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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

EWA FARNA – MÁLO SE ZNÁME TOUR 2020
15. 4. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 690 Kč, 650 Kč, 610 Kč

V roli předskokana se představí Roman Tomeš s kapelou.

AFRICKÁ POHÁDKA ANEB PODIVUHODNÁ 
DOBRODRUŽSTVÍ DOKTORA HOLUBA
16. 4. od 8:30 a 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 70 Kč

Na pozadí lehce ztřeštěných příběhů se děti dozvědí něco o Africe a seznámí 

se s osobou legendárního cestovatele. Pořad pro mateřské školy a 1. stupeň 

základních škol v podání Divadélka pro školy Hradec Králové.

Divadelní čtyřlístek:
KAREL ČAPEK: DÁŠENKA ČILI ŽIVOT ŠTĚNĚTE
19. 4. od 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 130 Kč

Jevištní podoba jednoho z  nejoblíbenějších dětských příběhů v  podání 

Divadla Scéna Zlín. Od 9:30 hod. výtvarná dílna pro děti.

EXPEDICE BORNEO – OSTROV NOSATÝCH OPIC 
A SLONÍCH TRPASLÍKŮ
21. 4. od 8:30 a 10:00 hod., Kino Svět, vstupné: 50 Kč

Další úspěšná fotografi cko-fi lmová projekce Kateřiny a Miloše Motani pro 

1. stupeň základních škol.

Hra v předplatném:
MARC ST. GERMAIN: RELATIVITA
22. 4. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 430 Kč, 410 Kč, 390 Kč

Hra o  fi ktivním setkání Alberta Einsteina a  jeho utajované dcery Lieserl, 

o níž se svět dozvěděl až mnoho let po vědcově smrti. Hrají herci Divadla 

V Řeznické Praha: Miroslav Táborský, Lucie Štěpánková, Kateřina Táborská.

KRÁLOVÉDVORSKÝ MAJÁLES
30. 4. od 17:00 hod.,1. 5. od 11:00 hod., nám. T. G. Masaryka, vstup volný

Program čtvrtek 30. dubna

Ve  čtvrtek se můžete těšit na: Cesta kolem světa s  Pavlem Novákem – 

zábavný pořad pro děti, Pavel Novák s kapelou Black Rose, TH!S – pražská 

rocková kapela, se kterou hraje starý poctivý bigbít herec Vojta Kotek, čaro-

dějnická zábava s Vaťákem.

Program pátek 1. května:

V pátek se představí Křídlovanka – dechová hudba z Břehů, Balage Band – 

funk rocková kapela Oty Balage, kapela O5 a Radeček, dále vystoupí taneční 

skupiny Angeles Dance Group a TS Attitude Dvůr Králové nad Labem či žáci 

tanečního oboru ZUŠ R. A. Dvorského.

UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI PROTI ŠÍŘENÍ KORONAVIRU COVID-19
Programová příloha KdeCo, kterou držíte v rukou, vzniká v době, kdy je v České republice vyhlášen nouzový stav, během něhož platí řada opatření 

a nařízení včetně zákazu konání společenských akcí či uzavření knihoven, muzeí a dalších míst pro veřejnost. Do aktuální přílohy byly proto v době 

výroby novin zařazeny akce, které by se měly konat po ukončení nouzového stavu. S ohledem na dynamický vývoj situace vás proto žádáme, abyste si 

v případě, že máte v plánu navštívit některou z uvedených akcí, nejprve ověřili (např. na webových stránkách pořadatele), zda se koná, či nikoliv. 

Děkujeme za pochopení.

redakce Novin královédvorské radnice

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: 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.

Výstava: 100 LET SKAUTINGU NA KRÁLOVÉDVORSKU
25. 4. – 31. 5., výstavní sál ve Staré radnici, vstupné: 30 Kč, 15 Kč

V letošním roce oslavíme výročí 100 let od založení skautského střediska ve 

Dvoře Králové nad Labem. Výstava nabídne přehled skautské historie a sou-

časnosti jak republikové, tak i královédvorského střediska díky fotografi ím 

a kronikám, bude možnost prohlédnout si i skautské vlajky a mnoho dalších 

zajímavostí spojených se skautskými aktivitami. Pro děti i dospělé bude při-

pravena interaktivní část výstavy, kde si návštěvníci budou moci vyzkoušet 

poznávání přírody, první pomoc, manuální zručnost.

LiStOVáNí.cz: BITEVNÍ POLE (Jérôme Colin)
29. 4. od 19:00 hod., sál Špýcharu, vstupné: 120 Kč

Další pořad z cyklu LiStOVáNí, více o aktuálním představení najdete v pro-

gramu knihovny Slavoj. Předprodej vstupenek v knihovně Slavoj v oddělení 

pro dospělé.

VÝZVA
Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem shání k vypůjčení na výstavu 

Tvořím, tvoříš, tvoříme, která se bude konat 19. června – 30. srpna 2020,

rukodělné výrobky z našeho regionu. Více informací na tel.: 499 623 800 či 

e-mailu: info@muzeumdk.cz. Za nabídky děkujeme.

kolektiv Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem
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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, středa a pátek 9:00–12:00 hod.:

volná herna, vstupné: 40 Kč;

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

vstupné: 40 Kč; 

Program na měsíc duben:
VÝTVARNÁ DÍLNIČKA A VOLNÁ 
HERNA
pondělí 20. a  27. 4., 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 tvoři-

vost dětí nebo si jen tak pohrát.

Přednáška: JAK PŘIPRAVIT DĚTI NA 
VSTUP DO MATEŘSKÉ ŠKOLKY
středa 15. 4. od 9:30 hod.

Přednáška s Bc. Lucií Kubicovou z MŠ Drtinova na 

téma Jak připravit děti na vstup do mateřské 

školky. Všech přednášek a seminářů v MC Žirafa 

se můžete zúčastnit se svými dětmi, které si zde 

pohrají, a vy se dozvíte zajímavé informace.

DOPOLEDNE S CENTREM PRO 
RODINU KLUBKO
středa 22. 4. od 9:30 hod.

Přednáška s Bc. Alenou Šimkovou a Mgr. Šárkou 

Tauchmanovou na téma Náhradní rodičovství. 

V případě zájmu o další informace o Centru 

pro rodinu Klubko se můžete obrátit na e-mai-

lovou adresu: klubko.nrp@charita.dk.cz, na

tel.: 605 192 798 nebo na internetovou stránku 

https://dk.charita.cz/jak-pomahame/klubko.

ČARODĚJNICKÝ REJ
středa 29. 4. od 10:00 hod.

Přijďte s námi prožít předčarodějnické setkání, 

které proběhne na zahradě MC Žirafa. Kos-

týmy malých čarodějů a čarodějnic vítány. Pro 

zájemce, kteří budou chtít opékat, bude připra-

veno ohniště. Děti budou mít k dispozici hřiště 

s pískovištěm, skluzavkou, houpačkami, tram-

polínou a domečkem. V případě nepříznivého 

počasí se bude akce konat v prostorách MC, kde 

budou pro děti připraveny soutěže.

PROJEKT TESCO „VY 
ROZHODUJETE, MY POMÁHÁME “
V období od 21. ledna do 16. února jsme se 

zapojili do soutěže o fi nanční odměnu. S radostí 

oznamujeme, že se nám podařilo získat 1. místo 

(30 tisíc Kč) v Tescu ve Dvoře Králové nad Labem 

a 3. místo (10 tisíc Kč) v Tescu v Jaroměři. Za zís-

kané peníze pořídíme nové koberce do herny 

a úložné prostory. Děkujeme všem, kteří nás 

podpořili.

Aktuální informace o znovuotevření MC Žirafa 

najdete na našich stránkách www.mc-zirafa.cz

nebo také na našem facebookovém profi lu 

www.facebook.com/mc.zirafa.2016.

Mgr. Dana Nosková

MC Žirafa

15. 14:00
Promítání nejen pro seniory:

ŽENY V BĚHU, komedie, ČR
93 min. 60 Kč

15.–16. 19:00 JUDY, (12) životopisný/drama, VB, titulky 118 min. 120 Kč

18.–19. 16:30 JEŽEK SONIC, komedie, USA, dabing 99 min. 100 Kč

18.–19. 19:00 V ZAJETÍ SÍTĚ, (15), drama, ČR 90 min. 100 Kč

21. 19:00 PARAZIT, (15), drama/komedie, Jižní Korea, titulky, ART 132 min. 100 Kč

22.–23. 17:30 V SÍTI: ZA ŠKOLOU, (12), dokument, ČR 63 min. 100 Kč

23.

24.

19:00

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

25.–26. 16:30 TROLLOVÉ A KOUZELNÝ LES, animovaný, Nor./Kan., dab. 90 min. 100 Kč

25.–26. 19:00 1917, (15), válečný/drama, VB/USA, titulky 119 min. 120 Kč

28. 19:00 11 BAREV PTÁČETE, dokumenární, ČR, ART 120 min. 100 Kč

29. 19:00 MŮJ PŘÍBĚH, (12), romantický/drama, ČR 90 min. 120 Kč

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

Safari Park Dvůr Králové
Přednáška Hynka Adámka:
AFRIKA EMILA HOLUBA 
čtvrtek 30. 4. od 18:00 hod., konferenční sál Masai Boma hotelu Safari 

Lodge, vstupné: zdarma

Fenomén Emil Holub v našem podvědomí. Byl to opravdu významný africký objevitel? Opravdu ho 

všude znají a Češi o něm vědí?

Autor procestoval oblasti, ve kterých se Emil Holub při svých výpravách pohyboval a „Holubovu“ 

Afriku srovnává s tou dnešní.

Bohoslužby římskokatolické církve
Program bohoslužeb a dalších aktivit farnosti sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem se podři-

zuje aktuálnímu nařízení vlády České republiky a rozhodnutí biskupa královéhradeckého. S účinností 

od 12. března 2020 se ruší až do odvolání všechny bohoslužby a pobožnosti s účastí lidu. Pro věřící je 

možné udělovat svátosti soukromě. V případě otevřeného kostela je nutné dbát na kontrolu počtu 

osob. Dále prosíme, aby do kostela nechodili lidé s respiračními obtížemi. Aktuální informace budeme 

sdělovat průběžně na našem webu www.farnost-dvur-kralove.cz a na farních vývěskách. Telefonický 

kontakt v případě potřeby je tel.: 733 755 875. Za pochopení vzniklé situace děkuji.

P. ThMgr. Andrzej Deniziak, MSF

administrátor farnosti, Římskokatolická farnost – děkanství Dvůr Králové nad Labem

ÚPLNĚK (z 8. na 9. 2. 2020)
Jak horkovzdušný balón, ozářený sluncem,

zdál se Měsíc v úplňku nad obzorem,

u města nad Labem, Králové Dvorem,

stoupajíc soumrakem, nepadajícím prudce

Oblohou plavně vzlínal proti proudu řeky,

jejímž nábřežím jsem se domů vracel,

zvolna s výškou na velikosti ztrácel,

zdánlivě putující v prostor předaleký

A jaro evidentně za dveřmi už stálo,

po krotké zimě, vlažné, beze sněhu,

Zem chtěl jsem přimět k rychlejšímu běhu

vstříc Slunci, by bylo blíž a konečně hřálo

A to hned s úsvitem, v němž Měsíc vytrácí se

a noc počíná střídat světlo denní;

chce-li být člověk něčím okouzlený, 

pak ráno přivstat si, to jistě vyplatí se

Stalo se. Měsíc v úplňku byl povybledlý,

sluneční kotouč, vycházejíc zlátnul

a první paprsky, již do mne zatnul,

v mém srdci příliv touhy po dálavách zvedly

© Jaroslav Kratěna 

Báseň Jaroslava Kratěny
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Top Ten Rock
Palackého 89, Dvůr Králové nad Labem;

web: hudebni-klub-top-ten-rock.webnode.cz,

www.facebook.com/Hudební-klub-Top-Ten-Rock 

tel.: 603 821 217

CREEDENCE REVIVAL CZECH
24. 4. od 19:00 hod., vstupné: 100 Kč na místě, předprodej: 80 Kč

Partička muzikantských matadorů z východních Čech. Při živém vystoupení 

pětičlenné skupiny uslyšíte pohodový, melodický country rock. Kapela 

má v programu výběr těch nejlepších a nestárnoucích hitů této americké 

hudební legendy.

VZPOMÍNÁME NA ŽUMPU ALIAS SKLÍPEK
25. 4., od 19:00 hod., vstupné: 50 Kč

Další ze série oblíbené retro diskotéky pod taktovkou DJ Plhy a jeho hosta.

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

DVORSKÁ JEDNIČKA – BELLY DANCE DK
sobota 18. 4., vstupné: 50 Kč, 

Zveme na tradiční taneční soutěž s názvem Belly Dance Dvůr Králové, která 

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.

Připravujeme na květen:
9. 5. Otevírání turistické sezony na Zvičině;

16. 5. Turnaj špuntů;

31. 5. Primazávěr s Jedničkou.

Královská věnná města
Jaroměř
JOSEFOVSKÉ ČAROVÁNÍ ANEB OSLAVA JARA 2020,

18. 4., www.pevnostjosefov.cz; 

JAROMĚŘSKÝ KROS V PEVNOSTI JOSEFOV

19. 4., www.jaromerskykros.cz.

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

Hradec Králové
KARATE GRAND PRIX HRADEC KRÁLOVÉ 2020, 

27.–28. 4., www.karatecup.cz.

Vysoké Mýto
DEN ZEMĚ, 22. 4., Přehlídka možností alternativního způsobu života, 

www.vysoke-myto.cz;

PARDUBICKÉ HUDEBNÍ JARO – KONCERT LESK BAROKNÍ TRUBKY,

29. 4. od 19:00 hod., kostel sv. Vavřince, www.pardubickehudebnijaro.cz.

Polička
VÝSTAVA RETROGAMING – POČÁTKY POČÍTAČŮ U NÁS

do 26. 4., Centrum Bohuslava Martinů Polička;

POLIČKA JAZZ, 17.–19. 4., www.azz.policka.org.

Mělník
VINNÁ NOC, 25. 4., www.melnickykost.cz.

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

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.

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

Další z pravidelných koncertů žáků hudebního oboru.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
27. 4. od 13:00 do 17:30 hod.

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

nejen prohlédnout prostory školy, ale nahlédnout do výuky jednotlivých 

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

informace o přijímání žáků.

TRADIČNÍ POCHOD ZA POHÁDKOU POŘÁDANÝ
TJ SOKOL LIPNICE BYL ZRUŠEN
Z důvodu opatření vyhlášených vládou České republiky ruší TJ Sokol Lip-

nice svůj tradiční pochod za pohádkou, který se měl uskutečnit 18. dubna 

2020. Omlouváme se všem, kteří počítali s termínem stanoveným v kalen-

dáři města. O případném náhradním termínu na podzim letošního roku 

budeme včas informovat. 

Blanka Porcalová, TJ Sokol Lipnice

PODZVIČINSKÝ POHÁR VE SPORTOVNÍ KYNOLOGII
sobota 2. 5., areál na Hrubých lukách za Kaufl andem

V sobotu 2. května se v areálu Základní kynologické organizace č.138 usku-

teční 6. ročník závodu ve sportovní kynologii dle národního zkušebního 

řádu. Závodit se bude ve 4 kategoriích (ZZO, ZZO1, ZM a ZVV1). Posuzována 

bude poslušnost a obrana, rozhodčím bude pan Luboš Jánský a fi gurantem 

Jiří Šmíd. Za podporu děkujeme městu Dvůr Králové nad Labem. Více infor-

mací o závodech naleznete na našich stránkách www.zko138.webnode.cz.

Veronika Nosková, ZKO č. 138 Dvůr Králové nad Labem

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

Jana Saifrtová: SÁM SOBĚ FYZIOTERAPEUTEM – 
BEDERNÍ PÁTEŘ
15. 4. od 17:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 100 Kč

Jak pečovat o své tělo, když bolí, a jak bolesti předcházet? Naučíte se tech-

nikám a cvikům, které vám mohou pomoci váš pohybový problém zlepšit 

nebo se ho zcela zbavit. Vezměte si pohodlné oblečení, přineste s sebou 

karimatku. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 100 Kč. Počet míst omezen, 

nutná rezervace v oddělení pro dospělé. Příště se lektorka bude zabývat 

problémy s břišními svaly a s dýcháním.

Loutkové divadlo Klíček: O MLSNÉ KOZE
18. 4. od 15:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 30 Kč, 20 Kč

Maňásková pohádka Loutkového divadla Klíček.

LiStOVáNí.cz: BITEVNÍ POLE (Jérôme Colin)
29. 4. od 19:00 hod., sál Špýcharu městského muzea, vstupné: 120 Kč

Je mu čtyřicet a jeho syn je v pubertě. A on se z toho může zbláznit. Stalo 

se to prostě jednoho dne, kdy jeho dítě začalo práskat dveřmi, nosit špatné 

známky a odpovídat nanejvýš slovem: nepruď. Věda tvrdí, že jsou v tom 

děti nevinně, ale stejně – nic horšího než puberťáka digitálního věku pán-

bůh ještě nestvořil. Nutné je si ovšem přiznat, že pro stejného puberťáka 

není nic horšího než rodič. To bitevní pole je puberta a všichni jsou na 

pokraji zoufalství. V hlavní roli tu bojuje Lukáš Hejlík, kterému bylo čtyři-

cet. Účinkují: Lukáš Hejlík a Pavla Dostálová (alternuje Věra Hollá). Koná se 

v městském muzeu. Vstupné 120 Kč. Předprodej v oddělení pro dospělé.

Místní spolky informují
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S velkým zármut-

kem museli hokejoví 

příznivci v polovině 

března přijmout 

zprávu, že letošní sezona je u konce. S odstu-

pem času jsou ale myšlenky fanoušků směřo-

vány úplně jinam. Sport šel stranou. To však 

neznamená, že si úspěšný druholigový ročník 

2019/2020 nelze připomenout. 

Na rozdíl od předchozí sezony, ta letošní začala pro 

HC Rodos vítězně. Ve středu 11. září 2019 na dvor-

ský led přijely středočeské Řisuty a před 530 diváky 

je Dvoráci vyprovodili z arény výpraskem 7:2.

Následovaly tři porážky ze čtyř utkání, ale od 

debaklu v Mostě (1:10) Dvoráci ze třinácti duelů 

ve dvanácti (!) zvítězili. Padli jen v hale suverén-

ního Vrchlabí a právě tento soupeř se po sérii 

sedmi vítězství v řadě vrátil na břeh Labe ve 

středu 27. listopadu. V jeho dresu Jaroslav Bed-

nář, Petr Sýkora, Jan Hlaváč, ale také Tomáš Roli-

nek, jenž v té době místo za Pardubice bojoval 

v dresu Stadionu. Jména v dresu soupeře a ruku 

v ruce i forma Rodosu způsobily, že o toto pod-

krkonošské derby byl ve městě i širokém okolí 

obrovský zájem. Pod Hankův dům ten den dora-

zilo úctyhodných a pro naši arénu rekordních 

1 463 diváků a tato návštěva nakonec byla pátou 

nejvyšší v celém ročníku druholigové skupiny 

Sever! Ve fantastické kulise se navíc hrál skvělý 

hokej. Hosté byli lepší, po zásluze vyhráli 7:3.

V sezoně Rodos vyhrál všech pět vzájemných 

duelů nad Trutnovem, Řisutami i Bílinou. Horší 

bilanci měl pouze s obrem z Vrchlabí, přesto 

i tamní HC Stadion dokázal jednou porazit 

(doma 2:1). Derniérou byla výhra na ledě Trut-

nova, kde Dvoráci otáčeli stav 0:3, aby rozhodu-

jící gól 23 vteřin před koncem zápasu vsítil nej-

lepší střelec mužstva Jakub Luštinec (26 branek).

Zbytek už víte. Následovat mělo zasloužené 

volno našich hokejistů. Ti si svými vynikajícími 

výkony zajistili účast přímo v semifi nále play off  

a po dobu několika dalších dnů jen měli čekat, 

kdo se ve vyřazovací části stane jejich soupe-

řem. Ve čtvrtfi nálové sérii s Trutnovem si právo 

nastoupit proti Rodosu vybojovali Mostečtí Lvi.

Jenže přibývající případy onemocnění koro-

navirem v naší zemi způsobily nejprve zákaz 

přítomnosti diváků v arénách (Dvůr stihl vyhrát 

přípravný duel v prázdné hale Tábora 7:5), pak 

omezení hokejových zápasů a nakonec úplné 

zrušení všech hokejových soutěží. 

Konečná tabulka skupiny Sever:

www.livesport.cz/hokej/cesko/2-liga-sever.

Ivo Polan, HC Rodos Dvůr Králové nad Labem

Foto: www.hcrodos.cz

Šibřinky, plesy a také gymnastické závody
To vše stihli sokolové v poslední době. Nejstarší 

gymnastky si připravily předtančení na ples fot-

balistů a  školy v  Chocni. V  obou případech se 

jejich vystoupení líbila.

Velké přípravy se samozřejmě týkaly dětských 

šibřinek, které se konaly právě 29. února, a proto 

byly tématem zimně-letní olympijské hry, které 

se konají také jednou za čtyři roky.

Cvičitelé zapojili svou kreativitu a  vymysleli 

12 krásných stanovišť s  disciplínami vpravdě 

olympijskými. A  účastníci, tentokrát se při-

šlo pobavit skoro sto dětí a  šedesát rodičů, si 

naši olympiádu užili. Řekněte, kde si můžete 

vyzkoušet za  dvě hodinky skoky do  vody, cyk-

listiku, lety na lyžích, biatlon, běh na lyžích, jízdu 

na boulích, sáňkování, fotbal, parkurovou jízdu 

na  koni, kanoistiku i  horolezectví nebo přejít 

z léta do zimy? To vše a ještě mnohem víc nabídl 

návštěvníkům šibřinek právě Sokol. Účastníci 

se mohli také vyfotografovat v oblíbeném foto-

koutku a  pořadatelé mysleli i  na  dospělé. Ti si 

mohli vyzkoušet své znalosti tuzemských olym-

pijských vítězů. A zájem o kvíz byl veliký.

V  úvodu šibřinek přinesli běžci olympijskou 

pochodeň, kterou umístil Matouš na čestné místo 

a  prohlásil hry za  zahájené. Byla také vztyčena 

olympijská vlajka. Gymnastky se představily se 

svou teamgymovou pódiovou skladbou a všichni 

si dali společnou rozcvičku s Jitkou. Následovaly 

soutěžní disciplíny olympiády, které si všichni 

účastníci užívali. Na některou disciplínu šli i pat-

náckrát. Na  každé získali nálepku s  piktogramy, 

které vytvořila speciálně pro šibřinky A. Erbenová. 

Kdo získal všech 12 nálepek na vstupenku, mohl 

vystoupit na  stupně vítězů, kde byl slavnostně 

dekorován originální medailí, kterou vytvořila 

E. Karešová. Děti i rodiče odcházeli spokojení, což 

je pro pořadatele největší odměnou.

Poděkování patří samozřejmě všem, kteří se 

podíleli na  přípravách, výzdobě i  organizaci 

šibřinek. Bez těchto ochotných pracovitých 

pomocníků by takové šibřinky nebyly.

Oddíl gymnastů se zúčastnil okresního přeboru 

v gymnastice, který se konal v Trutnově. O. Schrei-

ber a  J. Kortan si poprvé vyzkoušeli atmosféru 

vloženého závodu Trutnovský korbel, ve kterém 

závodí dospělí gymnasté a  dorost ve  dvojicích 

na  třech nářadích podle vlastního výběru. Kluci 

skončili na  5. místě. Ostatní hoši změřili síly 

v gymnastických sestavách na akrobacii, hrazdě, 

kruzích a  přeskoku. Závod se vydařil a  kluci 

předvedli, co v  zimních měsících natrénovali. 

O. Schreiber poprvé zařadil do sestavy na kruzích 

obtížný prvek váhu, J. Schreiber poprvé v závodu 

předvedl tzv. chlebák, což je vzepření na  kru-

zích z  visu do  vzporu. Ale také další závodníci 

se vytáhli pěknými výkony a  zaslouží pochvalu. 

J. Schreiber a M. Holan se stali okresními přebor-

níky, M. Lukáš a F. Šturm byli stříbrní a M. Halama 

obsadil bronzovou příčku.

Nyní, bohužel, následkem pandemie koronaviru 

máme sokolovnu zavřenou. Jsme však se cvičenci 

ve spojení přes internet, nabízíme různé spor-

tovní výzvy a oni nám posílají videa a fotografi e, 

jak posilují a cvičí. Velmi se těšíme, až se budeme 

moci opět společně sejít v naší sokolovně.

Mgr. Pavlína Špatenková

TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Hokejová sezona skončila mimo mantinely. Bude na co vzpomínat

Pozvánka do Areálu Žireč u Dvora Králové nad Labem

Dovolte mi, abych vás v nové turistické sezoně 

pozvala do  Areálu Žireč, kde můžete kromě 

zámeckého parku zhlédnout také například cyk-

lomuzeum, bylinkovou zahradu či se občerstvit 

v místní Café Damián.

Cyklomuzeum
Vzpomínáte na své první kolo? A co starý dobrý 

favorit, na kterém jel váš dědeček Závod míru? 

To vše a mnohem víc uvidíte v expozici cyklomu-

zea. Soukromá sbírka je celoživotním dílem jed-

noho z největších českých sběratelů, Ing. Jiřího 

Uhlíře. A kolik těch kol v muzeu uvidíte? Téměř 

dvě stovky!

K  tomu dobový cyklistický obchůdek a  dílna 

opraváře kol z  první republiky. Ve  3 patrech 

barokního špýcharu na vás čeká impozantní pře-

hlídka kol, největší ve střední Evropě. Dnes už tu 

nenajdete jediné pšeničné zrnko, nýbrž mnoho 

historických bicyklových vozidel a vozítek.

Bylinková zahrada
Otvírá své brány pro milovníky bylinek, 

drobných výpěstků a  sazenic. Od  jara do  pod-

zimu se naše bylinková zahrada proměňuje 

v oázu klidu, odpočinku i rozjímání nad životem. 

Je také místem, kde rádi odpočívají pacienti 

Domova sv. Josefa, které roztroušená skleróza 

upoutala na  vozík. Nebojte se s  nimi setkat 

a potěšit je vlídným slovem.

Café Damián
Vychutnejte si pravou italskou kávu nebo 

osvěžující domácí bylinkovou limonádu přímo 

z  bylinkové zahrádky nebo z  naší výrobny 

domácích sirupů Camellus. Každý den jsou pro 

vás nachystány dezerty, chlebíčky, dorty a  jiné 

mlsání. Více informací o Areálu Žireč najdete na: 

www.arealzirec.cz.

 Romana Dostálová, Areál Žireč
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