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červen

UPOZORNĚNÍ
I přes příznivý vývoj epidemické situace v ČR, kdy se po mnoha měsí-

cích mohou opět konat venkovní (a brzy také vnitřní) akce, apelujeme 

na občany, aby si před návštěvou vybrané společenské, kulturní nebo 

sportovní akce u pořadatelů ověřili, zda se skutečně koná a jaká hygie-

nická opatření je třeba při její návštěvě dodržovat.           redakce NKR

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

Vnitřní prostory divadla nejspíš v  nejbližší době neotevřeme, polovina 

diváků na  divadelní představení či koncert není z  fi nančních důvodů 

únosná, ale od 1. června začne hrát kino Svět a věříme, že budeme moci 

zrealizovat letní program Královédvorského kulturního léta na náměstí Vác-

lava Hanky.

V plánu máme koncertní komponované večery, divadelní představení i letní 

kino. Pódium bude letos umístěno v rohu náměstí Václava Hanky, diváci tak 

budou moci sedět nejen na připravených lavičkách, případně vlastních při-

nesených židličkách, ale i na  travnaté ploše před pódiem. Každou středu, 

počínaje 30. červnem 2021 až do konce prázdnin, máme připravený pro-

gram, v sudé středy to budou koncerty, v liché letní kino. V sobotu 21. srpna 

nás pak čeká divadelní představení v  rámci prologu festivalu Theatrum 

Kuks. Vstupné na všechny akce Královédvorského kulturního léta bude dob-

rovolné, změna programu vyhrazena.

Na co se můžete těšit z připravovaného programu 
Královédvorského léta...

Koncerty: 
AHOJ, LÉTO!
středa 30. června, náměstí Václava Hanky, vstupné: dobrovolné

Pohádky pro děti Krejčík Honza a Kosí bratři a koncert kapel Bombarďák 

a What The Funk.

BLUEGRASS
středa 14. července, náměstí Václava Hanky, vstupné: dobrovolné

Vystoupí kapely Fámy, Professional Deformation a Poutníci.

PÍSNIČKÁŘI
středa 28. července, náměstí Václava Hanky, vstupné: dobrovolné

Vystoupí Pavel Čadek, Láska alias Václav Vaňura a Gerald Clark (JAR).

ROCK
středa 11. srpna, náměstí Václava Hanky, vstupné: dobrovolné

Těšit se můžete na vystoupení Ondřeje Fencla se skupinou Hromosvod či 

kapely Rimortis a Bastard.

COUNTRY
středa 25. srpna, náměstí Václava Hanky, vstupné: dobrovolné

Příznivce žánru jistě potěší koncert kapel Wostruha, Phobos a Napohodu.

Letní kino před Hankovým domem:
3BOBULE
středa 7. července, náměstí Václava Hanky, vstupné: dobrovolné

Třetí díl oblíbené česká fi lmové komedie z roku 2020. Režie: Martin Kopp, 

hrají: Tereza Ramba, Kryštof Hádek a další

AFRIKOU NA PIONÝRU
středa 21. července, náměstí Václava Hanky, vstupné: dobrovolné

Cestovatelský dokument přinese úchvatné záběry a  pohled na  přírodu 

a život Afriky, jaký nemá obdoby.

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
středa 4. srpna, náměstí Václava Hanky, vstupné: dobrovolné

Komedie na motivy stejnojmenné humoristické knihy od Evžena Bočka. 

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
středa 18. srpna, náměstí Václava Hanky, vstupné: dobrovolné

Česká fantasy pohádka režiséra Petra Kubíka z roku 2020.

Divadlo:
JEDEM S MEDEM, Geisslers Hofcomoedianten 
Prolog festivalu Theatrum Kuks 
středa 21. srpna, náměstí Václava Hanky, vstupné: dobrovolné

Tři příběhy o činech hrůzostrašných, děsivých i bohumilých a jedné sprave-

dlnosti v podání divadelní skupiny Geisslers Hofcomoedianten.

Kino Svět
MC Žirafa
Štěrbova vila

2 Program a akce 
DDM Jednička
Májová Labská stezka
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Na kole dětem
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4 Házená a cyklistika
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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 59 (vchod OŽP),

e-mail: info@mc-zirafa.cz,

www.mc-zirafa.cz,

tel.: 773 292 033

Milí rodiče, milé děti. V  červnu s  námi můžete 

oslavit Den dětí a užít si venku zábavné dopo-

ledne, vydat se s námi na výlet kolem Hartského 

potoka či do  zoo nebo využít kadeřnických 

služeb. Vždy v  úterý a  v  pátek dopoledne pro 

vás bude otevřena volná herna. Zájemce pro-

síme o  nahlášení předem na  tel.: 724  562  827 

nebo na  Messenger (počet osob je omezen).  

Veškeré aktivity budou podléhat aktuálním 

epidemiologickým opatřením, včetně maximál-

ního počtu osob na  akci. Nutnost negativního 

covid testu, nebo potvrzení o  očkování, nebo 

potvrzení o prodělání tohoto onemocnění a pří-

padné další podrobnosti si upřesníme vždy před 

konáním konkrétní akce dle aktuálně platných 

nařízení. Více informací na  našem Facebooku 

a webu www.mc-zirafa.cz.

VOLNÉ HERNY MC ŽIRAFA:
úterý 9:00–12:00 hod., vstupné: 50 Kč

pátek 9:00–12:00 hod., vstupné: 50 Kč

DEN DĚTÍ SE ŽIRAFKOU
úterý 1. 6., 9:00 hod., park Schulzovy sady

Užijte si s  dětmi společný čas plný zábavy 

a  oslavte s  nimi jejich den. Setkáme se v  úterý 

1. června v 9:00 hod. v parku Schulzovy sady, kde 

budou nachystané zábavné aktivity, hry i  vyrá-

bění. Výběr činností bude rozmanitý a každý si 

najde, co má rád a co ho baví. Prosíme o rezer-

vace na  tel.: 773  292  033 nebo na  Messenger. 

V tento den nebude otevřena volná herna.

VÝLET KOLEM HARTSKÉHO 
POTOKA
středa 9. 6., 9:30 hod., zastávka u nemocnice

Okruh naučné stezky začíná u brány nemocnice 

a měří necelé 2 km. Cesta je vhodnější spíše pro 

terénní kočárky. Sejdeme se ve středu 9. června 

v 9:30 hod. u autobusové zastávky nemocnice. 

Doprava vlastní. Předpokládaná doba návratu 

do  místa, odkud vyjdeme 11:30–12:00 hod. 

Při nepříznivém počasí (dešti) se výlet nekoná. 

V případě zájmu vás prosíme o rezervaci na tel.: 

773 292 033 nebo na Messenger.

VOLNÁ HERNA + ODPOLEDNÍ 
KADEŘNICE PRO DĚTI
úterý 15. 6., 9:00 hod., od 16:00 hod. kadeřnice

V  úterý 15. června bude dopoledne klasicky 

otevřena (9:00–12:00 hod.) volná herna, od

16:00 hod. se mateřské centrum promění 

v kadeřnictví a budete mít možnost nechat sebe 

i své děti ostříhat. Rezervace na tel.: 773 292 033 

nebo na Messenger.

VÝLET DO ZOO
středa 23. 6., 9:00 hod., u vchodu zoo

Sejdeme se v 9:00 hod. před vchodem zoo a dov-

nitř půjdeme společně. Kdo má např. perma-

nentku, může na nás počkat v areálu. Až se děti 

dostatečně vyběhají a vyřádí na lanovém hradě, 

vydáme se tam, kam nás nohy ponesou a kde se 

bude dětem líbit. Nebudeme se snažit stihnout 

toho vidět co nejvíc, ale užít si s dětmi pohodové 

dopoledne s  nádechem Afriky. Při nepříznivém 

počasí (dešti) se výlet nekoná. Prosíme o  rezer-

vace na tel.: 773 292 033 nebo Messenger.

1. 19:00 RYTMUS: TEMPOS, (12), dokument/hudební, SR, ART 90 min. 100 Kč

2.–3. 19:00 VYŠINUTÝ, (15), thriller, USA/VB, titulky 90 min. 120 Kč

5.–6. 16:30
LEDOVÁ SEZÓNA: ZTRACENÝ POKLAD

animovaný, USA, dabing
90 min. 100 Kč

8. 19:00 JESKYNĚ, (12), drama, Thajsko/Irsko, titulky, ART 104 min. 100 Kč

9.–10. 19:00 ZEMĚ NOMÁDŮ, (12), drama, USA/SRN, titulky 108 min. 120 Kč

12.–13. 16:30 DĚDA, POSTRACH RODINY, komedie/rodinný, USA, dab. 98 min. 100 Kč

15. 19:00
KDO SI MYSLÍŠ, ŽE JSEM

(12), drama/romantický, Francie/Belgie, titulky, ART
101 min. 100 Kč

16.–17. 19:00 AFTER: PŘIZNÁNÍ, (12), drama/romantický, USA, titulky 106 min. 100 Kč

19.–20. 19:00 BÁBOVKY, (12), komedie/drama, ČR 97 min. 130 Kč

22. 19:00 SVĚT PODLE MUCHY, (12), dokument, ČR/SRN/Fr., ART 100 min. 100 Kč

23.–24. 19:00 NIGHTLIFE: NA TAHU, (12), komedie, SRN, dabing 111 min. 120 Kč

26.–27. 16:30 DUŠE, animovaný/dobrodružný, USA, dabing 100 min. 100 Kč

29. 19:00
VZPOMÍNKY NA ITÁLII

(12), romantický/komedie, VB/Itálie, titulky, ART
94 min. 100 Kč

Více informací o programu Kina Svět na červen 2021 najdete na webu www.kino-svet.cz.

Štěrbova vila – Kulturní léto 2021
Štěrbova vila na přehradě Les Království, Bílá Třemešná 260;

web: www.prehradaleskralovstvi.cz, www.facebook.com/sterbovavila 

Díky příznivému vývoji epidemiologické situace byl potvrzen program Kulturního léta 2021 na pře-

hradě Les Království. Vstupenky jsou k dispozici online na www.smsticket.cz/skupiny/399-sterbova-vila-

kulturni-leto-2021. 

J. A. R.
pátek 25. června

POKÁČ (SUPPORT BY LÁSKA)
středa 30. června

ONDŘEJ G. BRZOBOHATÝ & EVA 
BUREŠOVÁ
& ONDŘEJ RUML
pátek 2. července

DĚTSKÝ DEN S LESY ČR 
sobota 24. července

MŇÁGA A ŽĎORP
pátek 6. srpna

TOMÁŠ KLUS & CÍLOVÁ SKUPINA 
sobota 14. srpna

PRAŽSKÝ VÝBĚR (exkluzivní open air)
pátek 20. srpna

TROS DISCOTEQUOS VOJTĚCH 
DYK & JAKUB PRACHAŘ
& JAN MAXIÁN
sobota 21. srpna

MONKEY BUSINESS 
pátek 27. srpna

JAROMÍR NOHAVICA
sobota 28. srpna

CHARITATIVNÍ POCHOD PRO DĚTI 
A DOSPĚLÉ
25. září, více informací o  charitativní akci 

na www.zivotsrdcem.cz

RICHARD KRAJČO & NIKOLAOS 
GRIGORIADIS 
Připravujeme, termín bude upřesněn

Kapacita areálu omezena, hudební vystoupení 

jsou k stání. Kulturní akce budou vždy podléhat 

aktuálním opatřením dle nařízení vlády ČR. 

Změna programu vyhrazena.

Areál Vividus East

Dětský den se 
zdravotníky
sobota 26. června, 10:00–15:00 hod.

areál zahrady zdravotnického zařízení

Vividus East

Spojených národů 857 (bývalá školka Tiba)

Zveme vás na dětský den se zdravotníky. Těšit 

se můžete na skákací hrad, vystoupení krá-

lovédvorské taneční skupiny Angeles Dance 

Group a mnoho dalšího. Těšíme se na vás.

pořadatelé
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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 – 778 486 663, tereza.dobiasova@ddmdvurkralove.cz

DDM Jednička nabízí poslední volná místa na letních 
táborech a zahraničních pobytech:

LETNÍ POBYTOVÝ TÁBOR POD PRAPORCEM KALICHA 
V KEMPU SVATÁ KATEŘINA
11.–18. 7., kemp Svatá Kateřina, cena: 3.700 Kč

Letní tábor na historické téma pro kluky i děvčata od 8 let v kempu Svatá 

Kateřina. Program nabídne celotáborovou hru, soutěže, posezení u tábo-

ráku, koupání, výlet a mnoho dalšího. Bližší informace u Vladimíra Jiřičky.

STANOVÝ TÁBOR MAFIE V DDM JEDNIČKA
26.–30. 7., DDM Jednička, cena: 2.000 Kč

Pro všechny odvážné holky a  kluky od  7 let připravila Jednička stanový 

tábor. Neváhej a přijď si vyzkoušet, jaké to je na klasickém táboře, zároveň 

v  místě, které dobře znáš – v  Jedničce! Čekají na  tebe čtyři noci ve  sta-

nech, které si sám postavíš, nebude chybět ani celodenní výlet, vyrábění 

a spousta her. Bližší informace u Veroniky Málkové.

ZAHRANIČNÍ POBYT V CHORVATSKU – PÍSEŇ MOŘE
2.–11. 7., Chorvatsko – Poreč, Hotel Delfín**, záloha: 3.500 Kč/osoba

Letos se vydáme do města Poreč, které je největším a nejnavštěvovanějším 

letoviskem v celé Istrii. Příroda s borovicovými háji kolem hotelových kom-

plexů tu je krásná a bohatá. Pobyt je vhodný pro samostatně jedoucí děti 

od 8 let a rodiny s dětmi. Hotel Delfín** se nachází v zátoce Zelená laguna. 

Bližší informace u Aleny Huškové.

Více informací o nabízených pobytech najdete na www.ddmdvurkralove.cz.

Zlatá tužka zná své vítěze
XXVI. ročník celostátní literární soutěže Zlatá tužka završil závěrečným 

vyhodnocením prací snažení mladých pisatelů. V  letošním klání se sešlo 

celkem 77 soutěžních příspěvků z celé republiky. Čtyřčlenná porota ocenila 

19 z nich. Úspěšné autorky a autoři jsou z Prahy, Písku, Brna, Mirotic, Hole-

šova, Chrastavy, Trutnova…  Je dobře, že se v soutěži neztratili ani mladí 

literární tvůrci z našeho města. Druhé místo v kategorii A (autoři ve věku

10–12 let) získala Aneta Erbenová, žákyně ZŠ Strž, za  práci Život v  led-

nici. Čestné uznání v téže kategorii, téma Veršování, si odnesl za básničku 

Já a  můj pes Štěpán Hroneš reprezentující ZŠ 5. května. Děkujeme všem 

účastníkům soutěže, oceněným srdečně gratulujeme!

Bc. Vladimír Jiřička, DDM Jednička

Stříbrná zeměkoule aneb sbíráme 
hliníkové obaly, co nám síly stačí 
Čtrnáctý ročník tradiční soutěže Stříbrná zeměkoule zná své vítěze. V této 

akci je totiž vítěz úplně každý, kdo se zapojí. Každý kolektiv dostal diplom 

a odměnu v hodnotě nasbíraného hliníkového odpadu.

V letošním roce se zúčastnilo celkem 11 kolektivů a společnými silami jsme 

nasbírali 412 kg hliníku. Je to sice o  10 kg méně než v  loňském roce, ale 

věřím, že v následujícím roce pokoříme nejlepší výsledek z loňského roku 

– 422 kg. Jednalo se především o plechovky od nápojů, víčka od  jogurtů 

a  obaly od  čokolád. Nejúspěšnějším sběračem se pro letošní rok stala 

Mateřská škola Juta Dvůr Králové nad Labem, která nasbírala celkem 129 kg. 

Cenu nejlepšího třídiče získala Mateřská škola Dubenec, protože v 33 kg hli-

níku jsem našla pouze tři odpadky, které mezi hliník nepatří.

Velké poděkování patří pedagogům ze škol a  školek, kteří vedou 

děti k  ekologickému smýšlení, i  za  perfektní spolupráci při orga-

nizaci svozu hliníkového odpadu. Děkuji také sběrnému 

Už jste byli na  naučné stezce podél Labe? Nebojte, 

květnem stezka nekončí!

Májová Labská stezka, která vede od Pušova splavu 

ve  Dvoře Králové nad Labem, podél Labe přes dře-

věný most ve  Vorlechu, loukou a  končí u  rybníčku 

poblíž Boroviček, je pro vás připravena už od 1. května 2021. Čeká na vás 

12 stanovišť s rozmanitými úkoly, při jejichž plnění zjistíte zajímavé infor-

mace o Labi a jeho okolí. Někteří z vás již stezku prošli a těm z vás, kdo nám 

poslali své fotky při plnění úkolů, děkujeme. 

Od  června již nebudou stanoviště označena cedulkami na  stromech, ale 

bude možné i nadále si stáhnout úkoly včetně jejich řešení do mobilního 

telefonu na  webových stránkách MAS Královédvorsko, kdykoliv budete 

chtít. Stezka tedy bude probíhat částečně online. Takže sbalte batůžky, 

stáhněte soubor do mobilního telefonu a hurá na procházku podél Labe! 

Pokud si budete chtít po cestě změřit pH Labe, papírky jsou k vyzvednutí 

v  infocentru. Těšíme se na  vaše zážitky a  fotky, které nám můžete zasílat 

k uveřejnění na náš FB profi l @MAPDvurKralove.

kancelář MAS Královédvorsko

MAS Královédvorsko
MÁJOVÁ LABSKÁ STEZKA

dvoru Lukas trade, s. r. o., za pevné nervy při našich „třídenních nájezdech“. 

Výsledky:

1. Mateřská škola Juta Dvůr Králové nad Labem  129 kg 

2. Základní škola Podharť Dvůr Králové nad Labem  82 kg

3. Mateřská škola Radost Třebihošť   48 kg

4. Gymnázium Dvůr Králové nad Labem – Klub Natura  37 kg

5. Mateřská škola Dubenec     33 kg

6. Základní škola Schulzovy sady Dvůr Králové nad Labem – 6. D 26 kg

7. Mateřská škola Drtinova Dvůr Králové nad Labem  23 kg

8. Základní škola a Praktická škola Dvůr Králové nad Labem 19 kg

9. Dům dětí a mládeže Jednička     7 kg

10. Mateřská škola Lanžov    4 kg

10. Základní škola Schulzovy sady Dvůr Králové nad Labem – 7. B  4 kg

Mgr. Alena Hušková, DDM Jednička
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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–neděle: 9:00–12:00 hod., 13:00–17:00 hod.

Výstava:
DVORSKÉ RETRO
18. 6. – 29. 8., výstavní sál ve Staré radnici, vstupné: 40 Kč, 20 Kč

Výstava představí to nejzajímavější z období bývalého Československa. 

Nahlédneme do každodenního života dvorských obyvatel v období socia-

lismu, a to prostřednictvím reálných instalací pokojů vybavených dobovým 

nábytkem a ostatními bytovými prvky a produkty. Výstava ukáže nejen byd-

lení, módu, fi lm, populární hudbu či tehdejší nejrozšířenější způsoby trávení 

volného času, ale i nakupování. To na výstavě připomene obchod s oblí-

benými produkty a obaly výrobků předních národních podniků a značek, 

především prodejny TIBA a Vánoční ozdoby, DUV – družstvo. K dokreslení 

tohoto období budou použity i dobové velkoformátové fotokopie z našeho 

města.

Na své si přijdou nejen dospělí, ale také děti. Již tradičně bude součástí 

výstavy i herna s možností vyzkoušet si psaní na psacím stroji, hry na PC 

nebo si obléknout fi gurínu do tehdejších módních oděvů a poté si pořídit 

svoji vlastní retro fotografi i.

Výstava:
MILAN CHABERA – MÍJENÍ
4. 6. – 1. 8., výstavní sál ve Špýcharu, vstupné: 30 Kč, 15 Kč

Milan Chabera je současný český malíř. Jeho tvorba zahrnuje malbu, 

kresbu a sochu. Od roku 1980 působí na mezinárodní scéně, měl více než 

130 samostatných a společných výstav doma i v zahraničí a jeho obrazy jsou 

zastoupeny v galeriích a v soukromých sbírkách v Evropě, Americe a Aus-

trálii. Pravidelně se účastní mezinárodních přehlídek umění Art Madrid, Art 

Frankfurt, Art Strasbourg, Art Prague a od roku 2000 spolupracuje s archi-

tekty na projektech pro soukromé investory u nás, v Holandsku a v USA. 

Spolu s galerií La Femme se účastnil několika tvůrčích zahraničních cest do 

Brazílie, Kanady a Španělska.

Výstava:
UMĚNÍ BEZ GALERIE
Výlohy v centru: infocentrum ve Švehlově ulici, ZUŠ R. A. Dvorského, 

bývalé IC na náměstí T. G. Masaryka, bývalý Seel na náměstí T. G. Masa-

ryka, Stará lékárna, kino Svět 

Zveme vás na výstavu, která je společným projektem Městského muzea ve 

Dvoře Králové nad Labem a ZUŠ R. A. Dvorského. V době uzavření obou insti-

tucí jsme se rozhodli prezentovat obrazy ze sbírek muzea a obrázky žáků ZUŠ, 

inspirované sbírkovými obrazy, na veřejně přístupných místech. Věříme, že si 

užijete příjemnou procházku při prohlídce výstavy, která nepotřebuje galerii.

Šindelová výzva
Přispějte na opravu kostela sv. Jana Křtitele v Horním Žďáru

www.na-zdar.cz, na FB @nazdarhornizdar

V Horním Žďáru stojí starobylý kostel sv. Jana Křtitele s při-

lehlým hřbitovem, který patří obci Hajnice. Tento historický 

skvost je ve velmi špatném stavu. Přestože se už obec do několika záchran-

ných prací pustila, stále je to jen malá část péče a pomoci. Místní spolek 

NaŽďár, z. s., chce svou činností a aktivitou převzít tyto starosti a pokusit 

se vdechnout život tomuto historickému objektu a celému místu. Obnovit 

jeho zašlou krásu a přidat třeba i něco nového a zajímavého. Převzal od obce 

správu kostela a hřbitova do své péče a chce, aby obnova místa nebyla jen 

„slovy na papíru“. Vyčištění hřbitova od náletů rostlin a úpravy na hrobech, 

údržba kostela pro konání drobných kulturních akcí byla začátek konání 

spolku již v minulých letech. Na léto 2021 je připravena rekonstrukce obvo-

dové hřbitovní zdi. Je potřeba opravit podezdívku a dát novou šindelovou 

krytinu. Na zakrytí zdi je potřeba téměř 8 tisíc kusů nových šindelí. Proto 

byla na získání prostředků vyhlášena „Šindelová sbírka“. Na transparentní 

účet 2601891725/2010 a na projekt na portále Darujme.cz www.darujme.cz/

projekt/1204399 může přispět každý, kdo pomoci chce. Akcí „Kup nám šin-

del!“ (1 prkýnko za 130 Kč) pomůžete. Čím víc šindelí příspěvkem podpo-

říte, tím snáz se podaří celá akce dokončit. Velké díky za pomoc.

spolek NaŽďár, z. s.

Na kole dětem
10. června od 13:00 hod., náměstí T. G. Masaryka, www.nakoledetem.cz

Ve  dnech 2.–12. června 2021 vyrazí Josef Zimovčák a  peloton cyklistů 

na dvanáctou etapovou cyklojízdu napříč Českou republikou. Záměr jízdy 

je získání fi nančních prostředků na pomoc a podporu onkologicky nemoc-

ných dětí. Jedna ze zastávek bude opět také ve Dvoře Králové nad Labem, 

a to ve čtvrtek 10. června. Těšit se můžete i na krátký doprovodný kulturní 

program. Vystoupí děti ze ZUŠ R. A. Dvorského a DDM Jednička. Starosta 

města Jan Jarolím uvítá účastníky jízdy a Josefu Zimovčákovi předá symbo-

lický šek na podporu akce.

Registrujte se na očkování proti covid-19 na:

registrace.mzcr.cz
Informace o očkování:

ceskoockuje.cz
Informace o aktuálních opatřeních:

covid.gov.cz
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Házená pro všechny
Oddíl házené 1. HK Dvůr Králové umožní všem dětem (5–15 let) navště-

vovat až do konce školního roku tréninky jednotlivých věkových kategorií 

zcela ZDARMA.

Že jsi házenou nikdy nehrál? Nevadí! Ideální čas na  vyzkoušení házené! 

Po  dlouhém sportovním spánku začínáme se základními pohybovými 

dovednostmi a návyky, proto nebude pro nikoho problém se zapojit.

Kde tréninky probíhají? Všechny tréninky probíhají na venkovních hřištích. 

Přesné místo je vždy určeno dle počtu účastníků

Kdy tréninky probíhají? Tréninky probíhají ve dnech pondělí, úterý, středa 

a pátek v odpoledních hodinách. Přesné časy obdržíte po domluvě.

Co s sebou potřebuji? Sportovní oblečení a obuv, vlastní pití. O vše ostatní 

se postaráme.

Na  koho se mám v  případě zájmu obrátit? Organizaci tréninků zajišťují 

dlouholetí a zkušení trenéři Mgr. Eva Kilevníková, tel.: 603 379 270, a Milo-

slav Falta, tel.: 723  722  393, kteří vám rádi zodpoví všechny vaše dotazy 

a sdělí vše potřebné! Všechny tréninky probíhají za dodržení veškerých epi-

demiologických a vládních nařízení. Těšíme se na vaši účast!

Oddíl házené 1. HK Dvůr Králové, web: www.1hkdk.cz 

Na kole Schulzovými sady
čtvrtek 17. června a 16. září, od 14:00 hod., park Schulzovy sady

Tradiční cyklistické závody na horských kolech pro děti královédvorských 

školek, škol a sportovních oddílů Na kole Schulzovými sady se uskuteční 

ve třetím červnovém a také zářijovém týdnu. Startuje se od nejstarších 

dětí, které mohou přijít samy, až po nejmladší, které potřebují doprovod 

rodičů či prarodičů. Akce je určena pro všechny děti, které mají kolo rády 

a chtějí si vyzkoušet závodní atmosféru. Uvítáme i děti, které kolo využívají 

jen jako dopravní prostředek, pro hry či k výletům s rodiči. Závod se tra-

dičně uskuteční na lehkých a bezpečných tratích tak, aby vzpomínkou byla 

pouze radost z jízdy a závodění a fandění spolužáků. Děti se mohou těšit 

také na oblíbenou tombolu, díky které si hodnotné ceny neodnesou jenom 

vítězové, ale úplně všechny děti. Pořadatelem je cykloklub Carla.kupkolo.cz 

za pomoci oddílových sponzorů a s podporou města. Děti, které to na kole 

bude bavit, mohou pokračovat v pravidelném Cyklokroužku, který se koná 

rovněž v parku Schulzovy sady, a to i přes prázdniny.

Luděk Novotný

Letní kino v parku
KINO NA KOLEČKÁCH V KRÁLOVÉDVORSKÉM PARKU 
SCHULZOVY SADY V ČERVNU, ČERVENCI A SRPNU
středy 23. června, 28. července a 25. srpna, od 21:45 hod.

park Schulzovy sady

Pokud jste fanoušky fi lmu a libujete si v letním počasí, máme pro vás skvě-

lou zprávu! Ke sledování fi lmů pod širým nebem vás totiž zve Kino na koleč-

kách, které dorazí do Schulzových sadů jako každý rok s kulturním zážitkem 

v nebývalé atmosféře a hned s několika snímky.

Organizátoři pro následující sezonu připravují zajímavý program a mezi 

projednávanými tituly je například pohádka Princezna zakletá v čase nebo 

rodinný snímek Gump – pes, který naučil lidi žít. Na plátno „královédvor-

ského“ letňáku míří opět mnohá fi lmová potěšení a my se v jeho hledišti 

setkáme 23. června, 28. července a 25. srpna 2021. Změna programu je 

vyhrazena – dle aktuálně platných vládních protiepidemických opatření.

Michaela Výborná, Kino na kolečkách, web: http://kinonakoleckach.cz



KRÁLOVÉDVORSKÉ KDECO?         ČERVEN 2021

6 www.dvurkralove.cz



ČERVEN 2021 KRÁLOVÉDVORSKÉ KDECO?

7www.dvurkralove.cz



KRÁLOVÉDVORSKÉ KDECO?         ČERVEN 2021

8 www.dvurkralove.cz


