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Hankův dům
Předprodej vstupenek (kavárna Hankův dům)

e-mail: mannova@hankuv-dum.cz 

tel.: 499 318 355;  www.hankuv-dum.cz; www.facebook.com/hankuvdum

Hra v předplatném: DÁMA NA KOLEJÍCH
4. 3. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 420 Kč, 400 Kč, 380 Kč

Jevištní podoba fi lmového muzikálu v podání herců Divadla A. Dvořáka Příbram.

ŠTÍSTKO A POUPĚNKA – AŤ ŽÍJÍ POHÁDKY!
8. 3. od 15:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 195 Kč

Zbrusu nové představení, ve kterém zazní nové písničky a osvědčené hity. 

Vstupenky pouze na www.ticketportal.cz.

Dny R. A. Dvorského – 26. ročník:
HANA HOLIŠOVÁ & NEW TIME ORCHESTRA
10. 3. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 460 Kč, 420 Kč, 380 Kč

Originální hudební zážitek odkazující nejen na zlatou éru swingu.

467. koncert KPH: SAX & PIANO DUO
11. 3. od 19:00 hod., salonek Hankova domu, vstupné: 130 Kč

Roman Fojtíček – saxofon a Laura Mikel Vlková – klavír. Setkání saxofonu 

a klavíru v jednom komorním tělese lze charakterizovat jako splynutí pří-

tomnosti s minulostí.

Dny R. A. Dvorského – 26. ročník: THREE FOR SILVER
12. 3. od 19:30 hod., krčma Starý pivovar, vstupné: 220 Kč

Lucas Warford – zpěv, kontrabas, Willo Sertain – zpěv, Corwin Zekley – zpěv, 

housle. Mimořádná nejen bluesová lahůdka!

KREJČÍK HONZA
16. 3. od 8:30 a 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 60 Kč

Špetka ponaučení, ždibec moudrosti, hrstka písniček a kopec legrace pro 

děti z MŠ a 1. tříd ZŠ.

CESTA KOLEM SVĚTA
17. 3. od 8:30 a 10:30 hod., sál Hankova domu, vstupné: 70 Kč

Známý příběh Philease Fogga v novém zpracování divadla SemTamFór 

Praha je určeno žákům II. stupně ZŠ.

Loutkové divadlo Klíček: KAŠPÁREK V PEKLE
22. 3. od 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 30 Kč, 20 Kč

Marionetová pohádka Loutkového divadla Klíček.

Dny R. A. Dvorského – 26. ročník: 
HLAVNÍ FESTIVALOVÝ VEČER
24. 3. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 340 Kč

JAZZINEC QUARTET – Petr Stránský – trubka, Samuel Janko – baskytara, 

Jiří Matyska – pozoun, Ondřej Štěpán – bicí.

ORCHESTR JEŽKOVY STOPY – Mladý energický big band, který propadl 

swingu 30. a 40. let.

PETR SOVIČ & GRAMOFON – Výteční instrumentalisté, pestrý repertoár, 

hudební vzpomínky napříč věkem.

Program doplní saxofonové kvarteto SAXY BABY ze ZUŠ R. A. Dvorského.

BURZA ŠATŮ DO TANEČNÍCH
27. 3.,15:00–18:00 hod., salónky Hankova domu, vstupné: zdarma

Máte doma šaty z tanečních, které už nevyužijete? Nebo se naopak chystáte 

chodit do kurzu tance a sháníte vhodné oblečení? Přijďte do Hankova domu 

prodat či nakoupit!

Dny R. A. Dvorského – 26. ročník:
PRVNÍ KRÁLOVÉDVORSKÁ TANČÍRNA
27. 3. od 20:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 100 Kč

K tanci hraje DJ Mirek Novotný. Zazní hudba od swingu až po novější hity 

taneční scény v úpravě pro společenské tance.

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

www.zusdk.cz

e-mail: info@zusdk.cz

tel.: 499 321 035 a 603 186 263. 

Školní galerie Otto Gutfreunda otevřena ve všední dny 9:00–17:00 hod.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
4. 3. od 14:30 hod., konšelská síň Staré radnice

Hudební program u  příležitosti vítání občánků pravidelně zajišťují učitelé 

hudebního oboru se svými žáky.

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

Další z pravidelných koncertů žáků hudebního oboru.

OKRESNÍ KOLA SOUTĚŽÍ ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH 
ŠKOL
V březnu se naši žáci zúčastní okresních kol soutěží ve hře na smyčcové 

nástroje, kytaru a klavír. Všem zúčastněným přejeme hodně štěstí a jejich 

pedagogům děkujeme za přípravu!

Safari Park Dvůr Králové
JARNÍ PRÁZDNINY V SAFARI PARKU 
každé úterý a pátek do 15. 3., 13:30 hod.,

Zveme na speciální komentované prohlídky, které 

se konají každé úterý a pátek do 15. března. Prů-

vodci vás seznámí s detaily ze života zvířecích oby-

vatel zahrady a zodpoví všechny vaše dotazy. Sraz 

pro účastníky vždy v úterý a pátek ve 13:30 hod. za vstupem do safari parku

u Restaurantu Lemur. Průvodce vám bude k dispozici v rámci ceny vstupného.

SAFARIBĚH ČSOB 2020: NECHCI BÝT POSLEDNÍ 
4. 4., více informací najdete na webu safaripark.cz pod záložkou Zážitky

Je to tady! V sobotu 4. dubna odstartuje 36. ročník Safariběhu ČSOB. Letos 

svou účastí v závodě podpoříte záchranu největších antilop světa – antilop 

Derbyho! Přijďte se proběhnout mezi zvířata, přispět na dobrou věc a užít si 

den plný sportu. Čeká vás trať na 10 km, 5 km a rodinný běh na 2 km.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
19. 3. od 13:00 do 17:30 hod., prostory ZUŠ R. A. Dvorského

Srdečně zveme na Den otevřených dveří. Od 13:00 hod. bude možnost 

si nejen prohlédnout prostory školy, ale nahlédnout do výuky jednotli-

vých oborů a oddělení. Zájemcům o výuku na naší škole budou podány 

bližší informace o přijímání žáků na nový školní rok 2020/2021.
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Kino Svět www.kino-svet.cz, e-mail: kino.svet@tiscali.cz

tel.: kancelář 499 318 351, pokladna 499 318 357 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, vstupné: 40 Kč;

úterý 15:00–17:00 hod.: volná herna,

vstupné: 40 Kč; 

středa 9:00–12:00 hod.: volná herna,

vstupné: 40 Kč;

čtvrtek 15:00–17:00 hod.: volná herna, 

vstupné: 40 Kč;

pátek 9:00–12:00 hod.: volná herna,

vstupné: 40 Kč.

Program na měsíc březen:
VÝTVARNÁ DÍLNIČKA A VOLNÁ 
HERNA
pondělí 2., 9., 16. a  30. 3., 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.

ŽIRAFČINA PORADNA
čtvrtek 12. 3. od 9:30 hod.

Poradna s  pedagožkou a  laktační poradkyní 

Mgr. Jana Bartoňovou, která vždy dokáže pora-

dit. Tentokrát na  téma Podpora přirozenosti 

a samostatnosti u dětí.

LOGOPEDICKÉ DOPOLEDNE
pondělí 23. 3. od 9:30 hod.

Přednáška s  Mgr. Denisou Chrpovou na  téma 

Vývoj řeči u dětí. Všech přednášek a seminářů, 

které jsou pořádány v  MC Žirafa, se můžete 

zúčastnit se svými dětmi. Vaše děti si pohrají 

a vy se můžete dozvědět zajímavé informace.

VÝLET DO TONGA
středa 25. 3., sraz v 7:50 hod. na vlakovém 

nádraží, odjezd v 8:00 hod., vstupné: 70 Kč

Pojeďte s  námi na  výlet do  zábavního cen-

tra Tongo v  Hradci Králové. Sejdeme se

v 7:50 hod. na vlakovém nádraží. Odjezd vlaku 

je v  8:00 hod. Pokud máte zájem jet vlastním 

autem a jít s námi společně do Tonga, sejdeme 

se přímo před vchodem do  centra v  9:00 hod. 

Středa je určena pro nejmenší děti s rodiči.

1. 19:00 1917, (15), válečný/drama, VB/USA, titulky 119 min. 130 Kč

3. 19:00 NABARVENÉ PTÁČE, (18), drama, ČR/SR/Ukr., titulky, ART 169 min. 100 Kč

4.–5. 17:30 V SÍTI, (15), dokument, ČR 100 min. 100 Kč

6. 17:30
BOHEMIAN RHAPSODY

(12), životopisný/hudební, VB/USA, titulky
134 min. 110 Kč

7. 15:30 JEŽEK SONIC, komedie, USA, dabing 99 min. 130 Kč

7.–8. 17:30 VOLÁNÍ DIVOČINY, dobrodružný, USA, titulky 110 min. 130 Kč

10. 19:00 CHVĚNÍ, (15), drama, Guatemala/Fr./Lux., titulky, ART 107 min. 100 Kč

11.–12. 19:00 NEVIDITELNÝ, (15), thriller, USA, titulky 124 min. 130 Kč

13.–15. 16:30 FRČÍME (v pátek ve 3D), animovaný, USA, dabing 112 min.
2D: 130 Kč

3D: 150 Kč

14.

15.

17:30

20:00

19:00

3BOBULE

komedie, ČR 
103 min. 130 Kč

17. 19:00 KRÁL PETR I., (12), válečný/drama, Srb./Řecko, titulky, ART 127 min. 100 Kč

18. 14:00
Promítání nejen pro seniory:

ŽENSKÁ NA VRCHOLU, romantický/komedie, ČR/SR
109 min. 60 Kč

18.–19. 19:00 BLOODSHOT, (12), akční/fantasy, USA, titulky 110 min. 120 Kč

20.–21. JUNIORFILM – MEMORIÁL JIŘÍHO BENEŠE

22. 16:30 VELKÉ PŘÁNÍ, animovaný, Mexiko, dabing 90 min. 110 Kč

22. 19:00 PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST, (15), komedie, ČR 107 min. 100 Kč

24. 19:00 PROXIMA, (12), drama, Francie, ART 107 min. 100 Kč

25.–26. 17:30 MŮJ KÁMOŠ ŠPIÓN, akční/komedie, USA, dabing, 100 min. 130 Kč

27. 17:30
EXPEDIČNÍ KAMERA 2020: festival cestovatelských

a dobrodužných fi lmů z celého světa i domácí produkce
240 min. 100 Kč

28.–29. 16:30 PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE, fantasy/pohádka, ČR 100 min. 130 Kč

28.–29. 19:00 ŠARLATÁN, (12), životopisný/drama, ČR/koproduční 118 min. 130 Kč

31. 19:00 AFRIKOU NA PIONÝRU, (12), dokument, SR, slovenské znění 104 min. 120 Kč

Více informací o programu Kina Svět na březen 2020 najdete na webu www.kino-svet.cz.

Přednáška a beseda na gymnáziu
Přednáška: PROBLÉMY, KTERÉ SPOLEČNOST NEVIDÍ, 
NEBO VIDĚT NECHCE 
sobota 14. 3. od 10:00 hod., aula královédvorského gymnázia

Studentské zastupitelstvo zve na premiérovou akci s  tématem Problémy, 

které společnost nevidí, nebo vidět nechce. V sobotu 14. března se v aule 

dvorského gymnázia budete moci účastnit čtyř přednášek na  vybraná 

témata, kterými jsou Závislost a  pobyt v  psychiatrické léčebně (Jakub 

Žižka), Autismus a  jak to chodí (Adriana Wetterová), Sebe-poškozování 

a anorexie (Michaela Matoušková a Lada Hlušičková) a Můj život se mnou 

(Martina Vágner Dostálová). Setkáte se s lidmi, kteří promluví o svých vlast-

ních zkušenostech, nejen z odborného pohledu. Po každé přednášce bude 

věnován prostor k otázkám a diskusi. V programu se dočkáte i přestávky 

na občerstvení nebo osobních setkání s přednášejícími. Na závěr jsme pro 

vás připravili překvapení v podobě fi lmu.

Adriana Wetterová

starostka Studentského zastupitelstva Dvůr Králové nad Labem

Beseda Fedora Gála
a Tomáše Molnára:
DIALOG O DIALOGU 
středa 11. 3. od 18:00 hod., aula 

královédvorského gymnázia

Místní skupina České křesťan-

ské akademie ve spolupráci 

s Gymnáziem Dvůr Králové nad 

Labem zve ve středu 11. března 

v 18:00 hod. do auly gymnázia 

na rozhovor dvou mužů, ve kte-

rém vystoupí sociolog, disident a spoluzakladatel Veřejnosti proti násilí 

Fedor Gál a Tomáš Molnár, senior Českobratrské církve evangelické. Téma 

je pro současnou rozdělenou společnost nepochybně aktuální. Nenechte 

si ho proto ujít. Těšíme se na vás!

Česká křesťanská akademie
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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:

úterý–pátek: 9:00–12:00 hod., 13:00–16:00 hod.

sobota, neděle: 13:00–17:00 hod.

EXPOZICE TEXTILNÍHO TISKU
budova SŠIS na nábřeží Jiřího Wolkera 132

otevírací doba: úterý–pátek: 9:00–12:00 hod., 13:00–16:00 hod.

sobota, neděle: 13:00–17:00 hod., vstupné: 50 Kč, 25 Kč

Zveme do expozice věnované textilnímu tisku. Část textilních sbírek, která 

byla donedávna umístěna v České Skalici, se vrátila zpět do Dvora Králové 

nad Labem. A tak se návštěvníci mohou seznámit s unikátními textilními 

stroji, s umem a nápaditostí textilních návrhářů, tiskařů a dalších profesí, 

jejichž výrobky nás denně obklopují.

Výstava:
IVANA ČERNÁ – PLASTIKY, JIŘÍ HOLAN – OBRAZY
do 15. 3., výstavní sál ve Staré radnici, vstupné: 30 Kč, 15 Kč

Výstava královédvorských výtvarníků Ivany Černé a Jiřího Holana je malým 

nahlédnutím do tvorby keramičky a výtvarníka, kteří již po několikáté vysta-

vují svoje díla vedle sebe. Na výstavě bude možné vidět řadu prostorových 

keramických objektů Ivany Černé. Tvorba Jiřího Holana bude zastoupena 

plátny s fi gurální i abstraktní tematikou. 

Výstava: DVŮR KRÁLOVÉ VE FOTOGRAFIÍCH
do 31. 5., výstavní sál Špýcharu, vstupné: 40 Kč, 20 Kč

Dovolujeme si vás pozvat na výstavu fotografi í Dvora Králové nad Labem. 

Starší fotografi e, pocházející z Geislerovy sbírky, představí proměny města 

v průběhu 20. století, nové snímky pak ukáží proměnu Dvora Králové nad 

Labem v současnosti.

Koncert: JAMES HARRIES
6. 3. od 19:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, 

předprodej vstupenek ve videopůjčovně To Ten Rock

Tradiční předvánoční koncert po více než desetileté tradici tentokrát na 

jaře. Z důvodu příprav nové desky přivítáme Jamese výjimečně až začát-

kem jara. Přijďte si užít tradičně skvělý koncert i bez stromečku. Svařák ale 

bude. 

Novou desku Superstition nahrával James Harries v Bang Studios s produ-

centem Viliamem Bérešem a masteroval ji Ken Rich, nominovaný na cenu 

Grammy, v Grand Street Recording Studio v New Yorku.

Singly Superstition, Lights a Salvation bodovaly v českých i evropských hit-

parádách. James si stále drží svou linii písničkáře se strhujícím živým proje-

vem. K aktuálnímu albu Superstition, které vychází v lednu 2020 na labelu 

Tranzistor, přichystal evropské turné, během něhož zavítá také do mnoha 

měst České republiky. Na několik zastávek si přizve hudebníky z tuzem-

ské pop a indie folkové scény, kteří přiblíží živý zvuk vydaným studiovým 

nahrávkám.

Přednáška: KYRGYZSTÁN OČIMA NECESTOVATELKY
13. 3. od 17:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, vstupné: zdarma

Srdečně zveme na besedu s Danou Paulovou, která návštěvníky seznámí 

s krásami Kyrgyzstánu. Vydáme se k druhému největšímu horskému jezeru 

světa Issyk-Kulu, prohlédneme si jedny z nejstarších kulturních památek 

střední Asie – petroglyfy, poznáme neobyčejně milé a pohostinné obyva-

tele této hornaté středoasijské republiky.

LiStOVáNí.cz: JAK SE STÁT DIKTÁTOREM
18. 3. od 18:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, vstupné: 120 Kč

Kdo z nás někdy nesnil o tom, že bude vládnout vlastní zemi? Tato neko-

rektní příručka by mohla sloužit jako vtipný návod, jak se stát diktátorem. 

Naučí vás všechna tajemství tohoto řemesla – jak se dostat na vrchol, jak se 

na něm udržet a jak si svůj čas na výsluní pořádně užít. Inspiraci tu můžete 

najít od těch nejúspěšnějších vůdců: Kim Čong-ila, Muammara Kaddáfího 

nebo Nicolae Ceaușesca. Kniha novináře Mikala Hema skvěle kombinuje 

černý humor s politickým nadhledem a bude jistě živnou půdou pro inter-

pretaci projektu LiStOVáNí. 

Účinkují: Alan Novotný (alt. Jiří Ressler) a Patrik Bořecký.

VELIKONOČNÍ DÍLNA
25. a 26. 3., 9:00–12:00 a 13:00–16:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, 

vstupné: 40 Kč

Přijďte s námi přivítat jaro na Velikonoční dílny. Muzejní lektorky si pro vás 

připravily několik netradičních výrobků, které potěší velké i malé návštěv-

níky. Udělejte radost sobě i druhým.

Spolu s našimi lektorkami si budou návštěvníci moci ozdobit originální 

skleněné velikonoční vajíčko z královédvorské výrobny vánočních ozdob 

Ozdoba.cz.

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

Bc. Tereza Dobiášová – tereza.dobiasova@ddmdvurkralove.cz

BONSAJE IV. – SEMINÁŘ A WORKSHOP
sobota 7. 3. od 10:00 hod., cena: 200 Kč, 

Tentokrát „modřínový král“ Luboš Šebek a člen České bonsajové asociace 

Lukáš Praus vysvětlí, jak najít ten správný strom pro bonsai, jak a kdy takový 

vhodný strom vykopat, jak správně nadrátovat větve a jak se správně 

o bonsaje starat. Seminář je vhodný pro dospělé nebo mládež od 13 let. 

Cena: 200 Kč. Doporučujeme se na akci předem přihlásit, počet míst je 

omezen. Informace a přihlášky u Mgr. Ivety Hanušové.

KRÁLOVÉDVORSKÝ FESTIVAL MLADÝCH 
AMATÉRSKÝCH TVŮRCŮ
pondělí 16. 3. – sobota 21. 3., Kino Svět

Za fi nanční podpory Ministerstva kultury ČR a Královéhradeckého kraje, ve 

spolupráci s městem Dvůr Králové nad Labem, Střední školou informatiky

a služeb a dalšími partnery zve DDM Jednička na přehlídku neprofesionální 

fi lmové tvorby mladých amatérských fi lmařů. Pro děti z mateřských 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 Juniorfi lm 

a Malé vize. V porotě uvidíte herce, scénáristy, producenty nebo drama-

turgy. Srdečně zveme fi lmové fanoušky i všechny další zájemce. Vstup 

na soutěžní projekce pro veřejnost zdarma! Bližší informace a podrobný 

program naleznete na letáčcích a také na webových stránkách Filmdatu 

www.fi lmdat.cz a DDM Jednička www.ddmdvurkralove.cz.

Připravujeme na duben:
4.–5. 4. Dvorská Jednička;

18. 4. Dvorská Jednička – Belly dance.

Velikonoční prázdniny:

9. 4. Kouzelný svět kamenů – Praha;

9. 4. Výlet plný zážitků – Illusion Art Museum a Mercuria Laser Game;

9. 4. Barevné Velikonoce.

Královská věnná města
Hradec Králové
VELETRH INFOTOUR A CYKLOTURISTIKA

13.–14. 3., www.infotourhk.cz.

Trutnov
JAZZINEC, únor–duben 2020, www.jazzinec.cz;

PŘEDSTAVENÍ MONSTER – SHARON VAZANNA DANCE GROUP

11. 3., www.uff o.cz.

Vysoké Mýto
STO ZVÍŘAT / SLAVÍ 30 LET!, 28. 3., 20:00 HOD., www.mklub.cz.

Polička
VÝSTAVA RETROGAMING – POČÁTKY POČÍTAČŮ U NÁS

do 26. 4., Centrum Bohuslava Martinů Polička.

Chrudim
SVĚTOVÝ DEN LOUTKOVÉHO DIVADLA

21. 3., Muzeum loutkářských kultur, www.puppets.cz.

Více akcí naleznete v kalendáriu na stránkách www.vennamesta.cz.
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Báseň Jaroslava Kratěny
TAŽNÍ PTÁCI 
Tažní ptáci, předzvěst jara,

záhy jistě objeví se,

jejich cesta přímočará,

kde končí, to dávno ví se

V časném ránu, ne moc vlídném,

chmury mizí před úsměvem,

který na rtech nevystydne,

jsouc vyvolán jejich zpěvem

Dovádějí, staví hnízda, 

po trudné zimě nezimě,

jejich rozpustilá „jízda“,

působí inspirativně...

© Jaroslav Kratěna 

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

PRODEJ VYŘAZENÝCH KNIH
od 1. 3.

Vyřazené knihy z  fondu knihovny lze zakoupit za velmi nízké ceny. Knihy 

jsou umístěny ve  venkovním skladu knihovny. O  svém zájmu informujte 

službu v čajovně nebo v oddělení pro dospělé. Přístupné v provozní době 

knihovny.

Čtenářská soutěž: LOVCI PEREL 
1. 3. – 13. 11., podrobná pravidla soutěže na webu www.slavoj.cz

Zahájení 7. ročníku soutěže na  podporu čtenářské gramotnosti. Přečtěte 

perlorodku a  přijďte si pro moriony. Vyhlášení výsledků a  ocenění nej-

úspěšnějších lovců proběhne při akci Den pro dětskou knihu 28. listopadu 

2020. Podrobná pravidla jsou v oddělení pro děti nebo na www.slavoj.cz.

INTERNET PRO ZAČÁTEČNÍKY
3.–25. 3., kurzovné: 200 Kč, více info na tel.: 499 318 320 a 721 390 348

Jak na internet pro úplné začátečníky. Využití internetu a moderních komu-

nikačních technologií. Od 3. do 25. března proběhne celkem osm dvou-

hodinových lekcí. Výuka bude probíhat 4 týdny vždy v  úterý a  ve  středu 

od 9:00 do 11:00 hod. Počet míst je omezen. Rezervace v knihovně v hudeb-

ním oddělení. Více informací na tel.: 499 318 320 a 721 390 348.

DIVOKÝM ŠVÉDSKEM S 2MĚSÍČNÍM PRCKEM
4. 3. od 17:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 50 Kč

Chcete na vlastní oči poznat, jaké je to cestovat s dvouměsíčním kojencem, 

jaké to přináší radosti i strasti? Rady a tipy pro cestování s malými dětmi 

i  spousta zábavy a  smíchu, a  to vše formou komentovaných fotografi í 

a videa.

BOŽENA NĚMCOVÁ – 200. VÝROČÍ NAROZENÍ
od 9. 3., sálek knihovny, termín nutno domluvit na tel.: 499 318 321

Pořad pro 1. a 2. stupeň základních škol a střední školy. Termín nutno pře-

dem domluvit  v oddělení pro děti nebo na tel. 499 318 321. Koná se v sálku 

knihovny. Vstup volný.

Stanislava Benešová: NENECHTE MOZEK ZLENIVĚT
10. 3. od 10:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 30 Kč

Účastníci si prostřednictvím koncentračních cvičení a používáním paměťo-

vých strategií jako asociace a vizualizace ve spojení s paměťovými techni-

kami ověří, že jejich paměť je nejen funkční, ale dokáže zvládnout mnohem 

více, než čekali.

Jana Saifrtová:
SÁM SOBĚ FYZIOTERAPEUTEM – KRČNÍ PÁTEŘ
11. 3. od 17:00 hod., nutná rezervace v odd. pro dospělé, vstupné: 100 Kč

Pro velký zájem opakujeme celý kurz od krční páteře až po tejpování. Jak 

pečovat o své tělo, když bolí, a jak bolesti předcházet? Přijďte se naučit, jak 

svému tělu můžete pomoci se správně hýbat. Vezměte si pohodlné oble-

čení a  přineste s  sebou karimatku. Koná se v  sálku knihovny. Počet míst 

omezen, nutná rezervace v oddělení pro dospělé.

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

Program pro rodiče s  dětmi do  6 let v  rámci celorepublikového projektu

S knížkou do života – Bookstart. Tentokrát dětem skřítek Knihovníček před-

staví různá povolání. Koná se v sálku knihovny. Vstup volný.

Loutkové divadlo Klíček: O MLSNÉ KOZE
14. 3. od 15:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 30 Kč, 20 Kč

Marionetová pohádka loutkového souboru Klíček.

Vladimíra Kasalová: 
ČTEME PEJSKŮM PRO RODIČE S DĚTMI
16. 3. od 17:00 hod., sálek knihovny, vstupné: zdarma

Věděli jste, že pouhá přítomnost psa v  místnosti způsobuje, že čtení jde 

malým čtenářům lépe? Vezměte si svou oblíbenou knížku a  přijďte si to 

vyzkoušet do naší knihovny! V rámci akce „Březen – měsíc čtenářů“ budete 

mít jedinečnou příležitost potkat canisterapeutické psy Ladynku a Baryčka 

a číst jim. Zjistíte, že jsou to skvělí a trpěliví posluchači!.

LiStOVáNí.cz: JAK SE STÁT DIKTÁTOREM
18. 3. od 18:00 hod., městské muzeum, vstupné: 120 Kč

Kdo z nás někdy nesnil o tom, že bude vládnout vlastní zemi jako diktátor? 

Více v programu městského muzea na str. 3. Koná se v sálu Špýcharu měst-

ského muzea. Předprodej vstupenek v oddělení pro dospělé.

Pohádkoterapie:
ČTEME PEJSKŮM – VLADIMÍRA KASALOVÁ
20. 3. od 13:30 hod., sálek knihovny, vstupné: zdarma

Děti, přijďte si vyzkoušet čtení pejskům. Přineste si s sebou vaši oblíbenou 

nebo právě rozečtenou knížku a krátký úryvek z ní přečtěte našemu živému 

psímu kamarádovi. Program je určen pro děti od 7 let.

Věra Radoňová: TIBETSKÉ MÍSY
25. 3. od 17:00 a 18:30 hod., sálek knihovny, vstupné: 50 Kč

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

buben, dešťová hůl a  ostatní nástroje. Jejich nádherná a  hladivá hudba 

vás dovede ke klidu a pohodě. Přijďte se příjemně naladit na jaro. Koná se 

v sálku knihovny. Pro velký zájem pořádáme dvakrát, přesto je počet míst 

omezen a  je nutná rezervace a nahlášení zvoleného času v oddělení pro 

dospělé!

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

sobota 7. 3., 16:00 hod. FC Horky nad Jizerou (venku)

sobota 21. 3., 15:00 hod. FK Letohrad (venku)

neděle 29. 3., 15:00 hod. FK Čáslav (domácí zápas)

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

neděle 22. 3., 18:00 hod. TJ Baník Žacléř (hřiště v Trutnově, UMT)

sobota 28. 3., 15:00 hod. TJ Sokol Staré Buky (venku)

Více informací najdete na webu www.fotbal-dvur.cz.
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Sokolské lednové úspěchy: děvčata brala v TeamGymu stříbro 
V lednu závodili naši atleti i gymnastky, dařilo se 

nám v obou sportech.

Do přeboru České obce sokolské v TeamGym 

postoupila dvě naše gymnastická družstva. 

Starším žákyním se závod nevydařil a družstvo 

skončilo tentokrát na 9. místě. Zato družstvu 

dorostenek a žen vyšel závod výborně. Přeskok 

zvládla děvčata nejlépe ze všech družstev ve své 

kategorii. Obdržela 11,550 bodu, což bylo o šest 

desetin více než druhé nejlepší družstvo.

Za akrobacii získaly závodnice druhou nejvyšší 

známku v závodu. Na první Vyšehrad ztratily na 

akrobacii 1,250 bodu. Družstvo na třetím místě 

ztrácelo na naše závodnice 0,600 bodu. Holky 

akrobacii zvládly i přesto, že si Vanesska při dru-

hém skoku pohmoždila ruku.

Za pódiovou skladbu měla děvčata druhou 

nejvyšší známku 13,350 bodu, když na Sokol 

Napajedla ztratila 0,050 bodu. Třetí družstvo 

na pódiovce, Sokol Vyšehrad, ztrácelo na druhé 

místo 0,400 bodu. V celkovém součtu v kategorii 

Junior III. zvítězil Sokol Vyšehrad ziskem 36,250 

bodu před Sokolem Dvůr Králové nad Labem 

36,100 bodu a Sokolem Napajedla 34,550 bodu. 

Zajímavostí je, že ve vítězném družstvu závodila 

naše bývalá členka Nela Drápalíková.

Děvčatům poblahopřáli starostka ČOS Hana 

Moučková, náčelník ČOS bratr Petr Svoboda, 

místonáčelník ČOS Pavel Strejček a ředitel 

závodu Slávek Povondra. A pak už byla jen stří-

brná radost. 

O týden později se nedali zahanbit atleti, kteří 

startovali na krajských halových přeborech star-

šího žactva, dorostu a juniorů v Jablonci nad 

Nisou. 

Starší žákyně Barbora Síbrová vybojovala stříbr-

nou medaili ve skoku vysokém (148 cm). Podala 

také pěkné výkony v běhu na 60 m (8,8 s) a skoku 

dalekém (4,43 cm). Magdaléna Vondroušová 

zaběhla 150 m za 21,93 s a čekalo na ni nepopu-

lární 4. místo. Trať 60 m zaběhla za 8,99 s. Doros-

tenka Sára Erbenová byla třetí ve vrhu koulí 

(9,67 m) a ve skoku vysokém (145 cm). Doroste-

nec Jan Bukovský vyhrál běh na 400 m (54,06 s) 

a byl druhý na 200 m (25,0 s), dorostenec Matěj 

Poličanský vyhrál soutěž ve vrhu 5 kg koulí 

(11,12 m) a byl třetí v běhu na 200 m (25,02 s). 

Junior Daniel Hojný získal 2. místo za běh na 

1 500 m (4:35,12).

Děkujeme všem našim sportovcům za předve-

dení výkony a blahopřejeme k úspěchům, kte-

rými výborně reprezentovali Sokol i naše město.

Dne 29. února nás čekají šibřinky na téma 

Zimně-letní olympijské hry. Zveme všechny děti 

i dospělé. Začínáme ve 14:00 hod. v sokolovně.

Mgr. Pavlína Špatenková

TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Amatérská tenisová liga Královédvorska láká nové hráče
V letošním roce zahajujeme již 4. sezonu Ama-

térské tenisové ligy Královédvorska (ATLK), 

tentokrát však v poněkud odlišném formátu. 

Celkem nás čekají čtyři osmi až desetitýdenní tur-

naje, dva letní a dva halové. Není to však jenom 

o hraní, ale i o tom poznat se (a popít) s dalšími 

podobně naladěnými lidmi, k čemuž slouží 

nejenom samotné zápasy, ale i Galavečery ATLK, 

které se uskuteční na začátku letních prázdnin 

a na začátku prosince. 

Za dobu existence soutěže se k nám připojilo 

více než 50 hráčů a my bychom rádi, abychom se 

tomuto počtu hráčů i letos alespoň přiblížili. Pokud 

máte chuť si zahrát s někým novým, vyzkoušet 

svůj um v ostrých zápasech, nebo se dokonce stát 

královédvorskou amatérskou jedničkou, stačí se 

ozvat na e-mail: vit.zlamal@gmail.com nebo na tel.: 

735 290 924. Jak dobře hrajete, nehraje vůbec roli, 

adekvátní soupeře tu najde každý.

Tenisu zdar!

Vít Zlámal
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