
její záchranu sám, vnutí mu otec král jako doprovod jeho mladšího 
bratra. Jenže Thadeous ještě nikdy na žádné hrdinské výpravě nebyl.
Režie: D. Gordon Green, hrají: D. McBride, Z. Deschanel, N. Portman, ad. 
Sci - fi , komedie, USA 2011. Mládeži přístupno od 15 let. 

Délka fi lmu 102 minut, vstupné 64,- + 1,- Kč.

PAN POPPER A JEHO TUČŇÁCI
20.8. (sobota) 18.00 hod., 21.8. (neděle) 18.00 hod.

Pan Popper je úspěšným newyorským podnikatelem. Nakolik se mu ale daří 
v podnikání, natolik se mu nedaří v osobním životě, kde má problémy urovnat 
vztahy se svou rodinou. Jednoho dne se však stane něco, co jeho život obrátí 
úplně naruby. Přímo do obýváku mu totiž pošta doručí neočekávanou a hodně 
podivnou zásilku. Šest velkých krabic, ze kterých vyleze šest živých tučňáků. 
Režie: M. Waters, hrají: J. Carrey, C. Gugino, M. Carroll, ad.
Komedie, USA 2011. Mládeži přístupno - mluveno česky. 

Délka fi lmu 99 minut, vstupné 64,- + 1,- Kč.

MECHANIK ZABIJÁK
24.8. (středa) 20.00 hod., 25.8. (čtvrtek) 20.00 hod.

Arthur Bishop je 
„mechanik” – elitní 
zabiják s unikátním 
talentem pro čisté 
odklízení cílů. Je to 
práce, která vyža-
duje profesionální 
přesnost a absolut-
ní nestrannost… 

a Bishop je ten nejlepší. Když však zabijí jeho rádce a kamaráda Harryho, Bishop 
ztrácí jednu ze svých předností – nezaujatost - a zodpovědní budou pykat.
Režie: S. West, hrají: J. Statham, D. Sutherland, B. Foster, T. Goldwyn, ad.
Akční, thriller, USA 2011. Mládeži přístupno od 15 let. 

Délka fi lmu 93 minut, vstupné 74,- + 1,- Kč.

ŠMOULOVÉ
27.8. (sobota) 18.00 hod., 28.8. (neděle) 18.00 hod. 

Dobrodružství bájné rasy malých modrých bytostí, které se musí vypořádat 
samy se sebou a také s lidmi, zejména se zlým čarodějem, který je posedlý tím, 
aby se jich zmocnil pro své nekalé záměry.
Režie: R. Gosnell.
Animovaný, rodinný, USA a Belgie 2011. Mládeži přístupno - mluveno česky. 

Délka fi lmu 95 minut, vstupné 69,- + 1,- Kč.

PAŘBA V BANGKOKU
31.8. (středa) 20.00 hod., 1.9. (čtvrtek)20.00hod. 

Phil, Stu, Alan a 
Doug jedou do exo-
tického Thajska na 
Stuovu svatbu. Po 
nezapomenutelné 
rozlučce v Las Ve-
gas nenechá Stu nic 
náhodě a naplánuje 
zcela bezpečnou, 

poklidnou pozdní snídani. Jenže ne všechno se vždy děje tak, jak se naplánuje. 
Co se stane ve Vegas, sice může zůstat ve Vegas, ale co se stane v Bangkoku, si 
nedokážete ani představit.
Režie: T. Phillips, hrají: Z. Galifi anakis, J. Chung, B. Cooper, ad.
Komedie, USA 2011. 
Mládeži přístupno od 12 let. Délka fi lmu 102 minut, vstupné 69,- + 1,- Kč.
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X-MEN: PRVNÍ TŘÍDA
10.8. (středa) 20.00 hod., 11.8. (čtvrtek) 20.00 hod.

Děj se odehrává 
v polovině minulé-
ho století. V době, 
kdy mladý Charles 
Xavier a Erik Len-
sherr byli velmi blíz-
cí přátelé a teprve 
odkrývali své jedi-
nečné schopnosti. V 

době studené války, kdy společně s dalšími mutanty museli čelit největší hroz-
bě, jakou kdy zatím lidstvo poznalo. Proč se ale z nejlepších přátel stali nepřáte-
lé na život a na smrt? Co předcházelo okamžiku, kdy se z Charlese stal Profesor 
X a z Erika Magneto?
Režie: M. Vaughn, hrají: J. McAvoy, M. Fassbender, J. Lawrence, ad.
Akční, sci-fi , drama, USA 2011. Mládeži přístupno od 12 let. 

Délka fi lmu 131 minut, vstupné 64,- + 1,- Kč.

LIDICE
13.8. (sobota) 20.00 hod., 14.8. (neděle) 20.00 hod. 

Příběh Lidic je pří-
během obyčejných 
lidí, kteří se absurd-
ní shodou náhod 
připletli do cesty 
dějinám. Přibližuje 
osudy obyvatel Li-
dic skrz mezilidské 
vztahy, a to zejména 

lásku, která stojí na začátku celého příběhu. Jde o velkofi lm plný emocí, který 
poukazuje na to, jak zdánlivé maličkosti mohou změnit chod dějin a způsobit 
tragédii. Rok 1942 – německá propaganda úzkostlivě tají genocidu páchanou 
na civilním obyvatelstvu. Po atentátu na druhého muže třetí říše Reinharda 
Heydricha však udělá výjimku. Po vypálení malé české vesnice Lidice vše vyhlásí 
do světa. Jako záminka k vypálení obce stačí jeden milostný dopis. 
Režie: P. Nikolaev, hrají: K. Roden, Z. Fialová, R. Luknár, ad.
Drama, válečný, ČR 2011. Mládeži přístupno od 12 let. 

Délka fi lmu 126 minut, vstupné 74,- + 1,- Kč.

ČERTOVA NEVĚSTA
16.8. (úterý) 18.00 hod. 

V království, kde král jezdí jen na lovy, prosí netrpělivá královna svatou Kryšpínu 
o miminko. Když jí dojde trpělivost, obrátí se na čerta, žijícího nedaleko ve sta-
rém rozpadlém mlýně, a královně se zakrátko narodí holčička. Malá princezna 
vyrůstá po boku Štěpána, který je synem královniny komorné a časem se do 
sebe zamilují. Když vyjde najevo, že královna podepsala smlouvu s čertem a 
princezna se má stát v den svých osmnáctých narozenin Luciperovou nevěs-
tou, uspořádá král ples, kde se má princezna zasnoubit s princem z jiné země, 
a tak uniknout svému osudu.
Režie: Z. Troška, hrají: V. Šanda, E. Josefíková, S.Laurinová, ad.
Pohádka, ČR 2011. 
Mládeži přístupno. Délka fi lmu 90 minut, vstupné 69,- + 1,- Kč.

PRINC A PRUĎAS
17.8. (středa) 20.00 hod., 18.8. (čtvrtek) 20.00 hod. 

Princ Thadeous se ze všeho nejlíp umí povalovat a závidět bratrovi, 
princi Fabiousovi, jeho proslulost a sličnou dívku Belladonnu, kterou 
si přivezl z poslední výpravy, aby ji pojal za manželku. Než se svateb-
ní zvony stačí rozeznít, objeví se čaroděj Leezar, jenž se Belladonny 
zmocní a unese ji na svůj hrad. Aby žalem zlomený ženich nebyl na 

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
PAUL
23.8. (úterý) 20.00 hod. 

Graeme a Clive při-
jeli do Ameriky na 
dovolenou, během 
níž chtěli procesto-
vat všechna místa 
proslulá údajným 
výskytem UFO. Ces-
ta probíhala podle 
plánu, dokud nena-

razili na titulního hrdinu Paula, který je mimozemšťan z Oblasti 51, z nejstřeže-
nějšího místa v Americe, kde před 60 lety přistálo UFO. Byť jako všichni správní 
ufologové v existenci mimozemšťanů bezmezně věřili, Paul je poněkud zasko-
čil. Přestože vypadá jako typický „emzák“, chová se jako zastydlý puberťák, tedy 
úplně stejně jako Graeme a Clive, jen s kapkou americké suverénnosti navíc.
Režie: G. Mottola, hrají: S. Pegg, N. Frost, S. Rogen, ad.
Komedie, USA 2011. Mládeži přístupno od 12 let. 

Délka fi lmu 104 minut, vstupné 64,- + 1,- Kč.

STROM ŽIVOTA
30.8. (úterý) 20.00 hod. 

Texas, 50. léta mi-
nulého století. Jack 
O’Brien si prošel 
dětstvím plným her 
a krásné nevinnosti. 
Dospívání mu však 
přináší rozčarování 
a vztah s jeho ot-
cem, který by mu 

pomohl tímto nelehkým obdobím projít, je dosti komplikovaný. Jack je ztrace-
nou duší v moderním světě, která si klade řadu otázek a snaží se v životě zorien-
tovat. Kde je pravda? Co je věčnost? Jak vznikl život…
Režie: T. Malick, hrají: B. Pitt, S. Penn, J.Chastain, ad.
Drama, USA 2011. Mládeži přístupno od 12 let. 

Délka fi lmu 138 minut, vstupné 74,- + 1,- Kč.

VIOLONCELLOVÝ RECITÁL / ZÁŘÍ
Petra Machková – Čadová, Gottfried Greiner

SLAVNÍ MUŽI ALMY MAHLER / LISTOPAD
Andrea Kalivodová – mezzosoprán
Kristina Kasíková – klavír
Valerie Zawadská – umělecký přednes

VÁNOČNÍ KONCERT 

PĚVECKÉHO SBORU ZÁBOJ / PROSINEC
Tradiční koncert v kostele sv. Jana Křtitele

HOUSLOVÝ RECITÁL / LEDEN
Julie Svěcená – housle
Václav Mácha - klavír

TO NEJLEPŠÍ OD G. GERSHWINA 

A JINÝCH SVĚTOVÝCHSKLADATELŮ / ÚNOR
SALONNÍ ORCHESTR PETRA KOŘÍNKA

KONRNGOLD QUARTET / DUBEN
Koncert mladých umělců 

JARNÍ KONCERT PĚVECKÉHO SBORU ZÁBOJ / KVĚTEN 

DVOŘÁKŮV FESTIVAL / ČERVEN
LAUDATIO PRO ANTONÍNA DVOŘÁKA

Aleš Bárta – varhany
Václav Postránecký – umělecký přednes
Verše, příběhy a úvahy Antoine de Exupéryho, Františka Novotného, Stanislava 
Kubína a citace ze Starého zákona – Žalm 23.

KONCERTNÍ SEZÓNA 2011/2012

MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 
A HANKŮV DŮM 

VÁS ZVOU NA KRÁLOVÉDVORSKÉ HUDEBNÍ LÉTO

Sobota 6.8. KRÁLOVÉDVORSKÁ LÁVKA
Tyršovo koupaliště  Zábavné soutěžní odpoledne pro malé i velké doplní 

vystoupení kapel CREEDENC REVIVAL CZECH

Sobota 20.8.  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

od 14.00 hodin

Sobota 20.8., 15.00 hod. - závěrečný koncert festivalu
Pavel Herzog – trubka, klarina, Petr Hostinský – varhany

HUDEBNÍ LÉTO KUKS
Kostel Nejsvětější Trojice v Kuksu

Sobota 6.8.,15.00 hod.

Julie Braná – fl étna, Edita Keglerová – cembalo

3. září - Zahájení tanečních kurzů

PŘIPRAVUJEME

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 
• Pohádkový les a zábavné odpoledne pro všechny - 27. 8. / v Havlovicích, zač. 

12:00 hod.

V sobotu 7. 5. 2011 při Otevírání turistické sezony na Zvičině byl vyhlá-
šen již třetí ročník fotosoutěže Podkrkonoší. Pro letošní rok bylo vybráno 
velice široké téma „Kulturní dědictví“. Soutěžní fotografi e by měly obsa-
hovat například 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. Slavnost-
ní vyhlášení proběhne již tradičně v září na Zvičině. Podrobnosti a pravidla 
soutěže na www.podzvicinsko.cz.

FOTOSOUTĚŽ PODKRKONOŠÍ
Téma: Kulturní dědictví

POZVÁNÍ NA PROHLÍDKU KOSTELA sv. JANA KŘTITELE
7.8.-18.9. 2011

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: 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 a kromě všedních dnů do 5.8.2011 je možnost prohlídky po do-
mluvě s průvodcem J. Langfelnerem na čísle 602 561 204. Za o.s. Klíč J. Langfelner

15. září - Violoncellový recitál Petry Machkové – Čadové a Gottfrieda Greiner

22. září - Veselé paničky windsorské – Slezské divadlo Opava

24. září - SVATOVÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ
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LITERÁRNÍ A KNIHOVNICKÉ BESEDY 

Jednotlivé základní a mateřské školy mají možnost objednat si besedu na kni-
hovnické nebo literární téma na našich stránkách v rubrice Oddělení pro děti, 
případně se lze dohodnout i na vlastním tématu. 

SLAVNOST KLÍČOVÁNÍ

Tento program je připraven pro loňské prvňáčky, kteří zde prokážou znalosti 
jednotlivých písmenek a čtení. Vše probíhá zábavnou formou. Pokud děti ob-
stojí ve všech připravených zkouškách, obdrží certifi kát a svůj vlastní keramický 
klíč, kterým pak otevřou všechna tajemství knížek.

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ

V lednu 2012 proběhne slavnostní povýšení žáků 1. tříd do stavu čtenářského. 
Malí čtenáři obdrží svůj první čtenářský průkaz s platností jednoho roku a také 
malý dárek jako památku na tento den.

ŠKOLA NARUBY ANEB ANI DEN BEZ ČTENÍ 

Další ročník tohoto projektu, kdy dospěláci mají denně alespoň 20 minut číst 
svým ratolestem, pokračuje. V dětském oddělení MK Slavoj jsou k dispozici čte-
nářské deníčky, které vyplňují děti se svými rodiči. Deníčky obsahují záznamy 
společně přečtených knih, které jsou hlavním kritériem při hodnocení dětí. Nej-
větší čtenáři budou pak v červnu odměněni. 

KDE KONČÍ SVĚT 2011/2012, ČESKÝ ROK - MĚSÍC ŘÍJEN 

1. Literární soutěž tvůrčího psaní s názvem „Pojďme s podívat na měsíc říjen 
aneb vraťme se do doby vzniku československého státu a navštivme tatíčka T. 
G. Masaryka.”
2. Výtvarná část soutěže s podtextem „Posvícení v české krajině aneb jak to 
vypadá, když se sejdeme na obědě u dědy a babičky .“
Přesné požadavky na formát a popis hlavičky prací najdete na webových strán-
kách a na facebooku knihovny. 

KARKULKA NA FACEBOOKU ANEB POHÁDKY JDOU S DOBOU

Upgradujme pohádky! Dejme jim „nový kabát“! Humorná literární soutěž o 
nejlépe přepracovanou pohádku do moderní podoby s využitím terminologie 
21. století.

SMS ČTENÁŘSKÝ DENÍK ANEB BUĎME „IN“

Napiš nám do Slavoje o čem, že ta knížka je! 
Shrňte co nejvýstižněji, nejoriginálněji a nejvtipněji obsah knihy z fondu MK 
Slavoj do 1 sms a pošlete nám ji.

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU ANEB KNIHOVNA PRO CELOU RODINU 

26. 11. 2011

Prožijte ve své knihovně den plný tvořivých aktivit a výtvarných dílen. Připrave-
no je divadelní představení, ochutnávka lidových řemesel a tradic a také poví-
dání nejen o pěkných knížkách a Vánocích.

DIVADÉLKO PRO NEJMENŠÍ DĚTI

Během roku připravujeme v sálku knihovny několik divadelních představení 
ve spolupráci s panem Mgr. Ladislavem Peřinou. Navštivte úžasné a netradiční 
divadlo pro menší i větší děti.

GALERIE MĚSTSKÉ KNIHOVNY SLAVOJ

Po celou dobu školního roku fungují chodby knihovny jako výtvarná galerie. 
Můžete si zde prohlédnout nejen dílka dětí ze ZUŠ ve Dvoře Králové nad La-
bem, ale i zajímavé fotografi e regionálních autorů.

Knihovna se tradičně zapojí do jednotlivých celostátně pořádaných akcí 

jako je anketa SUK, Kniha mého srdce, soutěž Kamarádka knihovna, Noc 

s Andersenem atd.

LITERÁRNÍ ČAJOVNA KNIHOVNY SLAVOJ 

Literární čajovna knihovny Slavoj během roku nabídne několik večerů zasvěce-
ných zajímavému povídání o jednotlivých náboženstvích světa, o věcech mezi 
„nebem a zemí“, o meditaci, józe a různých způsobech hledání cesty k sobě 
samému. 

Více podrobností o těchto akcích a nabídce knihovny na rok 2011 / 2012 se 
můžete dozvědět na našich internetových stránkách www.slavoj.cz nebo na 
facebooku.

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

Milí mladí čtenáři, nakreslete nám obrázek vašeho nejoblí-
benějšího hrdiny z knihy, kterou jste si o prázdninách půjčili 
v Městské knihovně Slavoj a přečetli. Kresby můžete při-

nést do 31. srpna do dětského oddělení nebo poslat na 
adresu: Městská knihovna Slavoj, Tylova 512, Dvůr Králové 
nad Labem, 544 01. Autory nejhezčích dílek pozveme v pátek 2. září na vernisáž 
výstavy do knihovny Slavoj, kde na ně bude čekat pohádkové překvapení. 

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ“KRAJ F.A. ŠPORKA“ 
Do 31. 12. 2011, 

Městská knihovna Slavoj ve spolupráci se základní uměleckou školou, měst-
ským muzeem a gymnáziem vyhlašují k 350. výročí narození Františka Anto-
nína Šporka (9.3. 1662 – 30.3. 1738) literární soutěž - „Kraj F. A. Šporka“. Zájemci 
napište historickou prózu (povídku, novelu) z doby Františka Antonína Šporka, 
která se bude vztahovat k našemu regionu. Rozsah práce 5 – 10 stran formátu 
A4 (okraje 2,5 cm; řádkování 1,5) a zašlete ji v elektronické podobě do 31.12. 
2011 na e-mailovou adresu knihovna@slavoj.cz. Práce je nutné doplnit jménem 
a příjmením, datem narození, třídou a školou.

PŘIPRAVUJEME

Městská knihovna Slavoj připravuje v letošním školním roce pestrou šká-

lu akcí pro děti, mámy, babičky, strejdy i tetičky alias úplně pro všechny. 

Podívejte se na malé přiblížení několika z nich. 

JAZYKOVÉ KURZY V KNIHOVNĚ

Zlepšete si své jazykové znalosti v některém z kurzů pořádaných městskou 
knihovnou Slavoj. Pro předškolní děti nabízíme kurz angličtiny Playing English, 
pro dospívající studenty a dospělé pak kurzy němčiny, italštiny a francouzštiny. 
Bližší informace obdržíte přímo v knihovně, na stránkách www.slavoj.cz nebo 
na tel. čísle 499 320 157, 721 390 348. 

INTERNET PRO ZAČÁTEČNÍKY. 

Tento kurz si klade za cíl přiblížit fungování internetu hlavně seniorům, mat-
kám na MD a všem, kteří do jeho tajů zatím nepronikli. Předpokládá se otevření 
dopoledního a odpoledního kurzu, a sice v měsíci říjnu a březnu v hudebním a 
internetovém oddělení knihovny. 

AUTORSKÁ ČTENÍ A BESEDY 

SE ZAJÍMAVÝMI OSOBNOSTMI KULTURNÍHO SVĚTA

Pozvání na společně strávený podvečer v letošním roce snad přijme spisovatel-
ka Věra Řeháčková, Táňa Kubátová, Michal Viewegh, záhadolog Arnošt Vašíček, 
ilustrátorka Eva Sýkorová-Pekárková a další. 

KOLEM SVĚTA ANEB CESTOVÁNÍ NEJEN ZA ZVÍŘATY

Již tradičně se vypravíme s RNDr. Jiřím Rybářem a Ing. Tomášem Hajnyšem kaž-
dou první středu v měsíci do dalekých krajin a poslechneme si poutavé vyprá-
vění, doplněné fotografi emi z cest. Cestopisné přednášky pořádá zdarma ZOO 
Dvůr Králové nad Labem v sálku knihovny. 

DNY VÁCLAVA HANKY

V rámci oslav 220. výročí narození Václava Hanky uskuteční 15. 9. 2011 v 17 

hod. Česká společnost rukopisná v knihovně Slavoj přednášku na téma „Ru-
kopis Královédvorský a jeho hmotný průzkum“, v 18. hod zde pak dojde k slav-
nostnímu pokřtění knihy Slavoj 1881-2011. Na závěr budou slavnostně vyhláše-
ny a oceněny Osobnosti města Dvůr Králové nad Labem roku 2010. 

PŘEDNÁŠKA A VÝSTAVA K OSOBNOSTI KARLA JAROMÍRA ERBENA

3. 10. 2011

V rámci týdne knihoven nabídne MK Slavoj středním školám a 2. stupňům zá-
kladních škol přednášku a následnou diskusi na téma: Karel Jaromír Erben, kom-
plexní pohled na jeho osobnost a dílo.

ELEKTRONICKÁ ANKETA SPOKOJENOSTI ČTENÁŘŮ 

„JAK NÁS VIDÍ ČTENÁŘ …“ 

3. - 7. 10. 2011 

Elektronická anketa se budeme snažit zjistit pomocí elektronické ankety na na-
šich webových stránkách a facebooku. Děkujeme předem za Vaši účast.

PRO DĚTI ŠKOLOU POVINNÉ PŘIPRAVUJEME:

M ě s t s k á
knihovna
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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 organizací LABRYS, 
o.p.s., výstavu POODHALENÁ TAJEMSTVÍ MĚSTA. Na výstavě budou pre-
zentovány archeologické nálezy z moderního archeologického výzkumu, 
který probíhá od loňského roku v historickém centru města Dvora Králové 
nad Labem. Výzkum přináší obrovské 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

Pod taktovkou Jitky Blažkové pořádá Old Racing Club Dvůr Králové nad 
Labem v sobotu 6. srpna už desátý ročník pohodové soutěže pod názvem 
Dvorské toulky do Ratibořic aneb mezi Labem a Úpou. Lehká soutěž pro 
historická vozidla má začátek v 8:00 hod. v ZOO Dvůr Králové. Hlavně posád-
ky s dětmi ocení to, že součástí akce je i projížďka automobily mezi africká 
zvířata do areálu Safari. Tou pro automobily i soutěž začne. Pro motocykly 
je začátkem soutěže výstava v areálu ZOO. Už při výstavě budou soutěžící 
plnit drobné prvky a soutěžit ve znalostech o zvířatech. Po 12. hodině od-
jedou společně do Ratibořic. Tam v areálu zámku, za doprovodu hudby, 
shlédnou promenádu paní a pánů v dobových kostýmech a zúčastní se 
soutěže elegance hist. vozidel. Na závěr bude celá akce mezi 16.-17. hodi-
nou v Ratibořicích vyhodnocena. Výtěžek z akce bude věnován na podporu 
i chov vzácných zvířat v královédvorské zoo. Přihlášky najdete na: www.

old-racing.cz , www.vcc.cz 
Oldřich Prokop

Festival barokního divadla, opery a hudby.

Součástí festivalu jsou dále výstavy, odborné přednášky, workshopy.
Vstup do areálu není zpoplatněn! 
Děti do 10 let s doprovodem rodičů zdarma, pokud sedí rodičům na klíně.
CELODENNÍ VSTUPNÉ (mimo Galerie vín s Cigánským barokem a s ochutnáv-
kou vín): čtvrtek: 250,- pátek: 700,- sobota: 1000,- neděle: 100,-

Permanentka na čtyři dny: 1600,- Kč

Program a podrobnější informace na http://www.bohadlo.cz/stan/kuks/.

THEATRUM KUKS - FESTIVAL
25.-28.8.2011 / Kuks

Na 16. ročníku open air festivalu tvrdé hudby se představí: 

BLOOD RED THRONE, DEBUSTROL, DECAPITATED, EXODUS, KATATONIA, KRE-
ATOR, MAYHEM, MORBID ANGEL, MOTÖRHEAD, SEPTICFLESH, SEPULTURA, 
SUICIDAL TENDENCIES, THE DILLINGER ESCAPE PLAN, THE EXPLOITED, VADER  
a mnoho dalších.

Cena: 1300 - 1500 Kč v předprodeji (800 Kč pro držitele ZTP a ZTP/P).

Seznam všech kapel a další info na http://brutalassault.cz/.

BRUTAL ASSAULT - OPEN AIR FESTIVAL
11.-13.8.2011 / Jaroměř - pevnost Josefov

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

hod. Výtěžek bude věnován na úpravnu vody, modernizaci rehabilita-

ce 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 po-
kračovat program pro milovníky vážné a duchovní hudby. Svou účast přislí-
bili manželé Petr a Markéta Lutkovi, soubor instrumentální a vokální hudby 
gotické, renesanční a barokní pod názvem SoliDeo přijede z Děčína. Pod ná-
zvem „Správně vidíme jen srdcem“ budou moci posluchači slyšet recitační 
pořad s hudebním doprovodem podle Exupéryho Malého prince a na závěr 
nebude chybět varhanní koncert se zvonkohrou v podání prof. Václava Uh-
líře. Na scénu v parku určitě přiláká fanoušky populární pardubická kapela 
Ready Kirken, z Prahy zavítá tradiční 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 Su-
per Star, bude určitě jeden z fi nalistů Michal Šeps. Pro děti budou připra-
veny projížďky na ponících, dětský koutek Žirafa, skákací hrad, trampolína, 
malování na obličej a speciálně pro děti bude laděný i program na nádvo-
ří. Nebude chybět pohádka O  Popelce v  provedení fi lmové Popelky Evy 
Hruškové. Agentura Kamila Kouly z Olomouce zahraje Duhovou pohádku, 
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 čes-
kých 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 charakteru a chráněné dílny. Bohaté občerstvení po celý 
den, včetně trdelníků, máme zajištěno. V celém areálu je bezbariérový pří-
stup. Mediálním partnerem celé akce bude Český rozhlas Hradec Králové 
s  redaktorkou a  moderátorkou Ilonou Dvořákovou. Držitelé průkazu ZT-
P/P mají vstup zdarma. Ostatní návštěvníci zaplatí 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

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

S VETERÁNY NA SAFARI
6. srpna


