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Hankův dům
Předprodej vstupenek (kavárna Hankův 
dům),
e-mail: mannova.lenka@hankuv-dum.cz, 
tel.: +420 499 320 110;  www.hankuv-dum.cz

ŽENA ZA PULTEM 2 – pult osobnosti
3. 6. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 340, 320, 300 Kč
Vizionářská komedie divadla Kalich Praha. V hlavních rolích Jiří Lábus 
a Oldřich Kaiser.

DÍTĚ NA TALÍŘI – Margit Slimáková
10. 6. od 18:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 200 Kč
Jedinečná možnost potkat tuto originální specialistku na zdravotní prevenci 
a výživu v Královéhradeckém kraji. Pořádá občanské sdružení Žen – Sen.

DVOŘÁKŮV FESTIVAL 2015
Zasněné tóny trubky a varhan / 425. koncert KPH
14. 6. od 19:00 hod., kostel svatého Jana Křtitele, vstupné: 130 Kč
Miroslav Kejmar s Alešem Bártou klasicky i jazzově.

JEPTIŠKY – hra v předplatném
17. 6. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 280, 260 Kč
Divadelní představení Jeptišky je netradičním pohledem do života řádo-
vých sester, zárukou kvalitní zábavy a velkou pěveckou a komediální pří-
ležitostí pro pět hereček. Režie: Lumír Olšovský, hrají herci Východočeského 
divadla Pardubice.

HUDEBNÍ LÉTO ZAčÍNÁ
23. 6. od 17:00 hod., náměstí T. G. Masaryka
15:00 – 16:30: představení on-line stezky a odhalení šachového stolku,
17:00: vystoupení žáků a učitelů hudebního oboru ZUŠ R. A. Dvorského,
19:00: Big Band Dvorský – koncert swingového orchestru.

Tyršovo koupaliště
Od 1. června bude Tyršovo koupaliště otevřeno  
v omezeném provozu. V dopoledním čase od 8:30 do 10 
hodin bude probíhat rekreační plavání pro ranní plavce.
Otevření koupaliště do plného provozu bude záviset na vývoji počasí.

PErMANENTKY PrO VEŘEJNOST JIŽ K DISPOZIcI
Od úterý 26. května jsou připravené k prodeji permanentní vstupenky na 
koupaliště. Zakoupit je můžete na adrese sídla technických služeb, ul. Sei-
fertova 2936 (vedle sběrného dvora) u Olgy Baizové, a to každý pracovní 
den od 6 do 14:30 hodin.

Městské muzeum
út–ne: 9:00–12:00 hod. a 13:00–17:00 hod.
www.muzeumdk.cz

ABSOLVENSTKÝ KONcErT ŽÁKŮ ZUŠ 
r. A. DVOrSKÉHO
2. 6. od 18:00 hod., přednáškový sál v budově Špýcharu
Na koncertě vystoupí absolventi učitelů V. Siřišťové, N. Holcové, V. Matuškové 
a J. Prouzy. Můžete slyšet nejen sólová vystoupení, ale absolventi zahrají  
v různých seskupeních (např. duo příčných fléten, kvartet lesních rohů atd.)  
i společně s Crazy Bandem školy.

TIBA, VrcHOL A PÁD
19. 6. – 27. 9., výstavní sál v budově Špýcharu, vstupné: 40, 20 Kč
Výstava připomene více než padesátiletou tradici TIBA, kdysi největšího bavl-
nářského podniku u nás, která úspěšně navazovala na 250letou královédvor-
skou tradici textilního tisku a ještě delší tradici cechů soukenických, tkal-
covských a barvířských. Na výstavě bude možné zhlédnout velké množství 
dokumentů, fotografií a dalších artefaktů.  Návštěvníci se seznámí s bohatým 
výrobním programem Tiby. Výstava připomene i další oblasti, ve kterých Tiba 
působila, např. výpočetní středisko na Slovanech, požární a sportovní akce, 
Centrotex, rekreace, učiliště, bydlení a lékařskou péči nebo ekologii.

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

BAZAr KNIH 
1.–30. června, sklad na dvorku knihovny
Bazar vyřazených knih bude otevřen ve skladu na dvorku knihovny od 12 do 
17 hodin (ve čtvrtek zavřeno). Knihy budete moci zakoupit za symbolickou 
cenu 5 Kč u obsluhy v čajovně.

JAK SE ŽILO ZA VÁLKY
do 30. června
Pásmo besed zaměřené na válečnou dobu je určeno pro žáky 2. stupně ZŠ. 
Součástí programu je ukázka beletristických knih, které dětským čtenářům 
přiblíží 40. léta minulého století prostřednictvím hrdinů, příběhů a pouta-
vých vyprávění. Rezervace v oddělení pro děti nebo na čísle 499 320 157.

POHÁDKOTErAPIE – rOBINSON crUSOE
5. 6. od 13:45 hod., sálek knihovny
Robinson Crusoe ztroskotal a ocitl se sám na pustém ostrově. Setká se ještě 
někdy se svou rodinou, nebo se stane ostrov jeho druhým domovem? Pose-
zení nad knihou, kterou převyprávěla Jana Eislerová. Pro děti od 6 do 8 let.

ŠKOLA NArUBY ANEB ANI DEN BEZ čTENÍ 
8.–19. 6.
Slavnostní vyhodnocení celoročního projektu Škola naruby v rámci kampaně 
Celé Česko čte dětem vyvrcholí vyhlášením nejlepších čtenářů a posluchačů. 
Každý majitel dobře vedeného deníčku obdrží knížku od Jiřího Žáčka Ode-
myky zamyky. Rezervace termínů osobně v oddělení pro děti, nebo telefo-
nicky na čísle 499 320 157.

DéKáčko – music & art club
Palackého 89, Dvůr Králové nad Labem, 
www.dekacko.cz, tel.: 731 249 980. 
Otevřeno: úterý–neděle, 14:00–2:00 hod.

Dékáčko přechází do letního režimu!
Od června se můžete těšit na více akcí pod širým nebem. 
Info o aktuálním programu najdete na webu klubu.
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Kino Svět www.kino-svet.cz nebo tel.: 499 320 403 
e-mail: kino.svet@tiscali.cz

2. 19:00 JIMMYHO TANčÍrNA, (15), histor. drama, VB, Irsko, tit., ART 106 min. 90 Kč

3.–4. 19:00 SAN ANDrEAS, (12), dobrodružný, katastrofický, USA, titulky 114 min. 110 Kč

5. 
6. 
7.

17:30 
15:30 
16:30

SEDMErO KrKAVcŮ, pohádka, ČR 97 min. 120 Kč

5.–6. 20:00 POLTErGEIST, (v pá 3D), (12), horor, thriller, USA 92 min. 2D: 110 Kč 
3D: 140 Kč

6. 
7.

17:30 
19:00 DIVOKÁ DVOJKA, (12), akční, komedie, USA, dabing 88 min. 110 Kč

9. 19:00 PESTrOBArVEc PETrKLÍčOVÝ, (15), drama, VB, titulky, ART 104 min. 80 Kč

10.–11. 19:00 DEN BLBEc, (12), komedie, Něm., titulky 110 min. 110 Kč

12. 19:00 ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ cESTA, (3D), (15), sci-fi, Aus., titulky 120 min. 130 Kč

13.–14. 17:30 ZEMĚ ZÍTŘKA, (12), sci-fi, mysteriózní, USA, dabing 130 min 120 Kč

16. 19:00 DIOr A JÁ, dokumentární, Fr., titulky, ART 89 min. 100 Kč

17.–18. 17:30 JUrSKÝ SVĚT, (ve st 3D), dobrodružný, USA dabing 123 min. 2D: 120 Kč 
3D: 140 Kč

20.–21. 16:30 HUrÁ NA FOTBAL, animovaný, Arg. / Šp. / Ind., dabing 106 min. 100 Kč

20.–21. 19:00 TEMNÉ KOUTY, (15), mysteriózní, thriller, Francie, titulky 104 min. 120 Kč

23. 19:00 SLEPÁ, (18), drama, Norsko, titulky, ART 96 min. 80 Kč

24.–25. 19:00 ŠPIÓN, (12), komedie, USA, dabing 120 min. 120 Kč

27.–28. 16:30 MIMONI, (v so 3D), animovaná komedie, USA, dabing 94 min. 2D: 125 Kč 
3D: 140 Kč

27.–28. 19:00 ODEBrAT Z PŘÁTEL, (15), horor, USA, titulky 83 min. 110 Kč

30. 19:00 DÁMA VE ZLATÉM, (12), životopisný, USA, titulky, ART 110 min. 110 Kč

ZUŠ R. A. Dvorského
náměstí TGM 83, Dvůr Králové nad Labem,
www.zusdk.cz, 
ředitelka: Mgr. Iva Černá: cerna@zusdk.cz,  
tel.: 499 321 035, 
zástupkyně ředitelky: Vladimíra Matušková, DiS., tel.: 603 186 263
Otevírací doba galerie O. Gutfreunda: po–pá od 9:00 do 17:00 hod.

VÝSTAVA „ZÁTIŠÍ“ / 19. 5. až 19. 6., galerie Otto Gutfreunda
V rámci výstavy „Zátiší“ uvidíte výběr prací studentů keramické dílny Jindry 
Vikové ze studia Jarmily Tyrnerové v Kohoutově.

ABSOLVENTSKÉ KONcErTY 
2. 6. v 18:00 hod., sál Špýcharu (Muzeum)
Mimo jiné vystoupí absolventi hudebního oboru I. a II. stupně a také usku-
pení PlechBand a Crazyband.
4. 6. v  18:00 hod., sál školy / Vystoupí absolventi „keyboardisté“
I. a II. stupně se svými hosty – kolegy z jiných hudebních oddělení.
11. 6. v  18:00 hod., sál školy / Představí se absolventi hudebního 
a tanečního oboru I. a II. stupně.

crAZY BAND A MAŽOrETKY ANABEL 
6. 6., od 13:30 hod., hřiště v Lipnici
Na oslavách dne dětí v Lipnici vystoupí mažoretky Anabel pod vedením  
Jaroslavy Bekové. V odpoledních hodinách zahraje i skupina Crazy band 
pod vedením Vladimíry Matuškové.

TANEčNÍ OBOr / 6. 6. od 16 hod., hřiště v Libotově, 17.6., ZŠ Strž
Na hřišti v Libotově a na „Velké taneční show“ v ZŠ Strž vystoupí žáci ZUŠ 
pod vedením Jaroslavy Bekové.

KYTArOVÉ ODDĚLENÍ / 7. 6. v 16:00 hod., Hotel pod Zvičinou
Žáci kytarového oddělení vystoupí společně se svými učiteli Michalem 
Koudelkou a Janem Prouzou. Bude se hrát na klasické kytary, ale i na 
elektrické. Zazní skladby různých stylů, např. renesance, blues, rock atd.

MAŽOrETKY ANABEL / 20. 6., Chotěboř
Skupina mažoretek se zúčastní soutěže v mažoretkovém sportu  
v Chotěboři.  V případě zájmu rodičů jsou volná místa v autobuse. Kdo bude 
chtít jet fandit, hlaste se u Jaroslavy Bekové.

SILMArIL A rOcKOVÁ SKUPINA ELBErETH 
20. 6. od 14:00 hod., Horní Brusnice
Obě hudební skupiny pod vedením Jana Prouzy vystoupí na dni obce  
v Horní Brusnici.

AKOrDEONOVÝ SOUBOr KOMOŘINKA 
20. 6. od 14:00 hod., Horní Brusnice
Také akordeonový soubor Komořinka, který vede Markéta Mikulková, zahraje 
na dni obce v Horní Brusnici.

KONcErT ŽÁKŮ PHV 
22. 6. v 16:00 hod., sál školy
Koncert úplně nejmladších muzikantů školy z přípravné hudební výchovy  
Lenky Jiranové.

VErNISÁŽ ŽÁKŮ VÝTVArNÉHO OBOrU „U NÁS“ 
22. 6. od 17:00 hod., galerie školy
V galerii Otto Gutfreunda se uskuteční vernisáž žáků výtvarného oboru 
školy s názvem „U nás“. Vernisáž zahájí žáci violoncellové třídy Pavla Veselého.

KrÁLOVÉDVOrSKÉ HUDEBNÍ LÉTO A VÝSTAVA 
VÝTVArNÉHO OBOrU 
23. 6. od 16:30 hod., náměstí TGM
Slavnostní odhalení „šachového stolku na náměstí “ volně inspirovaného 
návrhem žáků z výtvarného oboru s výstavkou dalších žákovských prací. 
V 17 hod. následuje hudební program žáků ZUŠ a také koncert Big Bandu 
Dvorský.

 „DEcHAŘI“  
28. 6. od 16:00 hod., Hotel pod Zvičinou
Na kolonádě vystoupí žáci a učitelé dechového oddělení. Zazní skladby růz-
ných žánrů a stylů v různých hudebních seskupeních školy.

MC Žirafa
MC Žirafa, náměstí T. G. Masaryka 2 (vpravo 
vedle infocentra), 
e-mail: info@mc-zirafa.cz; www.mc-zirafa.cz, 
tel.: 773 292 033 
Upozornění: 11. a 12. června bude z organizač-
ních důvodů zavřeno, děkujeme za pochopení.

PrAVIDELNÝ PrOGrAM
pondělí, úterý, čtvrtek, pátek: 9:00–12:00 hod. 
V pondělí a v úterý volná herna, ve čtvrtek Klub 
Miminko (rodiče s kojenci a dětmi do 1,5 roku), 
v pátek Školka nanečisto.

cVIčENÍ PrO TĚHOTNÉ, MASÁŽE 
KOJENcŮ, POrADNA
každé pondělí od 16:30 hod.
Program: od  16:30 hod. masáže kojenců, 
od  17:00 hod. cvičení maminek (těhotné  
+ maminky s  kojenci), od  17:45 hod. poradna 
(předporodní příprava, kojení, péče o  dítě). 
Nutno objednat. Cena: 80 Kč (masáže + cvi-
čení), samostatně 50 Kč. Mgr.  J. Bartoňová,  
tel.: 606 171 014.

ŽIrAFčINA POrADNA 
čtvrtek 4. 6. od 10:00 do12:00 hod.
S Mgr. Janou Bartoňovou, pedagožkou, laktační 
poradkyní. Tentokrát na téma „Dítě a prázdniny“. 
Jak si užít prázdniny s dítětem bez stresu a stra-
chu? Vstup: 30 Kč.

DĚTSKÝ DEN V LIPNIcI 
sobota 6. 6. od 13:30 hodin
Přijďte oslavit den dětí na hřiště v Lipnici, Žirafka 
nebude chybět. Vstupné dobrovolné.
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Vydařená módní přehlídka
V sobotu 16. května 
se konala v sále králo-
védvorské ZUŠ módní 
přehlídka firmy Ple-
tap. Diváci se těšili 
nejen z krásných modelů   
z dílny místní oděvní 
firmy, ale také z dobrot 
cukrárny Dostaveníčko 
a voňavého umění  
z Kytičkárny. 

Ing. Kateřina Sekyrková
www.kralovedvorsko.cz 

Foto: Fotoatelier Paulová

DDM Jednička
Dům dětí a mládeže Jednička, Spojených národů 1620, Dvůr Král. n. L.
Bližší informace v DDM Jednička na tel.: 499 320 353.
Sylvie Černotová – 775 320 373, sylvie.cernotova@ddmdvurkralove.cz
Dana Kudrnovská – 774 621 550, dana.kudrnovska@ddmdvurkralove.cz
Bc. Vladimír Jiřička – 775 621 550, vladimir.jiricka@ddmdvurkralove.cz

POZNÁVÁNÍ PŘÍrODNIN
3. 6., 8:00–14:00 hod., ZŠ Schulzovy sady
Ve středu 3. června se na ZŠ Schulzovy sady sejdou žáci víceletých gymnázií, 
základních a středních škol, aby poměřili své dovednosti v okresním kole 
poznávání přírodnin. Bližší informace u Sylvie Černotové.

POHÁDKOVÉ PUTOVÁNÍ / 6. 6., 9:00–11:00 hod.
Již 14. ročník oblíbeného turistického pochodu pro rodiče s dětmi pro vás 
chystá novou trasu plnou pohádkových postaviček a strašidel, které vás 
zaměstnají drobnými úkoly a jejich zvládnutí potvrdí otiskem razítka. Na 
lesní trase nebude chybět občerstvení, v cíli obrázkový diplom pro každého 
účastníka. Zájemci si budou moci na připraveném ohni opéci donesené 
buřty, odpočinout na lavičkách a koupit drobné občerstvení. Pochod se 
koná za každého počasí. Startovné 25 Kč. Bližší info u Vladimíra  Jiřičky.

TUrNAJ V PŘEHAZOVANÉ / 10. 6. od 8:15 hod.
Sportovní turnaj pro žáky od 2. tříd ZŠ v oblíbené kolektivní míčové hře. 
Přihlášky telefonicky nebo e-mailem nejpozději do 3. června. Startovné  
100 Kč za družstvo. Bližší informace u Dany Kudrnovské.

BABY OLYMPIÁDA / 11. 6. od 8:30 hod.
Olympiáda v nejrůznějších disciplínách pro děti z mateřských školek. 
Vítězné družstvo získá pro svou školku putovní pohár. Bližší informace  
u Sylvie Černotové.

VÝLET DO ZOO OSTrAVA / 13. 6.
Na sobotu připravujeme výlet pronajatým autobusem do ostravské 
ZOO. Akce je určena dětem i jejich doprovodu, kteří se chtějí podívat na 
slůňata slonů indických, pavilon hrochů a další zajímavosti této zoo. Bližší 
podrobnosti o ceně, časech odjezdu a návratu získáte v DDM Jednička. 
Bližší informace u pana Rejla. Přihlášky nejpozději do 8. 6. 2015. 
 
TrPASLÍcI V JEDNIčcE / 16.–18. 6., 9:00–15:00 hod.
Výstavka výtvarných prací dětí z Královédvorska. Vstupné 5 Kč. Bližší infor-
mace u Dany Kudrnovské.

ZLATÝ ŠÍP / 17. 6., od 8:15 hod.
Sportovní soutěž ve střelbě z luku pro tříčlenná družstva žáků od 4. tříd 
ZŠ. Přihlášky telefonicky nebo e-mailem nejpozději do 3. června. Startovné  
60 Kč za družstvo. Bližší informace u Dany Kudrnovské.

S JEDNIčKOU K MOŘI – LÉTO 2015
Pokud ještě váháte, jak letos strávíte dovolenou, pojeďte s Jedničkou  
k moři. Nabízíme pobyty vhodné pro samostatně jedoucí děti od 8 let, 
rodiny s dětmi, mládež i dospělé. Pro děti je zajištěn každodenní program 
pod vedením pedagogů – hry, koupání, soutěže, výtvarné dílničky, sporto-
vání a podobně. Nabízíme poslední volná místa na pobyt v italském leto-
visku Alba Adriatica (palmová riviéra) a v Chorvatském Drveniku – jižní části 
Makarské riviéry. Bližší informace u Sylvie Černotové. 

Královská věnná města
Dvůr Králové nad Labem
19. KrÁLOVÉDVOrSKÝ OKrUH O cENU FrANTIŠKA ŠťASTNÉHO / 20. 6.
web: http://old-racing.ssis.cz

Hradec Králové
AUTOSALON SHOw A rALLY SHOw / 5.–6. 6.
web: www.rallyshow.cz
FOLKLOrNÍ FESTIVAL PArDUBIcE – HrADEc KrÁLOVÉ / 5.–7. 6.
web: www.folklornifestival.cz, www.sramkuvstatek.cz
NÁBŘEŽÍ ŘEMESLNÍKŮ / 20. 6.
www.dobredivadlo.cz

Jaroměř
SETKÁNÍ V TrÁVĚ / 13. 6.
web: www.divadlojaromer.cz
Tradiční setkání v trávě, vystoupí skupiny Neřež, Keks, K2 a další.
rOMFEST / 20. 6.
Dny romské kultury a festival Romfest je každoroční událostí oslav romské 
kultury a týdnem setkání bez předsudků.

Trutnov 
cIrK–UFF, 5. MEZINÁrODNÍ FESTIVAL NOVÉHO cIrKUSU / 2.–7. 6.
web: www.cirkuff.cz
Pátý ročník festivalu, při kterém se ulice města zaplní kejklíři, artisty i akro-
baty, prostě všemi, kteří k novému cirkusu patří.
PIVOFEST / 13. 6.
web: www.pivofest.cz
Slavnosti zlatavého moku s celodenním programem na Krakonošově náměstí.
DEN BITVY 27. 6. 1866 / 27. 6.
web: www.trutnov.cz
Vzpomínková akce na pro Rakušany jedinou vítěznou bitvu na severním 
bojišti v prusko-rakouské válce roku 1866.

chrudim
64. LOUTKÁŘSKÁ cHrUDIM / 30. 6. – 6. 7.
web: www.chrudimdnes.cz
Celostátní přehlídka a dílna amatérského loutkářství, program doplňuje 
řada koncertů a výtvarných dílen.

Nový Bydžov 
16. SALON KrÁLOVSKÝcH VĚNNÝcH MĚST / 18. 6. – 31. 8.
web: www.muzeumnb.cz

Vysoké Mýto
SODOMKOVO VYSOKÉ MÝTO / 6. 6.
web: http://muzeum-myto.cz
Festival věnovaný automobilovému degisnérovi a karosáři Josefu Sodom-
kovi v retro stylu 30. let.

Polička
čAS PrO NEOBYčEJNÉ ZÁŽITKY / 6. 6.
Tradiční noční prohlídka Poličky, vystoupení Ivana Hlase.
DIVOHÁJ / 20. 6.
Svatojánská noc spojená s procházkou po Liboháji plného poličských 
ochotníků a her W. Shakespeara.
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Královny atletiky – to jsou dívky ze Schulzových sadů
Dne 7. května si na městském stadionu dali dostavení nejlepší atleti z krá-
lovédvorských škol na okrskovém přeboru Poháru rozhlasu. Vedle společ-
ného hesla „zúčastnit se“ měla většina týmů na mysli i další metu – utkat se 
s těmi nejlepšími o účast v okresním kole. K tomu bylo nutné vyhrát ve své 
kategorii. Počasí mladým sportovcům přálo a s větrem v zádech dosahovali 
často osobních rekordů. V závěrečném součtu výkonů z jednotlivých disci-
plín vyšly nejlépe v kategorii mladších a starších dívek žákyně ZŠ Schulzovy 
sady, v kategorii starších chlapců zvítězili rovněž naši borci. Do dalších bojů 
v okrese tedy postoupila z naší školy 3 družstva. 
Pokračování atletického zápolení nejlepších závodníků z okrskových kol 
nastalo za žáru májových paprsků 11. května opět ve Dvoře Králové n. L. 
Přání bylo jediné, porazit všechna družstva okresu Trutnov a postoupit do 

krajského kola v Novém Městě n. M.  Po prvních disciplínách bylo jasné, 
že zvítězit nad vrchlabskými atlety ze sportovní školy nebude nic jedno-
duchého. A skutečně, naše starší žákyně rozhodly o svém prvenství až 
parádními předávkami v závěrečných štafetách a mladší atletky dokonce 
o hodinu a půl později po výborných výkonech ve skoku vysokém. Obě 
družstva se radují z postupu a již nyní trénují, aby si poradila s konkurencí, 
která je čeká v krajském finále. V neposlední řadě musím zmínit výkon 
starších chlapců, kteří v silné konkurenci obsadili pěkné 3. místo. Klobouk 
dolů před výkony a nasazením našich sportovců. Díky patří také trenérům, 
učitelům a rodičům, kteří mladé nadějné sportovce připravují. Sportu zdar.

Mgr. Miroslav Přichystal 
ZŠ Schulzovy sady

Oddíl házené ve 
Dvoře Králové nad 
Labem pořádá 
soutěž pro školy  
v miniházené. Děti 
na 1. stupni tak mají 
možnost se s tímto 
sportem seznámit  
a celý rok se účastnit 
turnajů ve sportovní 
hale Strž. ZŠ Schul-
zovy sady se již tra-
dičně účastnila. 
Ve středu 13. května 
se konal letos poslední turnaj školní ligy házené. Na ten se vždy děti těší, 
protože je spojen s vyhlášením výsledků jejich celoročního snažení. V kate-
gorii 4. tříd získala naše družstva 2. a 3. místo. Měli jsme i nejlepší střelce: 
3. místo – Tomáš Jania (4. C), 2. místo – Tomáš Kareš (4. A). Zlaté medaile 
vybojovali naši hráči v kategorii 5. tříd, k tomu druhé družstvo přidalo ještě 
4. místo. A ani mezi staršími nám nechyběl úspěšný střelec. Jakub Kuhn  
(5. A) skončil druhý. Všem malým házenkářům blahopřejeme k velmi pěk-
ným výsledkům.

Martina Šturmová a Mgr. Zuzana Růžičková 
ZŠ Schulzovy sady

Hlavní hvězdou letošního Královédvorského 
majálesu, který se konal na přelomu dubna  
a května, byla v pátek 1. května mladá, sympa-
tická a úspěšná zpěvačka Ewa Farna. Nálada před 
koncertem sice nebyla úplně ideální, protože 
ještě hodinu před akcí pršelo a podium bylo pro-
máčené, takže pořadatelé z něj vodu vymetali 
košťaty a vysoušeli ho hadry. Když ale Ewa Farna 
ve 14 hodin předstoupila před zaplněné králo-
védvorské náměstí TGM, vysvitlo sluníčko.
„Ve Dvoře Králové nad Labem jsem dlouho nezpí-
vala a jsem ráda, že si mě lidi přišli poslechnout  
v tom nejistém počasí, a toho si moc vážím. Mys-
lím si, že je super, že třeba přišli i ti, kteří by nor-
málně na můj koncert nešli, kdyby si na něj museli 
koupit lístek,“ podotkla během rozhovoru Ewa 
Farna a pokračovala: „I přesto, že jsem měla tech-
nické problémy, jsem si koncert nakonec moc 
užila. Navíc si ho budu určitě dobře pamatovat, 
protože je první v této sezoně a zrovna se jednalo  
o majáles 1. května.“ 

co říkáte na publikum?
Protože jsem vůbec na podiu neslyšela, co zpí-
vám, snažila jsem situaci zachránit tím, že se 
lidem budu dívat do očí a doufala jsem, že v nich 
neuvidí to moje zoufalství (smích). A navíc jsem 
se snažila předat spoustu pozitivní energie, aby 
odešli z koncertu spokojení. 

Jaký typ návštěvníka koncertu jste vy?
Jsem typ posluchače, který jde na koncert, ale 
neřve tam a neskáče v první řadě. Jen sleduju, 
poslouchám a pak tleskám. Chápu tak lidi, kteří 
nedávali úplně najevo, že se jim to líbí. Jen dou-
fám, že byli alespoň s nějakou částí koncertu spo-
kojení.
Ve Dvoře Králové nad Labem nejste poprvé. 
Znáte město, byla jste se už podívat v zoo?
Do Dvora jezdím ráda, máte moc hezké náměstí, 
kde jsme dneska i hráli. Koncertovala jsem zde 

teprve podruhé, ale snad milionkrát jsme tudy 
projížděli. Na zoo se safari jsem se těšila, ale nako-
nec jsme prohlídku nestihli. Přijeli jsme rovnou 
na zvukovou zkoušku. Ale jednou bych se tam 
chtěla podívat. Dvůr není daleko od Prahy, takže 
si třeba uděláme výlet. Máme tendence jezdit 
na dovolené daleko do zahraničí a přitom Čechy 
jsou tak hezké.
co vy a 1. máj?
Mám ho moc ráda, daleko raději než svátek sva-
tého Valentýna. Ale po svém. Nechodím na Pet-
řín, kde je spousta lidí u sochy Karla Hynka Máchy. 
I kdybych tam chtěla, nemám v soukromí ráda 
davy. Pod pódiem ano, ale okolo sebe ne. Třeba 
teď jsem se chtěla přihlásit v Praze na festival  
o jídle, ale když jsem zjistila, že je přihlášených pět 
tisíc lidí, řekla jsem si, že do toho nejdu (smích).
Jak strávíte zbytek letošního roku?
Zrovna jsme skončili akustickou šňůru, teď 
začínáme objíždět festivaly v Čechách a v Pol-
sku. V září pak pojedeme akustické turné právě  
v Polsku, takže nás čeká hodně práce. Do toho 
rozjíždíme další projekty, o kterých ještě nemůžu 
mluvit, ale vypadá to slibně. A protože prožívám 
hodně hudebních aktivit, kterým dávám před-
nost, letos mě fanoušci v žádné televizní soutěži 
jako porotkyni neuvidí.

Mgr. Ing. Miroslava Kameníková
Foto: Bc. Jan Skalický, MSc.

„Moc si vážím toho, že lidi na koncert přišli,“ říká Ewa Farna

Ve dnech 17. až  
19. dubna se konal  
v pražské Krči meziná-
rodní softbalový turnaj 
kadetek do šestnácti let, 
kterého se zúčastnily  
i naše naděje ze Dvora 
Králové nad Labem. Děv-
čata si vedla ve všech 
utkáních skvěle, čímž 
potvrdila dobrou úroveň 
tohoto sportu v našem 
městě. Kromě českých 
soupeřek se holky utkaly s týmem Slovenska, Litvy a Německa, ve kterém 
hrají Američanky žijící na amerických vojenských základnách v Německu.
Celým turnajem naše hráčky prošly bez jediné porážky a mohly se tak 
poprat o post nejvyšší ve finále s pražským týmem ,,Future Praha“. Bohužel 
se jim nepodařilo prosadit v útoku a po drobných chybách v obraně pro-
hrály po hodině a půl 1:0. I přesto si děvčata odvezla nádherné druhé místo, 
což je v konkurenci dvanácti týmů pěkný vstup do nové sezony. 
Královédvorský tým tvořily: Adéla Buřvalová, Dominika Ježková, Adéla Lin-
ková, Anežka Bartoňová, Dorota Vokatá, Lenka Mráčková, Nikola Sandnerová, 
Barbora Saviola, Eliška Slaninová, Tereza Klempířová a Karolína Hanáková.

Pavel Link

Úspěšné softbalové kadetky Medailisté Školní ligy házené
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Sokolský závodní maraton
V dubnu čekal na sokolské závodníky maraton závodů. Nejprve soutěžili 
gymnasté, kteří vybojovali na župním přeboru ve sportovní gymnastice  
a šplhu 23 medailí. Gymnastika přinesla 4 zlaté s přebornickými tituly pro 
K. Holubcovou, S. Erbenovou, O. Schreibera a L. Drábka, 5 stříbrných pro  
N. Bujárkovou, E. Špatenkovou, J. Gruse, M. Vovsa a O. Rausu a 3 bronzové 
pro V. Godárovou, S. Rajsnera a A. Mosteckého. Za šplh jsme získali 6 zla-
tých s přebornickými tituly pro K. Holubcovou, S. Erbenovou, D. Hyskovou,  
O. Schreibera, O. Rausu a L. Drábka, 2 stříbrné pro N. Bujárkovou a M. Vovsa 
a 3 bronzové pro E. Špatenkovou, J. Gruse a A. Mosteckého. 
Župního přeboru v atletice, který se konal v neděli 26. května, se zúčast-
nilo 205 závodníků. Z toho bylo rovných 70 ze Sokola Dvůr Králové nad 
Labem. Počasí bylo proměnlivé a občas nás potrápil déšť, přesto závodníci 
podávali výborné výkony. Královédvorským barvám patří 17 medailí, z toho  
6 zlatých (S. Erbenová, J. Holubcová, E. Špatenková, J. Grus, M. Poličanský 
a L. Drábek), 7 stříbrných (M. Flégl, P. Holubec, O. Schreiber, M. Síbrová,  
M. Holan, K. Holubcová a N. Drápalíková) a 4 bronzové (S. Jáklová, M. Lukáš, 
S. Rajsner, K. Hráský). 
Dobrého výsledku dosáhli sokolští atleti na krajských závodech staršího 
žactva v Nové Pace. Magdalena Fišerová a Nikolas Erben zde získali stříbrné 
medaile za oštěp a Jana Holubcová vybojovala dvě bronzové medaile za 
100 m překážek a skok daleký. Družstvo dívek skončilo v 1. kole na výbor-
ném 2. místě za Sokolem Hradec Králové a družstvo chlapců je na 5. místě. 
V neděli 3. května závodilo devět závodníků Sokola Dvůr Králové nad 
Labem v Kolíně na Youth Athletic Sokol Grad Prix. Všichni podali výborné 
výkony a utvořili si mnoho nových osobních rekordů. Jana Holubcová  
a Nikolas Erben byli vyhlášeni přeborníky České obce sokolské. J. Holub-
cová v dálce a běhu na 60 m a N. Erben v hodu oštěpem.
V pátek 8. května se zúčastnili naši závodníci přeboru ČOS ve vícebojích, 
který se konal v Hradci Králové. Závodu se bohužel nemohla zúčastnit děv-
čata, která odjela do Prahy na mistrovství ČR v Team Gym, a tak náš oddíl 
reprezentovala pouze mladší žákyně Karolína Vognarová a družstvo mlad-
ších žáků ve složení Kristián Hráský, Ondřej Schreiber, Jakub Grus a Jakub 
Flégl. Karolíně se závod vydařil a vybojovala bronzovou medaili. Chlapci 
patřili k nejmladším ve startovním poli. Poprvé v životě běželi 60 m pře-
kážek a nevedli si špatně. Jejich družstvo nakonec obsadilo v přeboru ČOS 
stříbrné medaile. Všem úspěšným závodníkům blahopřejeme!

Odznak Olympijských vítězů 2015
V pondělí 20. dubna se konalo v Trutnově okresní kolo závodu Odznak 
všestrannosti olympijských vítězů. Z pěti zúčastněných družstev byla čtyři 
družstva ze Dvora Králové nad Labem. Závodníci změřili síly v hodu plným 
míčem, skocích přes švihadlo, klicích, trojskoku, driblování a běhu na 60 m.  
Zvítězilo družstvo ZŠ Schulzovy sady budova A před družstvem ZŠ Schulzovy 
sady budova B a TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem. Všem vítězům i ostatním 
postupujícím blahopřejeme ke skvělým výsledkům a přejeme hodně úspěchů  
v krajském kole.

Medaile z mistrovství republiky pro sokolské gymnastky!
Dlouholetý gymnastický 
sen se vyplnil! Družstvo 
gymnastek z králo-
védvorského Sokola ve 
složení Jana Holubcová, 
Kateřina Holubcová, 
Sára Erbenová, Tereza 
Hulíková, Nela Drápalí-
ková, Monika Fišerová, 
Eva Špatenková, Jana 
Špatenková a Sára Sicil-
ská vybojovalo na mis-
trovství ČR v Team Gym 
mezi deseti družstvy kategorie Junior II. bronzové medaile. Další členky 
královédvorského Sokola, Andrea Šedivá a Helena Kirschová, posílily tým 
Lokomotivy Trutnov a podílely se na zisku titulu mistryň České republiky  
v kategorii Junior III. 
Všem našim gymnastkám a jejich trenérům blahopřejeme ke skvělému 
výkonu a k dosaženým medailím. Vítězství je o to cennější, že naše gym-
nastky nemají k dispozici zdaleka tak kvalitní nářadí jako jejich soupeřky, 
zejména jim chybí k tréninku akrobacie tumbling a také přeskokový 
jazyk, nářadí, které ostatní celky běžně používají. Přesto se jim podařilo 
v tomto závodu skvěle uspět, když dosáhly rovnosti konečné známky  
s druhým celkem a o pořadí rozhodla vyšší dílčí známka soupeřek.

Mgr. Pavlína Špatenková
Sokol Dvůr Králové nad Labem

Úspěchy královédvorských sokolů na soutěžích

V květnu vybojovali krá-
lovédvorští karatisté cel-
kem 12 cenných kovů na  
3 soutěžích – na Národ-
ním poháru dospělých v 
Hustopečích, Akademic-
kém Mistrovství České 
republiky v Olomouci 
a na Wakizaši cupu  
v Nymburce.
Výsledky – waki-
zaši cup, Nymburk,  
9. května 2015: Kumite 
ženy, jednotlivci –  
1. místo: Regina Plaši-
lová. Kumite ženy, jed-
notlivci – 1. místo: Petra 
Punnerová. Kumite 
mladší žáci, jednotlivci – 2. místo: Tomáš Höfer. Kumite starší žáci, jednotlivci – 
2. místo: Denis Rajsner. Kumite ženy BRH, jednotlivci – 2. místo: Petra Pun-
nerová. Kumite mladší žáci, jednotlivci – 3. místo: Jan Bukovský. Kumite 
ženy BRH, jednotlivci – 3. místo: Regina Plašilová. Kata ženy, jednotlivci –  
3. místo: Regina Plašilová. Kata ženy, jednotlivci – 3. místo: Petra Punnerová. 
Kumite starší žáci, jednotlivci – 4. místo: Tadeáš Moravec. 
Akademické Mistrovství čr, Olomouc, 8. května 2015: Kata tým ženy – 
2. místo: Regina Plašilová.
Národní pohár, Hustopeče, 2. května 2015: Kumite ženy BRH, jednot-
livci – 2. místo: Regina Plašilová. Kumite ženy, jednotlivci – 3. místo: Regina 
Plašilová.
Všem medailistům děkuji za předvedené výkony a vzornou reprezentaci 
klubu i města Dvůr Králové nad Labem.

Petr Kocmánek

Vydařený karatistický květenFotbalové klání mladší přípravky

Do Miletína jsme odjížděli v sobotu 9. května v nepříliš početné sestavě. 
Tým "A" v pěti – zcela bez střídání, tým "B" v šesti – s jedním střídajícím. 
Oproti ostatním týmům, které standardně jezdí s celou náhradní čtyřkou, 
bylo zřejmé, že si kluci budou muset sáhnout na dno. 
První zápas s Třebechovicemi zvládli kluci z "áčka" i za deště na jedničku  
a vyhráli 8:1. Druhý zápas proti domácím (Miletín–Javorka) již v poločase 
naznačoval, že o góly nouze nebude. Všichni se společně podíleli na cel-
kovém výsledku 16:1. Doufali jsme, že nějaké síly zbyly i na třetí zápas  
s týmem Opočno–Dobruška. Rychlost už trochu chyběla, a výsledek 7:0 
jsme ani nečekali. Celé složení "A" týmu zaslouží pochvalu za předvedený 
výkon. Jmenovitě na levé fotce (zleva): Jan Hlaváček, Patrik Adámek, Jan 
Špaček, Marek Brumlík a ležící Adam Doležal.
V době, kdy mezi jednotlivými zápasy hoši z "áčka" nabírali síly, přišli na 
řadu mladší borci, hrající za "béčko". Jejich snažení zatím nepřináší takové 
výsledky, ale bojovností a dravostí rozhodně nešetří. V bráně, obraně  
i útoku se zatím střídají. Jasnou jedničkou v bráně byl Vojta Šebrle. Ten si při 
posledním zápase vysloužil ovace rodičů protihráčů, kteří hlasitě skando-
vali jeho jméno. Na výhru ještě kluci čekají, ale chce to trpělivost a výsledky 
se dostaví. Na pravém snímku (zleva): Šimon Ryba, Michal Chaloupka, 
Petr Větrovský, (fanoušek malý bráška Matěj Ryba), Vojta Šebrle, Ivo Polan  
a ležící Jakub Dufek.
Snad klukům bude přát do dalších zápasů nejen počasí, ale i štěstí. 

Renata Jírová

Královédvorské karatistky s medailemi na bronzovém stu-
pínku. První zprava Petra Punnerová, druhá zprava Regina 
Plašilová.  Foto: R. Heil
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Letos se již po čtyřiadvacáté za krásného počasí prošlo jarní přírodou 
kolem Lipnice 530 účastníků pochodu. Akci uspořádaly členky Sokola Lip-
nice za finanční podpory města Dvůr Králové nad Labem. Děti se pobavily  
u pohádkových postaviček a doplnily si je do křížovky. Členky Sokola tak 
nakonec přispěly ke zdravému prožití víkendového odpoledne.

Marie Hetflejšová

Již před začátkem soutěžního ročníku se událo v oddíle kuželek spoustu 
zásadních změn. Vrátili se odchovanci Červinka, Horák, Weigl a na hosto-
vání Vondráček. Příchodem těchto hráčů se výrazně družstva zkvalitnila. 
Zásadním momentem byla rekonstrukce dopadiště, která přispěla k vět-
šímu množství spadlých kuželek. Podzimní část soutěží tak byla plná očeká-
vání. Po letech stagnace se najednou královédvorští kuželkáři stali postra-
chem všech oddílů a v polovině soutěží, jak áčko tak béčko, drželi vedení  
v tabulce. V jarní části se dalo napětí krájet. Obě vedoucí družstva zápas od 
zápasu postupovala za svým snem, který se nakonec stal realitou. Áčko se 
téměř na den po osmi letech vrací do VČ divize a senzační úspěch potvrzuje 
béčko, jež bude od nadcházejícího ročníku bojovat ve VČ přeboru.
Po konci sezony nebyl čas na velké oslavy a začal se připravovat již tra-
diční Podzvičinský turnaj dvojic. Po již zmíněné rekonstrukci se stala místní 
kuželna oblíbenou a výsledkem byl start neuvěřitelných 93 dvojic z celé 
České republiky. Toto číslo řadí turnaj na přední místa v ČR. Letos poprvé 
byla do turnaje zařazena speciální kategorie pro amatérskou dvorskou 
veřejnost. Zkusit si tento sport přišlo pěkných 21 dvojic. Podrobné výsledky 
jsou zveřejněny na webových stránkách oddílu: kuzelky-dk.funsite.cz. 
I přes tyto úspěchy se kuželkáři potýkají s problémem. Na budovu kuželny 
je uvalen demoliční výměr, a tak nevíme, co bude dál. Příští sezonu bude 
mít oddíl družstvo dětí, a proto pevně věříme, že tým bude mít kde hrát.
Na závěr bych rád poděkoval všem sponzorům a městu Dvůr Králové nad 
Labem za podporu, bez které by tento sport nešlo provozovat. 

Michal Sirový

Pochod okolo Lipnice se povedl

Informace z oddílu kuželek

V sezoně 2014–2015 
tým mladších žáků hra-
jící za TJ Sokol Dvůr 
Králové nad Labem 
zopakoval svůj předloň-
ský úspěch, kdy obsadil 
první místo ve florbalové 
lize mezi elévy. Stejně 
jako tehdy získal titul 
mistra Pardubického  
a Královéhradeckého 
kraje pod vedením 
trenérů Jardy Tomáše  
a Pepy Flégla. Mladí flor-
balisté dokázali, že jsou 
stabilním mužstvem, kde 
převládá kamarádství  
a bojový duch. Počátkem 
měsíce na posledním turnaji v Náchodě nenašli přemožitele a vítězstvím 
nad mužstvem Všestar završili úspěšnou sezonu. Přímo v Náchodě byl pak 
týmu předán z pověření Florbalové federace vítězný pohár. 
Trenéři za odměnu zařídili pro celý tým, sponzory a některé rodiče zájezd 
na superfinále ve florbale do Pražské O2 arény, kde společně sledovali mis-
trovská utkání nejlepších českých mužstev a hlavně pak mužstva Střešovic  
a Mladé Boleslavi, která je jistě motivovala k ještě lepším výsledkům. Někteří 
účastníci měli i to štěstí, že se mohli vyfotit s maskotem turnaje. Všem čle-
nům týmu blahopřeji a přeji mnoho dalších úspěchů a pevné zdraví.

M. Rejl

Úspěšná sezona florbalistů

Hráči v letošní sezoně (zleva po řadách shora): Vojtěch 
Kohout, Vojtěch Antuš, Jakub Mistr, Jakub Háze, Tomáš 
Havel, Michal Havran, Filip Reil, Vilém Podzimek. Druhá 
řada: Karel Vašák, Martin Flégl, Šimon Říha, Jan Tomáš, 
Marek Fišer, Jan Ryba, Kristián Hráský, Vojtěch Marel, 
František Šír, Alexandr Teodoridis a opory týmu gólmani: 
Richard Janďourek a Lukáš Rejl. 

Angeles Dance Group získalo na 
republikovém šampionátu bronz
V neděli 17. května se  
v Bohumíně uskutečnilo 
mistrovství České republiky 
show dance. Abychom 
se mohli zúčastnit i my, 
museli jsme se tanečně 
utkat se silnou konkurencí  
a probojovat se regionálním 
a zemským kolem. Kola se  
konala v průběhu března  
a května. Na místrovství republiky se nám podařilo postoupit „z bedny“,  
a to nám dávalo naději. Z celé republiky postupovalo dvanáct tanečních 
formací. Konkurence byla veliká a bylo se opravdu na co dívat. Naše 
tanečnice zabojovaly a v napětí očekávaly verdikt poroty. A pak to přišlo. 
Angeles Dance Group obsadilo třetí místo. Napětí vystřídala radost a pak 
i dojetí. Podařilo se zúročit dřinu z tréninků a hlavní dík za to patří Tatianě 
Karbanové, naší trenérce. Pokud byste i vy chtěli vidět naše letošní skladby, 
určitě přijďte na naši velkou taneční show, která se koná 17. června ve 
sportovní hale Strž od 18 hodin. Velký dík patří i městu Dvůr Králové nad 
Labem, které nás dlouhodobě finančně podporuje v naší činnosti.

Eva Žižková

Fotbalové mládí jede
Borci ze starší přípravky 
pod vedením trenéra 
Libora Machače sbírají 
úspěchy i v jarní části 
sezony 2014/2015. 
Poté, co se na podzim 
v základní skupině kraj-
ské soutěže umístili na 
druhém místě, v jarních 
bojích jim patří znovu 
stříbrná pozice. Na květ-
novém turnaji na stadionu pod Hankovým domem si navíc Dvoráci připsali 
skalp soupeře z nejtěžších, vedoucího celku tabulky z Třebše (2:1).

Foto: Renata Jírová 
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