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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

KrálovédvorsKé hudební léto 2015

jazzový večer, 15. 7. od 19:00 hod., náměstí Václava Hanky
Účinkují On Line Session z  Hradce Králové (funky/fusion), Swing sextet 
Náchod a Lee Andrew Davidson (swing, jazz, dixieland, ragtime).

CountrY večer, 5. 8. od 19:00 hod., náměstí Václava Hanky
Zahrají královédvorské kapely Wostruha a  Phobos a  legendární dámská 
skupina Schovanky.

roCKový minifestival,19. 8. od 19:00 hod., náměstí V. Hanky
Vystoupí metalová kapela The Last Empire z  Kuksu, královéhradecká  
rocková legenda Spektrum. Na závěr se svým bandem zahraje známý kyta-
rista kapel The Plastic People of the Universe a Garage Joe Karafiát.

KonCertní sezona Klubu přátel hudbY 2015/2016

Září: sedláčKovo Kvarteto
Mladé kvarteto vzniklo v roce 2006 na AMU v Praze a díky svým soutěžním 
úspěchům bylo zařazeno na Listinu mladých umělců v sezoně 2015/2016.

Říjen: familY hÖniG Kvartet
V  loňském roce komorní kvartet oslavil 20. výročí svého vzniku. Tak, jak 
v  hudbě dorůstají další členové rodiny, objeví se v  programu zkušeného 
souboru i vnučky.

Listopad: pavel voráčeK a petr maCečeK
Komorní večer s  klavírem a  houslemi sestavený ze skladeb B. Smetany,  
A. Dvořáka a B. Martinů.

Prosinec: musiCa fiGuralis
Barokní hudba v autentické interpretaci na dobové nástroje.

Leden: matYáŠ nováK – Klavírní reCitál
Šestnáctiletý talentovaný klavírista, laureát Concertina Praga 2015.

Únor: dvořáK piano Quartet
Slávka Vernerová-Pěchočová – piano, Jana Vonášková – violin, Petr Verner – 
viola, Jakub Žďánský – cello.

Březen: GeorGe GershWin – muŽ, Který neodeŠel
Netradiční projekt věnovaný tvorbě amerického skladatele Geoge  
Gershwina včetně jeho neznámějších děl.

Duben: daniel sKála
Artificiální hudba pro cimbál.

Květen: večer sborového zpĚvu
Pěvecký spolek Záboj a hosté.

Červen: dvořáKŮv festival
Nejstarší hudební festival Antonína Dvořáka na světě, který jako jediný pro-
pojuje kulturu a cestovní ruch.

divadelní sezona 2015/2016

Září: Divadlo Verze – Úča musí prYč
Dynamická německá komedie. Hrají: David Prachař, Jana Janěková ml., 
Kateřina Winterová, Linda Rybová, Igor Chmela, Petra Špalková.

Říjen: Umělecká agentura Gardes – KumŠt
Komedie o třech nerozlučných kamarádech, jejichž poklidné vztahy naruší 
zprvu banální spor nad modernistickým obrazem. Hrají: Csongor Kassai, 
Martin Mňahončák a Gregor Hološka.

Listopad: Divadlo Palace – rodina je záKlad státu
Anglická komedie ze života o váženém lékaři, kterému kdosi neodpovědně 
sdělí, že je již dvacet let otcem syna. Hrají: Miroslav Etzler, Vanda Hybnerová, 
Petr Motloch, Sabina Laurinová a další.

Prosinec: Agentura Harlekýn – hra váŠní
Komedie, která se stane tragédií, tragédie, která je komedií s jedinečnou 
koncentrací kumštu a herectví. Lidský příběh, v němž se pozná většina 
diváků. Hrají: Dana Syslová, Oldřich Vízner, Zuzana Kainarová, Otakar Brou-
sek a další.

Leden: Klicperovo divadlo Hradec Králové – KYtiCe
Jevištní podoba proslulé sbírky balad Karla Jaromíra Erbena. Hrají: Martina 
Eliášová, Natálie Holíková, Kristýna Kociánová, Miroslav Zavičák a další.

Únor: Divadlo ABC Praha – listopad
Politická fraška, která vtipně a břitce komentuje stav současné vysoké poli-
tiky i mnohé společenské nešvary. Hrají: Michal Dlouhý, Jiří Hána, Lenka 
Zbranková, Jaroslav Vlach a další.

Březen: Městské divadlo Mladá Boleslav – noveCento
Příběh o muži, který nikdy nevystoupil z lodi, jež pravidelně brázdila oceán 
mezi Evropou a Amerikou. Hrají: Radim Madeja, Jakub Šafr.

Duben: Pantheon Production – Chlap na zabití
Francouzská komedie o tom, jak se profesionální zabiják stane obětí sebe-
vraha. Hrají: Filip Blažek, Miroslav Vladyka, Jaroslav Šmíd, Betka Stanková  
a další.

Květen: Divadlo Bez zábradlí – Garderobiér
Tragikomedie o lesku a bídě divadla a o zvláštním a nerozlučném vztahu 
dvou lidí, které spojila láska k divadlu. Hrají: Josef Carda, Karel Heřmánek, 
Barbora Kodetová, Dana Syslová, a další.

Červen: Městské divadlo Kladno – česKá KuChařKa
Divadelní adaptace největšího českého bestselleru všech dob – Domácí 
kuchařky Magdaleny Dobromily Rettigové. Hrají: Petra Tenorová, Alena 
Štréblová, Jiří Böhm, Petr Buchta, Ivan Vodochodský a další.

divadelní čtYřlísteK 2015/2016

Říjen: Divadlo Scéna Zlín – o KoCouru miKeŠovi

Prosinec: Divadlo No Kakabus Praha – vodníKŮv sen

Únor: Divadlo Anfas Praha – ráKosníčeK a hvĚzdY

Duben: Divadlo Bez zábradlí – na Kouzelném paloučKu
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Kino Svět www.kino-svet.cz nebo tel.: 499 320 403 
e-mail: kino.svet@tiscali.cz

1.–2. 20:00 Život je Život, (12), komedie, ČR 95 min. 100 Kč

7. 20:00 stále spolu, dokumentární, ČR, ART 75 min. 80 Kč

8.–9. 17:30 pírKovo dobrodruŽství (ve st 3d), animovaný, Francie 90 min. 2D:   90 Kč 
3D: 120 Kč

11.–12. 20:00 méĎa 2, (15), komedie, USA, dabing 125 min. 120 Kč

14. 20:00 andíleK na nervY, (12), komedie, ČR, ART 105 min. 110 Kč

16. 20:00 insidious 3: počáteK, (15), horor, USA, titulky 97 min. 100 Kč

18. 17:30 malý pán, animovaná pohádka, ČR/SR 83 min. 80 Kč

18.–19. 20:00 bez Kalhot XXl, (12), komedie, USA, titulky 115 min. 110 Kč

21. 20:00 KŮŇ na balKÓnĚ, (12), rodinný, Rakousko, titulky, ART 90 min. 90 Kč

22.–23. 20:00 terminátor GenisYs (ve st 3d), (12), akční/sci-fi, USA, tit. 126 min. 2D: 120 Kč 
3D: 150 Kč

25.–26. 17:30 mimoni (v so 3d), animovaná komedie, USA, dabing 94 min. 2D: 125 Kč 
3D: 140 Kč

25.–26. 20:00 papírová mĚsta, (12), mysteriózní, USA, titulky 109 min. 110 Kč

program Kina svět na měsíc srpen najdete na internetových stránkách www.kino-svět.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
Upozornění: V období letních 
prázdnin bude omezený pro-
voz, bude otevřena herna pro 
dětičky a jejich rodiče.

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.Městské muzeum

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

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.

Colportante artisti asoCiali 
3. 7. – 9. 8., výstavní sál ve Staré radnici, vstupné: 20, 10 Kč
Colportante Artisti Asociali po mnoha měsících únavné tvorby vylézají z děr, aby 
vyvrhli na světlo světa skvosty duševní práce k vidění přichystané umčo genera-
tivců šarží, vyjma A, všech písmen české abecedy, vernisage zahají svým proslo-
vem Fidel Kastrol a Uršula Tuková. Celou akci hudebně doprovodí Duo Námaha. 

eXpoziCe historie mĚsta dvora Králové nad 
labem a teXtilního prŮmYslu na KrálovédvorsKu
Hlavní budova městského muzea, vstupné: 50 Kč, 25 Kč
Městské muzeum otevřelo stálou 
expozici věnovanou historii města 
a  textilnímu průmyslu na  Králo-
védvorsku. První místnost je věno-
vaná nejvýznamnějším momentům 
v dějinách města. V dalších třech míst-
nostech mají návštěvníci možnost 
nahlédnout do dějin textilu ve městě. 
Podívají se do  rytecké dílny, poznají 
technologické postupy textilního tisku, dozvědí se o historii textilních tová-
ren ve  Dvoře Králové nad Labem i  to, jaké jsou současné textilní továrny. 
Poslední místnost nové expozice nese název „Tak jde čas“. Je věnovaná 
historii města ve 20. století. Na předmětech denní potřeby, jako jsou skle-
ničky, platidla, hračky nebo fotoaparáty, mohou návštěvníci pozorovat jejich 
proměnu v  čase. Přelomovými událostmi v  dějinách města pak provedou 
novinové články a filmy. Expozice je složena především z předmětů pochá-
zejících ze sbírek městského muzea, doplněných o předměty ze soukromých 
sbírek, ale také ze zápůjčky z Muzea textilu v České Skalici.

z  důvodů rozsáhlé rekonstrukce depozitáře nebude v  průběhu měsíců 
července a srpna 2015 přístupná Křížová cesta v galerii městského muzea.

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. 7. – 31. 8., 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 oddělení pro dospělé.

pohádKoterapie – GulliverovY CestY
8. 7. od 13:30 hod.
Lemuel Gulliver, odvážný cestovatel, nás zavede do nevídaných krajů – třeba 
do země Liliputu, kde žijí lidé malí jako prst, nebo na ostrov nesmrtelných. 
Tak vzhůru na Gulliverovy cesty! Prázdninové čtení se koná v sálku knihovny. 
Pro děti od 6 do 8 let. Vstup zdarma.

příjem přihláŠeK do jazYKovýCh KurzŮ 
1.–31. 8.
Ve školním roce 2015/2016 bude otevřen pro dospělé kurz němčiny a kurz 
francouzštiny pro pokročilé. Kurz Angličtina hrou bude otevřen pro začáteč-
níky i pro pokročilé. Je určen pro děti od 4 let. Kurzy probíhají jednou týdně, 
zpravidla v úterý. Více informací na www.slavoj.cz. Přihlášky přijímáme osobně 
v knihovně nebo na tel.: 499 320 157, 721 390 348.

uzávĚrKa soutĚŽe – pohled sKrz objeKtiv
15. 8.
Druhý ročník fotosoutěže na téma Město Dvůr Králové nad Labem byl vyhlá-
šen v listopadu 2014. Snímky v tiskovém rozlišení minimálně 300 dpi nahrané 
na CD, či DVD doplňte o náhledy jednotlivých fotografií společně s popiskem 
a přiložte souhlas o případném publikování soutěžních fotografií. Formulář je 
umístěn na webových stránkách knihovny www.slavoj.cz. Vyhlášení výsledků 
proběhne 19. září v rámci oslav 745. výročí první písemné zmínky o Dvoře 
Králové nad Labem.

pohádKoterapie – straŠidelná ŠKola
26. 8. od 13:30 hod.
Víte, že to není samo sebou, aby strašidla pouštěla hrůzu? Když strašidlo při-
jde na svět, neumí nahánět strach, musí se to naučit ve strašidelné škole.  
A to se týká i bubáčka Bubuše, který by rád získal výuční list v oboru strašení. 
Koná se v sálku knihovny. Pro děti od 5 do 7 let. Vstup zdarma.
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Je k dostání nový díl královédvorského časopisu Vlastivědné čtení, které si 
zájemci mohou zakoupit „U Veselých“ na  pěší zóně a  v  informačním cen-
tru na náměstí TGM. V obsahu najdete například texty: Promluvili svědkové 
německého zločinu v únoru 1945: pochod smrti zubožených vězňů z kon-
centračního tábora Gross Rosen; Karel Jaromír Erben jako právník; Vrch-
nostenský den v Žirči v roce 1648; Největší větrná elektrárna v Česku stojí 
na  Královédvorsku; Víte, kam se poděla královédvorská vzácná socha sv. 
Matěje, která dala jméno městské čtvrti před koupalištěm?; Hora sv. Kate-
řiny: zdejší poutní místo zlikvidovali státem pověření vandalové v roce 1966; 
Další informace o  restaurování Braunova Betlému v  Novém lese u  Kuksu; 
745 let od první písemné zmínky o Dvoře Králové; České menšinové hasič-
ské sbory na  Královédvorsku nebo České menšiny v  Žirečské Podstráni 
a Sylvárově v první polovině minulého století; 600 let od upálení Mistra Jana 
Husa v Kostnici a Lázně u Mariánské studně pod Zvičinou.

redakce Vlastivědného čtení

Vyšlo nové Vlastivědné čtení

Nenechte si ujít
výstava fotografií v Žirči
Osadní výbor Žireč pořádá u příležitosti 120. výročí založení české Matiční 
školy v Žirči a 95 let od vybudování nové budovy České státní menšinové 
školy v Žirči výstavu fotografií, pohlednic a obrázků z historie, současnosti  
a budoucnosti Žirče s názvem „Žireč včera – dnes – zítra“. Všichni jste tímto 
velmi srdečně zváni. Výstavu můžete navštívit 25. a 26. července 2015 od  
9 do 17 hodin v prostorách základní školy v Žirči. Akce je finančně podpo-
rována městem Dvůr Králové nad Labem.

Vladimír Mertlík, Osadní výbor Žireč

bylinková zahrada zve k návštěvě
Bylinková zahrada Josefa Kamela, areál Domova sv. Josefa Žireč, zve k náv-
štěvě zájemce o bylinky, trvalky, letničky či pokojové květiny. Přijďte si pro-
hlédnout rozkvetlé záhony v barokním areálu! V pondělí máme otevřeno  
od 8 do 14:30 hod., v úterý až pátek od 8 do 16:30 hod., v sobotu od 8 do 
12 hod. Těšíme se na vás!

Jan Lonc, Areál Domova sv. Josefa

V  posledních článcích jsme zvali všechny příznivce psů a  majitele psů 
osvojených z  útulku na  květnovou akci Setkání psů osvojených z  útulku 
a výstavu kříženců Podzvičinský voříšek 2015. Ta proběhla v areálu Nový svět  
(www.novy-svet.ic.cz) v sobotu 30. května. Dopolední částí jsme se pokusili 
inspirovat účastníky myšlenkou, že i pes bez známé minulosti může být faj-
novým a bezproblémovým společníkem nejen doma, na zahrádce a na pro-
cházkách, ale může se věnovat i  mnoha psím sportům a  aktivitám, čímž 
může obohatit i  život nás lidí. Odpolední voříškiáda byla zábavnou ukáz-
kou toho, že i psi bez průkazu původu a kříženci mohou být fešáci a uká-
zat své originální přednosti. Pětičlenná porota neměla lehký úkol, ale díky 
bohaté sponzorské podpoře firem Carla, Fitmin, Candies a Psích sportů jsme 
mohli odměňovat více než klasická tři místa. Umístěné psy „na bedně“, fotky 
a  reportáže z  této akce najdete na  stránkách www.utulek-dknl.estranky.cz, 
kde jsou také prezentováni aktuálně u nás umístění opuštění psi. Stejně tak 
můžete vidět fotky útuláků ve výlohách obchodů Fortissimo, Avena a Květi-
nářství u gymnázia.                      Daniela Hoblová, Psí útulek Dvůr Králové nad Labem

Setkání psů osvojených z útulku

Královská věnná města
hradec Králové
149. výročí bitvY u hradCe Králové – KÖniGGrÄtz 1866 / 2.–4. 7.
(www.chlum1866.com, www.gardahk.cz, www.koniggratz1866.cz)
13. mezinárodní nábřeŽí paromilŮ / 29. 8.
(www.nabreziparomilu.cz)
výChodočesKý výtvarný salon 2015 / do 7. 9. (www.uvuhk.cz)

jaroměř
josefovsKá slavnost & boj o pevnost / 18. 7. (www.josefov.cz)
brutal assault 2015 / 5.–8. 8. (http://brutalassault.cz/cs)

trutnov 
obsCene eXtreme – mezinárodní hudební festival / 8.–12. 7.
(www.obsceneextreme.cz)
dračí lodĚ na dolCíCh / 11. 7. (www.kemp-dolce.cz)
den KrKonoŠsKýCh řemesel / 18. 7. (www.dumpodjasanem.cz)

Chrudim
64. loutKářsKá Chrudim / do 6. 7. (www.chrudimdnes.cz)
salvátorsKá pouŤ / 7.–9. 8. (www.chrudimdnes.cz)
tři dnY s baroKem a operou / 20.–22. 8. (vstupenky www.mubaso.cz)

nový bydžov 
16. salon KrálovsKýCh vĚnnýCh mĚst / 18. 6. – 31. 8.
web: www.muzeumnb.cz
svatovavřineCKá pouŤ a posvíCení / 15.–17. 8. (www.novybydzov.cz)

vysoké mýto
týden hudbY/ 24.–28. 8. (http://tydenhudby.vysoke-myto.cz)

polička
KrálovsKé slavnosti na hradĚ svojanovĚ / 4.–5. 7.
divadelní pouŤ na hradĚ svojanovĚ / 1.–2. 8. (www.svojanov.cz)
festival poličKa 555 /21.–23. 8. (www.tyluvdum.cz)
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Sál špýcharu městského muzea patřil ve čtvrtek 
18. června v podvečer vernisáži výstavy TIBA 
– vrchol a  pád. Téměř stovka návštěvníků se 
dočkala překvapení v  podobě módní přehlídky 
šatů „tibácké“ produkce. Historicky první výstava 
věnovaná tomuto textilnímu podniku potrvá 
do 27. září. Iniciátorem výstavy, který se význam-
nou měrou podílel také na  sbírání exponátů, 
fotografií a dokumentů z historie podniku, se stal 
Ing. Josef Jiránek, jenž v něm strávil bezmála čty-
řicet let, od roku 1968, kdy nastoupil po vojně, až 
do roku 2005. V letech 1982 až 1995 navíc působil 
jako ředitel. „Na léta v Tibě vzpomínám v tom nej-
lepším. Byla léta horší a lepší, ale lidi byli zlatí, pře-
devším s ohledem na to, v čem pracovali a za kolik, 
protože textil byl vždy opomíjen,“ říká Ing.  Josef 
Jiránek, který je mimo jiné spoluzakladatelem 
Asociace textilního, oděvního a  kožedělného 
průmyslu, a pokračuje: „Výstava připomíná krásná 
a velká léta Tiby, což byl největší tiskárenský bavl-
nářský podnik v Československu a patřil k největ-
ším i v Evropě. Jako většina textilního spotřebního 
průmyslu v České republice ale skončil v konkurzu. 
Výstava mapuje jeho vývoj od založení v roce 1946 
až do doby zániku v roce 2007.“
jaké exponáty na návštěvníky čekají?
Výstava skloubila mou myšlenku a pracovní život 
s  profesionalitou muzea. Díky perfektní spolu-
práci se Bc. Daně Humlové a Ing. Lence Stehnové 

podařilo nashromáždit množství tkanin, kusovek, 
artefaktů a návštěvníci se mohou těšit na hezké 
kouty, kde jsou velmi vkusně, díky aranžérce Jaro-
slavě Fiedlerové, uspořádány výrobky Tiby. Já se 
snažil o dokumentaci života v Tibě, jak vypadaly 
závody dříve a dnes. Je to současnost dané doby. 
Jezdil jsem také po všech fabrikách Tiby, pohybo-
val jsem se mezi ruinami i  v  nových výrobnách. 
Všude jsem se setkal s dobrým přijetím, jen jednu 
továrnu bohužel zdokumentovanou nemám.
Kdy jste začali na přípravě výstavě pracovat?
První myšlenka přišla v  roce 2010. Oslovil jsem 
pár bývalých zaměstnanců Tiby, s nimiž jsem to 
rozebíral, a  začal shánět artefakty. Říkal jsem si: 

„Vždyť tady po  tom textilu nic nezbyde!“ Máme 
dobře popsanou průmyslovou revoluci, ale 
nikoliv průmyslovou demolici, protože to je to, 
co nyní probíhá. Sháněl jsem také výstavní síň, 
ale bezúspěšně. Naštěstí čas hrál pro myšlenku 
a ředitelka muzea Mgr. Alexandra Jiřičková přišla 
s  tím, že bychom mohli stálou expozici věnovat 
i textilu. A v roce 2014 vedení muzea rozhodlo, že 
připraví výstavu, k jejíž realizaci mě přizvalo.
Co bude s exponáty po skončení výstavy?
Zrodil se dobrý nápad. Panely s historií podniku 
budou jako putovní vystavovány v místech, kde 
Tiba měla své závody. A  prvním zájemcem je 
Muzeum Českého krasu v Berouně.
Který z exponátů je pro vás srdeční záležitostí?
Srdeční je pro mě Tiba a  jak říká má žena: „Ty ses 
podruhé oženil s Tibou a já někdy nevím, která je 
první!“ Jsem nadšen, když něco najdu, nebo když 
mi lidé něco v souvislosti s historií podniku přine-
sou. Za  vším vidím člověka. Rád bych poděkoval 
vedení muzea za uspořádání výstavy a dále býva-
lým zaměstnancům Tiby, kteří poskytli materiály 
k  výstavě. Zvlášť bych poděkoval Karlu Polákovi 
a Bohuslavu Josífkovi za poskytnutí svých pracov-
ních pomůcek a  Ing. Aleně Sedliské a Ing. Milanu 
Náhlovskému za  velkou pomoc s exponáty. Přál 
bych si, aby si návštěvníci odnesli jen to nejlepší.

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

„Na léta v Tibě vzpomínám jen v nejlepším,“ říká Ing. Josef Jiránek

Pokračuje seriál o stromech, soutěžte o ceny
Připravili jsme další díl seriálu o stromech, ve kte-
rém se inspirujeme Keltským stromovým kalendá-
řem. Vzhledem k omezenému prostoru NKR je celý 
text s vítěznými fotografiemi zveřejněn v  nezkrá-
cené verzi na stránkách www.dvurkralove.cz.

červenec a srpen jsou zasvěceny stromům:
jabloň (22. 6. – 2. 7.) – byla popsána a soutěžena 
v minulém čísle;
smrk (3.–13. 7.); jilm (14.–24. 7.); cypřiš (25. 7. – 
4. 8.); topol (5.–14. 8.); modřín 
(15.–24. 8); borovice (25. 8. –  
3. 9.)

smrk
Strom velkých rozměrů, s  prů-
běžným přímým kmenem a pra-
videlným přeslenitým větvením. 
Dosahuje stáří 350 až 400 let, 
výšky kolem 50 m a  průměru 
kmene až 1,5 m. Kořenový sys-
tém je rozvinut do plochy, smrk je v půdě mělce 
zakořeněný, a proto snadno dochází k vývratům.
Typická charakteristika lidí narozených ve  zna-
mení smrku: půvabní, vzne-
šení, pečliví.

jilm
Strom velkých rozměrů se 
štíhlým a  přímým kmenem. 
Dosahuje výšky 35 m a  prů-
měru kmene okolo 1 m. 
Dožívá se věku 300 až 500 
let. Jeho dřevo roste dvakrát 
rychleji než dubové, ale je 
stejně tvrdé a trvanlivé. I když se těžko zpraco-
vává, je odedávna používáno k výrobě hlaviček 
dýmek.
Typická charakteristika lidí narozených ve  zna-
mení jilmu: vyrovnaní, ctižádostiví, vtipní.

Cypřiš
Jehličnan, který není u nás původní. 
Dorůstá výšky 20 až 40 m. Miluje 
suché a poměrně mělké a kamenité 
půdy. Je pěstován v parcích, zahra-
dách a na hřbitovech, a to v mnoha 
odrůdách. V  době Antiky bylo 
dřevo cypřišů hojně používáno jako 
stavební materiál. 
Typická charakteristika lidí nar-
ozených ve  znamení cypřiše: čilí, milující, 
optimističtí.
topol, modřín, borovice
Byly již popsány v NKR č. 1/2015, do soutěže je 
opět zařazujeme a těšíme se na vaše fotografie.

soutěžní úkol na měsíce červenec a srpen
Najděte v našem městě smrk, jilm, cypřiš, topol, 
modřín nebo borovici, strom vyfoťte a  fotogra-
fii zašlete e-mailem na  adresu noviny@mudk.cz 
nebo v papírové podobě doneste do městského 
informačního střediska (náměstí T. G. Masaryka 
2) do 16. srpna 2015. K fotografii připište i místo 
(např. adresu nebo GPS souřadnice), na kterém 
strom roste. Pokud se ke  stromu váže nějaký 
zajímavý příběh, případně víte, kdy a  kým byl 
strom vysazen, můžete to také připsat. Autoři 
nejhezčích fotografií budou odměněni. Ceny pro 
měsíce červenec a srpen v podobě 6 ks USB flash 
disků poskytlo město Dvůr Králové nad Labem. 
výherci z minulého měsíce
• Patrik Adámek – pohled do koruny osiky v Žirči;
• Eva Malovaná – bříza v parčíku u městské policie;
• František Pecen – jabloň ve Valové uličce.
Vítězům byly vstupenky do ZOO Dvůr Králové 
zaslány poštou.
tip na procházku či výlet: Navštivte arboretum 
Bukovina, které se nachází v  Českém ráji neda-
leko od zámku Hrubá skála.

Ing. Dušan Sedláček, místostarosta

husův sbor ve dvoře Králové 
nad labem oslaví 90 let
Vážení čtenáři, chtěli bychom vás srdečně 
pozvat na slavnostní setkání, které při-
pravujeme k 90. výročí postavení našeho 
Husova sboru. Základní kámen byl položen 
15. června 1924 a stavba byla slavnostně 
otevřena 10. září 1925. 
V tomto roce se hlásilo k naší náboženské 
obci 8 595 členů. A tak si dovolím předpo-
kládat, že téměř každý, kdo má své rodinné 
kořeny ze Dvora Králové nad Labem  
a okolí, má předka, který se na stavbě 
sboru nějakým způsobem podílel. Někdo 
z toho mála, co měl, přispěl finančně, jiný 
přiložil ruce k dílu.
A z toho důvodu nechceme slavit tajně  
(v soukromí), ale chtěli bychom oslavit toto 
výročí veřejně se všemi, kdo jsou s naším 
Husovým sborem nějakým způsobem pro-
pojeni, se všemi, kdo budou mít zájem, se 
všemi, kteří budou třeba jen zvědaví.
Velké výročí Husova sboru oslavíme  
v sobotu 5. září 2015. A chystáme pro celé 
odpoledne pestrý program.
14:00 Slavnostní bohoslužby – při kterých 
poděkujeme Pánu Bohu za místo, kde se 
můžeme scházet;
16:00 koncert Gospel Medium – známé 
americké gospel songy;  
18:00 Swing Sextet z Náchoda – pomocí 
hudby se naladíme do doby, kdy náš sbor 
vznikal.
Mezi jednotlivými body programu bude 
možné se občerstvit a zhlédnout výstavu, 
která bude věnována právě Husovu sboru. 
Bude připraven i malý koutek po děti. 
Zveme každého! Snad Pán Bůh dá a bude 
to příjemné setkání.

Mgr. Františka Klásková
farářka Církve československé husitské
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Královédvorské gymnázium slaví 125 let od svého založení
Oslavíme významné výročí

Na královédvorském gymnáziu, které se pyšní důstojnou atmosférou (smínek uprostřed), se rozhodně nenudí studenti ani pedagogický sbor (vlevo nahoře). Všichni se dobře bavili napří-
klad na letošním maturitním plese (nahoře uprostřed). Díky grantovým prostředkům se i žáci partnerských základních škol mohli výhodně zúčastnit řady akcí a exkurzí po celé České 
republice (vlevo dole) a na sobotní přírodovědné akce se sjíždějí zájemci o vzdělání z celého Královéhradeckého kraje (dole uprostřed). Nově zrekonstruovaná chemická laboratoř dále 
rozšiřuje možnosti praktického vzdělávání (vlevo uprostřed). Na gymnáziu nezapomínají ani na sportovní aktivity. Gymnastické přebory tříd patří mezi vrcholy sportovní sezony (vpravo 
nahoře) a řadu zajímavých momentů nabízí i vodácký kurz (vpravo dole).  Foto: archiv Gymnázia Dvůr Králové nad Labem

Jak jsme již avizovali v minulých vydáních Novin králo-
védvorské radnice, zveme srdečně všechny absolventy  
i  studenty, příznivce a  přátele naší školy na  slavnostní 
připomenutí 125. výročí jejího založení.
Oslavy zahájí vernisáž výstavy ve Staré radnici v pondělí 

31. srpna 2015 v 16 hodin. Výstava bude otevřena každý den od 9 do 12 
a od 13 do 17 hodin až do neděle 20. září 2015. 
Vlastní dvoudenní oslavy zahájí školní akademie pro veřejnost v  pátek  
4. září 2015 v 17 hodin v Hankově domě. Hlavním dnem oslav bude sobota 
5. září 2015. Škola ráda přivítá od 8 do 16 hodin návštěvníky ve své budově, 
kde budou k vidění jak moderně vybavené učebny a laboratoř, tak i stará 
tabla. Novinkou oslav bude ekumenická bohoslužba k výročí školy v 8.30 
v kostele sv. Jana Křtitele. V 10.30 odejde průvod absolventů školy na náměstí  
T. G. Masaryka, kde bude v 10.45 hlavní den oslav slavnostně zahájen. Škola 
představí svoji činnost akademií pro absolventy v 11.30 v Hankově domě. 
Setkání současných i  bývalých učitelů a  zaměstnanců se uskuteční od  
14 hodin v budově školy. Od 16 hodin se jednotlivé maturitní třídy mohou 
setkat v Hankově domě a v zábavním centru Zálabí. Ke 125. výročí bude již 
tradičně vydán almanach s podrobným vylíčením uplynulých pěti let práce 
školy, kompletním seznamem absolventů i učitelů školy od jejího založení  
a  vzpomínkami řady inspirativních absolventů. Informace k  registraci 
účastníků budou zveřejněny na internetových stránkách školy.
Těšíme se na naše setkání první zářijovou sobotu. Mottem letošních oslav 
přece je: „Gympl žije! A jak!“

PhDr. Ing. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
ředitel školy

Objektivem fotoaparátu – střípky z činností pedagogů a studentů školy
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Během května a června se usku-
tečnily tenisové přebory všech 
věkových kategorií. Pro hráče 
jsou velmi prestižní a podle umís-
tění se pak postupuje na  mis-
trovství České republiky. V  kate-
gorii minitenis máme „malou“ 
velkou vítězku Barboru Bartošo-
vou, která obhájila své vítězství 
v  zimní sezoně. Bára Výprach-
tická reprezentovala oddíl ve věkové kategorii mladších žákyň a vybojovala 
krásné 3. místo. V  kategorii starších žákyň bojovala Markéta Holmanová 
o postup na MČR a o nominaci do dětské olympiády. Nezklamala a svou 
výhrou si zajistila postup na  obě akce. Mezi staršími žáky uspěl Břetislav 
Lukáš, který spolu se svým spoluhráčem vybojoval třetí místo ve čtyřhře. 
Dále se vedlo dvojici starší žáků Tadeáš Paťava a Štěpán Jansa, kteří skončili 
také na 3. místě ve čtyřhře. V dorostenecké kategorii obsadil Matouš Vágner 
pěkné 3. místo ve čtyřhře. Tereza a Nikola Baumovy byly druhé ve čtyřhře 
v kategorii dospělí. Musíme zde zmínit i úspěchy našich hostujících hráčů. 
Gabriela Knutson vyhrála první místo v dorostenecké kategorii za Jihomo-
ravský kraj a  nominovala se na  MČR,  Laura Benešová postupuje na  MČR 
na  základě umístění v  celostátním tenisovém žebříčku a  také byla nomi-
nována na dětskou letní olympiádu. Celkem se východočeských přeborů 
zúčastnilo 30 hráčů z našeho oddílu. Všem děkujeme za vzornou reprezen-
taci a přejeme hodně dalších tenisových úspěchů.       TC Dvůr Králové n. L.

Úspěchy dvorských hráčů 

Jak si vedou sokolští atleti
V  neděli 24. května se ve  Dvoře Králové nad Labem konalo 2. kolo kraj-
ského přeboru družstev staršího žactva. Závodníci místního Sokola podali 
krásné výkony. D. Horníková si vylepšila výkon ve skoku do dálky na 471 cm 
a zaběhla 60 m za 8,82 s, S. Erbenová skočila do dálky 441 cm, J. Holubcová 
si vylepšila výkon na 100 m překážek na 15,71 s a skok daleký na 501 cm, 
v běhu na 60 m pak vybojovala zlatou medaili a přebornický titul. D. Hojný 
si po uběhnuté osmistovce skočil rekord v dálce 452 cm, O. Brslínek skočil 
do  výšky 140 cm, čímž se zlepšil o  8 cm, N. Erben skočil do  dálky 460 cm 
a  do  výšky 143 cm. Družstvo dívek skončilo na 3. místě a  celkově drží  
2. místo, hoši obsadili 5. místo a 5. příčka jim patří i v celkovém hodnocení.
Ve středu 27. května pokračoval v Hradci Králové 2. kolem krajský přebor 
mladšího žactva v atletice. Skvělého výsledku dosáhla K. Holubcová, která 
vybojovala stříbrnou medaili. Závod byl zároveň mezižupním přeborem 
sokolských atletických oddílů a naše družstva skočila druhá. 
Ve čtvrtek 28. května měla své závody také přípravka. Dívky obsadily 2. místo 
a v průběžném pořadí jsou se ztrátou tří bodů také druhé. Chlapci ve velkém 
oslabení obsadili 4. místo a v celkovém pořadí zatím drží bronzovou příčku.
Dne 11. června se na zahradě DDM Jednička ve Dvoře Králové konala „Bejby 
olympiáda.“ Družstvo TJ Sokol Dvůr Králové tvořili sourozenci Lukášovi 
a Schreiberovi a nakonec skončili druzí za MŠ Roháčova. 
Děti z oddílů sokolské všestrannosti a atletiky se zúčastnily korespondenční 
soutěže, kterou připravil Český atletický svaz v rámci projektu Atletika pro 
děti. Do soutěže se zapojilo 3250 dětí z 53 oddílů. Nejlépe se umístila Adélka 
Sedláčková, která skončila mezi 271 dívkami ročníku 2007 druhá. Dále uve-
deme závodníky, kterým se nejlépe dařilo. Dívky 2010: K. Lukášová 12. místo 
z 151, 2009: S. Jáklová 5. a M. Síbrová 9. z 183, 2008: T. Grusová 24. z 260, 2006:  
V. Vovsová 45. z  269, 2005: A. Rutrlová 14. z  269, 2004: K. Kubíčková 47. 
z 210 závodnic. Chlapci 2010: O. Nápravník 8. z 200, 2009: L.Voborník 23. 
z 264, 2008: M. Lukáš 25. z 248, 2007: M. Kubíček 127. z 293, 2005: S. Rajsner  
10. z 200 a 2004: O. Schreiber 8. a J. Grus 11. ze 162 závodníků.
Naši atleti se neztratili ani na  krajském kole OVOV, kde sokolové tvořili 
vítězné družstvo ZŠ Schulzovy sady. Další závodníci A. Rutrlová, K. Holub-
cová, S. Rajsner a J. Grus postoupili do republikového finále v jednotlivcích. 
Družstvo Sokola skončilo o 19 bodů na 4. místě mezi 11 družstvy.

Mgr. Pavlína Špatenková a Jana Sixtová, Sokol Dvůr Králové nad Labem

Poslední květnový víkend patřil přeborům České obce sokolské ve  spor-
tovní všestrannosti mladšího žactva, které pořádala již popáté sokolská 
župa Dr. Jindry Vaníčka v Brně. Do tohoto přeboru se kvalifikovali čtyři žáci 
a jedna žákyně z naší jednoty, kteří společně s Barborou Ficencovou a Lucií 
Řehůřkovou z Náchoda a Adélou Kopeckou z Jaroměře tvořili družstva župy 
Podkrkonošské – Jiráskovy. Našim závodníkům se opravdu dařilo. Ondřej 
Schreiber vybojoval zlaté ve  šplhu, plavání a  sportovní gymnastice, byl  
4. v atletice a celkově 2. Kateřina Holubcová vybojovala dvě stříbra za atle-
tiku a šplh, 6. místo v gymnastice a celkově 2. místo, Jakub Grus přidal stříbro 
za plavání a bronz za sportovní gymnastiku. Také naši nejmladší, Péťa Holu-
bec a Matěj Kubíček, se velmi snažili. P. Holubec byl 6. v atletice a M. Kubí-
ček 12. K. Holubcová, O. Schreiber a J. Grus přispěli svými výkony ke zlatu 
v soutěži družstev v kategorii mladšího žactva II. P. Holubec a M. Kubíček se 
podíleli na stříbru v kategorii I. Odměnou družstvu na prvním místě bude 
opět pobyt na mezinárodním sokolském táboře v rakouských Alpách.
Druhý červnový víkend patřil přeborům ČOS staršího žactva, dorostu 
a  dospělých v  Praze. Sem se kvalifikovalo šest závodníků z  naší jednoty. 
L. Drábek však dostal skvělou příležitost rozhodovat gymnastický závod 
na  Evropské olympiádě v  Baku, a  tak do  Prahy odcestovalo pouze pět 
závodníků. Sára Erbenová vybojovala zlato za gymnastiku a bronz za pla-
vání, v atletice skončila 4. a stala se přebornicí ČOS. Jana Holubcová vyhrála 
atletiku a  byla 4. v  gymnastice. I  Janě se podařilo vybojovat titul přebor-
nice republiky. Dorostenec Ondřej Rausa vybojoval stříbro za  gymnastiku 
a  bronz za  sportovní všestrannost. Dorostenka Eva Špatenková obsadila 
v atletice i gymnastice 6. místa a starší žák Matěj Voves obsadil ve stejných 
disciplínách 11. místa.           Mgr. Pavlína Špatenková, Sokol Dvůr Králové nad Labem

Sokolové zazářili na „republice“ 

Oddíl skoků na trampolíně Sokola 
Dvůr Králové n. L. se zúčastnil dal-
ších závodů. Třetí závod Českého 
a  Žákovského poháru se konal 
v Praze na Vinohradech s meziná-
rodní účastí závodníků z Německa. 
Z našeho oddílu se zúčastnili dva 
žáci a  oba si vedli úspěšně. Josef Drtina se probojoval do  finále a  obsadil  
5. místo. Erik Motal skončil devátý. Druhým závodem byl Litoměřický kalich. 
Zde nejlépe zaskákal Erik Motal, který zvítězil v  kategorii žáků ročníků 
2004–2005. Žákyně startovaly v kategorii ročníků 2002–2003 a nejlépe zaská-
kala Natálie Jiranová, která obsadila 8. místo. Karolína Vognarová obsadila  
11. a Michaela hrnčířová 13. místo. Závod nevyšel našim děvčatům, která star-
tují v Žákovském poháru. Anna Vodehnalová skončila 14. a Andrea Trníková 
16. Do prázdnin čekají závodníky ještě závody v Odoleně Vodě a Juniorské 
mistrovství republiky, kam se probojoval Josef Drtina.                    Jaromír Bek

Skokani na trampolíně uspěli
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