
1www.dvurkralove.cz

Kino Svět
Městská knihovna
MC Žirafa

2 Královská věnná 
města
Co se chystá v zoo?

3 Pokračuje seriál 
o stromech 
Hudební léto Kuks

4 Reportáže 
z prázdninových 
akcí

5 Pozvánky na
kulturní akce
nejen ve městě

6–8

Vydává město Dvůr Králové nad Labem  |  Přehled kulturních a sportovních akcí – příloha NKR 

2015
září

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

ZAHÁJENÍ KURZŮ TANCE
6. 9. od 14:00 hod., sál Hankova domu
Kurzy vedou taneční mistři Tomáš a Kateřina Chmelovi.

CVIČENÍ PRO ŽENY, 7. 9. od 19:00 hod., sál Hankova domu
17:30 – powerjoga, 19:00 – aerobic, cvičení vede Dáša Hloušková.

MARILYN OLIVIER
9. 9. od 19:00 hod., Krčma Starý pivovar, vstupné: 150 Kč
Skvělá bluesová a soulová černošská zpěvačka, praneteř legendárního kyta-
risty Muddyho Waterse, která je momentálně na  svém evropském turné 
a zazpívá i ve Dvoře Králové nad Labem.

426. koncert KPH
SEDLÁČKOVO KVARTETO
15. 9. od 19:30 hod., sál Hankova domu, vstupné 130 Kč
Zahajovacím koncertem 48. sezony Kruhu přátel hudby je koncert mladých 
umělců. Představí se mladé kvarteto ve složení Michal Sedláček – housle, Jiří 
Maceček – housle, Vít Kubík – viola, Karel Chudý – violoncello.

DEN KRÁLOVNY ŽOFIE, 
19. 9. od 10:00 hod., náměstí T. G. Masaryka
Městská historická slavnost u příležitosti 745. výročí od první písemné zmínky 
o městě a 615. výročí ustanovení Dvora Králové nad Labem věnným městem. 

ŠKAREDÁ STŘEDA ANEb TETA Z HALIFAXU
22. 9. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné 380 Kč, 360 Kč
Trochu zběsilá komedie o absurdnostech dnešního života. Účinkují herci Stu-
dia Ypsilon: Martin Dejdar, Jana Synková, Jiří Lábus, Oldřich Navrátil a další.

DO bLÁTA A ZASE ZPĚT
23. 9. od 9:00  a 10:30 hod., sál Hankova domu, vstupné 50 Kč
Dětský příběh o šikaně s dobrým koncem. Uvádí Činoherák Ústí nad Labem. 
Představení pro I. stupeň ZŠ.

AMUNDSEN CONTRA SCOTT
25. 9. od 8:30  a 10:30 hod., sál Hankova domu, vstupné 50 Kč
Příběh námořníka a polárníka Roberta Scotta a jeho soka polárního bada-
tele Roalda Amundsena, kteří se vydali na  cestu za  svým životním snem, 
dobytím jižního pólu. Divadlo Drak Hradec Králové. Představení pro VIII. 
a IX. ročníky ZŠ a studenty středních škol.

ÚČA MUSÍ PRYČ – hra v předplatném
30. 9. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné 310 Kč, 290 Kč
Lutz Hübner – Michal Kotrouš – Thomas Zielinski.
Dynamická německá komedie – evropský hit posledních let – se dotýká 
problému, který znají všichni rodiče, totiž základní školy. Hrají herci Divadla 
Verze: David Prachař, Jana Janěková ml., Kateřina Winterová, Linda Rybová, 
Igor Chmela, Petra Špalková.

DEN SENIORŮ, 1. 10. od 16:00 hod., sál Hankova domu, vstupné 30 Kč
Co s načatým večerem aneb to bývaly hity... Účinkují Marie Hanzelková a Jiří 
Škvára. Vstupenky v prodeji v kavárně Hankova domu od 10. září 2015. 

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.

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 tex-
tilnímu průmyslu na Královédvorsku. Návštěvníci mají možnost podívat se 
do rytecké dílny, poznají technologické postupy textilního tisku, dozvědí se 
o historii textilních továren ve Dvoře Králové nad Labem i to, jaké jsou sou-
časné textilní továrny. Poslední místnost nové expozice nese název „Tak jde 
čas“. Je věnovaná historii města ve 20. století. Na předmětech denní potřeby, 
jako jsou skleničky, 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 před-
mětů pocházejících ze sbírek městského muzea, doplněných o předměty ze 
soukromých sbírek, ale také ze zápůjčky z Muzea textilu v České Skalici.

ZUŠ R. A. Dvorského
náměstí TGM 83, Dvůr Králové n. L; 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.

SETKÁNÍ NA NEbÍČKU
4. 9. od 17:00 hod. a  5. 9. od 11:30 hod., sál Hankova domu
V rámci oslav 125. výročí gymnázia ve Dvoře Králové nad Labem vystoupí 
žáci literárně dramatického oboru a hudební uskupení Crazy Band na aka-
demii gymnázia v  komponovaném divadelním představení s  názvem 
„SETKÁNÍ NA NEBÍČKU“ inspirované životem našeho rodáka R. A. Dvorského.

VERNISÁŽ
10. 9. od 18:00 hod., sál školy
Vernisáž výstavy s  názvem „Stopy Vladimíra Preclíka“. Slovem provede 
Ladislav Peřina a zahrají učitelé školy. Výstava v galerii školy O. Gutfreunda 
potrvá od 11. 9. do 9. 10. 2015.

MAŽORETKY ANAbEL
5. 9. v 13:30, 14:30 a 15:00 hodin, Hajnice
19. 9. v odpoledních hodinách, Vlčkovice v Podkrkonoší
V září vystoupí mažoretky Anabel u příležitosti výročí sborů dobrovolných 
hasičů v Hajnici a Vlčkovicích v Podkrkonoší.
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Kino Svět www.kino-svet.cz nebo tel.: 499 320 403 
e-mail: kino.svet@tiscali.cz

1. 20:00 CESTA VZHŮRU, dokumentární, sportovní, ČR, ART 100 min. 100 Kč

2.–3. 20:00 bLÁZNIVÁ DOVOLENÁ, (15), dobrodružný, USA, titulky 96 min. 110 Kč

5.–6. 17:30 UUUPS! NOE ZDRHNUL..., animovaný, SRN, dabing 86 min. 100 Kč

5.–6. 20:00 HITMAN: AGENT 47, (15), akční thriller, USA, titulky 96 min. 110 Kč

8. 19:00 RYTMUS – SÍDLISKOVý SEN, dokumentární, ČR/SR, ART 90 min. 120 Kč

9.–10. 20:00 PAŘÍŽSKÁ bLbKA, (12), komedie, FR, titulky 82 min. 100 Kč

12.–13. 20:00 GANGSTER KA, (12), krimi, thriller, ČR 90 min. 130 Kč

15. 20:00 KDYŽ ZVÍŘATA SNÍ, (15), horor, mysteriózní, DK, titulky, ART 84 min. 90 Kč

16.–17. 19:00 TERMINÁTOR GENISYS (ve st 3D), (12), akční/sci-fi, USA, tit. 126 min. 2D: 100 Kč 
3D: 130 Kč

19.–20. 17:30 FANTASTICKÁ ČTYŘKA, (12), akční/sci-fi, USA, dabing 94 min. 110 Kč

19.–20. 20:00 SINISTER 2, (15), horor, USA, titulky 97 min. 110 Kč

22. 19:00 IRACIONÁLNÍ MUŽ, (15), mysteriózní, Fr., titulky, ART 96 min. 110 Kč

23.–24. 19:00 WE ARE YOUR FRIENDS, (12), hudební, romantický, USA, tit. 93 min. 110 Kč

26.–27. 19:00 NENASYTNÁ TIFFANY, (15), hororová komedie, ČR 80 min. 90 Kč

29. 19:00 SLOW WEST, (15), thriller, western, VB, NZ, titulky, ART 84 min. 80 Kč

30. 19:00 EVEREST, (15), dobrodružný, USA, titulky 121 min. 120 Kč

Program Kina Svět na měsíc září 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

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  17. 9., 10:00–12:00 hod., vstup: 30 Kč
Tradiční žirafčina poradna s Mgr. Janou Bartoňo-
vou, tentokrát na téma „Dítě a kroužky“.

ŠKOLKA NANEČISTO
od  11. 9. každý pátek 9:00–12.00 hod.
Příprava dítek pod odborným vedením pro 
snadnější vstup do mateřské školy.

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

V ZÁŘÍ SVĚTLUŠKY ZÁŘÍ 
1. 9. – 30. 9.
Projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška je založený na solida-
ritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodnou darovat nevidomým trochu světla. 
Navštivte naši knihovnu a  podpořte děti a  dospělé s  těžkým zrakovým 
postižením zakoupením alespoň jednoho ze sbírkových předmětů, které 
jsou k dispozici v oddělení pro dospělé. 

KDE KONČÍ SVĚT – JAK JE TO S KRÁLEM? 
1. 9. – 31. 12.
V roce 2016 si připomeneme 700 let od narození „Otce vlasti“, krále českého 
a císaře Svaté říše římské, Karla IV. Literární a výtvarná soutěž na téma „Jak 
je to s králem?“ je určena pro žáky základních a středních škol. Podrobnější 
informace jsou k dispozici v oddělení pro děti nebo na webových stránkách 
knihovny.

SLAVNOST KLÍČOVÁNÍ 
14. 9. – 2. 10. od 18 hodin
Zábavný program pro žáky 2. tříd královédvorských základních škol. Na děti 
zde opět čeká zloduch Nečterád, kterého pomocí svých čtenářských doved-
ností budou muset přemoci. Rezervace a bližší informace v dětském oddělení 
knihovny nebo na telefonním čísle: 499 320 157.

ZÁJEZD DO  DIGITÁLNÍHO PLANETÁRIA V  HRADCI 
KRÁLOVÉ
16. 9., 11:45 hod.
Exkurze je určena prioritně pro studenty Virtuální univerzity třetího věku. 
Nabízíme pouze několik volných míst. Cena 200 Kč zahrnuje dopravu i vstup 
do planetária. Více informací a rezervace na tel. 721 390 348.

ODbOJ V DObĚ PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA –  
Paradesantní výsadek SILVER A Antonín burdych 
22. 9. od 18 hod., sál knihovny, vstupné: 30 Kč
Za ukrytí štvance během heydrichiády, parašutisty Jiřího Potůčka, telegra-
fisty skupiny Silver A, byla fašisty vyvražděna celá jeho rodina. Přeživší Anto-
nín Burdych ale i po letech říká: „Některým skutečnostem dodnes nevěřím!“ 
Je s podivem, že se vesnice Bohdašín i Končiny poblíž Rtyně v Podkrkonoší 
nestaly druhými Lidicemi nebo Ležáky. Jejich obyvatelé totiž napomáhali 
atentátníkům! Beseda se koná v sálku knihovny.

RUSKO-UKRAJINSKÉ VZTAHY – MýTY A SKUTEČNOST
Dr. Milan Syruček, 23. 9. od 18 hodin, sál knihovny, vstupné: 30 Kč
Milan Syruček pobýval v obou zemích celkem šedesát let, hovoří jak rusky, 
tak ukrajinsky. Jako historik se zajímal o to, z jakých historických pramenů 
vyvěrá současná krize, jaké mohou být její důsledky nejen pro obě země, ale 
také pro Evropu, a zvláště pak pro nás. Ve své knize „Je třeba se bát Ruska?“ 
se přednášející zabývá touto problematikou velmi detailně. Přednáška se 
koná v sálku knihovny.

Pohádkoterapie – LEGENDA O SVATÉM VÁCLAVU
25. 9. od 13:30 hodin, sál knihovny
Svatováclavská tradice je téměř stejně tak stará jako český stát – více než 
tisíc let. Povězme si proto něco o životě a skutcích, které kníže Václav vyko-
nal. Pořad je určen pro děti od 7 let a koná se v sálku knihovny.

PŘIHLÁŠKY NA KURZ INTERNETU, 14. 9. – 2. 10.
Internet pro začátečníky bude probíhat od 6. 10. do 29. 10. Svým přístupem 
je vhodný zejména pro seniory. Celkem absolvují účastníci osm dvouhodi-
nových lekcí. Kurz bude probíhat po 4 týdny vždy v úterý a ve středu od 9:00 
do 11:00 hodin. Počet míst je omezen. Rezervace probíhá přímo proti platbě 
v hudebním oddělení. Kurzovné činí 200 Kč. Uzávěrka přihlášek je 25. září.

PŘIHLÁŠKY NA JAZYKOVý KURZ ITALŠTINY, do 15. 9.
Ve školním roce 2015/2016 nabízíme zájemcům kurz italštiny pro začáteč-
níky. Přihlášky přijímáme osobně v oddělení pro dospělé nebo e-mailem na 
knihovna@slavoj.cz. Kurz bude otevřen pouze v případě naplnění minimální 
kapacity (8–10 osob).
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Koncert s premiérou 
skladby Lukáše Hurníka
Již posedmé v řadě se v našem městě uskuteční koncert s premiérou skladby 
významného soudobého hudebního skladatele. Letošním autorem, který 
napsal a věnoval kompozici Královédvorskému chrámovému sboru, je Lukáš 
Hurník. Text jeho skladby Litanie ke sv. Janu Křtiteli se přímo váže k místu, 
kde poprvé zazní, tedy ke královédvorskému kostelu sv. Jana Křtitele.
Lukáš Hurník je synem proslulého skladatele, klavíristy a hudebního popu-
larizátora Ilji Hurníka, který již Královédvorskému chrámovému sboru napsal 
v  roce 2011 skladbu Severská ukolébavka a  při jejím provedení ve  Dvoře 
Králové byl přítomen. Lukáš Hurník, který bude rovněž přítomen provedení 
své skladby v našem městě, je autorem děl orchestrálních, komorních i sbo-
rových. Je také činný jako hudební publicista, moderátor a  zejména jako 
ředitel Českého rozhlasu 3 – Vltava.
Kromě Hurníkovy kompozice zazní na  koncertu díla J. N. Hummela, 
D. Bortňanského či J. Rheinbergera. Královédvorský chrámový sbor na var-
hany doprovodí Přemysl Kšica. Tento absolvent pražské AMU a Hochschule 
für Musik ve  Stuttgartu je nyní varhaníkem v  kostele sv. Mikuláše v  Praze 
a věnuje se i koncertní činnosti – spolupracoval např. s dirigentem Sergem 
Baudo, sopranistkou Janou Jonášovou či sólistou Vídeňské státní opery 
Adamem Plachetkou.
Koncert se koná v  neděli 20. září 2015 od  16:00 hod. v  královédvorském 
kostele sv. Jana Křtitele. Koncert podpořilo město Dvůr Králové nad Labem 
a koná se pod záštitou starosty, Ing. Jana Jarolíma.

MgA. Vít Havlíček

Chtěli bychom vás srdečně pozvat na slavnostní setkání, které připravu-
jeme 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 předpokládat, 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 propojeni, 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

Prázdniny končí, ale v ZOO Dvůr 
Králové letní sezona stále běží. 
Čeká zde na  vás více než dva 
tisíce afrických zvířat, jedinečné 
lví safari, kde můžete projíždět 
přímo mezi smečkou lvů, nový 
druh vzácných primátů drilů 
černolících, expozice jedovatá 
Afrika, ale také ochutnávky afric-
kých vín, piva i specialit. Termíny 
všech akcí v  ZOO Dvůr Králové naleznete na  webových stránkách www.
zoodk.cz v sekci „Před návštěvou“. Těšíme se na vás!

SVĚTOVý DEN NOSOROŽCŮ A ROZLOUČENÍ S ELIŠKOU
Srdečně vás zveme na světový den nosorožců, který proběhne 20. září. Roz-
loučíme se při té příležitosti s  Eliškou, samičkou nosorožce dvourohého, 
která se přestěhuje do národního parku Mkomazi v Tanzanii. Tam už na ni 
čekají nosorožci Jamie, Jabu a  Deborah, které naše zoo do  Mkomazi pře-
vezla v roce 2009, a také nosorožčí holky Hilla a Tunu, které se naší Deborah 
narodily pod africkým nebem v letech 2011 a 2014. Podpořit Eliščin návrat 
do země jejích předků může každý zasláním jakékoliv částky na konto 
Wildlife, 264350610/0300, ze kterého bude její cesta financována. Více na 
www.zoodk.cz v sekci „Pomáháme zvířatům“.

PŘEDNÁŠKA O AUSTRÁLII
Dále si nenechte ujít další díl z  cyklu přednášek Cestování kolem světa 
(nejen za zvířaty), které pořádá ZOO Dvůr Králové v galerii Tengenenge. Ten-
tokrát se podíváme do Austrálie a bude to dne 2. září v 18 hodin. Kontinen-
tem protinožců vás provede RNDr. Dana Holečková. Vstup na přednášky je 
zdarma přes recepci hotelu Safari po 17:30 hod.

POZOROVÁNÍ SLUNCE A NOČNÍ ObLOHY
Ani v září nás neopustí odborníci z Hvězdárny v Úpici. Téměř každé úterý či 
pátek s nimi budete moci pozorovat slunce a noční oblohu. Jejich stanoviště 
je před Pavilonem Africká savana při pozorování slunce a před vstupem na 
Večerní safari při pozorování noční oblohy. 

Text a foto: Simona Jiřičková, ZOO Dvůr Králové

ZOO Dvůr Králové v září připravuje

Husův sbor ve Dvoře Králové 
nad Labem oslaví 90 let

13:30-16:30 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v Sociálně terapeutické dílně SLUNEČNICE

čtvrtek 24. září 2015

SLUNEČNICE
KLUBKO

Adresa: nám. T. G. Masaryka 40
vstup je v zadní části domu, od ulice J. A. Komenského

Akci pořádá: Farní charita Dvůr Králové n. L., www.dk.charita.cz

Přijďte s námi oslavit

17:00 -18:30
PŘEDNÁŠKA O ADOPCI NA DÁLKU
- dozvíte se zajímavosti o projektu, životě a kultuře v Indii

v Centru pro rodinu KLUBKO

www.cestovatel.cz

Královská věnná města
Hradec Králové
SLAVNOSTI KRÁLOVNY ELIŠKY / 4.–5. 9.
(www.slavnostikralovnyelisky.cz)
22. ROČNÍK CZECH INTERNATIONAL AIR FEST – CIAF / 5.–6. 9.
(www.airshow.cz)

Jaroměř
TANFEST / 11.–13. 9. (www.jaromer-josefov.cz)
ŠPITÁL ART / 12.–13. 9. (www.pevnostjosefov.cz/?event=spital-art-2015)

Trutnov 
TRUTNOVSKý JARMARK / 26. 9. (www.uffo.cz)
SUNDÁNÍ DRAKA / 26. 9. (www.trutnovmestodraka.cz)

Chrudim
CHRUDIMSKÉ ObŽÍNKY / 4.–6. 9. (www.chrudimdnes.cz)

Nový bydžov 
FESTIVAL DECHOVýCH ORCHESTRŮ FIŠERŮV bYDŽOV / 4.–5. 9.
(www.novybydzov.cz)
NOVObYDŽOVSKý TRPASLÍK/ 6. 9. (www. novobydzovskytrpaslik.cz)

Vysoké Mýto
MĚSTSKÉ SLAVNOSTI / 4.–5. 9. (www.vysoke-myto.cz)

Polička
MIME FEST 2015 / 14.–20. 9. / (www.mimefest.cz)
SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI NA SVOJANOVĚ / 26.–27. 9.
(www.svojanov.cz)

Mělník
MĚLNICKÉ VINObRANÍ / 18.–20. 9. (www.vinobranimelnik.cz)
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Dalším dílem pokračuje seriál o stromech, soutěžte o ceny
Připravili jsme další díl seriálu o stromech, ve kterém 
se inspirujeme Keltským stromovým kalendářem. 
Vzhledem k  omezenému prostoru NKR je celý text  
s vítěznými fotografiemi zveřejněn v nezkrácené verzi 
na stránkách www.mudk.cz.

Měsíc září je zasvěcen těmto stromům: 
• borovice (25. 8. – 3. 9.) – již byla soutěžena  

v minulém čísle
• vrba (4.–13. 9.)
• lípa (14.–22. 9.) 
• olše (23. 9.)
• líska (24. 9. – 2. 10.)

Vrba (4.–13. 9.)
Vrba je melancholicky půso-
bící medonosnou dřevinou 
vykvétající brzy z  jara. Má 
nezaměnitelnou siluetu 
s  větvemi sklánějícími se 
k  vodě, aby zachytila světlo, 
které se odráží na  hladině. 
Listy a  mladé výhonky 
slouží v  některých oblas-
tech jako potrava pro doby-
tek. Ohebné a  různobarevné proutí se používá 
v košíkářství. Pro snadné zakořeňování poléha-
vých větví a keřovitý vzrůst se uplatňuje při sta-
bilizaci břehů u vodních toků. Odnepaměti byla 
uctívaným stromem. Pod vrbami často sedá-
vali umělci a  kněží různých náboženství. Tvrdí 
se, že mocný duch vrby, spjatý s  mocí Měsíce 
a  vody, dokáže člověka ochránit před zlými 
vlivy. Vrba byla našim předkům známá jako 
strom s  léčivými vlastnostmi. Zejména její kůra 
bývala osvědčeným prostředkem proti horeč-
kám, vnitřním zánětům, otokům a revmatickým 
potížím.
Typická charakteristika lidí narozených ve  zna-
mení vrby: sebevědomí, rozmarní, vnímaví.

Lípa (14.–22. 9.)
Lípa je strom náročný 
na  kvalitu půdy, dostatek 
světla, tepla a  vzdušné vlh-
kosti. Má-li tyto podmínky, 
odvděčí se krásným hed-
vábným, lesklým, měkkým 
dřevem, ze kterého se vyrábí 
hudební nástroje a  nábytek. 
Včelaři je oblíbena v době květu, kdy poskytuje 

množství kvalitního světlého nektaru. Již naše 
předky udivovala svojí mohutností a dlouhově-
kostí. Lípa byla považována za ochranný strom 
rodin – odtud snad pochází zvyk při narození 
prvního dítěte vysadit na zahradě tuto dřevinu. 
Říkalo se, že lípy chrání před zlými duchy a nikdy 
do nich neuhodí blesk. 
Typická charakteristika lidí narozených ve  zna-
mení lípy: zasnění, trpěliví, oblíbení.

Olše (23. 9.)
Olše je strom s  nevelkými 
okrouhlými listy bez špičky, 
připomínajícími obrácené 
srdíčko. Plodem jsou šištice. 
Je krajinotvornou dřevinou 
vyžadující vlhké prostředí. 
Často se vysazuje kolem 
potoků, kde zpevňuje břehy. 
Velmi dobře snáší znečištění 
ovzduší, proto je často umísťována do  okolí 
průmyslových areálů. V kořenových hlízkách žijí 
v  symbióze bakterie, které jsou schopny vázat 
vzdušný dusík a obohacovat jeho sloučeninami 
půdu. V minulosti se olšové dřevo využívalo při 
stavbách nejrůznějších vodních děl, jako jsou 
mosty, jezy, a splavy. Věděli jste, že olše byla Lesy 
ČR vyhlášena dřevinou roku 2015? 
Typická charakteristika lidí narozených ve  zna-
mení olše: vzdělaní, tolerantní, diskrétní.

Líska (24. 9. – 2. 10.)
Líska se v  České republice 
vyskytuje od  nížin po  pod-
horské oblasti. Podle keltské 
tradice je stromem moud-
rosti, inspirace a  poezie – 
proto se objevuje v  mnoha 
starých bájích a  pověstech. 
Olej z lisování oříšků, se krom 
potravinářství, používá v kosmetice a malířství. 
Lískové dřevo nalézá využití v  řezbářství, truh-
lářství a košíkářství, dříve se z mladých lískových 
větví zhotovovaly lyžařské hole. Z  dřevěného 
uhlí lísky se vyrábí kreslicí uhly.
Typická charakteristika lidí narozených ve  zna-
mení lísky: laskaví, trpěliví, výjimeční.

Soutěžní úkol na měsíc září:
Najděte v  našem městě vrbu, olši, lípu nebo 
lísku, strom vyfoťte a fotografii zašlete e-mailem 

na  adresu noviny@mudk.cz nebo v  papírové 
podobě doneste do  městského informačního 
střediska (náměstí T. G. Masaryka 2) do 20. září 
2015. K fotografii připište i místo (např. adresu 
nebo GPS souřadnice), na  kterém strom roste. 
Pokud se ke  stromu váže nějaký zajímavý pří-
běh, případně víte, kdy a  kým byl strom vysa-
zen, můžete to také připsat. Autoři nejhezčích 
fotografií budou odměněni knihou „Minulost 
a současnost Dvora Králové nad Labem“, kterou 
poskytlo město Dvůr Králové nad Labem.
Výherci z minulého měsíce:
• Radomír Roup – více než 100 let starý smrk 

v ulici Spojených národů (1);
• Michal Jíra – jilm u střední školy informatiky 

a služeb (2);
• Radovan Kremlička – cypřiš v ul. Slunečná (3);
• Roman Nosek – topol na Hrubých lukách (4); 
• Petra Brožová – modřín v ulici Sadová (5);
• Patrik Adámek – borovice v Erbenově ulici (6). 
Vítězům byly USB flash disky zaslány poštou.

Tip na  výlet: Navštivte lázeňský park v  obci 
Velichovky.

Ing. Dušan Sedláček, místostarosta

V  sobotu 22. srpna byl závěrečným koncertem 
v  kostele Nejsvětější Trojice v  Kuksu ukončen 
6. ročník mezinárodního hudebního festivalu 
„Hudební léto Kuks“. Vystoupil na  něm náš 
světově proslulý houslový virtuos Ivan Ženatý 
a důstojně tak uzavřel další ročník festivalového 
projektu Víta Havlíčka (ředitele a  dramaturga), 
který již šest let výrazně obohacuje kulturní 
život našeho regionu. Děje se tak pravidelně 
v  období letních prázdnin, což paradoxně při-
spívá k velké návštěvnosti této akce (kostel bývá 
pravidelně doslova přeplněný), a to nejen z řad 
občanů našeho města a okolí, ale i z řad turistů 
a zájemců doslova z celé země. Nezřídka se tak 
v auditoriu setkáme i s významnými osobnostmi, 
např. s  šéfdirigentem České filharmonie Jiřím 
Bělohlávkem. Hlavním „lákadlem“ festivalu je 
však pochopitelně jeho výrazná dramaturgie. 

Již zahajovací koncert 27. června v tomto směru 
mnohé napověděl. Vystoupil na něm za dopro-
vodu varhaníka Přemysla Kšici sólista Vídeňské 
státní opery a  host Metropolitní opery v  New 
Yorku, basbarytonista Adam Plachetka, naše 
současná největší mužská pěvecká „hvězda“. 
Hned následující koncert byl doslova „lahůdkou“, 
především pro znalce a  příznivce proslulého 
souboru Collegium 1704 v čele s Václavem Luk-
sem, který kromě jiného doprovodil i  polskou 
sopranistku Natalii Rubiś. Protagonisty dalšího 
koncertu byli první trumpetista České filharmo-
nie Jaroslav Halíř a  varhaník Pavel Černý. Oba 
svým strhujícím výkonem doslova fascinovali 
publikum kukského kostela. Na  předposled-
ním festivalovém koncertu 8. srpna vystoupilo 
světově proslulé Škampovo kvarteto, tentokrát 
výhradně s  klasicistním repertoárem. Poslední, 

pátý koncert festivalu pak uzavřel již zmíněný 
Ivan Ženatý za  do♪provodu varhaníka a  klaví-
risty Jaroslava Tůmy, kteří kromě jiného uvedli 
i novodobou premiéru Duet pro housle a kladív-
kový klavír Jakuba Jana Ryby. Toto repertoárové 
číslo konvenuje s  další zajímavou dramaturgic-
kou linií festivalu, a sice na jedné straně uvádění 
neprávem zapomenutých děl hudební minulosti 
a na straně druhé světových premiér děl součas-
ných autorů, která nějakým způsobem vycházejí 
z genia loci špitálu v Kuksu (letos dílo Otomara 
Kvěcha, v  minulosti např. Emila Viklického či 
Ivana Kurze).
Nezbývá tedy než popřát Vítu Havlíčkovi 
a celému festivalu Hudební léto Kuks mnoho dal-
ších úspěšných ročníků, které udrží jeho vysokou 
úroveň a prestiž, což 6. ročník naplnil dokonale.  

PhDr. Petr Mádle

Ohlédnutí za festivalem Hudební léto Kuks

Vítězné fotografie z předcházejícího kola. 
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Když celníci pomáhají
„Koukej, jak je ten pejsek 
šikovnej, všechno vyčuchá! 
A  celníci mají neprůstřelný 
vesty, abys věděl, a  hledají 
drogy a zatajený zvířata!“ Děti 
jsou plné očekávání, tohle 
je akce, na  jakou se nezapo-
míná. 
Ve  středu 12. srpna 2015 při-
jely do  Léčebny zrakových 
vad Dvůr Králové nad Labem 
tři auta celní správy a spolu s celníky i tři vycvičení psi. Koho si vlastně vět-
šina z nás představí, když se řekne celník? My v léčebně už to víme. Historky 
a předváděné akce jsme s napětím sledovali i my dospělí. Bylo až dojemné 
pozorovat úžasnou souhru pejsků a  jejich páníčků. Děti pusy nezavřely, 
měly mnoho otázek... A celníci trpělivě odpovídali, vysvětlovali, předváděli...  
Obrázky, které nadšené děti na  základě této návštěvy nakreslily, poputují 
na Generální ředitelství cel v Praze, kde z nich bude uspořádána výstava.
Pobyt v  Léčebně zrakových vad ve  Dvoře Králové nad Labem může být 
pro malé děti hodně náročný – aby bylo léčení účinné, trvá obvykle 6 až 7 
týdnů. Proto se snažíme, aby děti měly ve volném čase dost rozptýlení, a tak 
neměly čas na stýskání. Když před rokem nabídli příslušníci Celní správy ČR 
„oční škole“ jakousi formu patronátu, tak jsme v léčebně samozřejmě rádi 
souhlasili. Tehdy jsme ani netušili, jak taková spolupráce může vypadat.
Při oslavách 10. výročí založení skupin Mobilního dohledu dokonce celníci 
vzali děti do Miletína, kde jim předvedli téměř celou škálu svých činností, 
od hledání drog, peněz a cigaret až po chytání „zločinců“. Děti si mohly pro-
hlédnout auta používaná ke kontrole, pustit sirénu, podívat se, co se děje 
třeba na dálnici. Navíc dostaly pohoštění a odvezly si i plno dárečků. Prostě 
úžasné odpoledne plné nevšedních zážitků. Po zbytek turnusu si děti často 
hrály na  celníky a  většina kluků by chtěla být celníkem nebo psovodem. 
Jistě i doma s rodiči při prohlížení fotek vše znovu prožívaly.  
Patronát celní správy však nezahrnuje jen darovaný čas. Zaměstnanci už 
mezi sebou vybrali přes 32  000 korun, které věnovali léčebně. A  tak už 
v  léčebně přibylo malé pískoviště a  trampolína, uvažuje se o  zakoupení 
notebooku a  několika tabletů, které by děti se speciálním programem 
používaly nejen pro podporu léčby, ale i pro komunikaci se svými blízkými.
Vedení léčebny si této spolupráce velmi cení a za sebe i děti vzkazujeme 
zaměstnancům Celní správy velké a srdečné: Děkujeme!

Zaměstnanci Léčebny zrakových vad Dvůr Králové nad Labem

Činnost královédvor-
ského Sokola se nezasta-
vila ani o  prázdninách, 
pouze se zaměřila jiným 
směrem než během 
školního roku.
Začátkem prázdnin se 
zúčastnilo pět zástupců 
naší jednoty pietních 
aktů v  Malých Svatoňovicích, Bohdašíně a  Končinách, aby si společně 
s padesátkou účastníků připomněli pohnuté chvíle heydrichiády v našem 
kraji a především její sokolské oběti.
Desítka členů oddílu skoků na  trampolíně se vypravila na  týdenní pobyt 
v bunkru Na Holém v Orlických horách. Pět chlapců a dvě děvčata si spolu 
se svými vedoucími vyzkoušeli, jaké je obývat bunkr, který patřil k hranič-
nímu opevnění.
Sedmnáct brigádníků se podílelo na stavbě a přípravě sokolského tábora 
Ježkov. Všechny až překvapilo, jak rychle byla celá výstavba hotová, když 
se tolik rukou zapojilo do práce. Za prázdniny tábor obývalo kolem dvou 
stovek táborníků ve čtyřech táborových bězích.
Naše jednota připravila čtrnáctidenní tábor, kterého se zúčastnilo šedesát 
dětí a patnáct dospělých. V letošním roce na téma Hvězdná brána. Tábor se 
velmi vydařil a děti i dospělí si jej velmi užili.
Osm sokolíků se pak začátkem srpna vypravilo do  rakouských Alp, aby 
se zúčastnilo tábora sokolské župy Švýcarské společně s  malými sokoly 
z  Německa, Švýcarska a  Rakouska. Je to každoroční odměna České obce 
sokolské vítězným závodníkům republikového přeboru ve sportovní vše-
strannosti.
Závěr srpna patří každoročně sportovnímu soustředění, kde se věnovalo 
více než třicet děvčat a chlapců všeobecné sportovní přípravě na atletické 
a gymnastické soutěže.
Poslední srpnovou sobotu proběhne brigáda na úklid sokolovny a už je tu 
září a s ním start do nového cvičebního roku. Před sokoly je mnoho závodů 
a soutěží, do kterých jim přejeme hodně zdaru!

Mgr. Pavlína Špatenková, vzdělavatelka TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Sokolové o prázdninách nezaháleli

Tambor Neckyáda přilákala k Labi 
stovky diváků i přes úmorné počasí
V  neděli 5. července se 
v  rámci tradiční akce 
na Labi od přehrady Les 
Království až po  lodě-
nici ve  Dvoře Králové 
svezly nejen vyzdobené 
lodě. I  přes vysoké již 
dopolední teploty čekali 
všude podél Labe diváci, 
aby zhlédli letošní soutěžní plavidla Tambor Neckyády. A nebyli zklamaní. 
„Letos jela skutečně technicky i  konstrukčně vydařená plavidla, mile nás 
překvapila a  potěšila i  účast mladých školáků, kteří si přijeli zkusit, co to 
znamená nejen si postavit či ozdobit loď, ale také zaujmout diváky tak, aby 
právě jim dali svůj hlas v soutěži o nejlepší plavidlo,” shrnul odvahu posádek 
jeden z organizátorů Jan Holan.
Právě hlavní ceny Tambor Neckyády zřejmě vedly ke skutečně náročným 
konstrukcím plavidel – hasiči nezapomněli na  sirénu ani funkční hadici, 
PETkový model egyptské lodi spotřeboval kolem 1500 plastových lahví 
a mašinka si před splavem pěkně zakouřila a dala tak najevo, že není jen 
prázdnou schránkou. „Soutěžící by neměli zapomenout, že soutěžit na nec-
kyádě je i o atmosféře, kterou posádka na lodi vytvoří,“ dodal Jan Holan. 
Mezi čtyřmi vítěznými plavidly byly nakonec skutečně mizivé rozdíly 
v  počtu nasbíraných bodů od  hlasujících diváků. Ceny v  podobě zapůj-
čení auta na  víkend, sudu piva Tambor či speciálního neckyádového 
dortu se dostaly však na všechny soutěžící lodě. Posádky si je zasloužily už 
jen za odvahu pustit se v  tomto horku na dvouhodinovou pouť po Labi. 
A motivováni byli také diváci – tři ze sponzorských cen včetně grilu dostali 
vylosovaní hlasující. Po  dojezdu plavidel pokračovala na  loděnici zábava 
s živou hudbou a možností zajezdit si na paddleboardech. Již nyní plánují 
organizátoři novinky na další rok, které by měly hlavně divákům v loděnici 
zkrátit čekání na plavidla i vyhlašování výsledků. 

Ing. Kateřina Sekyrková, www.kralovedvorsko.cz

Oslavy 125. výročí gymnázia
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Srdečně Vás zveme na veřejnou vernisáž 

výstavy malířů Jana Škody 
a Marcely Tlučhořové Škodové 

 

v pátek 4. 9. od 15 hodin v Domově důchodců  
Dvůr Králové nad Labem, Roháčova 2968 

 

Výstava se koná pod záštitou starosty Dvora Králové nad Labem Ing. Jana Jarolíma. 

Dnes 91 letý Jan Škoda rodák z Přibyslavi pracoval v kreslírně firmy Tiba ve Dvoře 
Králové nad Labem od jejího vzniku po válce jako raportér a později jako vedoucí 
desinatury, až do svého odchodu do důchodu v roce 1986. Od mládí maloval jako 
samouk sobě i druhým pro radost hlavně přírodu, krajinomalbu.  

 Dcera Marcela Tlučhořová Škodová, po SPŠT v Brně pracovala v atelieru ve firmách 
Tiba a Kolora jako raportér a návrhář. Krajinomalbou olejem se zabývá 10 let.  

Oba vystavují poprvé. 
Výstavu můžete navštívit do konce října 2015 od 10,00 do 18,00 h. 

 

 

Kettu, Katja. Porodní bába. Praha: Argo, 2015.
Je pozdní léto roku 1944 a v oblasti Pečenga na severu 
Finska probíhá laponská válka. Nemanželská dcera ze 
šamanské rodiny, odmalička odsunutá na  okraj spo-
lečnosti, vykonává důležité povolání porodní báby. Její 
život, to jsou cesty v  nočním mrazu, pach dezinfekce 
a krev. Všechno se však změní, když potká nacistického 
důstojníka Johannese, který se „na ni podívá, jak se ještě 
nikdy nikdo nedíval“, a  bezhlavě se do  sebe zamilují. 
Hrdinka pak z vlastní vůle následuje německé šiky do vojenských a vězeň-
ských táborů, kde pomáhá jako polní zdravotní sestra. Zatímco dříve však 
děti vítala do světa, zde se z ní stává anděl smrti a nakonec i ji semelou nemi-
losrdná kola dějin.
Příběh je ojedinělým ztvárněním palčivé a rozporuplné kapitoly v dějinách 
Finska, z níž dodnes některé rodiny nesou cejch. Kniha získala v roce 2012 
významnou Runebergovu cenu, byla přeložena do  více než deseti jazyků 
a na její motivy se natáčí i film. Porodní bába není kniha, kterou čtete, je to 
kniha, kterou do posledního dechu prožíváte...

Štíplová Ljuba, Poborák Jiří, Ladislav Karel, Lamkovi, Němeček Jaro-
slav. Tajemné příběhy čtyřlístku (1997) 13., Nakladatelství Čtyřlístek:  
2014.
Velká kniha příběhů Čtyřlístků z  roku 1997. Třináctá 
souborná kniha se tentokrát jmenuje Tajemné příběhy 
Čtyřlístku a  jak už název říká, setkáte se v ní s příběhy 
opravdu neobyčejnými. Tak například málokdo z  vás 
slyšel o tajemných tvorečcích Čivižnících, o nezvyklém 
způsobu, jak dosáhnout mistrovství v  krasobruslení, 
nebo o  podzemí starého opatství, ve  kterém ubozí 
zakuklenci dolují zlato, o setkání s pověstným Bludným 
Holanďanem, vodníkem nebo čerty...

Mgr.  Marta Staníková, MěK Slavoj  

Městská knihovna Slavoj 
představuje knihy
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           Městská knihovna SLAVOJ 
      ve Dvoře Králové nad Labem 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. 9. od 18.00 hodin 
Koná se v sálku knihovny 

 
 

Vstupné 30,- Kč 
 

Dr. Milan Syruček 
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Ochutnávka moravských vín za přítomnosti vinařů

Aula SŠIS (budova průmyslovky) nábř. J. Wolkera

Goldšmídovi
Vinotéka

19. září

v11hodin

Ochutnávka burčáku zdarma
Cimbálová muzika po celý den
Pečené sele a občerstvení

KRÁLOVÉDVORSKÉ
VINAŘSKÉ
SLAVNOSTI


