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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

Vážení a  milí diváci, po  nečekaném a  velmi dlouhém „kulturním zimním 

spánku“ se na vás opět těšíme v Hankově domě. Jak jistě víte, z důvodu pro-

tiepidemických nařízení se nám z celé divadelní sezony 2020/2021 podařilo 

odehrát pouze jediné představení, kterým byl báječný muzikál Noc na Karl-

štejně v podání lomnických ochotníků. A protože věříme, že i  zbývajících 

devět pečlivě vybraných kusů byste měli vidět, nabídneme vám je v sezoně 

2021/2022. Pro stávající předplatitele to znamená, že si zachovají svá místa 

k sezení a prokáží se abonentkou 2020/2021. Novým zájemcům pak nabíd-

neme sezonu za cenu 2.430 Kč až 2.610 Kč, což odpovídá ceně 9 představení

z 10. Ani abonentky sezony 2019/2020 nejsou ještě na vyhození! Dlužíme 

vám ještě dvě představení z  jara 2020 – konkrétně Utíkejte, slečno Nituš! 

a Relativitu, která vám plánujeme nabídnout v září 2021. Náhradní termíny 

včas zveřejníme. Stejný osud potkal i  koncertní sezonu KPH 2020/2021, 

kterou kompletně přesouváme. Vstupenky na jednotlivá představení a kon-

certy si můžete zakoupit online na webu divadla nebo osobně v předpro-

deji vstupenek v divadelní kavárně. Permanentky lze objednat na e-mailu 

mannova@hankuv-dum.cz, tel.: 499 318 355 nebo též osobně v předprodeji.

Divadelní sezona:
StageArtCZ Brno

Anthony Horowitz: MINDGAME – LÍBEZNÉ VYHLÍDKY

Geisslers Hofcomoedianten Praha

Vratislav Levínský z Olešnice, Geisslers: TŘI ŽENY A ZAMILOVANÝ LOVEC

Divadlo Palace Praha

Ken Ludwig: BE MY BABY – BUĎ MOJE BEJBY

Agentura Harlekýn Praha

Ernest Thompson: NA ZLATÉM JEZEŘE

Městské divadlo Mladá Boleslav

Brad Fraser: TEĎ MĚ ZABIJ

Divadlo Verze Praha

Erik Assous: ŠŤASTNÝ VYVOLENÝ

Horácké divadlo Jihlava

J. W. Goethe, Jakub Čermák, Josef Doležal: UTRPENÍ MLADÉHO WERTHERA

Pantheon Production Praha

Gerárd Lauzier: NALEVO OD VÝTAHU

Komorní Kalich (Divadlo V Rytířské) Praha

Michaela Doleželová, Roman Vencl: ANI ZA MILION!

Koncertní sezona Klubu přátel hudby:
Říjen Czech Brass: Zahajovací koncert nové sezony

Listopad Kristina Nouzovská Fialová – viola, Petr Nouzovský – violoncello: 

Humoresque

Prosinec Pěvecký sbor Záboj: Vánoční koncert v kostele sv. Jana 

Křtitele

Leden Duo CD: Martin Cába, Vít Dvořáček – kytary: Recitál

Únor Ivan a Lukáš Klánští – klavír: A. Dvořák: Slovanské tance pro 4 ruce

Březen Irvin Venyš – klarinet, Martin Kasík – klavír:

Romantické i moderní inspirace

Duben Královédvorský chrámový sbor a hosté: Koncert

Květen Pěvecký sbor Záboj ve spolupráci se ZUŠ R. A. Dvorského:

Jarní koncert

Změna titulů a termínů je vyhrazena, podrobnosti na www.hankuv-dum.cz. 

Program Královédvorského léta najdete na plakátu na straně 8.

Kino Svět
MC Žirafa

2 Městské muzeum
Hudební léto Kuks

3 Akce v Lanžově 
Královédvorský
chrámový sbor zve

4 Pozvánky na 
kulturní a sportovní 
akce v regionu

4–7 Přijďte na akce 
Královédvorského 
léta

8

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

Loutkové divadlo Klíček:
KAŠPÁREK TO PLETE 
1. 7. od 15:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 30 Kč, 20 Kč

Maňásková pohádka pro nejmenší v podání loutkového divadla Klíček.

KRÁLOVÉDVORSKÉ KNIHOMRNĚ – VÝLET DO ZOO
2. 7. od 9:30 hod. (pro děti do 2 let), od 10:30 hod. (děti 3–6 let)

sálek knihovny, vstupné: zdarma

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

S  knížkou do  života – Bookstart. Tentokrát se se skřítkem Knihovníčkem 

podíváme do zoo. Koná se v sálku knihovny.

PRÁZDNINOVÉ DÍLNIČKY PRO ŠIKOVNÉ RUČIČKY 
16. a 30. 7. od 9:30 hod., sálek knihovny, vstupné: zdarma

Nevíte, co dělat s volným časem o prázdninách? Tak přijďte za námi do měst-

ské knihovny Slavoj! Budeme tvořit, kreslit, lepit, skládat origami – zkrátka 

bude prima zábava. Pro děti do 10 let.

KRÁLOVÉDVORSKÉ KNIHOMRNĚ – PUTOVÁNÍ S PIRÁTY
3. 8. od 9:30 hod. (pro děti do 2 let), od 10:30 hod. (děti 3–6 let)

sálek knihovny, vstupné: zdarma

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

S knížkou do života – Bookstart. Tentokrát děti a skřítka Knihovníčka čeká 

putování s piráty. Koná se v sálku knihovny.

PRÁZDNINOVÉ DÍLNIČKY PRO ŠIKOVNÉ RUČIČKY 
13. a 27. 8. od 9:30 hod., sálek knihovny, vstupné: zdarma

Nevíte, co dělat s volným časem o prázdninách? Tak přijďte za námi do měst-

ské knihovny Slavoj! Budeme tvořit, kreslit, lepit, skládat origami – zkrátka 

bude prima zábava. Pro děti do 10 let.

Vzdělávání v knihovně ve školním roce 2021/2022
PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK 
1. 7. – 31. 8., přihlášky k dispozici v oddělení pro dospělé

Zájemci o neformální vzdělávání se mohou přihlásit osobně v oddělení pro 

dospělé nebo e-mailem na adrese: knihovna@slavoj.cz do 31. srpna 2021.

Knihovna nabízí:

Francouzština pro pokročilé
Lektorka: Mgr. Jana Hojná, koná se v úterý od 17:30 hod. ve studovně.

Angličtina pro mírně pokročilé – senioři (55+)
Lektorka: Šárka Antoňáková, koná se v pondělí od 10:00 hod. V případě uza-

vření knihovny z důvodu epidemie bude výuka probíhat online.

Virtuální univerzita 3. věku 
Téma: Život a dílo Michelangela Buonarroti; Život s energií.

Více informací a přihlášky na  jednotlivé kurzy jsou uvedeny na stránkách 

www.slavoj.cz/sluzby v sekci vzdělávání.
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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 příznivci Žirafky, nově pro vás každou středu 

dopoledne otevíráme klub Žirafky ve  školce. 

Bude fungovat jako školička nanečisto pro děti 

cca od 2 let. Zatímco si rodiče ve městě zařídí, co 

potřebují, děti si budou moci užít zábavný pro-

gram se dvěma laskavými učitelkami z mateřské 

školy. 

Veškeré aktivity budou podléhat aktuálním 

epidemiologickým opatřením. Nutnost nega-

tivního covid testu, potvrzení o očkování, nebo 

potvrzení o  prodělání tohoto onemocnění 

a  případné další podrobnosti si upřesníme 

vždy před konáním konkrétní akce dle aktu-

álně platných nařízení. Podrobnější informace 

o akcích naleznete na našem Facebooku a webu

www.mc-zirafa.cz. Máte-li jakékoli dotazy, 

obraťte se na nás na Messengeru, nebo na tel.: 

773 292 033.

VOLNÁ HERNA MC ŽIRAFA:
pondělí 9:00–12:00 hod., vstupné: 50 Kč

pátek 9:00–12:00 hod., vstupné: 50 Kč

ŽIRAFKY VE ŠKOLCE 
každou středu 9:00–11:00 hod.

Nemáte hlídací babičku ani kamarádku? 

Potřebujete si něco zařídit? Každou středu od

9:00 do  11:00 hod. můžete v  Žirafce využít hlí-

dání dětí. Klub Žirafky ve školce bude fungovat 

jako pomoc pro rodiče s  dětmi, kteří potřebují 

dítko z  jakéhokoli důvodu pohlídat, rádi by ho 

připravili na školku či jen více zapojili v dětském 

kolektivu.

VÝLET VLÁČKEM DO KUKSU
čtvrtek 15. 7., odjezd v 9:15 hod.

Pojeďte s  námi na  výlet do  Kuksu. Doprava 

vlastní nebo vlakem ze Dvora v 9:15 hod. a zpět 

v 10:30 a 12:30 hod. Při dešti se výlet nekoná.

DVAKRÁT ZOO SE ŽIRAFKOU
čtvrtky 22. 7. a 19. 8., 9:00 hod. u vchodu do zoo

Užijte si s  dětmi dvě pohodová dopoledne

s nádechem Afriky. Při dešti se výlety nekonají.

MALOVÁNÍ KAMÍNKŮ
čtvrtek 29. 7., 9:00 hod. u altánu v parku

V altánku v Schulzových sadech si s námi můžete 

namalovat kamínek pro radost, nebo jako dárek. 

Pokud chcete, oblázky si můžete přinést vlastní, 

materiál na tvorbu bude k dispozici na místě.

VÝLET DO LÁZNÍ POD ZVIČINOU
čtvrtek 5. 8., sraz na místě v 9:30 hod.

Výlet do Lázní pod Zvičinou uprostřed překrásné 

přírody. Doprava vlastní nebo vlakem ze Dvora 

v 8:38 hod. Trasa z nádraží do Lázní pod Zvičinou 

je přibližně 2,5 km dlouhá. Na místě se sejdeme 

v 9:30 hod. a budeme počítat s tím, že kdo pojede 

vlakem nebo autobusem, dorazí o něco později.

VÝLET NA HÁJEMSTVÍ A OPÉKÁNÍ
čtvrtek 12. 8., sraz v 9:00 hod. na Hájemství

Navštivte s  námi areál na  Hájemství, děti si 

zaskotačí v krásné přírodě a opečeme si buřtíky 

(ty si vezměte s  sebou). Doprava vlastní nebo 

autobusem od  pošty v  8:39 hod. Při dešti se 

výlet nekoná.

červenec

1. 17:00
MÁŠA A MEDVĚD: MÁŠINY PÍSNIČKY

animovaný, Rusko, dabing
88 min. 100 Kč

3.–4. 17:00 DIVOKÝ SPIRIT, animovaný/dobrodružný, USA, dabing 89 min. 130 Kč

3.–4. 20:00 MATKY, (12), romantický/komedie, ČR 95 min. 130 Kč

6. 17:00 CRUELLA, (12), komedie/krimi, USA, dabing, ART 134 min. 100 Kč

7. 21:30
Letní kino před divadlem:

3BOBULE, komedie, ČR
103 min. dobrovolné

8.–9. 20:00
V ZAJETÍ DÉMONŮ 3: NA ĎÁBLŮV PŘÍKAZ

(15), horor/mysteriózní, USA, titulky
112 min. 130 Kč

10.–11. 17:00 TOM & JERRY, animovaný, USA, dabing 101 min. 120 Kč

10.–11. 20:00 NIKDO, (15), thriller/akční, USA, titulky 92 min. 120 Kč

15.–16. 20:00 CHYBY, (15), romantický, ČR 99 min. 130 Kč

17.–18. 17:00 LUCA, animovaný/dobrodružný, USA, dabing 100 min. 100 Kč

17.–18. 20:00 BOŽE, TY SEŠ HAJZL, (12), komedie/drama, SRN/Bel., dab. 98 min. 120 Kč

20. 20:00 PŘÍPITEK, komedie, Francie, titulky, ART 87 min. 100 Kč

21. 21:30
Letní kino před divadlem:

AFRIKOU NA PIONÝRU, (12) dokument, SR, slovensky
104 min. dobrovolné

22.

23.

17:00

20:00
GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT, rodinný, ČR 90 min. 140 Kč

24.–25. 17:00
KRÁLÍČEK PETR BERE DO ZAJEČÍCH

animovaný/dobrodružný, USA, dabing
85 min. 120 Kč

24.–25. 20:00 GODZILLA VS. KONG, (12), akční/sci-fi , USA, titulky 113 min. 130 Kč

27. 20:00 HAVEL, (12), drama/životopisný, ČR, ART 100 min. 100 Kč

29.–30. 20:00
SPIRÁLA STRACHU: SAW POKRAČUJE

(15), horor/thriller, USA, titulky
93 min. 130 Kč

31. 7.

1. 8.
17:00 MOŘE KOUZEL, animovaný, Rusko/USA/kopr., dabing 82 min. 100 Kč

31. 7.

1. 8.
20:00 RYCHLE A ZBĚSILE 9, (12), akční, USA, titulky 145 min. 130 Kč

srpen

3. 20:00 SMEČKA, (12), drama, ČR/SR/Lotyšsko, ART 94 min. 100 Kč

4. 21:30
Letní kino před divadlem:

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA, komedie, ČR/SR
110 min. dobrovolné

5.–6. 20:00 NAPĚTÍ, (15), horor, VB, titulky 93 min. 120 Kč

7.–8. 20:00 MATKY, (12), romantický/komedie, ČR 95 min. 120 Kč

10. 20:00 JANIČKA Z ARKU, historické drama, Francie, titulky, ART 132 min. 100 Kč

12. 20:00 ŠARLATÁN, (12), životopisný/drama, ČR/koprodukční 118 min. 120 Kč

14.–15. 20:00 ZKRAŤ TO, ZLATO, (12), romantický/komedie, AUS, titulky 90 min. 120 Kč

17. 20:00 ŽENA, (12) dokument, Francie, titulky, ART 104 min. 100 Kč

18. 21:30
Letní kino před divadlem:

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE, fantasy/pohádka, ČR
112 min. dobrovolné

20.

22.
20:00 DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA, komedie, ČR 97 min. 130 Kč

24. 20:00 TICHÝ SPOLEČNÍK, (12), drama/komedie, ČR, ART 90 min. 120 Kč

26.–27. 20:00 OČISTA NAVŽDY, (15), horor, USA, titulky 103 min. 120 Kč

28.–29. 16:30
ČERVENÝ STŘEVÍČEK A 7 STATEČNÝCH

animovaný, Jižní Korea, dabing
92 min. 110 Kč

28.–29. 20:00 ZÁTOPEK, životopisný, ČR 130 min. 130 Kč

31. 20:00 JEŠTĚ MÁME ČAS, (12), drama, USA, titulky, ART 112 min. 100 Kč

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

Hlavní budova: úterý – neděle: 9:00–12:00 hod., 13:00–17:00 hod.

Expozice textilního tisku:

úterý–pátek 9:00–12:00, 13:00–17:00 hod., víkend 13:00–17:00 hod.

Výstavní sál na Staré radnici:

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

Červencové svátky 5. a  6. 7. otevřeno vše v  době 13:00–17:00 hod.

(na Staré radnici do 16:00 hod.)

Výstava: DVORSKÉ RETRO
do 29. 8., výstavní sál ve Špýcharu, 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 Staré radnici, 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:
VTK20 – Výtvarníci Theatra Kuks ke dvěma dekádám 
existence multižánrového festivalu barokní kultury
12.–29. 8., výstavní sál ve Staré radnici, vstupné: 30 Kč, 15 Kč 

V rámci oslav 20. výročí festivalu Theatrum Kuks byla v sekci doprovodného 

programu připravena prezentace výtvarně činných osobností, které jakým-

koliv způsobem ovlivnily program festivalu. Theatrum Kuks je oslavou kul-

tury živé, tedy té, jež výtvarné artefakty nejrůznějších forem využije „jen“ 

po dobu trvání představení, performance či jiné akce. Často se též jedná 

o vizuální díla, která s recipientem komunikují pouze v daný čas na daném 

místě. A právě logická pomíjivost výtvarné tvůrčí složky Theatra Kuks byla 

impulzem k uspořádání standardní výstavy, jež poskytuje vybraným tvůr-

cům možnost prezentovat své práce bez jinak přitažlivé pomíjivosti a kon-

textů kukského údolí. Tematický rámec ani výběr užitých medií není nijak 

omezen. Vystavené fotografi e, grafi ky, objekty, kostýmy, scénické realizace 

či loutky tak nemusí svým obsahem přímo vycházet z festivalového dění. 

Spojitost v tomto případě utváří osobnost tvůrce – tedy umělce, bez jehož 

tvůrčích sil by dvacetiletí Theatra Kuks vypadalo úplně jinak.

Vystavující: Marianna Borecká, Tomáš Glasberger, Tomáš Hanzlík, Anna 

Hladká, Jaroslava Holasová, Jiří Jelínek, Abbé Libanský, Pavel Matoušek, 

Jitka Nejedlá, Aleš Pospíšil, Kristýna Šrolová.

Výstava:
100 LET HOKEJE VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM
1.–14. 9., výstavní sál ve Staré radnici, vstupné: 30 Kč, 15 Kč

Zveme vás na výstavu 100 let ledního hokeje ve Dvoře Králové nad Labem, 

která se bude konat ve  dnech 1.–14. září 2021. Návštěvníci budou sezná-

meni s  bohatou historií ledního hokeje v  našem městě až po  současnost 

a  také s  osobnostmi dvorského hokeje. Výstava bude obsahovat nejen 

dobové fotografi e, ale také velké množství předmětů vztahujících se k led-

nímu hokeji a další zajímavosti.

XVII. Ročník festivalu muzejních nocí 2021:
90 LET VÝROBY VÁNOČNÍCH OZDOB
sobota 14. 8., 19:00–23:00 hod., městské muzeum, vstupné: 10 Kč

Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem se, jako každoročně, zapojí 

do Festivalu muzejních nocí a nabídne prohlídku expozic s bohatým dopro-

vodným programem. Letos bude zaměřena především na  tradici výroby 

vánočních ozdob, neboť v  červenci 2021 uplyne 90 let nepřetržité výroby 

této křehké krásy na  Královédvorsku. Návštěvníci si budou moci, pomocí 

muzejní hry, vyzkoušet své znalosti z historie města a  také zažít na vlastní 

kůži atmosféru výroby vánočních ozdob. Součástí akce bude nejenom soutěž 

o nejkrásnější dekor pro vánoční ozdoby na rok 2022, ale i možnost nechat si 

namalovat ozdobu dle vlastního přání a potěšit tak v předstihu i ostatní členy 

rodiny. Věříme, že po roční odmlce si přijdete užít muzejní zábavu, rozšířit své 

vědomosti a také podpořit kulturní dění v našem městě.

 PROCHÁZKY ZA ARCHITEKTUROU
4. a 17. 7., vždy v 9:30 hod. na parkovišti před kostelem sv. Jana Křtitele

1., 15. a 29. 8., vždy v 9:30 hod. u spořitelny na nám. T. G. Masaryka

registrace vždy do pátku před konáním akce na tel.: 499 623 800, 

e-mail: info@muzeumdk.cz, vstupné: 50 Kč

Červencové komentované procházky vás provedou po  bývalých význam-

ných továrnách ve Dvoře Králové nad Labem. Tyto továrny byly ve své době 

důležitým pilířem textilního průmyslu, proto se oprávněně našemu městu 

přezdívalo „Český Manchester“. V  rámci prohlídky zmíníme nejdůležitější 

továrnické rodiny a osudy jejich fabrik. 

V druhém letním měsíci srpnu nás čekají tři komentované prohlídky secesní 

spořitelny, která patří mezi ty nejúchvatnější architektonické památky 

ve Dvoře Králové nad Labem.

TEXTILNÍ MODROTISKÁNÍ v expozici textilního tisku
1.,15. a 29. 8.; 12. a 26. 8., vždy v čase 10:00–12:00 a 13:00– 15:00 hod., 

vstupné: 50 Kč

Dovolujeme si vás pozvat na výtvarné dílny, které budou probíhat o prázd-

ninových čtvrtcích pod vedením pánů Milana Bartoše, Jaroslava Pluchy 

a Františka Kňourka v prostorách expozice textilního tisku na nábřeží Jiřího 

Wolkera. Můžete si originálně ozdobit vlastní textilie nebo využít připravené 

kousky, vyzkoušíte si práci formíře či tiskaře. Těšíme se na  vaši návštěvu. 

Na akci není nutné se předem registrovat.

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 ve  veřejném prostoru, která nepotřebuje galerii. 

Zhlédněte obrazy žáků ZUŠ, inspirované obrazy ze sbírek muzea.

Hudební léto Kuks 2021
Od 26. června do 21. srpna 2021 se koná 12. ročník mezinárodního festivalu 

Hudební léto Kuks, který nabídne celkem pět koncertů. Zahajovací koncert 

se konal v  kostele Církve československé husitské ve  Dvoře Králové nad 

Labem. V podání Plzeňské fi lharmonie s dirigentem Jiřím Rožněm zazněly 

symfonie W. A. Mozarta a J. V. Voříška. Následující koncerty budou tradičně 

v  kostele Nejsvětější Trojice v  Kuksu, vždy od  18:00 hod. a  představí se 

na nich přední interpreti. 

V sobotu 7. července vystoupí tenorista a sólista opery ve Stuttgartu Petr 

Nekoranec spolu s cembalistkou a varhanicí Evou Bublovou, která je vítěz-

kou varhanní soutěže Pražské jaro. Třetí koncert 24. července nabídne vio-

loncellistu a  rovněž vítěze soutěže Pražské jaro Tomáše Jamníka, s  nímž 

zahraje polský varhaník a pedagog varšavské hudební univerzity Tomasz 

Soczek. Vrcholem tohoto koncertu bude světová premiéra kompozice 

pedagoga pražské AMU Martina Hyblera. Na  čtvrtém koncertu 7. srpna 

zazpívá sólista Slovenského národního divadla Gustáv Beláček s  varhaní-

kem Markem Mosnárem. Festival zakončí 21. srpna německý basista Wolf 

Matthias Friedrich, který vystoupí spolu se souborem Ensemble Inégal 

a  jeho uměleckým vedoucím Adamem Viktorou. Ve  špičkovém podání 

těchto interpretů zazní novodobá premiéra skladby z kukského archivu.

Festival pořádá Královédvorský chrámový sbor, z. s., spolu se správou hos-

pitálu Kuks a  koná se pod záštitou kardinála Dominika Duky a  hejtmana 

Královéhradeckého kraje Martina Červíčka. Finančně jej podpořilo Minister-

stvo kultury, Státní fond kultury, Královéhradecký kraj a město Dvůr Králové 

nad Labem. Rezervace vstupenek na e-mailu: rezervace@hudebniletokuks.cz.

Více informací naleznete na www.hudebniletokuks.cz.

MgA. Vít Havlíček, Ph.D.
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Báseň s příběhem
Na malém výletě s dcerou, vnučkami 

a vnuky jsme šli na Čertovy hrady, 

abychom si užili zdravého vzduchu 

i lesního ticha. Po návratu při ukládání 

fotografi í dcera, která fotila, objevila 

na jedné z nich zajímavý úkaz, hlavu 

čerta vystupujícího ze skály. Dvůr Krá-

lové není jen zoo, náměstí, přehrada 

Les Království a Šindelářská věž, která 

by si zasloužila zpřístupnění, ale i hezká a zajímavá příroda kolem. Snad pro 

některé z vás bude fotografi e důvodem k výletům do blízkého okolí.

ČERTOVY HRADY
Pár rozvalených kamenů

a dál jedna malá skála

zář pekelných plamenů

jen pohádkou se zdála

Kdo dal název místu tomu

užíval drogy halucinogení

v zříceninách starého dómu

žádných čertů dávno není

Nikde čoudu a pachu síry

jen silná vůně stromů

dnes zavalené staré díry

pár suchých klacků k tomu

Obcházím a odpočívám

nakukuji pod pokličku

zvědavě se kolem dívám

v propoceném starém tričku

Náhle kolem divná tíseň

všechny vlasy se nám ježí

z průrvy zní neznámá píseň

táhnoucí se skalní věží

Největšího překvapení

jsme se doma dočkali

na snímku jsme uviděli

jak čert leze ze skály

Ještě, že je doba jiná

dnes už doba digitální

jinak by nám nevěřili,

že vidíme čerty skalní

Kdo u Čertových hradů

chováte se v lese tiše

tak uvidíte čertí hlavu

z naší pohádkové říše! 

Bc. Zděnek Tomášek

Královédvorský chrámový sbor
Královédvorský chrámový sbor vás zve na koncerty, které proběhnou v let-

ních měsících. První z nich se koná 1. července 2021 v 18:00 hod. v kostele 

sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem. Koncert se uskuteční v rámci 

Královédvorského léta za podpory města Dvůr Králové nad Labem.

Po Noci kostelů je to již druhý koncert Královédvorského chrámového sboru 

v  této složité době. Náš sbor dále zazpívá 3. července v  Karlových Varech 

na  koncertě v  rámci cyklu Karlovarské varhanní večery a  v  polovině srpna 

zavítá do rakouského Klein Mariazell, kde jsou fresky z 18. století od králo-

védvorského rodáka J. V. Bergla. V tamější bazilice minor se uskuteční samo-

statný koncert a následně doprovodí svojí hudbou mši svatou. Takže i letošní 

léto bude pro Královédvorský chrámový sbor opět velkým putováním!

Andrea Zaorálková

Akce na koupališti v Lanžově
www.facebook.com – Občerstvení na koupališti v Lanžově

ROCKOTÉKA 
pátek 9. 7 od 19:00 hod., vstupné: 50 Kč

Koupaliště Lanžov vás zve na Rockotéku s DJ Slávou Šmídem.

TRADIČNÍ LANŽOVSKÁ LÁVKA 
sobota 24. 7. od 14:00 hod., vstupné: 100 Kč

Každoroční akce opět nabídne tradiční disciplíny v přejíždění lávky na kole, 

trakaři a  v  běhu pro malé i  velké. O  hudební program se od  20:00 hod. 

postarají náchodská punková kapela P. L. H. a královédvorská rocková sku-

pina Krkonošské matky.

MOTO POGO LANŽOV 
pátek 6. 8. a sobota 7. 8., vstupné: 100 Kč

Zveme na  motosraz Moto Pogo Lanžov. V  pátek vás od  17:00 hod. čeká 

Rockotéka, v  sobotu pak od  12:00 hod. motovyjížďka, pivní soutěže 

a  od  16:00 hod. koncerty kapel Nabran Kutah, Rizikové pracoviště, Nátě-

rová hmota a Green Day Revival. Možnost přespání v kempu za poplatek.

BYE BYE PARTY 
sobota 28. 8. od 19:00 hod., vstupné: 50 Kč

Přijďte se rozloučit s prázdninami na lanžovské koupaliště. K zábavě zahraje 

DJ A. Karadžos.

Model Braunova betléma v Kuksu
Objemný model Braunova Betléma nově stojí před informačním centrem 

v Kuksu. Na rozdíl od originálu si bronzový odlitek mohou turisté osahat 

a s památkou se seznámí i nevidomí. Druhá kopie Betléma láká Podkrko-

noší polské návštěvníky největšího dolnoslezského zámku Ksiąz.

„Jedná se o věrnou kopii v měřítku jedna ku deseti. Základem pro výrobu 

bronzového odlitku se stala detailní data z 3D skenování originálu pomocí 

dronů,“ přibližuje Filip Košťál z obecně prospěšné společnosti Revitalizace 

KUKS a pokračuje: „Stejná data se už dříve použila i v mobilní aplikaci s roz-

šířenou realitou, která vloni získala Velkou cenu cestovního ruchu ČR.“ 

Po vytvoření modelu Braunova Betléma volal spolek Královédvorských Bet-

lémářů a  záměr podpořilo i  minulé vedení kraje. Až díky destinační spo-

lečnosti Revitalizace KUKS se podařilo myšlenku úspěšně realizovat. Bron-

zový odlitek vznikal v umělecké slévárně v Horní Kalné u Vrchlabí a hotový 

model váží několik set kilogramů. Polyuretanový model, který zbyl jako 

vedlejší produkt při výrobě odlitku, zamířil do Polska. Ve slévárně jej opatřili 

barevným nátěrem připomínajícím bronz a dnes už láká polské turisty dol-

noslezského zámku Książ k návštěvě Podkrkonoší. Do kukského infocentra 

na oplátku dorazí model polského zámku.

Filip Košťál, Revitalizace Kuks, o. p. s.
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