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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

NAŠE PÍSNIČKA ANEB POSTAVÍM SI DOMEČEK
1. 3. od 8:30 a 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 60 Kč

Hudební divadlo dětem Hradec Králové. Hudební pořad pro nejmenší 

Michaely Novozámské a chlapeckého sboru Bonifantes Pardubice.

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

Hudba JK Band Ohnišov.

441. koncert KPH: DUO BOHEMIA BASS
8. 3. od 19:00 hod., salónek Hankova domu, vstupné: 130 Kč

Petr Šporcl – violoncello, Eva Šašinková – kontrabas. Netradiční spojení 

dvou nejhlubších smyčcových nástrojů upoutá nejen jemným sametovým 

zvukem, ale především virtuozitou obou umělců.

DRUHÝ NÁŠ TANEČNÍ PLES
11. 3. od 20:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 250 Kč

Hraje skupina DéKáband, večerem provázejí taneční mistři Jitka a Luboš 

Štěpovi, vystoupí taneční pár ze souboru Step Jaroměř, Lucie Macková – 

Pole Dance a pánská taneční skupina Model Men Group.

Dny R. A. Dvorského – XXIII. ročník festivalu: 
SWING SE VRACÍ NEBOLI O ŠTĚSTÍ – hra v předplatném
15. 3. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 380 Kč, 360 Kč, 340 Kč

Divadelní představení v rámci festivalu Dny R. A. Dvorského. Svižná pro-

cházka swingovou historií. Hrají, zpívají a tančí členové Studia Ypsilon Praha.

PRINCEZNA TURANDOT
16. 3. od 9:00 a 10:30 hod., sál Hankova domu, vstupné: 60 Kč

Divadelní inscenace divadla DRAK na motivy staré perské pohádky a diva-

delní hry Carla Gozziho pro děti základních škol.

OD KRÁLOVÉDVORSKÉHO OKRUHU AŽ NA MAN TT
17. 3. od 18:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 100 Kč

Beseda s Michalem Indi Dokoupilem, několikanásobným účastníkem nej-

těžšího motocyklového závodu na světě Man Tourist Trophy, a Veronikou 

Hankocyovou, která se jako první žena zúčastní na tomto okruhu závodu 

Man TT 2017. Večerem provází známý motoristický komentátor Václav Svo-

boda.

ČIPERKOVÉ – DĚTI DĚTEM
19. 3. od 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 100 Kč

Čiperkové zpívají písničky, které baví děti, rodiče, babičky i dědy. Zpívají 

dětské písničky jak z vlastní tvorby, tak převzaté. Na svých vystoupeních po 

celé republice učí malé diváky říkanky a tancovat.

Dny R. A. Dvorského – XXIII. ročník festivalu:
HLAVNÍ FESTIVALOVÝ VEČER
24. 3. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 300 Kč

V hlavním festivalovém večeru se představí Big Band Dvorský – královédvor-

ský swingový orchestr, Ježkovy Stopy Praha – mladý energický orchestr 

zabývající se předválečnou a válečnou swingovou hudbou a JH BIG BAND 

Hradec Králové s hostem, zpěvákem Ondřejem Rumlem.

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

so–ne: 13:00–17:00 hod.

www.muzeumdk.cz

KOUPĚ NOVÉHO LESA – VZNIK BRAUNOVA BETLÉMU 
(300 LET)
17. 2. – 12. 3., výstavní sál ve Staré radnici, vstupné: 30 Kč, 15 Kč

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

Dne 26. února 1717 prodali královédvorští radní hraběti F. A. Šporkovi Nový 

les, místo, kde později vznikl Betlém sochaře Matyáše Bernarda Brauna. 

Výstava nabídne návštěvníkům pohled na toto unikátní sochařsko-krajinář-

ské dílo očima fotografa Miroslava Podhrázského a řezbáře Leoše Pryšingera.

DVŮR VE TŘETÍM TISÍCILETÍ
10. 3 – 14. 5., výstavní sál Špýcharu, vstupné: 40 Kč, 20 Kč

Přijďte se podívat, jak vypadal Dvůr Králové nad Labem po přelomu tisíciletí. 

Výstava fotografi í JUDr. Jiřího Hegera zavede do Dvora Králové nad Labem 

od roku 2001 až do současnosti. Teprve prohlédnutím takovýchto fotografi í si 

člověk uvědomí, nakolik výrazným vývojem naše město za posledních 16 let 

prošlo. Všimneme si, co se událo, ale i naopak, co vše vymizelo. Na fotografi ích 

se město představí jako plnobarevné, náladové, ale i noční. Poznáme ho v růz-

ných ročních obdobích. Cílem výstavy bylo zachytit nejen obvyklá či neob-

vyklá místa našeho města, ale také „tváře města“ z různých úhlů pohledu.

Loutkové pohádky pro děti

ROCKOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA SE SKUPINOU VAŤÁK
A GREEN DAY REVIVAL
25. 3. od 20:00 hod., aula SŠIS, vstupenky na místě

LISTOVÁNÍ
29. 3. od 8:30, 9:45 a 11:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 60 Kč

Divadelní představení s knihou v ruce, zvláštní druh scénického čtení, který 

poutavou formou předkládá divákům zcela nový zážitek z četby. Tentokrát se 

žáci seznámí s knihou A. Kimptona „Šmodrcha“. Hraje Lukáš Hejlík a Věra Hollá.

PODVEČER S DECHOVKOU
31. 3. od 17:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 80 Kč

Hraje a zpívá Podzvičinka a jako host vystoupí dechová hudba Táboranka.

Dny R. A. Dvorského – XXIII. ročník festivalu: 
AFTER PARTY – EKG JAZZ
31. 3. od 20:00 hod., Penzion Za Vodou

O RUSALCE A VODNÍKOVI, neděle 12. 3. od 16:00 hod.,

sál Špýcharu městského muzea, vstupné: dobrovolné

Loutková pohádka pro nejmenší v podání divadélka Zvoneček.

KOCOUR V BOTÁCH
sobota 18. 3. od 15:00 hod., sálek knihovny Slavoj, vstupné: 20 Kč, 10 Kč 

Maňásková pohádka pro děti v podání Loutkového divadla Klíček. Po dobu 

vystoupení bude otevřeno oddělení pro děti.

O ŠESTINOHÉM STRAŠIDLU, neděle 26. 3. od 16:00 hod., 

sál Špýcharu městského muzea, vstupné: dobrovolné

Loutková pohádka pro nejmenší v podání divadélka Zvoneček.



KRÁLOVÉDVORSKÉ KDECO?         BŘEZEN 2017

2 www.dvurkralove.cz

ZOO Dvůr Králové
www.zoodvurkralove.cz

Přednáška npor. Bc. Vladimíra Krofta z Celní správy ČR: 
POCHYBNÉ SUVENÝRY
2. 3. od 18:00 hod., galerie Tengenenge, vstupné: zdarma

Akce k  Mezinárodnímu dni divoké přírody. Washingtonská konvence je úmluva o  mezinárodním 

obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin. Nemusíte být zrovna pašeráci, a přesto si na své zahra-

niční dovolené můžete způsobit mnoho nepříjemností jen svou neznalostí. Dokonce ani nemusíte ces-

tovat a tato úmluva vám může zkomplikovat život, pokud chováte ohrožené druhy, které do ní patří. 

Pojďte si proto poslechnout, co všechno tato konvence obnáší a  jak se vyvarovat jejímu porušování 

u nás i ve světě.

Přednáška Tomáše Plecháče:  OSTROV LUZON – SRDCE FILIPÍN
23. 3. od 18:00 hod., galerie Tengenenge, vstupné: zdarma

Luzon je největší a nejrozmanitější z fi lipínských ostrovů. Navštívíme rušné město Manilu, unikátní sopku 

Taal, projdeme vesnice na úpatí posvátné hory Mt. Banahaw a národní park Hundred Islands. Skutečnou 

perlou Luzonu je pohoří Cordillera, které obývali lovci lebek. V Banaue uvidíme dva tisíce let staré rýžové 

terasy, které jsou pokládané za osmý div světa.

SAFARI BĚH ČSOB 2017, sobota 8. 4.

Závodníky čeká rodinný běh na 2 km, závod na 5 km a 10 km. Výtěžek půjde na podporu afrických noso-

rožců. Další informace o závodu najdete na stránkách www.zoodvurkralove.cz.

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

e-mail: kino.svet@tiscali.cz

1.–2. 19:00 VŠECHNO NEBO NIC, (12), komedie/romantický, ČR 107 min. 100 Kč

3.–5. 16:30 BALERÍNA, animovaný/romantický, Fr./Kan., dabing 89 min. 110 Kč

3. 19:00 LA LA LAND, (12), drama/komedie/muzikál, USA, titulky 127 min. 110 Kč

4.–5. 19:00 MLČENÍ, (12), historické drama, Mexiko/Taiwan, titulky 161 min. 100 Kč

7. 19:00 AMADEUS, (12), drama/životopisný/hudební, USA, tit., ART 180 min. 110 Kč

8. 16:30 ANDĚL PÁNĚ 2, rodinná pohádka, ČR 90 min. 90 Kč

8.–9. 19:00 MUZZIKANTI, (12), komedie, ČR 109 min. 120 Kč

10. 19:00 PROČ PRÁVĚ ON?, (15), komedie, USA, titulky 110 min. 100 Kč

11. 16:30 ZPÍVEJ, animovaný, USA, dabing 110 min. 110 Kč

11.–12. 19:00 KONG: OSTROV LEBEK (v so 3D), (12), dobrodružný, USA, tit. 118 min.
2D: 110 Kč

3D: 130 Kč

14. 19:00 NECHTE ZPÍVAT MIŠÍKA, dokumentární/hudební, ČR 116 min. 80 Kč

15.–16. 19:00 MASARYK, (12), drama, ČR/SR 106 min. 130 Kč

17.–19. 16:00 KRÁSKA A ZVÍŘE (v so 3D), rodinný/romantický, USA, dab. 130 min.
2D: 130 Kč

3D: 150 Kč

17. 19:00 PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY, (15), ero./thriller, USA, tit. 117 min. 120 Kč

18.–19. 19:00 MÍSTO U MOŘE, (12), drama, USA, titulky 137 min. 100 Kč

21. 19:00
RICHARD MÜLLER: NEPOZNANÝ (12),

dokument/životopisný, ČR/SR, ART
90 min. 90 Kč

22.–23. 19:00 JACKIE, (12), drama, USA, titulky 99 min. 80 Kč

25.–26. 19:00 RANDE NASLEPO, romantický/komedie, SRN, dabing 111 min. 120 Kč

28. 17:30 EXPEDIČNÍ KAMERA 2017, fi lmový festival, ART 100 Kč

29.–30. 19:00 SKRYTÉ ZLO, (15), horor/thriller, USA, titulky 96 min. 110 Kč

31. 16:30
ŠMOULOVÉ ZAPOMENUTÁ VESNICE

animovaný, USA, dabing
90 min. 130 Kč

31. 19:00 ŽIVOT, (12), sci-fi /thriller, USA, titulky 105 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–pátek: 9:00–12:00 hod. 

V  pondělí Kreativní dílnička 

s  tvořením výrobků z  různých materiálů, které 

si poté vezmeme domů. V úterý Klub miminko.

Ve  středu Školka nanečisto, kdy vám dítka 

pohlídáme. Ve čtvrtek besedy s volnou hernou 

a v pátek Volná herna.

KLUB MIMINKO
každé úterý 9:00 až 12:00 hod., vstupné: 40 Kč

Klub pro nejmenší dětičky. Maminky se zde 

mohou setkávat s ostatními maminkami a jejich 

miminky. Prostředí je přizpůsobeno potřebám 

kojenců.

CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ, MASÁŽE 
KOJENCŮ, PORADNA
pondělí 16:15–17:00 hod., nutno objednat!

Masáže kojenců, cvičení těhotných, poradna, 

předporodní příprava, kojení. Cena 80 Kč 

masáže + cvičení, nebo samostatně po  50 Kč. 

Tel.: 606 171 014, Mgr. Jana Bartoňová.

JARNÍ ALERGIE A NACHLAZENÍ
čtvrtek 2. 3., 10:00–12:00 hod., vstupné: 40 Kč

Beseda s  výrobkem Sterimar, na  které se 

dozvíte, jak si poradit s rýmou u našich nejmen-

ších. Občerstvení a hlídání dětí zajištěno.

SLAVÍME MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN
čtvrtek 9. 3., 10:00–12:00 hod., vstupné: 40 Kč

Srdečně zveme k příjemně strávenému dopo-

ledne. Pro maminky tu máme připravené ručně 

vyrobená přáníčka a  kytičku jako pozornost. 

Herna pro děti bez omezení.

KOSMETICKÉ DOPOLEDNE
čtvrtek 9. 3., 9:00–12:00 hod., vstupné: 40 Kč

Kosmetické dopoledne pro maminky s  50% 

slevou: obočí, řasy 50 Kč a  denní líčení 100 Kč. 

O děti bude po celou dobu postaráno.

ŽIRAFČINA PORADNA
čtvrtek 16. 3., 10:00–12:00 hod., vstupné: 40 Kč

Beseda s  Mgr.  Janou Bartoňovou, výbornou 

pedagožkou a  laktační poradkyní. Aktuální 

téma bude „Potřebují děti oba rodiče?“.

STŘÍHÁNÍ NAŠICH RATOLESTÍ
čtvrtek 23. 3., 9:00–12:00 hod., vstupné: 40 Kč

Tento den nás navštíví kadeřnice, která za sym-

bolických 50 Kč ostříhá vaše dítka u nás v centru. 

Samozřejmostí bude otevřený vstup do herny.

VÝLET DO ZOO
čtvrtek 30. 3. od 9:30 hod.

Navštívíme zoologickou zahradu v  našem rod-

ném městě za zvýhodněnou cenu. Sraz u hlav-

ního vchodu v 9:30 hod.

TRADIČNÍ JARNÍ BAZÁREK
od 9. 3. do 21. 3.

Čeká nás tradiční bazárek, tentokrát jarních 

a  letních věcí, také hraček, obuvi, kočárků 

a jiných věcí pro naše nejmenší. Informace v MC.
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ZUŠ R. A. Dvorského
náměstí T. G. Masaryka 83, Dvůr Králové n. L.; 

www.zusdk.cz, 

ředitelka: Mgr. Ivana Černá: cerna@zusdk.cz, 

tel.: 499 321 035, 

zástupkyně ředitelky: Vladimíra Matušková, DiS., tel.: 603 186 263.

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

TŘÍDNÍ KONCERT
2. 3. od 18:00 hod., sál školy

Srdečně zveme na koncert žáků klavírní třídy Milady Petrášové.

AUTORSKÝ KONCERT
16. 3. od 18:00 hod., sál školy

V sále školy se uskuteční již tradiční koncert učitelů hudebního oboru se 

svými autorskými skladbami. Slovem provede Ladislav Peřina.

Vernisáž: „TAJEMSTVÍ II.“
20. 3. od 17:00 hod., galerie Otto Gutfreunda

Zahájení výstavy žáků Ivany Černé a Jiřího Holana ve školní galerii Otto Gut-

freunda s názvem Tajemství II. Vystoupí žáci Markéty Mikulkové a Tomáše 

Valtery.

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

Na první jarní den připravuje hudební uskupení Crazy Band koncert pod 

vedením Vladimíry Matuškové. Přijďte si poslechnout známé skladby svě-

toznámých skladatelů v „benďáckém“ podání. Zahrajeme např.: rock, pop, 

lidovou píseň atd. Na každý koncert si „krejzybenďáci“ připravují překva-

pení. Tentokrát se dozvíte i některá jejich tajemství.

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

Další z pravidelných koncertů, na kterém vystoupí žáci hudebního oboru. 

Slovem provedou žáci oboru literárně-dramatického.

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 – 775 320 373,

sylvie.cernotova@ddmdvurkralove.cz

Dana Kudrnovská – 775 621 550, dana.kudrnovska@ddmdvurkralove.cz

Bc. Vladimír Jiřička – 775 621 550, vladimir.jiricka@ddmdvurkralove.cz

Veronika Málková – 774 320 361, veronika.malkova@ddmdvurkralove.cz

Bc. Lucie Pospíšilová – 774 320 361, lucie.pospisilova@ddmdvurkralove.cz

VÝLET ZA LETECKOU SLUŽBOU POLICIE ČR
A DO MUZEA ČOKOLÁDY
6. 3., 7:40 – 18:40 hod., cena: 490 Kč, přihlášky na tel.: 721 698 637

Máme jedinečnou možnost zavítat na  základnu Letecké služby Policie 

České republiky v  Praze, kde uvidíme vrtulníky, které zachraňují naše 

životy. Následně se vypravíme do  muzea čokolády, kde se dozvíme 

informaci o  historii i  výroby čokolády a  samozřejmě ochutnáme. Sraz 

všech účastníků je v  7:40 hod. na  vlakovém nádraží a  předpokládaný 

návrat je v  18:40 hod. Bližší informace a  přihlášky u  Bc.  Aleny Huškové,

e-mail: huskova.aja222@seznam.cz.

DOBRODRUZI NA CESTÁCH
6.–8. 3., cena: 980 Kč

Jednička připravila pro děti od 7 let třídenní prázdninový pobyt plný dob-

rodružství, cestování sportu a  zábavy. Základna je v  Hostinném, odkud 

budou podnikat výlety nejen do okolí, ale vydají se i do podkrkonošských 

středisek Svobody nad Úpou a Janských Lázní. Odjezd v pondělí 6. března 

v  8:00 hod., návrat ve  středu 8. března v  18:00 hod. V  ceně je celodenní 

stravování, pitný režim, doprava, vstupy. Bližší informace u D. Kudrnovské.

VÝLET DO TELEVIZE A RÁDIA
10. 3., cena: 450 Kč (děti do 15 let), 500 Kč (ostatní), přihlášky do 2. 3.

Nemáte zatím žádné plány na jarní prázdniny? Máte zájem o mediální 

tvorbu a chcete vidět práci za kamerami či mikrofonem? Pak s námi pojeďte 

na výlet do Prahy. Společně navštívíme Českou televizi a rádia Evropu 2

a Frekvenci 1. Dozvíme se něco o tom, jak to v televizi a rádiích chodí, pro-

hlédneme si studia, kde se natáčí rádiové a televizní vysílání, a určitě si

i něco sami vyzkoušíme! Sraz účastníků na vlakovém nádraží v 7:40 hod. 

Bližší informace u V. Málkové, tel.: 606 710 812.

OTÁZKY A OBRÁZKY
14.–17. 3., 8:00–12:00 hod., startovné: 10 Kč, přihlášky do 2. 3.

Tradiční soutěž, kterou pořádáme již po  šestnácté, prověří přírodovědné 

znalosti žáků ze čtvrtých a pátých tříd základních škol. Otázky i  obrázky 

budou zaměřeny na  naši divokou faunu a  fl óru. Vyhodnotíme, diplomy 

a drobnými cenami odměníme nejlepší jednotlivce z každé třídy. S sebou: 

seznam dětí s  rokem narození, přezůvky. Bližší informace a  přihlášky

u V. Jiřičky.

ST. PATRICK’S DAY
17.–18. 3., 18:00–9:00 hod., cena: 170 Kč, přihlášky do 13. 3.

Zelená přespávačka pro děti od šesti let v  irském stylu. Povíme si něco 

o  tomto svátku, naučíme se pár anglických slovíček a  něco si vyrobíme. 

K večeři nás bude čekat zelená hrášková polévka a ke snídani tousty se slad-

kým zeleným tvarohem. Večer se z nás stanou skřítci či víly (zelené oblečení 

s sebou), zatančíme si na irskou hudbu a následně se vydáme po stopách 

skřítka Leprechauna. Přihlášky nejpozději do 13. března, bližší informace 

u L. Pospíšilové.

KRÁLOVÉDVORSKÝ FESTIVAL
MLADÝCH AMATÉRSKÝCH FILMAŘŮ
Za  fi nanční podpory Ministerstva kultury, Královéhradeckého kraje 

a  ve  spolupráci s  městem Dvůr Králové nad Labem a  SŠIS Dvůr Králové 

nad Labem 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 předpro-

jekce, která je „ochutnávkou“ soutěžních snímků. Zájemce ze široké veřej-

nosti zveme na soutěžní projekce amatérských fi lmů, přihlášených do sou-

těží Zlaté slunce Královédvorské a Juniorfi lm – Memoriál Jiřího Beneše.

V  rámci festivalu budou také připraveny zajímavé workshopy, besedy 

a  diskuze s  odborníky z  oblasti kinematografi e. V  porotě uvidíte známé 

herce, scénáristy, producenty nebo dramaturgy a těšit se můžete i na hosta 

festivalu, herečku Patricii Solaříkovou. Srdečně zveme nejenom fi lmové 

fanoušky, ale i všechny další zájemce. Vstup na soutěžní přehlídky zdarma! 

Bližší informace a  podrobný program u  S. Černotové, na  letáčcích, webu 

a facebooku DDM Jednička.

PŘEDPROJEKCE JUNIORFILMU
20.–21. 3., 8:15 a 15:15 hod., Kino Svět, vstupné: 10 Kč, přihlášky do 15. 3.

Malá „ochutnávka“ produkce mladých amatérských fi lmařů přihlášených 

do soutěže Juniorfi lm určena žákům ZŠ a SŠ. Připravili jsme pestrou nabídku 

fi lmů různého žánru i technického zpracování, které mohou být zdrojem pou-

čení, zábavy a  inspirace i  malou pozvánkou na  návštěvu Juniorfi lmu. Bližší 

informace a přihlášky u V. Jiřičky.

ZLATÉ SLUNCE KRÁLOVÉDVORSKÉ
24. 3., 8:30 hod, Kino Svět

Šestý ročník zemského kola celostátní soutěže neprofesionální fi lmové tvorby 

amatérských fi lmařů. Pro děti z MŠ a I. stupně ZŠ je určeno pásmo animova-

ných pohádek (8:30–9:30 hod.). V rámci soutěžní projekce pak budou promít-

nuty všechny fi lmy přihlášené do soutěže. Z nich porota vybere snímky, které 

postoupí do celorepublikového kola.

JUNIORFILM – MEMORIÁL JIŘÍHO BENEŠE
pátek 24. 3. od 16:00 hod, sobota 25. 3. od 9:30 hod., Kino Svět

Již po třiadvacáté změří své síly mladí i dospělí amatérští fi lmoví tvůrci v něko-

lika věkových a žánrových kategoriích celostátní soutěže. Juniorfi lm je svým 

způsobem unikátní fi lmařskou akcí zejména širokým věkovým spektrem 

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

snímků – odbornou a dětskou porotou.

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN:
8.–9. 4.: taneční soutěž Dvorská jednička;

13. 4.: Barevné Velikonoce – velikonoční tvoření;

13. 4.: Velikonoční turnaj v bowlingu;

13. 4.: 16. Jarní vejšlápek – tradiční turistický pochod pro rodiče s dětmi

a další zájemce;

19.–21. 4.: Výstava Poštovní známka a Dopis zemi;

22. 4.: Slavnostní vyhlášení 10. ročníku Stříbrné zeměkoule;

28. 4.: Čarodějnická párty.
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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.: +420 499 320 157, 721 390 348, 606 531 153

Změna provozní doby v knihovně: Od 1. března se ruší 

prázdninový režim v oddělení pro děti. Výpůjční doba tohoto oddělení 

bude o školních prázdninách stejná jako v čítárně a studovně: 

po, pá: 9:00–17:00 hod.; út, st: 12:00–17:00 hod., čt, so: 9:00–11:00 hod.

LOVCI PEREL – soutěž, 1. 3. – 24. 11.

Vytáhněte si z regálu knižní perlu, přečtěte ji a správně odpovězte na otázky. 

Za  každou přečtenou knihu získáte nejen skutečnou perličku, ale také 

moriony, které můžete směnit za  úžasné věci. Vyhlášení výsledků 4. roč-

níku soutěžní hry na podporu čtenářské gramotnosti proběhne v sobotu 

2. prosince 2017 při akci Den pro dětskou knihu. Podrobná pravidla hry jsou 

k dispozici na www.slavoj.cz nebo v knihovně v oddělení pro děti.

QUEST – výstava, 1. 3. – 30. 4., prostory knihovny

Co je to quest? Jak vypadá a bez čeho neobejde? Na  všechny tyto i  další 

otázky vám odpoví výstava o questingu umístěná v prostorách knihovny.

PROVEĎTE NÁS MĚSTEM, PRÁVĚ VAŠÍM QUESTEM
1. 3. – 30. 3.

Soutěž pro všechny věkové kategorie. Vytvořte pro ostatní zábavnou pro-

cházku městem nebo okolím. Může být dlouhá jen několik set metrů nebo 

i pár kilometrů. Pro inspiraci jsme pro zájemce připravili krátký knihovnický 

quest neboli hledačku, na jehož konci čeká úspěšné luštitele poklad. Plánu-

jete vytvořit quest na téma Václav Hanka a Rukopis královédvorský a chybí 

vám základní informace? Dojednejte si v knihovně termín, co potřebujete, 

se dozvíte a  můžete začít tvořit. Pořad pro školní kolektivy. V  provozní 

době se mohou zapojit také rodiče s dětmi. Školy prosíme o domluvu ter-

mínu na tel.: 499 320 157. Nejlepší questy budou vyhodnoceny a předány 

do infocentra, kde budou k dispozici návštěvníkům našeho města.

REIKI – Daniela Roudná, mistr Reiki
3. 3. od 18:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 30 Kč

Reiki je vesmírná všepronikající energie, která harmonizuje tělo, které se pak 

umí samo léčit. Reiki si můžeme představit jako paprsky, jejichž pomocí pře-

nášíme vesmírnou energii. Je to nejjednoduší přírodní uzdravující metoda. 

Přijďte se dozvědět něco víc.

O TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI, JAK NA ČÍSLA – Marta Staníková
14.  3. od 18:00 hod., sálek knihovny, vstupné: zdarma

Co netrénujeme, zakrní. Mozek je sval jako každý jiný a pokud chceme, aby 

nám dobře sloužil, cvičme ho. Pokud jsme mozkovou kapacitu už vyčer-

pali a přesto si potřebujeme pamatovat, musíme náš mozek přelstít. Jednu 

z možných metod, jak na čísla, si vyzkoušíme v sálku knihovny.

NÁRODNÍ PARKY V USA – Dr. Ladislav Hanousek
15.  3. od 18:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 30 Kč

„Individuální cesta do  USA je mnohem méně nesnadná, než si dokážete 

představit“. Jaké dokumenty potřebujete, jak na  zapůjčení auta v  USA, 

o čepování benzínu, jak zajistit individuální ubytování. Dobré rady a pou-

tavé vyprávění o národních parcích USA.

Pohádkoterapie – VÍTÁME JARO
17.  3. od 13:30 hod., sálek knihovny

Odložte kabáty, rukavice, šály! Letošní mrazivá zima už pomalu končí, tak 

vynesme Moranu. Vlády se ujímá jaro. Přivítejme ho jarními písničkami a pří-

běhy. Program je určen pro děti od 7 let a koná se v sálku knihovny.

JIŘÍ HÁJÍČEK – autorské čtení s projekcí
22.  3. od 18:00 hod., sálek knihovny

Pan Jiří Hájíček představí svůj román Zloději zelených koní, který pojednává 

o fenoménu nelegálního dobývání vltavínů na jihu Čech, podle kterého byl 

v loňském roce natočen celovečerní fi lm.

Součástí autorského čtení bude také povídání s autorem o dalších jeho kni-

hách, např. Selské baroko, Rybí krev a nejnovější knihy Dešťová hůl.

Včelařský kroužek  Včeličky z Jedničky DDM vyhlašuje soutěž Po stopách včel. 

Úkolem soutěžících je jako jednotlivec nebo kolektiv najít a  nafotit místo, 

kde najdeme nějaký symbol včely, úlu, mezistěny atd. Do soutěže přijímáme 

fotografi e původních sochařských děl, mozaik, kreseb a maleb. Za neplatné 

se považují fotografi e plakátů, moderních vývěsek, počítačové grafi ky atd. 

Za  každé místo, které bude odpovídat požadavkům, získá soutěžící bod, 

v případě nedodržení tohoto zadání může být dílo vyřazeno ze soutěže. 

Soutěžní kategorie: 1. jednotlivci; 2. kolektivy MŠ, ZŠ, SŠ, SOU a gymnázií, 

školní družiny a kluby; 3. včelařské kroužky.

Za soutěžní příspěvek se počítá dokument se seznamem konkrétních míst 

+ fotografi e daných míst. Je nutné napsat nejen město, ale také co nejpřes-

nější adresu. Fotografi e zasílejte, prosím, zvlášť, ne jako součást dokumentu 

a nejlépe ve formátu jpg (doporučujeme zaslat přes úložiště Úschovna.cz, 

fotografi e tak neztratí na kvalitě). Podmínkou přijetí soutěžního příspěvku 

je také odeslání přihlášky, která bude obsahovat: jméno jednotlivce či 

název kolektivu, e-mail, telefon a adresu a v případě kolektivní práce i údaje 

kontaktní osoby. Soutěžní příspěvek i přihlášku je třeba odeslat na e-mailo-

vou adresu: sebkover@seznam.cz do 30. září 2017.

Vyhlášení výsledků proběhne do konce října 2017, vítězové budou infor-

mováni e-mailem a  zveřejněni na  webových stránkách kroužku Včeličky 

z  Jedničky (vcelicky-z-jednicky.webnode.cz). V  každé kategorii budou oce-

něni první tři jednotlivci či kolektivy s nejvyšším počtem bodů. V případě 

malého počtu účastníků mohou být kategorie sloučeny, nebo oceněni jen 

ti první v každé kategorii. Dotazy k soutěži zasílejte na výše uvedený e-mail, 

nebo volejte na tel.: 602 116 341. Těšíme se na vaše příspěvky! 

Veronika Šebková, vedoucí včelařského kroužku Včeličky z Jedničky

Včeličky z Jedničky připravují soutěž Po stopách včel

Hradec Králové
VELETRH INFOTOUR A CYKLOTURISTIKA, 

10.–11. 3., www.infotourhk.cz.

Vysoké Mýto
LIMONÁDOVÝ JOE, 19. a 20. 3. od 19:30 hod., 

Šemberovo divadlo, www.ds-sembera.cz;

MONIKA NAČEVA & MICHAL PAVLÍČEK & 

PAVEL BOŘKOVEC QUARTET, 23. 3. od 19:30 

hod., Šemberovo divadlo, www.mklub.cz;

HARLEJ, 24. 3. od  20:00 hod., M-klub, 

www.mklub.cz.

Chrudim
LUBOMÍR BRABEC, DANIEL HŮLKA, 28. 3. od 

19:00 hod., velký sál muzea.

Více na stránkách www.vennamesta.cz.

Královská
věnná města
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Ve  druhém lednovém víkendu soutěžily naše 

gymnastky v  Praze na  Přeboru Čech o  postup 

do  přeboru České obce sokolské v Team Gym. 

Mladší gymnastky skončily na  7. místě, když 

zaplatily daň za svou nezkušenost při soutěžení 

na velkých závodech. 

Starší závodnice potvrdily svou dlouhodobě 

solidní výkonnost a vybojovaly stříbro a postup 

do  přeboru ČOS. Jejich pódiová skladba byla 

opět hodnocena jako nejlepší. Následující den 

se konal Přebor Čech v  Malém Team Gymu, 

do  kterého zasáhli naši chlapci. Závod se jim 

vydařil a  získali zaslouženě 2. místo. Pro kluky 

byl tento závod závěrem Team Gymových 

soutěží, ale na  děvčata čekal závěrečný závod 

28. ledna. Děvčata sice předvedla pěkný výkon, 

ale jedna nepodařená výdrž je zařadila na

4. místo devítičlenného pole. I  tak je potřeba 

všechny pochválit za předvedené výkony.

V sobotu 28. ledna se zároveň konal přebor župy 

Podkrkonošské Jiráskovy ve  sjezdovém lyžo-

vání. V pětačtyřicetičlenném poli měla naše jed-

nota šest závodníků. Nejlépe se dařilo Jakubu 

Fléglovi a  Evě Dušánkové, kteří své kategorie 

vyhráli, Matěj Flégl vybojoval stříbrnou medaili, 

Jakub Grus a  Martin Flégl skončili na  4. místě 

a Radka Fléglová byla mezi ženami 5.

Všem závodníkům děkujeme za  skvělé výkony 

a  reprezentaci naší jednoty, která díky nim 

nechyběla ani v tomto sportovním odvětví!

Mgr. Pavlína Špatenková, TJ Sokol Dvůr Králové n. L.

Sokolové v lednu

Dne 26. ledna 2017 se 

v  Jaroměři konal krajský 

přebor speciálních škol 

ve  fl orbalu. Žáci králo-

védvorské praktické školy 

dvouleté na  tomto utkání 

nemohli chybět. V  šestičlenné sestavě se plni 

nadšení vydali do sportovní haly v Jaroměři, kde 

strávili krásné dopoledne plné sportu a  zábavy. 

Sportovci sehráli celkem šest utkání „každý 

s každým“, ze kterých si odvezli krásné třetí místo. 

Naši fl orbalisté porazili i takové týmy, jako je Hra-

dec Králové, Náchod nebo Úpice. Nejlepším střel-

cem turnaje byl vyhlášen náš žák Dominik Mencl 

s jedenadvaceti góly. Všem sportovcům gratulu-

jeme a přejeme další sportovní úspěchy. 

Mgr. Lucie Macková, třídní učitelka 

Bronzoví fl orbalisté

Pohádka na ledě – O dvanácti měsíčkách
Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem 

si letos připravil pohádku na  ledě „O  dvanácti 

měsíčkách.“ Na ledové ploše se odehraje příběh 

hodné Marušky, kterou vyžene macecha a  její 

dcera Holena do zimy pro fi alky, jahody a nako-

nec i pro jablíčka; úkoly jí pomůže splnit dvanáct 

kouzelných bratrů měsíců. Na  ledě ožijí stromy 

a  pařezy a  nebudou chybět zvířátka a  vše, co 

do této pohádky patří. 

Časy konání pohádky na  zimním stadionu 

ve Dvoře Králové nad Labem: 

• středa: 22. března 2017 od 8:30 hod.

• středa: 22. března 2017 od 9:30 hod. 

• n e d ě l e : 

26. března 

2 0 1 7 

od  15:00 

hod. 

V s t u p n é : 

30 Kč (dopo-

lední předsta-

vení), 40 Kč 

( o d p o l e d n í 

představení).

JUDr. Michaela Koblasová

Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem

Na  první pohled to vypadá, že letiště a  všichni 

členové aeroklubu spí zimním spánkem. Jistě, 

hangáry jsou zavřené, ale intenzivně se připra-

vujeme na  letošní sezonu, která bude nabitá 

událostmi. Vezměme to popořadě.

Dostatečného množství sněhu jsme využili 

k zimní akci AKDK Open a Žirečská Sibiř 2017.

Od  ledna probíhá teoretické školení nových 

zájemců o létání (foto). Každého, kdo se jen tro-

chu zajímá o  létání, bude bavit aerodynamika, 

mechanika letu, stavba a  konstrukce letadel, 

meteorologie, navigace atd. Po  teoretických 

zkouškách na  konci školení mohou žáci poprvé 

vzlétnout s  instruktorem. Kdo by měl zájem, 

může se vždy v sobotu dopoledne přijít podívat 

a poslechnout si přednášející – zkušené instruk-

tory. Začít létat se dá vždy a v každém věku. 

V  sobotu 27. května se bude opět konat akce 

s  navijákovými starty pro veřejnost. Kdo chce 

zkusit, jak vypadá let v  kluzáku, může si let 

domluvit. Na  červen chystáme exkurze dětí 

ze základních a  středních škol. Prvních 14 dnů 

prázdnin bude na letišti opět rušno – uskuteční 

se jubilejní 20. ročník plachtařských závodů 

Safari 2017. Kdo občas zavítá na pivo do bistra 

„U  vrtule“, ví, jak vypadá 50 kluzáků narovna-

ných na  startu, které jsou pomocí šesti vleč-

ných letadel během 40 minut ve vzduchu, nebo 

efektní průlety pilotů po úspěšném přeletu.

Nejvýznamnější událost roku nakonec –  v tomto 

roce slavíme 70 let založení letiště v Žirči a 85 let 

létání na  Královédvorsku. Čestný člen našeho 

aeroklubu – pan Jan Schwarz (až do  loňského 

roku autor Vlastivědného čtení) a jeho syn, také 

dlouholetý člen aeroklubu Lubor Schwarz, chys-

tají knihu o  historii létání na  Královédvorsku se 

vzpomínkami bývalých i současných členů. Tuto 

událost oslavíme leteckým dnem s  bohatým 

programem pro celou rodinu na konci prázdnin, 

v sobotu 26. srpna. Určitě si každý přijde na své.

Podrobnější informace budeme přinášet prů-

běžně na webu www.kralovedvorsko.cz. Aktu-

ality z dění na letišti jsou vždy na našem webu 

www.akdk.cz a na facebooku.

Eva Hořejší, Aeroklub Dvůr Králové nad Labem, z. s.

Zprávy z královédvorského aeroklubu

Z GDK na mistrovství republiky v tenise
Každý profesionální tenista vám řekne, že tenis 

není jen zábava. Je to obrovská zátěž jak po 

fyzické, tak po psychické stránce. Někdy jste 

nahoře a někdy dole. Moje sezona se řídila 

přesně podle toho. Nejprve přicházely úžasné 

úspěchy, například trojnásobné vítězství mis-

trovství ČR, 3. místa na mezinárodních turnajích 

a první úspěchy v kategorii dorostu. Ovšem 

rána přišla, když mi lékaři diagnostikovali infarkt 

kolene a zakázali jakoukoliv zátěž na 6 měsíců. 

Při prvním zápase po zranění jsem si při pádu 

na kurtu nešťastně vymkla kotník a znovu jsem 

nehrála. Bylo to frustrující období, ale s pomocí 

různých rehabilitací jsem byla schopna se opět 

vrátit na kurty – a s mnohem větší motivací. 

A tak se mi podařilo získat 2. místo na turnaji 

dorostu nejvyšší kategorie, hned poté se objevil 

další úspěch, a to na prestižním dvorském JUTA 

CUPu, kde jsem obsadila 3. místo. Díky těmto 

povedeným turnajům jsem měla čest si zahrát 

na Pardubické juniorce, avšak los mi nepřál 

a ve druhém kole jsem těsně prohrála s poz-

dější fi nalistkou. Také jsem byla 3. na halovém 

mistrovství Prahy žen, což mi pomohlo k účasti 

na mistrovství ČR, kde jsem se z kvalifi kace pro-

bojovala až mezi nejlepších osm hráček. Tam 

jsem po dlouhé bitvě prohrála s pozdější vice-

mistryní. I přes všechna protrpěná zranění a tím 

menší počet turnajů jsem obsadila 48. místo na 

celostátním žebříčku dorostu. Vzhledem k tomu, 

že se v žebříčku pohybuje 770 aktivních hráček, 

to není špatný začátek v dorostenecké kategorii. 

A  těší mě, že navzdory velkým časovým náro-

kům tréninků a  turnajů zvládám díky individu-

álnímu přístupu školy i studium na gymnáziu. 

Laura Benešová, 3. C Gymnázium Dvůr Králové n. L.
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