
MRŇOUSKOVÉ 2: DALEKO OD DOMOVA

dobrodružný/animovaný, Francie/Čína, dabing
92 min. 110 Kč

4.–5. 17:00
AVENGERS: ENDGAME (v so 3D)

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

2D: 130 Kč

3D: 150 Kč

7. 19:00 HUMORISTA, (12), drama, Rus./Lot./ČR, titulky, ART 100 min. 100 Kč

9.–10. 19:00 LA LLORONA: PROKLETÁ ŽENA, (15), horor, USA, titulky 93 min. 120 Kč

11.–12. 16:30
POKÉMON: DETEKTIV PIKACHU (v so 3D)

animovaný, USA/Japonsko, dabing
104 min.

2D: 130 Kč

3D: 150 Kč

11.–12. 19:00 ŽENY V BĚHU, komedie, ČR 93 min. 120 Kč

14. 19:00
MONETOVY LEKNÍNY – MAGIE VODY A SVĚTLA, ART

(12), dokumentární, Itálie, titulky
90 min. 100 Kč

15.–16. 19:00 SNĚŽÍ!, (12), poetické drama, ČR 74 min. 120 Kč

17. 19:00
FLORIDA & HAVAJ NA HAVAJI – MOTANI

 cestopisná přednáška
100 Kč

18.–19. 16:30 SHAZAM! (v so 3D), akční/dobrodružný, USA, dabing 132 min.
2D: 120 Kč

3D: 140 Kč

18.–19. 19:00 SKLENĚNÝ POKOJ, (12), drama, ČR 104 min. 100 Kč

21. 19:00 OSTRÝM NOŽOM, (15), drama, Slovensko, SK znění, ART 89 min. 120 Kč

22.–23. 19:00 JOHN WICK 3, (15), akční/krimi/thriller, USA, titulky 131 min. 130 Kč

24. 17:30 AQUAMAN, (12), akční/fantasy, USA, dabing 143 min. 100 Kč

25.–26. 16:30 HLEDÁ SE YETTI, animovaný/dobrodružný, USA, dabing 95 min. 120 Kč

25.–26. 19:00 ZLO S LIDSKOU TVÁŘÍ, (15), životopisný/drama, USA, tit. 108 min. 120 Kč

28. 19:00 ZELENÁ KNIHA, (12), drama/komedie, USA, titulky, ART 130 min. 100 Kč

29.–30. 19:00 BOLEST A SLÁVA, (12), drama, Španělsko, titulky 108 min. 110 Kč

31. 16:30 JAK VYCVIČIT DRAKA 3, anim./dobrodružný, USA, dabing 104 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.: 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.: Volná herna.

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

V  tento den se na  vaše děti těší naše profesi-

onální 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.

Program na měsíc květen:

ROZKVETLÝ STROM, čtvrtek 2. 5.

TVOŘENÍ S KŘÍDAMI
čtvrtek 9. 5.

Přijďte s  dětmi kreslit nebo si jen pohrát. 

Sejdeme se v 9:30 hod. na hřišti v ulici Nad Par-

kem. Při nepříznivém počasí se akce nekoná.

PTÁČEK, čtvrtek 16. 5.

VÝLET DO OKOLÍ KUKSU
čtvrtek 23. 5., sraz v 8:45 hod. u pošty

Pojďte s námi na výlet 4,5 km do přírody v okolí 

Kuksu. Sraz v 8:45 hod. na autobusové zastávce 

u  pošty. Odjezd zpět z  Kuksu vlakem ve 12:32 

hod. Trasa je vhodná pro kočárky a  částečně 

i odrážedla. Případné dotazy na tel.: 776 433 680. 

Při nepříznivém počasí (dešti) se výlet nekoná.

PIKNIK V PARKU SCHULZOVY SADY
pátek 17. 5., 10:00–11:30, vstupné: 40 Kč

Přijďte na  piknik, který se koná v  parku Schul-

zovy sady poblíž altánku. Kdo bude chtít, může 

přinést něco malého na zub.

ZAVŘENO – čtvrtek 30. 5.

Zavřeno z  důvodu účasti na  Dni sociálních 

služeb na nám. T. G. Masaryka.

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, materiálem je přírodní třísloči-

něná kůže. Baleríny si nabarvíme a  ozdobíme 

podle svého vkusu.

Více informací na tel.: 775 174 221.

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

neděle 5. 5., 17:00 hod. FK Jiskra Mšeno (domácí zápas)

sobota 11. 5., 17:00 hod. SK Vysoké Mýto (venku)

neděle 19. 5., 17:00 hod. MFK Trutnov (domácí zápas)

neděle 26. 5., 15:30 hod. FK Pardubice B (venku)

TJ Dvůr Králové nad Labem B – I. B třída:

středa 1. 5., 17:30 hod. SK Miletín (domácí zápas)

neděle 5. 5., 17:00 hod. FK Kopidlno (venku)

neděle 12. 5., 17:00 hod. TJ Tatran Hostinné (domácí zápas)

sobota 18. 5., 17:00 hod. TJ Slavoj Skřivany (venku)

sobota 25. 5., 17:00 hod. TJ Sokol Železnice (domácí zápas)

Benefi ční koncert v Domově sv. Josefa
BENEFIČNÍ KONCERT KOMORNÍHO ORCHESTRU SLÁVY VORLOVÉ
čtvrtek 23. 5. od 18:00 hod., podkrovní sál domu sv. Damiána v Žirči, vstupné: dobrovolné

Domov sv. Josefa, jediné lůžkové zařízení pro nemocné roztroušenou sklerózou, srdečně zve na bene-

fi ční koncert Komorního orchestru Slávy Vorlové z Náchoda. Koncert se uskuteční v podkrovním sále 

Domu sv. Damiána v Žirči ve čtvrtek 23. května v 18:00 hod. Program – Jan Křtitel Vaňhal: Symfonie 

C-dur, Frédéric Chopin: Klavírní koncert č. 2 f-moll, sólistka Olena Ivaněnko. Výtěžek z koncertu bude 

použit na nová okna. Vstupné dobrovolné. Srdečně zveme!

Domov sv. Josefa v Žirči



KVĚTEN 2019 KRÁLOVÉDVORSKÉ KDECO?

3www.dvurkralove.cz

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–ne: 9:00–12:00 hod. a 13:00–17:00 hod.

Otevírací doba ve sváteční dny 1. a 8. května 2019:

Stálé expozice v Kohoutově dvoře: 13:00–17:00 hod.

Výstavní sál ve Staré radnici: 13:00–16:00 hod.

VÝZVA KE SPOLUPRÁCI
Na výstavu řemesel, která se bude konat od 21. 6. do 29. 9. 2019 v měst-

ském muzeu, sháníme k  zapůjčení 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: UMĚLCI – ARTYŚCI. UMĚNÍ NÁS SPOJUJE
24. 4. – 2. 6., výstavní sál Staré 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.

Výstava: ŘEKOVÉ MEZI NÁMI – 70 LET ŘECKÉ MENŠINY 
NA KRÁLOVÉDVORSKU
11. 5. – 9. 6., výstavní sál Špýcharu, vstupné: 40 Kč, 20 Kč

Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem ve spolupráci s Řecko-čes-

kým spolkem Dvůr Králové nad Labem a nadačním fondem Hellenika zvou 

návštěvníky na výstavu věnovanou 70. výročí příchodu občanů řecké národ-

nosti do našeho města. Výstava bude mít dvě části. První, obecná, ve struč-

nosti přiblíží příchod Řeků do Československa. Návštěvníci tak budou moci 

mimo jiné zhlédnout fi lmový dokument k  tomuto období. Druhá část 

výstavy bude věnovaná příchodu příslušníků řecké menšiny do  našeho 

regionu. Díky dobovým fotografi ím a  dalším materiálům se seznámíme 

s historií královédvorské řecké menšiny.

LiStOVáNí.cz:
MŮJ PŘÍBĚH: 9,58 (USAIN BOLT)
13. 5. od 19:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, vstupné: 120 Kč

Kniha vypráví o nejrychlejším sprinterovi všech dob, Usainu Boltovi – nej-

rychlejším člověku na světě. Více o LiStOVáNí najdete v programu Městské 

knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem, kde jsou vstupenky prodá-

vány v předprodeji v oddělení pro dospělé.

Přednáška PhDr. Jany Polákové, Ph.D.:
ŘEKOVÉ MEZI NÁMI
22. 5. od 17:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, vstupné: 30 Kč

Když se řekne Řecko, všem se nám vybaví moře, pláže a antické památky. 

Ale máme také povědomí o moderních dějinách tohoto státu? Přednáška by 

měla přiblížit jedno z nejsmutnějších období, a to druhou světovou válku, a 

hlavně občanskou válku, která se odehrála v letech 1946–1949. Zároveň by 

měla odpovědět na otázku, proč žijí Řekové v našem městě. Přednáška bude 

doplněna fi lmem a věříme, že také besedou s pamětníky.

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.

Týden otevřených dveří – PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ŽÁKŮ
13.–17. 5., 13:00–17:00 hod., více informací na: www.zusdk.cz

Návštěvníci budou moci nahlédnout do  všech učeben, do všech oborů. 

V  rámci týdne otevřených dveří bude probíhat zápis k  talentovým zkouš-

kám.

ZA STARÝCH ČASŮ HUDEBNÍHO SALONU
16. 5. od 17:00 hod., sál školy

Několik větších i  menších klavíristů ze třídy Milady Petrášové si dovoluje 

pozvat rodiče, známé i  další příznivce klavírní hry na  malý třídní koncert 

„Za  starých časů hudebního salonu“. Společně se budeme snažit oživit 

atmosféru hudebních večírků v 19. století, kdy byl měšťanský salon prostře-

dím setkávání kulturymilovných rodin, vzdělaných přátel, profesionálních 

umělců i amatérů. Uslyšíte drobné klavírní skladby 19. století.

Vernisáž výstavy: EXPRESE
21. 5. od 18:00 hod., sál školy

Vernisáž k výstavě s názvem Exprese. Výběr prací studentů keramické dílny 

Jindry Vikové ze studia Jarmily Tyrnerové z  Kohoutova. Výstava ve  školní 

galerii Otto Gutfreunda bude probíhat od 22. května do 14. června 2019.

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

Další z pravidelných koncertů žáků hudebního oboru.

ABSOLVENTSKÝ KONCERT
30. 5. od 18:00 hod., sál školy

První z absolventských koncertů žáků hudebního oboru.

ZUŠ OPEN 2019
31. 5., 14:30–18:00 hod.

V rámci celostátního happenningu základních uměleckých škol pořádá naše 

škola na několika místech ve městě různá vystoupení. Celé odpoledne se 

vám budou představovat žáci a soubory všech oborů školy.

od 14:30 hod. – náměstí T. G. Masaryka (před ZUŠ)

Zahájení, taneční obor, Zpěvanky, Komořinka, Silmaril, Carpe diem, zpěv – 

sólová vystoupení.

od 15:15 hod. – kostel Českobratrské církve evangelické (vedle gymnázia)

Vystoupení žáků dechové třídy Tomáše Valtery a Vlasty Siřišťové a kytarové 

třídy Michala Koudelky.

od 16:00 hod. – Pasáž 80 (na dvorečku)

PlechBand, literárně-dramatický obor a výtvarný obor.

od 17:00 hod. – městské muzeum, sál Špýcharu

Koncert žáků a učitelů klavírního oddělení.

KONCERTY KRÁLOVÉDVORSKÉHO CHRÁMOVÉHO 
SBORU A ORCHESTRU NA NOCI KOSTELŮ
pátek 24. 5. od 18:00 hod. v kostele Nejsvětější Trojice, Kuks

pátek 24. 5. od 21:30 hod. v kostele Církve čs. husitské, Dvůr Králové n. L.

V letošním roce se Noc kostelů koná v pátek 24. 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 Nejsv. Trojice 

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

vystoupení bude od 21:30 hod. ve Dvoře Králové nad Labem v kostele 

Církve československé husitské. Na programu budou skladby J. S. Bacha, 

W. A. Mozarta, J. J. Ryby a dalších autorů. Část tohoto programu již sbor 

odzpíval na Květnou neděli a při Velikonoční liturgii v Hostinném, protože 

Římskokatolická farnost ve Dvoře Králové nad Labem od června 2018 ani 

přes opakované žádosti neumožnila Královédvorskému chrámovému 

sboru zpívat při hudebních doprovodech mší v královédvorském kostele 

sv. Jana Křtitele. Více na www.kchs.cz. 

MgA. Vít Havlíček, Ph.D.

Koncerty na Noci kostelů 2019
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Královská věnná města

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

OTEVÍRÁNÍ TURISTICKÉ SEZONY NA ZVIČINĚ
4. 5., 10:00–14:00 hod., louka za Raisovou chatou na Zvičině

Přijďte se sdružením Podzvičinsko a  DDM Jednička opět zahájit na  Zvi-

činu 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 I. Hanušové.

PRIMAHRÁTKY V JEDNIČCE
18. 5., 14:30–18:00 hod., vstupné: zdarma

Jedna z největších akcí Jedničky pro děti, mládež i dospěláky je opět tady. 

Také letos se můžete těšit na  spoustu různých workshopů a  vystoupení. 

Prvních sto návštěvníků bude moci zdarma zhlédnout show projekci 

v mobilním planetáriu. Budete si moci vyzkoušet rozmanité aktivity, sou-

těže, chybět nebude ani malování na  obličej, trampolína, skákací hrad, 

lanové aktivity, bublinárium apod. Chystáme ale také spoustu novinek 

a pro všechny děti volnou vstupenku do zábavního parku Tongo. Určitě si 

Primahrátky nenechte ujít! Akce se uskuteční za fi nanční podpory Králové-

hradeckého kraje. Bližší informace u I. Hanušové.

TURNAJ ŠPUNTŮ
25. 5., 8:15–14:30 hod. (vyhlašování výsledků průběžně od 13:00 hod.), 

startovné: 80 Kč, přihlášky do 17. 5. na turnajspuntu@gmail.com

Jednička připravila pro nejmenší šachisty další ročník šachového turnaje. 

Svoje dovednosti si mohou přijít ověřit předškoláci a žáci od 1. do 9. tříd 

základní školy. Účastníci turnaje musí mít zodpovědný dozor starší 18 let 

přítomný po celou dobu hry i volného času mimo hru. S sebou: pití, sva-

činu, každý lichý hráč přinese šachovou soupravu s fungujícími hodinami, 

včetně řídítek. Přihlášky nejpozději do  17. května na  e-mailovou adresu: 

turnajspuntu@gmail.com. Bližší informace u V. Málkové.

DĚTSKÝ DEN
31. 5., 8:30–12:00 hod., Tyršovo koupaliště (při dešti zimní stadion)

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

pení a  dalších zábavních aktivit. Pro všechny děti pořádá DDM Jednička 

ve spolupráci s městem Dvůr Králové nad Labem. Bližší informace u I. Hanu-

šové.

ZÁVĚREČNÁ AKADEMIE V JEDNIČCE
31. 5. 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.

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN:
8. 6.: 18. ročník Pohádkového putování – tradiční turistický pochod pro děti 

a rodiče s dětmi.

11. 5. od 8:00 hod., Penzion Za Vodou, vstupné: 20 Kč

V  termínu 10. a 11. května 2019 se již po čtyřiadvacáté uskuteční tradiční 

mezinárodní setkání příznivců pěstování kaktusů, sukulentů a dalších exo-

tických rostlin: Otevírání sezony 2019. Akce se koná díky dobrovolnické 

práci jednotlivých členů dvorského Klubu kaktusářů a  s  fi nančním přispě-

ním města Dvůr Králové nad Labem. Sympozium je největší jarní akcí svého 

druhu v ČR a  jednou z největších v Evropě. Každoročně se na něm sejdou 

stovky příznivců pichlavé a jiné krásy z ČR a dalších evropských států. Akce 

začíná v pátek 10. května neformálním posezením od 18:00 hod. v Penzionu 

Za Vodou, kde se postupně sejdou návštěvníci a  při dobrém jídle a  pití si 

povypráví jak zážitky z cest po světě, tak i pěstitelské rady a zážitky ze života.

Hlavní program pro širokou veřejnost se odehraje v sobotu 11. května 2019 

od 8:00 hod. v Penzionu Za Vodou v Poděbradově ulici ve Dvoře Králové 

nad Labem. Od  rána bude probíhat prodej přebytku výpěstků mnoha 

desítek pěstitelů a  každý návštěvník, ať úplný začátečník nebo odborník 

na slovo vzatý, si zde najde svůj repertoár rostlin. K prodeji budou kaktusy, 

listové sukulenty (agáve, aloe, euphorbie apod.), rostliny připomínající 

sloní nohu a  další exotické divy přírody. Součástí bude i  drobný prodej 

potřeb pro pěstitele. Od 13:30 hod. se v přednáškovém salonku penzionu 

uskuteční další část programu, série 4 až 5 poutavých přednášek. Prezento-

vat se zde budou zejména poutavé fotografi e rostlin z cest po celém světě. 

Po celý den bude možné se občerstvit. Akce se koná v přátelském duchu, 

v příjemném prostředí a celodenní vstupné je 20 Kč. Všichni jste zváni!

Ondřej Mikeš, předseda spolku Klub kaktusářů Dvůr Králové, z. s.

Kaktusáři zahajují sezonu

Jaroměř
KABROUŠI V PEVNOSTI, 10.–12. 5.;

MUZEJNÍ NOC VE VÝTOPNĚ, 17. 5., www.vytopnajaromer.cz;

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2019 A DĚTSKÝ DEN – AEROKLUB JARO-

MĚŘ, 25. 5., www.lkja.cz.

Trutnov
UŽ HO NESOU – MĚSTSKÉ DRAČÍ SLAVNOSTI, 3.–4. 5.,

www.trutnovmestodraka.cz;

CIRK-UFF – MEZINÁRODNÍ FESTIVAL NOVÉHO CIRKUSU,

30. 5. – 2. 6., www.cirkuff .cz.

Více informací naleznete v kalendáriu na stránkách www.vennamesta.cz.
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Jarní medailové úspěchy sokolů
V  jarních měsících začaly 

sokolům nejrůznější soutěže. 

Nejprve to byly dva závody 

ve skoku vysokém.  

Závodu Úpická laťka se zúčast-

nilo jedenáct našich závodníků. 

Podařilo se nám vybojovat pět 

medailí. Mladší žákyně N. Pila-

řová vybojovala bronzovou 

medaili, starší žák M. Pavlík zís-

kal rovněž bronz, S. Erbenová 

získala stříbro mezi dorosten-

kami, stejně jako M. Fišerová 

mezi juniorkami. N. Erben získal 

zlatou medaili mezi muži.

Na  soutěži Jaroměřský klokan 

vybojovali naši závodníci dal-

ších šest medailí. M. Lukáš vyhrál v  kategorii 

nejmladších chlapců, T. Grusová byla třetí v nej-

mladších dívkách, N. Pilařová přidala třetí místo 

v  mladších dívkách a  B. Síbrová další bronz 

ve starších dívkách. K tomu přidali M. Pavlík stří-

bro za  160 cm a  O. Schreiber bronz za  155 cm 

v  kategorii starších žáků. T. Mencl předvedl 

mimo soutěž báječných 168 cm.

Na  konci března vybojovalo v  Třebíči družstvo 

dorostenek a  žen ve  složení A. Šedivá, H. Tla-

chačová, M. Fišerová, S. Sicilská, S. Erbenová, 

V. Godárová, A. Rutrlová, T. Hulíková a E. a J. Špa-

tenkovy třetí místo v  pohárové soutěži Team 

Gym.

Proběhly také přebory župy ve sportovní gym-

nastice a  šplhu. Zlaté medaile za  gymnastiku 

vybojovali M. Holan a J. Dušek, stříbrné medaile 

M. Lukáš, J. Grus a  A. Mostecký a  bronz přidali 

K. Lukášová, J. Schreiber a O. Schreiber. Ve šplhu 

se pak přeborníky župy stali D. Macková, M. Mar-

ková, M. Lukáš, J. Dušek, J. Grus a A. Mostecký, 

druhá místa získali B. Ježová, B. Lebedínská, 

M. Holan a  O. Schreiber a  třetí místa přidali 

A. Kilevníková, T. Grusová, K. Schreiberová, 

T. Erban a S. Rajsner. 

Žáci navíc soutěžili v  krajském přeboru v  gym-

nastice, kde vybojovali J. Grus a  A. Mostecký 

titul přeborníků kraje, J. Schreiber obsadil druhé 

místo a M. Holan a O. Schreiber přidali dvě místa 

třetí.

Celkem 32 sokolíků nastoupilo v  družstvech 

svých škol na okresní soutěži Odznaku všestran-

nosti. Projevilo se, že se tréninku na tuto soutěž 

v Sokole dlouhodobě věnujeme, a tak jsme rádi, 

že naši závodníci přispěli k dobrým výsledkům 

svých škol. Anežka a Matěj Holanovi vybojovali 

pro Sokol dvě zlaté medaile.

Všem našim úspěšným reprezentantům blaho-

přejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci 

naší sokolské jednoty i našeho města.

Mgr. Pavlína Špatenková

TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Okresní přebor Odznaku všestrannosti 
ovládli žáci královédvorských škol
V  dubnu se v  Trutnově 

konalo okresní kolo 

Odznaku všestrannosti. 

Závodníci již tradičně 

změřili síly v  pěti disci-

plínách olympijského 

desetiboje, skocích přes 

švihadlo, trojskoku, hodu 

medicinbalem, klicích 

a driblinku.

Královédvorští ško-

láci vybojovali mnoho 

medailí mezi jed-

notlivci dívky 2010:

1. K. Lukášová (ZŠ Schulzovy sady). 2009:

1. A. Holanová (Sokol), 2. M. Síbrová a 3. T. Vov-

sová (obě ZŠ Schulzovy sady). 2008: 1. T. Grusová 

(ZŠ Podharť), 2. V. Tesařová a 3. N. Růžičková (obě 

ZŠ Strž). 2007: 2. J. Šturmová a 3. A. Sedláčková 

(obě ZŠ Schulzovy sady). 2006: 1. A. Špačková 

(ZŠ Podharť), 2. N. Hillermanová a 3. V. Vovsová 

(obě ZŠ Schulzovy sady). 2005:  1. A. Rutrlová 

(ZŠ Podharť), 3. A. Sedláčková (ZŠ Schulzovy 

sady). Chlapci 2010: 1. M. Šturm (ZŠ Schul-

zovy sady), 2. A. Růžička (ZŠ Strž), 3. J. Dušek 

(ZŠ Schulzovy sady). 2009: 1. M. Holan (Sokol), 

2. F. Šturm (ZŠ Schulzovy sady). 2008: 2. J. Schrei-

ber a 3. M. Lukáš (oba ZŠ Schulzovy sady). 2007: 

1. R. Mrkvička (ZŠ Schulzovy sady), 2. M. Kubíček 

(ZŠ Podharť), 3. J. Dušek (ZŠ Schulzovy sady). 

2006: 1. T. Kulveit (ZŠ Schulzovy sady). 2005: 

1. S. Rajsner (ZŠ Schulzovy sady). 2004: 1. J. Kuhn 

a 3. M. Masařík (oba ZŠ Schulzovy sady).

A  jak dopadlo pořadí družstev? Na první místo 

dosáhla ZŠ Podharť, druhé místo obsadila 

ZŠ Schulzovy sady budova A a na  třetím místě 

skončila ZŠ Schulzovy sady budova B.

Všem závodníkům blahopřejeme ke  krásným 

výkonům a postupujícím přejeme hodně zdaru 

v  krajském kole 14. května v  Hradci Králové, 

ve  kterém poměří závodníci síly v  dalších pěti, 

tentokrát atletických disciplínách.

Mgr. Pavlína Špatenková

ZŠ Schulzovy sady

Šachisté v krajském 
přeboru letos až pátí
Šachisté královédvorského oddílu letos po dvou 

letech nestojí na stupních vítězů. Ačkoliv obha-

jovali první místo z  minulého roku, v  krajském 

přeboru ze začátku klopýtli. V  závěru sezony 

však došlo k několika pozoruhodným utkáním, 

která výrazně měnila podobu tabulky. Týmy od

2. do  6. místa byly totiž vcelku vyrovnané 

a  o  jejich umístění rozhodovalo velmi málo 

bodů. Kdyby Královédvorští vyhráli na  podzim 

nad předposledními Třebechovicemi, mohli 

se dostat i přes dvě prohry v závěru sezony na

3. příčku. S  trochou smůly tak skončili až na

5. místě (více informací najdete na  strán-

kách  www.chess.cz/soutez/2345/).

Osmičlenný tým s  bilancí 6 výher, 1 remíza 

a  4 prohry nejvíce podrželi svými výkony Jan 

Mrověc, host Jan Macháň a zkušený hráč Josef 

Nejedlo, který ani jednou v  krajském přeboru 

letos neprohrál. Právě Josef Nejedlo, oslavenec 

velkého životního jubilea, dokazuje, že věk ne-

ovlivňuje výkonnost a  spolehlivost šachistů. 

Panu Nejedlovi přejeme všechno nejlepší 

a hodně šachových úspěchů a společně věříme, 

že opět za rok vybojujeme další cenný pohár.

Jan Rain

šachový oddíl TJ Dvůr Králové nad Labem 

Zahájení letní 
tenisové sezony
Duben je obdobím, kdy tenisté končí halovou 

a  začínají letní sezonu. To přináší nutnost při-

pravit venkovní antukové dvorce. Vedení klubu 

zvolilo již osvědčenou variantu a  přenechalo 

přípravu kurtů odborné fi rmě. Výrazně zlepšená 

propustnost podloží a  vysoká kvalita po  celou 

dobu letní sezony jasně potvrzuje správnost 

investovat nemalé peníze (i díky podpoře města 

Dvůr Králové nad Labem) do jarní údržby.

Na konci dubna začaly soutěže družstev, do kte-

rých klub přihlásil celkem 14 družstev. Oče-

káváme zapojení více než 100 registrovaných 

mladých sportovců a  pokusíme se obhájit loň-

ské úspěchy. V nejmladších kategoriích budeme 

usilovat o  postup na  Mistrovství České repub-

liky, v ostatních kategoriích bychom rádi udrželi 

nejvyšší soutěž i pro příští rok. 

Nábor do  tenisové školy sice již proběhl, ale 

pokud byste chtěli přihlásit svou ratolest 

na  tento krásný sport, kontaktujte šéftrenéra 

klubu pana Radko Hrmu.  

Zahájili jsme také sezonu ve sportovním areálu 

Tramvaj. Připravená sportoviště čekají na  příz-

nivce šestkového a plážového volejbalu, tenisu 

nebo nohejbalu. 

Další informace najdete na  našich webových 

stránkách www.tcdvurkralove.cz.

TC Dvůr Králové, z. s.
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