
ra bez milosti exemplárně potrestá. Odebere mu jeho božské schopnos-
ti a svrhne ho mezi obyčejné smrtelníky na planetu Zemi. Zavržený Thor 
lidmi zpočátku opovrhuje, postupně se mu ale začnou dostávat pod kůži, 
zejména sličná vědkyně Jane Foster. 
Režie: K. Branagh, hrají: Ch. Hemsworth, A. Hopkins, N. Portman, ad.
Akční, fantastický, USA 2011. Mládeži přístupno od 12 let - mluveno česky. 

Délka fi lmu 114 minut, vstupné 64,- + 1,- Kč.

VODA PRO SLONY
23.7. (sobota) 20.00 hod., 24.7. (neděle) 20.00 hod.

Jacob skládal zá-
věrečné zkoušky 
na  veterině, když 
se dozvěděl, že oba 
jeho rodiče zemře-
li při autonehodě. 
Bez rodiny a  bez 
peněz ho osud zavál 
do  vlaku světového 

cirkusu Benzini. Cirkus pro něho znamenal spásu, ačkoliv to byl svět s úzce vy-
mezenými iracionálními pravidly a s vlastním pojetím života i smrti. Jako téměř 
dostudovaný veterinář dostal Jacob na starost cirkusový zvěřinec včetně cirku-
sových běloušů krásné krasojezdkyně Marleny. Marlenu s Jacobem spojovala 
nejen láska ke zvířatům, ale také vztah ke slonici Rosie, která byla velkou šedi-
vou nadějí pro celý cirkus a měla jej zachránit před úpadkem.
Režie: F. Lawrence, hrají: R. Pattinson, R. Witherspoon, Ch. Waltz, ad.
Romantický, USA 2011. 
Mládeži přístupno od 12 let. Délka fi lmu 120 minut, vstupné 64,- + 1,- Kč.

KUNG FU PANDA 2
27.7. (středa) 18.00 hod. 

Pandí chlapík Po si plnými doušky užívá život legendárního Dračího bojovníka, 
který společně s  pěti přáteli, Tygřicí, Jeřábem, Kudlankou, Zmijí a  Opičákem, 
hájí rodné údolí. Všudypřítomnou pohodu ale naruší zprávy o zlosynovi, kte-
rý plánuje krádež mocné zbraně, jež by mu mohla pomoci dobýt Čínu a zničit 
umění kung fu. Po společně s pěti postrachy vyráží na strastiplnou pouť, na je-
jímž konci čeká mocný nepřítel. 
Režie: J. Yuh. 
Animovaný, akční, USA 2011. 
Mládeži přístupno - mluveno česky. Délka fi lmu 91 minut, vstupné 64,- + 1,- Kč.

HITLER V HOLLYWOODU
27.7. (středa) 20.00 hod., 28.7. (čtvrtek) 20.00 hod.

Biografi cký dokument o Micheline Presle se mění v napínavé pátrání po dlouho 
skryté pravdě o evropské kinematografi i. Tento ironizující dokumentární thril-
ler odhaluje netušené spiknutí Hollywoodu proti evropskému fi lmovému prů-
myslu. Ve fi lmu se objevuje mnoho režisérů a hvězd, čím z něj dělají prvotřídní 
kousek pro milovníky fi lmu. 
Režie: F. Sojcher, hrají: M. de Medeiros, M. Presle, N. Baye, ad.
Drama, Belgie a Francie 2010. 
Mládeži přístupno od 12 let. Délka fi lmu 85 minut, vstupné 74,- + 1,- Kč.

HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI - ČÁST 2
30.7. (sobota) 18.00 hod., 31.7. (neděle) 18.00 hod. 

Harry Potter a jeho přátelé Hermiona Grangerová a Ron Waesley mají již část 
svého nebezpečného putování za sebou. Několik viteálů je zničeno, ale několik 
z nich stále přežívá kdesi ve světě. Proto může zlovolný Lord Voldemort dál šířit 
po světě nenávist a násilí, pronásledovat své nepřátele a společně se svými pří-
vrženci směřovat k ovládnutí světa.
Režie: D. Yates, hrají: D. Radcliff e, E. Watson, R. Grint, ad.
Dobrodružný, drama, USA a VB 2011. 
Mládeži přístupno - mluveno česky. Délka fi lmu 150 minut, vstupné 74,- + 1 Kč.

1. 8. 2011 - 9. 8. 2011 K I N O N E H R A J E
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RIO 
2.7. (sobota) 18.00 hod., 3.7. (neděle) 18.00 hod.

Příběh vzácného papouška jménem Blu, který žije se svoji paničkou Lindou 
a která ho ještě jako papouščí miminko zachránila před pašeráky. Sice se nikdy 
nenaučil létat, ale v bezpečí a pohodlí Lindina domova se naučil uvařit kávu, při-
pravit snídani nebo posloužit jako osobní budík. Jednoho dne však Linda zjistí, 
že Blu není posledním papouškem svého druhu na světě, a proto se vydávají 
oba na cestu do exotické Brazílie za papoušicí Jewel.
Režie: C. Saldanha. 
Animovaný, rodinný, komedie, USA, Canada a Brazílie 2011. Mládeži přístupno 

- mluveno česky. Délka fi lmu 96 minut, vstupné 64,- + 1,- Kč.

4. 7. 2011 - 11. 7. 2011 K I N O N E H R A J E

RYCHLE A ZBĚSILE 5
13.7. (středa) 20.00 hod., 14.7. (čtvrtek) 20.00 hod.

Nohou zašlapá-
vají pedál plynu 
do  podlahy, jednou 
rukou řídí a  v  té 
druhé třímají zbraň, 
nebo aspoň ukazují 
vztyčený prostřed-
ník. Jsou prostě 
rychlí a zběsilí - ten-

tokrát se jejich silniční běsnění bude odehrávat v  rozpálených ulicích brazil-
ského Ria. Až sem oba utekli před spravedlností - notorický zločinec s dobrým 
srdcem Dom a Brian, bývalý polda, který mu v minulosti pomohl utéci z vězení. 
Ne však náhodou.
Režie: J. Lin, hrají: P. Walker, V. Diesel, J. Brewster, ad.
Akční, krimi, drama, USA 2011. Mládeži přístupno od 12 let. Délka fi lmu 130 

minut, vstupné 64,- + 1,- Kč.

HOP
14.7. (čtvrtek) 18.00 hod. 

Hlavním hrdinou snímku je velikonoční zajíček Hop, snící o budoucnosti rocko-
vé hvězdy. Jednoho dne však Hopa přejede autem Fred, mladý fl ákač a ulejvák, 
u kterého se v tu chvíli probudí něco jako černé svědomí. Vezme Hopa domů 
a slíbí mu, že se postará jak o něj, tak o část jeho velikonočních povinností. Oba 
nesourodí spolubydlící se však velmi rychle naučí, že je čas dospět.
Režie: T. Hill. 
Animovaná, rodinná komedie, USA 2011. Mládeži přístupno - mluveno česky. 

Délka fi lmu 95 minut, vstupné 64,- + 1,- Kč.

WESTERNSTORY
16.7. (sobota) 18.00 hod., 17.7. (neděle) 20.00 hod. 

Kolty proklatě nízko, stetsony vražené do čela, kankán v zakouřeném salonu 
a dokonce nechybí ani legendární Vinnetou a Old Shatterhand. To, že půjde 
především o zábavu, naznačuje i  jedna z hlavních postav fi lmu v podání Pet-
ra Vondráčka. Jeho kovboj a hlavní frajer WesternStory má téměř celý fi lm obě 
ruce v gypsu. Film se natáčel v nefalšovaném westernovém městě v Boskovi-
cích.
Režie: V. Peška, hrají: M. Kubec, V. Kubařová, P. Vondráček, B. Klepl, ad.
Komedie, ČR 2011. Mládeži přístupno. Délka fi lmu 96 minut, vstupné 64,- + 

1,- Kč.

THOR
20.7. (středa) 18.00 hod., 21.7. (čtvrtek) 20.00 hod. 

Thorovu otci, vládci bohů Odinovi, trvalo spoustu let, než ve své říši nasto-
lil křehký mír. Jeho arogantní a domýšlivý syn ale dělá všechno proto, aby 
tuhle rovnováhu narušil. Když Odinův pohár trpělivosti přeteče, tak Tho-

www.dvurkralove.cz
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K I N O  -  F I L M O V Ý  K L U BK I N O  -  F I L M O V Ý  K L U B H A N K Ů V  D Ů MH A N K Ů V  D Ů M
TŘI MAPY KRAJE F. A. ŠPORKA 
12.7. (úterý) 20.00 hod. 

Projektový fi lm studentů 2. A a 4. C - Gymnázia Dvůr Králové nad Labem, který 
vznikl v rámci projektu Kulturně historické dědictví a udržitelný rozvoj místních 
komunit za podpory AČV MEDIALOG o.s. Dokument. 
Mládeži přístupno. Délka fi lmu 75 minut, vstupné 10,- Kč.

AUSSIG
19.7. (úterý) 20.00 hod. 

Příběh se odehrává v Ústí nad Labem a pojednává o vztahu ruského a ame-
rického lektora na místní univerzitě. Oba jsou nuceni bydlet spolu v jednom 
malém pokoji na kolejích. Vzrůstá mezi nimi velké napětí, které je podněco-
váno propastnou rozdílností jejich povah a  vzájemnými antipatiemi. Roz-
pory vznikají z banálních hádek a neshod – od přidávání kečupu do jídla až 
po způsob, jak jednat se ženami.
Režie: T. Laue, hrají: H. Vagnerová, N. Pitetski, T. Laue, ad. 
Komedie, ČR 2010. Mládeži přístupno. Délka fi lmu 88 minut, vstupné 64,- + 

1,- Kč.

DŮM KOŠATÉ LÁSKY 
26.7. (úterý) 20.00 hod. 

Juhani a Tuula jsou dlouholetí manželé, ale jejich vztah už vyhasl a rozhodnou 
se, že je čas se rozejít. Oba věří, že jsou dostatečně inteligentní a uvědomělí 
na to, aby sdíleli společný domov, než se rozvod vyřeší. Když si Juhani najde 
novou krátkodobou známost a přivede jí domů, Tuula tiše zuří a rozhodne se 
mu to vrátit - začne chodit s pohledným pilotem. Juhani nechce zaostat, a tak 
si přes svojí matku a nevlastního bratra najme prostitutku Ninu, která má vy-
stupovat jako jeho nová přítelkyně. Vše se zkomplikuje, když Nina zmizí z jeho 
života společně s velkým obnosem peněz.
Režie: M. Kaurismäki, hrají: H. P. Björkman, T. Eronen, K. Outinen, ad.
Drama, komedie, Finsko 2009. 
Mládeži přístupno od 12 let. Délka fi lmu 102 minut, vstupné 74,- + 1,- Kč.

VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ  ZÁŘÍ 
William Shakespeare / Slezské divadlo Opava

Jedna z nejhranějších Shakespearových komedií. Záletný zchudlý rytíř Falstaff  
zkouší v městečku Windsor svést dvě počestné paničky. Ty si však o jeho poku-
sech vzájemně řeknou a nastrojí na sebestředného, namyšleného rytíře pro-
myšlenou pomstu, do které se zapletou i další obyvatelé městečka.
Režie: Vlastimil Peška

www.divadlo-opava.cz

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA  ŘÍJEN

Jaroslav Žák – Hana Burešová / Městské divadlo Brno

Hudební komedie ze života študáků a kantorů. Žákova divadelní verze se stala 
základem adaptace Hany Burešové, do níž jsou navíc dějově zakomponovány 
populární písničky třicátých let, které v inscenaci živě hraje a zpívá studentská 
kapela. S humorem i nadsázkou jsou tu nahlíženy typické školní situace, zobra-
zující „věčný boj“ študáků a kantorů, mezi nimiž poznáváme povědomé typy 
a charaktery prostředí nejen školního, ale vůbec českého. 
Režie: Hana Burešová

www.mdb.cz

HRDÝ BUDŽES  LISTOPAD

Irena Dousková / Divadlo Antonína Dvořáka Příbram

Dramatizace úspěšné stejnojmenné prózy spisovatelky Ireny Douskové. 
Hrdinka příběhu, žákyně druhé třídy základní devítileté školy, Helenka Součko-
vá nás zkoumavým i naivním pohledem osmiletého dítěte sugestivně provází 
tragikomickými roky husákovské normalizace tak, jak se na počátku 70. let pro-
mítala do světa dětí i dospělých. Barbora Hrzánová získala cenu THÁLIE 2003 
za mimořádný ženský jevištní výkon za roli Helenky Součkové.
www.divadlopribram.eu

DVEŘE  PROSINEC 

Milan Kopecký / Divadlo Palace

Konverzační komedie o naději. O naději, pro kterou není podstatný věk a kte-
rou nemohou zastavit ani zamčené dveře od bytu.
Hrají: Jitka Smutná, Jan Hartl a Jana Stryková.

Režie: Helena Glancová 

SVĚTÁCI  LEDEN

Vratislav Blažek, Zdeněk Podskalský, Evžen Illín, Vlastimil Hála 

Divadelní společnost HÁTA

Parta tří fasádníků od Velhartic pracuje v Praze, v tom zářivém, velikém hlavním 
městě, plném lákadel, zábavy a bujarého nočního života. Po dramatickém zážit-
ku v grilbar Diplomat, kde způsobí požár, se rozhodnou vzdělat v oblasti spole-
čenského chování. Doufají, že napříště v takovém „lepším podniku“ zaslouží, jako 
opravdoví světáci, společnost dam na úrovni. Odevzdají se do rukou zkušeného 
vychovatele, emeritního profesora tance a společenské výchovy. Kdo mohl tu-
šit, že nakonec natrefí na trojici podobně „dobře vyškolených“ lehkých dam? 
V divadelní úpravě a v režii Lumíra Olšovského se na jevišti objeví stálice Diva-
delní společnosti Háta, ale i nové populární tváře.
www.divadlohata.cz

OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY  ÚNOR 

Bohumil Hrabal – Ivo Krobot / Městské divadlo Mladá Boleslav

Dramatizace novely, kterou proslavil oskarový fi lm Jiřího Menzela. Tragikome-
die tělesného a lidského dospívání Miloše Hrmy na malém středočeském ná-
draží v době války. 
Režie Ivo Krobot

www.mdmb.cz

FÍGL  BŘEZEN 

Henry Meyerson / Divadlo Ungelt

Příběh baviče, který se náhle ocitne ve složité soukromé i profesní situaci. V ame-
rické tragikomedii hrají Alena Vránová, Václav Postránecký a  Marta Vančurová. 
Režie Ladislav Smoček. 

www.divadloungelt.cz

MARNÁ LÁSKY SNAHA  DUBEN 

William Shakespeare / Klicperovo divadlo Hradec Králové

Spontánně hravá a dravá komedie, velká hostina jazyka, gejzír vtipnosti. A aby byl 
zážitek z „hudby slov“ dokonalý, zpívá se, tančí a taky hraje v rytmu blankvers.
Režie Braňo Mazúch / www.klicperovodivadlo.cz

KRÁLOVÉDVORSKÉ HUDEBNÍ LÉTOKRÁLOVÉDVORSKÉ HUDEBNÍ LÉTO

MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 
A HANKŮV DŮM 

VÁS ZVOU NA KRÁLOVÉDVORSKÉ HUDEBNÍ LÉTO

Neděle 10.7. NEDĚLNÍ PODVEČER S PODZVIČINKOU
náměstí V. Hanky  Promenádní koncert dechové hudby
od 17.00 hodin

Sobota 23.7.  KRÁLOVÉDVORSKÁ LÁVKA
Tyršovo koupaliště  Zábavné soutěžní odpoledne pro malé i velké dopl-

ní vystoupení kapel PONOŽKY PANA SEMTAMŤUKA 
A CREEDENC REVIVAL CZECH

Sobota 10.8.  MALÝ ROCKOVÝ FEST
náměstí V. Hanky  Zahrají kapely THE OAST, MAROLIJA A MESCALERO
18.00 – 22.00

Sobota 27.8. KONCERT PRO KOLEMJDOUCÍ 
náměstí V. Hanky BIG BAND DVORSKÝ
10.00 hodin

DIVADELNÍ SEZÓNA 2011/2012

V sobotu 7. 5. 2011, při Otevírání turistické sezony na Zvičině, byl vyhlášen 
již třetí ročník fotosoutěže Podkrkonoší. Pro letošní rok bylo vybráno velice 
široké téma „Kulturní dědictví“. Soutěžní fotografi e by měli obsahovat na-
příklad historické i přírodní památky, lidovou architekturu, zvyky a obyčeje, 
slavné rodáky, gastronomii, kulturní akce apod. Pravidla zůstala neměnná. 
Každý soutěžící může zaslat až 5 fotografi í do 19. 8. 2011. Slavnostní vyhlá-
šení proběhne již tradičně v září na Zvičině. Podrobnosti a pravidla soutěže 
na www.podzvicinsko.cz

od 14.00 hodin

FOTOSOUTĚŽ PODKRKONOŠÍ
Téma: Kulturní dědictví
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M Ě S T S KM Ě S T S K ÁÁ   K N I H O V N AK N I H O V N A
POCHLUBTE SE S VYSVĚDČENÍM 
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ SLAVOJ
30. 6. – 18 .7.

Vážení školáci a školačky, přijďte nám ukázat do 18. 7. 2011 své vysvědče-

ní na dětské oddělení ve výpůjční době od 9 - 11 hod. 

(akce je určena pro žáky 1 - 9. tříd ZŠ )

Školáci a školačky, 
nebojte se známek,
k prázdninám nám přece otvírají zámek.

Do Slavoje přineste své vysvědčení,
všichni budou odměnění.
Na známku ze čtení se podíváme, 
nikoho v tom nenecháme.

Pěkné známky oceníme,
případně Vám poradíme, 
co a jak číst, 
aby to příště dopadlo líp.

MŮJ KNIŽNÍ IDOL
Výtvarná soutěž 1. 7. - 31. 8.

Milí mladí čtenáři, nakreslete nám obrázek vašeho nejoblíbenějšího hrdiny 
z knihy, kterou jste si o prázdninách půjčili v Městské knihovně Slavoj a přečetli. 
Kresby můžete přinést do 31. srpna do dětského oddělení nebo poslat na adre-
su: Městská knihovna Slavoj, Tylova 512, Dvůr Králové nad Labem, 544 01. Au-
tory nejhezčích dílek pozveme v pátek 2. září na vernisáž výstavy do knihovny 
Slavoj, kde na ně bude čekat pohádkové překvapení. 

ČTVRTEK TO JE PRIMA DEN, S UPÍREM HO PROŽIJEM...
Čtvrtek 21. 7. 2011

Přijďte se zúčastnit interaktivního čtení z knihy Ivy Hüttnerové - Jak upír Uršulín 
o zuby a ke štěstí přišel a vytvořte si originální strašidelné upíří tričko. Bílá trika si 
je možno přinést z domu nebo zakoupit přímo na akci. Upíří hrátky proběhnou 
v dětském oddělení knihovny od 9 do 11 hod.
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Nabídka nových příměstských táborů v Jedničce
Pro velký zájem o příměstské tábory v Jedničce přicházíme z další nabídkou. 
V termínu od 8. 8. do 12. 8. 2011 nabízíme pro děti od 11 let se zájmem o hud-
bu interaktivní Hudební tábor a v termínu 22. 8. – 26. 8. 2011 všeobecně 
zaměřený tábor s názvem Indiáni v Jedničce. Podrobné informace a přihlášku 
ke  všem nabízeným „příměšťáčkům“ naleznete na  www.ddmdvurkralove.cz 
v sekci Tábory – příměstské. 

Podrobnější informace ke všem chystaným akcím naleznete na stránkách 

www.ddmdvurkralove.cz nebo vám je poskytnou pracovníci DDM Jed-

nička, tel.: 499 320 353.

COLUMBO - VRAŽDA NA RECEPT  KVĚTEN 

William Link – Richard Levinson / On stage s.r.o.

Když dorazí v rozpadajícím se kabrioletu na místo činu, nikoho ani nenapad-
ne, že by tenhle roztržitý chlapík v pomačkaném baloňáku a ošuntělých polo-
botkách mohl tu vraždu vyřešit. Je mu fuk, kdo proti němu stojí, zda senátor-
nebo místní pobuda. Vždy, když odchází od hlavního podezřelého, podrbe se 
za uchem, pak se otočí a řekne: Jó, promiňte, ještě jedna maličkost. Nikdy ne-
nosí zbraň, pořád kouří doutníky a stále mluví o své ženě, ale nikdy ji neukáže.
Hrají: P.  Štěpánek, J. Čenský, K. Macháčková, D. Morávková, P.  Doležalová, A. 
Gondíková, M. Maděrič, T. Turek, J. Sedláčková, M. Nohýnková, D. Gondík, S. Ra-
šilov, J. Laufer, R. Štolpa a M. Novotný, rež. R. Štolpa a M. Novotný
Režie: Roman Štolpa a Martin Novotný

www.columbo-cinohra.cz

SEX NOCI SVATOJÁNSKÉ  ČERVEN 

Woody Allen / Divadlo Pod Palmovkou

Allenův Sex noci svatojánské je mimořádně zábavnou a  přitom rafi novanou 
hrou o láce a bouřlivém třeštění, které vyvolává. Je však také komedií o jednom 
z  oblíbených Allenových témat - sexu, vášních, předsudcích a  manželských 
trampotách.
Hrají: Radek Valenka, Simona Vrbická, Jan Teplý, Ivana Jirešová a další.
Režie: Petr Svojtka

www.divadlopodpalmovkou.cz

M Ě S T S K É  M U Z E U MM Ě S T S K É  M U Z E U M

POODHALENÁ TAJEMSTVÍ MĚSTA
3.6. – 28.8. 2011

Výstavní sál Špýcharu 

Městské muzeum si v letošním roce připomíná 
120. výročí svého založení. K  tomuto jubileu 
připravilo ve  spolupráci s  neziskovou orga-
nizací LABRYS, o.p.s., výstavu POODHALENÁ 
TAJEMSTVÍ MĚSTA. Na výstavě budou prezentovány archeologické nálezy 
z moderního archeologického výzkumu, který probíhá od loňského roku 
v historickém centru města Dvora Králové nad Labem. Výzkum přináší ob-
rovské množství nových nálezů a informací o každodenním životě města.
V  expozici budou veřejnosti představeny fundovaně zpracované arche-
ologické nálezy doplněné fotografi ckým a  mapovým materiálem. Velký 
zájem určitě vzbudí replika haltýře (srubová nádrž na vodu) nebo rekon-
strukce archeologického naleziště.
Vstupné: dospělí 25 Kč/ děti, studenti, důchodci 15 Kč
Otevřeno: út-ne 9-12 / 13-17

HUDEBNÍ LÉTO KUKS
12.6. - 20.8.2011, kostel Nejsvětější Trojice v Kuksu

Sobota 16.7., 15.00 hod. 

Iva Kramperová–housle, Jiřina Dvořáková–Marešová – varhany, varhanní pozitiv

Sobota 23.7., 15.00 hod. 

Lukáš Pavlíček – hoboj, Michaela Káčerková – varhany

DIVADELNÍ SEZÓNA 2011/2012

• zakoupením permanentní vstupenky si zajistíte stálé místo v hledišti po ce-
lou divadelní sezónu

• výrazná sleva jednotlivých představení ve srovnání s běžnou cenou vstupenky
• stálá cena vstupenky během celé sezóny
• předplatitelská průkazka je přenosná, můžete ji darovat nebo půjčit jiné osobě
• zakoupením předplatného se stáváte jedním z těch, bez nichž žádné diva-

dlo nemůže existovat - jeho pravidelným divákem a návštěvníkem
• stávajícím abonentům rezervujeme dosavadní místa do 30. června 2011

O  představeních, u  kterých není uveden konkrétné termín, budete včas 
informováni.

Změna titulů i termínů je vyhrazena, proto podrobnosti o jednotlivých před-
staveních sledujte na  plakátech a  internetových stránkách www.hankuv-
dům.cz.

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO:

H A N K Ů V  D Ů MH A N K Ů V  D Ů M

SPMP - KALENDÁŘ AKCÍ
Spol. pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s., Okr. org. Trutnov

Červenec - Srpen: 
Sportovně rehabilitační pobyt – 30.7. - 12.8., Losinka, Hrubý Jeseník

POZVÁNÍ NA PROHLÍDKU KOSTELA sv. JANA KŘTITELE

Občanské sdružení Klíč při Římskokatolickém děkanství ve Dvoře Králové zve 
návštěvníky na  prohlídku kostela sv. Jana Křtitele, rukopisné kobky a  věže. 
Vstupné dobrovolné. Celková prohlídka s průvodcem 40 minut.

Otevřeno ve dnech: 2.7., 3.7., 9.7., 10.7., 16.7., 17.7., 7.8. 13.8., 14.8., 20.8., 21.8., 
27.8, 28.8., 3.9., 4.9., 10.9., 11.9., 17.9., 18.9.

Sobota: 10 - 12, 14 - 16 hodin;
Neděle: 14 - 16 hodin.

Mimo víkendy je možnost prohlídky po domluvě s průvodcem J. Langfelnerem 
na čísle 602 561 204. Za o.s. Klíč J. Langfelner
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VYŠLO NOVÉ VLASTIVĚDNÉ ČTENÍ
V  polovině června vyšlo deváté číslo IV. řady Vlastivědného čtení, které 
zároveň tuto řadu uzavírá. V příloze dostávají čtenáři i přehled všech de-
seti čísel čtvrté řady. Z obsahu si připomeneme např. cennou výstavu na 
Pražském hradě, jubilea osobností, Královédvoráky v první světové válce 
na italské frontě, zajímavosti o Pilském mlýně, 17. ročník celostátní fi lmové 
přehlídky Juniorfi lm a také tři barevné obrazy neznámého Dvora Králové. 
Vlastivědné čtení vydává město Dvůr Králové nad Labem, každé číslo ob-
sahuje řadu zajímavostí z historie i současnosti našeho města. Toto číslo 
fi nančně podpořil Královéhradecký kraj. První číslo V. řady vyjde na jaře 
příštího roku. K dostání je v informačním centru města a ve vybraných 

trafi kách za cenu 50 Kč.

Umí pivní sud Tambor plavat? Lze projet Dvorem Králové na lodi? Je ces-
ta po vodě ze Dvora do Stanovic u Kuksu rychlejší? Na tyto otázky dostane-
te odpověď, jestli se zúčastníte Tambor Neckyjády 2011 v sobotu 9. červen-
ce ve Dvoře Králové.

Portál Královédvorsko, vodácký oddíl Dvůr Králové n. L. a pivovar Tambor 
pořádají tradiční sjezd po řece Labi. Máte-li loď, necky, vor nebo něco, co umí 
plout nad vodou, přijďte to vyzkoušet. Sraz před 10:00 v Podháji u Dvora Králo-
vé. Nemáte-li pravidlo, přijďte podpořit účastníky podél řeky Labe.

Program:

10:00 Start Neckyjády (proti bývalé hospodě Na Podháji u Dvora Králové)
11:30 Dojezd a vyhlášení výsledků (Pušův splav u loděnice ve Dvoře Králové)
12:30 Průjezd Dvorem Králové 
14:00 Cíl spanilé jízdy ve Stanovicích ve Šporkově Mlýně
Záchrana i občerstvení na Labi zajištěno.
Možnost zapůjčení lodě lze dohodnout na tel. 605 388 209.
Sponzoři: Město Dvůr Králové n.L. * MKINET * ACID-HOUSE * PRO-FOTO * Pivovar 
TAMBOR * Restaurace Šporkův Mlýn * Sport World

Domov sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem, nestátní zdravotnic-
ké a sociální zařízení pečující o lidi s roztroušenou sklerózou, středisko Oblastní 
charity Červený Kostelec, si Vás srdečně dovoluje pozvat na desáté Svatoanen-
ské zahradní slavnosti, které se budou konat 30. 7. 2011 od 13:00 hod. Výtě-

žek bude věnován na úpravnu vody, modernizaci rehabilitace a ovládání 

plošiny pro klienty. 
Slavnosti budou zahájeny ve 13 hodin mší svatou. Celebrovat ji bude nově 

zvolený biskup královéhradecký Mons. Jan Vokál. V  kostele bude pokračovat 
program pro milovníky vážné a duchovní hudby. Svou účast přislíbili manželé 
Petr a  Markéta Lutkovi, soubor instrumentální a  vokální hudby gotické, rene-
sanční a barokní pod názvem SoliDeo přijede z Děčína. Pod názvem „Správně 
vidíme jen srdcem“ budou moci posluchači slyšet recitační pořad s hudebním 
doprovodem podle Exupéryho Malého prince a na závěr nebude chybět varhan-
ní koncert se zvonkohrou v podání prof. Václava Uhlíře. Na scénu v parku určitě 
přiláká fanoušky populární pardubická kapela Ready Kirken, z Prahy zavítá tra-
diční irská a skotská hudba pod názvem Irish Dew a stejně tak kvalitní kapela 
Bezefšeho, která hraje žánr folk, swing, jazz i jiné. Zlatým hřebem, zejména pro 
fanynky populární televizní soutěže Super Star, bude určitě jeden z fi nalistů Mi-
chal Šeps. Pro děti budou připraveny projížďky na ponících, dětský koutek Žirafa, 
skákací hrad, trampolína, malování na obličej a speciálně pro děti bude laděný 
i program na nádvoří. Nebude chybět pohádka O Popelce v provedení fi lmové 
Popelky Evy Hruškové. Agentura Kamila Kouly z Olomouce zahraje Duhovou po-
hádku, s programem Kouzelný cirkus bude čarovat Karel Kašpar, alias Mistr Carlo. 
Z nedaleké České Skalice přijede zatančit dětský folklorní soubor Barunka.

Nově opravený secesní altán se stane lákadlem pro milovníky voňavé kávy. 
Ve sklípku bývalého pivovaru bude připravena ochutnávka vín českých vinařů 
s odborným výkladem o jeho pěstování. Tento den budou také otevřeny dveře 
všem, koho by zajímal život našich obyvatel v historických interiérech bývalé 
jezuitské rezidence. Pozváni jsou prodejci s dárkovým zbožím lidového charak-
teru a chráněné dílny. Bohaté občerstvení po celý den, včetně trdelníků, máme 
zajištěno. V celém areálu je bezbariérový přístup. Mediálním partnerem celé 
akce bude Český rozhlas Hradec Králové s redaktorkou a moderátorkou Ilonou 
Dvořákovou. Držitelé průkazu ZTP/P mají vstup zdarma. Ostatní návštěvníci za-
platí za vstupenku 80 Kč, děti do 14 let, studenti a důchodci 40 Kč.

Akci podpoří město Dvůr Králové nad Labem a Královéhradecký kraj. Přijďte 
se svými dětmi strávit příjemné odpoledne uprostřed léta. Každý z  rodiny si 
najde „to své“ a svou účastí pomůžete našim nemocným. 

J. H., www.domovsvatehojosefa.cz

Už jen zlehka si pamatujeme časy, kdy do větších měst čas od času zavíta-
la barevná šapitó, kolem kterých se pásli koně, sloni a hopsaly opice. V mané-
ži se producírovaly akrobatky na koních, zakopávali občas vtipní klauni a zjevo-
vali se kouzelníci a polykači mečů. Zlatým časům klasického cirkusu ale už asi 
nadobro odzvonilo. Poslední dobou se však šíří vlna tzv. nového cirkusu, kte-
rý spojuje klasické prvky cirkusu (chůze po laně, akrobacie, žonglování) a záro-
veň se inspiruje současnou hudbou, divadlem či street artem. Základem však 
stále zůstává zručnost, ladnost, napětí, vtip. Po veleúspěšné akci Cirkuff , která 
proběhla letos v červnu v Trutnově, je vidět, že i v našich končinách si nový cir-
kus našel své příznivce.

Jedna věc je obdivovat profesionály , ale pak je tady taky možnost zkusit si 
to, co oni léta trénují a dovádí k dokonalosti. A protože my také nepatříme mezi 
profesionály, ale strašně nás to baví, rozhodli jsme se uspořádat Putovní krea-
tivní cirkus Á la Bosorka. V neděli 24. července na vás v Schulzových sadech 
ve Dvoře Králové nad Labem od 13h do 21h bude čekat řada kreativních aktivit 
- žonglérský workshop, chození po slackline, výtvarná dílna, ale také divadelní 
představení pro děti i dospělé, ukázky žonglování, fi reshow a nějaké to občer-
stvení . Akce je určena lidem od 3 do 203 cm, kteří se nebojí občas upadnout či 
se trochu umazat. Kdo už něco umíte, přijďte to ukázat nebo poradit těm, co 
by to rádi taky jednou uměli. Akci pořádá Bosorka, o.s., www.bosorka-art.com 
z Janských Lázní a její spříznění kamarádi.

NECKYÁDA
9.7.2011

Letošní trasa zahajovací jízdy, která je opět zdarma, je naplánována na Mos-
tek – Zvičina – Lázně Bělohrad – Hořice. Měří zhruba 30 km a je vhodná jak pro 
začátečníky, tak i pokročilé cyklisty. Odstartování bude kolem 8:00 hod. z Most-
ku a dojezd do Hořic je plánován na pozdní odpolední hodiny. Z důvodu ka-
pacity je také nutné předem nahlásit účast, a to do 29. června 2011 na info@
podzvicinsko.cz. Další informace o  provozu krkonošských cyklobusů na-

leznete na www.krkonose.eu a www.podzvicinsko.cz.

ZAHAJOVACÍ JÍZDA CYKLOBUSŮ
2. 7. 2011

A´LA BOSORKA (putovní kreativní cirkus) 
24.7.2011, Schulzovy sady

SVATOANENSKÉ ZAHRADNÍ SLAVNOSTI
aneb slavnosti bez bariér / 30.7.2011, Domov sv. Josefa - Žireč


