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NĚCO JE VE VZDUCHU
2. 6. od 18:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: dobrovolné

Představí se žáci tanečního oboru ZUŠ Hostinné v jednotlivých choreografi -

ích, které refl ektují, co vše je možné zachytit v prostoru kolem nás.

KRÁLOVÉDVORSKÁ TANČÍRNA
3. 6. od 20:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 100 Kč

Další z tanečních večerů při hudbě „míchané“ DJ Mirkem Novotným.

Divadlo v předplatném:
BENÁTKY POD SNĚHEM – Gilles Dyrek
8. 6. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 480 Kč, 460 Kč, 440 Kč

Brilantní situační komedie o pozvání na večeři a zmatení jazyků. Jedni mají 

před svatbou, druzí možná před rozchodem. Společné setkání může ale 

všechno převrátit. Uvádí Pantheon production Praha, hrají: Veronika Arich-

teva / Kristýna Janáčková, Míra Nosek, Lucie Štěpánková, Filip Cíl.

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
OČIMA ARCHITEKTA DAVIDA VÁVRY
17. 6. od 17:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 100 Kč

Architektura našeho města pohledem známého architekta Davida Vávry, 

spoluautora a komentátora českého dokumentárního cyklu Šumná města. 

Na akci srdečně zve její organizátor Nasik Kiriakovský.

Královédvorské hudební léto: DVŮRFEST
22. 6. od 8:15 a 15:45 hod., 23. 6. od 15:00 hod., nám. Václava Hanky

V rámci dvoudenního DvůrFestu se představí základní školy, mateřské školy, 

základní umělecká škola, DDM Jednička a gymnázium ze Dvora Králové. Na 

pódiu před Hankovým domem předvedou žáci škol svá vystoupení, scénky, 

divadelní představení, vystoupí pěvecké sbory, kapely, hudební a taneční 

uskupení.

XVII. ŠKOLNÍ PLES ZŠ 5. KVĚTNA
24. 6. od 20:00 hod., sál Hankova domu,

vstupné: 280 Kč sál, 250 Kč balkon, 90 Kč stání do 22:30 hod.

Tradiční ples ZŠ 5. května pro rodiče a přátele školy u příležitosti slavnostního 

šerpování žáků IX. třídy. K poslechu a tanci hraje kapela JK Band Ohnišov.

Kino Svět
MC Žirafa
Hudební léto Kuks

2 Městské muzeum
DDM Jednička

3 Knihovna Slavoj
Nenechte si ujít
Poetické okénko

4 Připomínka 80. výročí
heydrichiády ve Dvoře 
Králové nad Labem

5 Pozvánky 
na zajímavé akce 
ve městě a okolí

5–8

Svépomocná skupina pečujících
úterý 14. června od 17:00 hod.,

středisko Diakonie, nábř. Benešovo 1067

Znáte ve  svém okolí někoho, kdo se stará 

v rodině o svého blízkého nemocného trpícího demencí nebo Alzheime-

rovou chorobou? Nejčastějším příznakem onemocnění jsou problémy

s pamětí, ale i další zdravotní obtíže obvyklé ve vyšším věku. Péče o tako-

vého člověka často znamená velký nápor a zátěž pro pečující osoby, s níž 

se těžko vyrovnávají. Pomoci dlouhodobě pečujícím osobám se snaží své-

pomocná skupina, jejíž další setkání se uskuteční v úterý 14. června 2022 

od 17:00 hod. v královédvorské Diakonii. Přihlášky na tel.: 739 244 728.

ZUŠ R. A. Dvorského
náměstí T. G. Masaryka 83, Dvůr Králové n. L.; 

www.zusdk.cz, 

ředitelka: Vladimíra Matušková, DiS.,

e-mail: info@zusdk.cz, tel.: 603 186 263,

zástupkyně ředitelky: Vendula Skalová, tel.: 734 232 354,

Otevírací doba galerie Otto Gutfreunda: po–pá od 9:00 do 17:00 hod.

Výstava: DIALOG
do 17. 6., galerie Otto Gutfreunda

Výběr z prací studentů keramické dílny Jindry Vikové ze studia Jarmily Tyr-

nerové.

TŘÍDNÍ KONCERTY
2. 6. od 18:00 hod. a 10. 6. od 16:00 hod., sál školy

Třídní koncert žáků klavírní třídy Libuše Flečkové se koná ve čtvrtek 2. června. 

Třídní koncert žáků ze třídy Jany Kovářové se uskuteční v pátek 10. června.

POSTUPOVÉ ZKOUŠKY V HUDEBNÍM OBORU
6. – 10. 6., V tomto týdnu se nekoná výuka v hudebním oboru.

ABSOLVENTI HUDEBNÍHO OBORU
6. a 9. 6. od 18:00 hod., sál Špýcharu městského muzea

16. 6. od 18:00 hod., sál školy

V  měsíci červnu se uskuteční tři koncerty absolventů hudebního oboru, 

na kterých budou slavnostně předány absolventské listy.

NOC KOSTELŮ
10. 6., 17:30 hod., kostel Českobratrské církve evangelické

Představí se žáci tanečního oboru s několika choreografi emi Lubomíra 

Kábrta, od  18:00 hod., žáci hudebního oboru nabídnou nejen sólová 

vystoupení na fl étnu, akordeon, kytaru a violoncello, ale zahraje i fl étnový 

soubor Flauti Dolci, žesťový soubor Plechband, saxofonový soubor a fl ét-

nové trio. Literárně dramatický obor pod vedením Venduly Skalové uvede 

představení s názvem Dva tovaryši od Lumíra Kubátka. Během celé akce 

budou v prostorách kostela vystaveny práce žáků výtvarného oboru.

ABSOLVENTI LITERÁRNĚ DRAMATICKÉHO OBORU
15. 6., 18:00 hod., sál školy

Žáci literárně dramatického oboru Ladislava Peřiny zahrají představení 

s názvem Maturita. Poté jim budou slavnostně předány absolventské listy.

KONCERT ŽÁKŮ PŘÍPRAVNÉ HUDEBNÍ VÝCHOVY
20. 6. od 16:00 hod., sál školy

Vystoupení nejmladších žáků školy pod vedením Lenky Jiranové.

ABSOLVENTI VÝTVARNÉHO OBORU
20. 6., 17:00 hod., zahrada školy a galerie Otto Gutfreunda

Slavnostní předávání absolventských listů žákům výtvarného oboru 

v zahradě školy spojené se zahájením výstavy jejich prací ve školní galerii.

DVŮRFEST
23. 6. od 15:00 do 19:00 hod., nám. Václava Hanky

Čtvrteční program Dvůrfestu patří ZUŠce. Celý odpolední program zahájí 

rocková kapela Silmaril, následovat bude divadelní představení literárně 

dramatického oboru, nebudou chybět hudební a taneční vystoupení žáků 

a těšit se můžeme i na taneční vystoupení našich kurzistů. Program zakončí 

pěvecký sbor Carpe diem společně s kapelou Hsong. Srdečně zveme.
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Kino Svět www.kino-svet.cz, e-mail: kino.svet@tiscali.cz,

tel.: kancelář 499 318 351, pokladna 499 318 357 MC Žirafa
MC Žirafa

náměstí T. G. Masaryka 59 

(vchod OŽP),

e-mail: info@mc-zirafa.cz,

www.mc-zirafa.cz,

Fb: mc-zirafa, tel.: 773 292 033

Milí rodiče, milé děti, měsíc červen zahájíme 

oslavou Dne dětí v Schulzových sadech. Tato 

akce proběhne ve spolupráci s Oblastní charitou 

Dvůr Králové a bude plná zábavy dětem přímo 

na míru. V červnu se v MC uskuteční také poví-

dání o zelených potravinách. Potkat nás můžete 

i na Dni sociálních a souvisejících služeb, kde 

vám přiblížíme naši činnost a nabídku služeb. 

Pravidelný program bude pokračovat po celé 

léto tak, jak jste zvyklí. Volná herna i kroužky 

tedy budou otevřené i v době letních prázdnin. 

Aktuální informace se dozvíte na našem Face-

booku a webu. Těšíme se na vás!

VOLNÁ HERNA MC ŽIRAFA
vstupné: 50 Kč

pondělí, pátek 9:00–12:00 hod.

úterý 16:00–18:00 hod.

čtvrtek 9:00–12:00 a 16:00–18:00 hod.

HRÁTKY S ANGLIČTINOU
každé pondělí, 15:00–15:45 hod., cena: 50 Kč

Kroužek angličtiny pro děti od 3 do 6 let. Sezná-

mení s cizím jazykem bude probíhat pod vede-

ním Barbory Janečkové hravou formou písniček, 

básniček a pohybových aktivit. Kapacita: 7 dětí. 

Přihlášení přes rezervační systém (odkaz na  Fb 

i na webu).

ŽIRAFKY VE ŠKOLCE – HLÍDÁNÍ 
DĚTÍ S PESTRÝM PROGRAMEM
každou středu 9:00–11:00 hod.

Školka nanečisto pod vedením dvou laskavých 

učitelek z MŠ Barbory Kolářové a Marie Krétové.

Cena: 100–150 Kč dle délky hlídání. Kapacita: 

10 dětí. Přihlášení přes rezervační systém (odkaz 

na Fb i na webu).

RYTMÍČEK
každé pondělí a středu 16:00–17:00 hod.

Nový kroužek pro děti (cca 2–4 roky) s doprovo-

dem. Cvičení formou hry a zábavy, kladný vztah 

k pohybu, nové zážitky a kamarádi pod vedením 

lektorky Nikoly Kuhnové. Kapacita: 7 dětí.

DEN DĚTÍ SE ŽIRAFKOU
středa 1. 6. od 9:00 hod., park Schulzovy sady

Zábavné dopoledne plné her a soutěží. Možnost 

jízdy na poníkovi, malování na obličej či zaplé-

tání copánků. Vstupné dobrovolné.

POVÍDÁNÍ O ZELENÝCH 
POTRAVINÁCH + VOLNÁ HERNA
pondělí 6. 6. od 9:30 hod.

Osobní cesta maminky dvou dětí o účincích zele-

ných potravin na kůži a atopický ekzém. Součástí 

bude i ochutnávka produktů. Všech přednášek 

a seminářů, které jsou pořádány v MC Žirafa, se 

můžete zúčastnit se svými dětmi. Volná herna 

bude otevřena jako každé pondělí do 12:00 hod.

DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
úterý 7. 6., 13:00–17:00 hod., nám. T. G. M.

Přijďte se blíže seznámit s naší činností a služ-

bami, které pro vás a vaše děti nabízíme. S dětmi 

si tu můžete pohrát, zasoutěžit nebo něco hez-

kého vyrobit.

červen 2022

1.–2. 19:00 ŽHÁŘKA, (15), thriller, USA, titulky 94 min. 130 Kč

3.–5. 16:30 ZAKLETÁ JESKYNĚ, pohádka, ČR/SR/Maďarsko 98 min. 140 Kč

4.–5. 19:00 PÁNSKÝ KLUB, (12), komedie, ČR 89 min. 130 Kč

7. 19:00 PLNÁ 6, dokument, ČR, ART 80 min. 100 Kč

8. 14:00
Promítání nejen pro seniory:

ATLAS PTÁKŮ, (12), drama, ČR/SR/Slovinsko
90 min. 60 Kč

8.–9. 19:00 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2, komedie, ČR 95 min. 140 Kč

11.–12. 17:30
JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA

(12), dobrodružný/akční, USA, dabing
147 min. 140 Kč

14. 19:00 MÁRA JDE DO NEBE, (12), dokument, ČR 80 min. 100 Kč

15.–16. 19:00
TOP GUN: MAVERICK

(12), akční/drama, USA, 15. 6. dabing, 16. 6. titulky
131 min. 140 Kč

18.–19. 16:30 RAKEŤÁK, animovaný, USA, dabing 105 min. 130 Kč

18.–19. 19:00 KDYBY RADŠI HOŘELO, komedie/drama, ČR 90 min. 120 Kč

21. 19:00 NEZANECHAT STOPY, (12), drama, Polsko, titulky, ART 160 min. 100 Kč

23. 19:00 TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT, (12), komedie/akční, ČR 110 min. 120 Kč

24. 19:00 VYŠEHRAD: FYLM, (15), komedie, ČR 103 min. 120 Kč

25.–26. 16:30 NÁMĚSÍČNÍCI, animovaný, Německo/Rakousko, dabing 85 min. 120 Kč

25.–26. 19:00 PREZIDENTKA, (12), komedie/romantický, ČR 97 min. 140 Kč

28. 19:00
MUŽI NA POKRAJI NERVOVÉHO ZHROUCENÍ

(12), komedie, Francie, titulky, ART
97 min. 120 Kč

29. 21:30
Letní kino před divadlem:

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2, pohádka, ČR
100 min. 100 Kč

30. 19:00 TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT, (12), komedie/akční, ČR 110 min. 120 Kč

Více informací o  programu kina Svět včetně upoutávek na jednotlivé fi lmy a možnosti rezervace

vstupenek najdete na webu www.kino-svet.cz.

Zveme na Hudební léto Kuks
PKF – Prague Philharmonia zahájí ve Dvoře Králové nad Labem festival 
Hudební léto Kuks 2022
25. 6. od 18:00 hod., kostel Církve československé husitské ve Dvoře Králové nad Labem

Zahajovací koncert 13. ročníku mezinárodního festivalu Hudební léto Kuks se uskuteční v  sobotu

25. června 2022 v 18:00 v kostele Církve československé husitské ve Dvoře Králové nad Labem. 

Špičkový český orchestr PKF – Prague Philharmonia (založený Jiřím Bělohlávkem) na tomto koncertu 

zahraje symfonie Wolfganga Amadea Mozarta a Josepha Haydna, které doplní dílo Jiřího Antonína 

Bendy, u něhož si letos připomínáme 300. výročí od narození. Dirigentem koncertu bude Jan Fišer.

Koncert bude patřit významným klasicistním skladatelům. Na úvod bude oživen odkaz Jiřího Anto-

nína Bendy, českého skladatele působícího v  Berlíně, u  něhož letos uplyne 300 let od  narození. 

Z jeho pera je Sinfonia z opery Vesnický trh. Na tuto skladbu naváže hudebně i tematicky Symfonie 

č. 83 g moll „Slepice“ od Josepha Haydna. Večer završí Symfonie č. 41 C dur „Jupiter“ KV 551 Wolfganga 

Amadea Mozarta, která je jeho poslední symfonií a zároveň vrcholem jeho symfonické tvorby. 

Festival pořádá Královédvorský chrámový sbor, z. s., spolu se správou hospitálu Kuks a fi nančně jej 

podpořilo Ministerstvo kultury, Státní fond kultury, Královéhradecký kraj a město Dvůr Králové nad 

Labem. Rezervace vstupenek je možná prostřednictvím mailu rezervace@hudebniletokuks.cz. Další 

koncerty festivalu se uskuteční tradičně v kostele Nejsvětější Trojice v Kuksu, a to 9. a 23. července

a 6. a 20. srpna 2022. Více informací naleznete na www.hudebniletokuks.cz.

MgA. Vít Havlíček, Ph.D.

Královédvorský chrámový sbor, z. s.
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Městské muzeum
Sladkovského 530, Dvůr Králové nad Labem,

e-mail: info@muzeumdk.cz,

tel.: 499 623 800, 499 318 325, www.muzeumdk.cz.

Otevírací doba muzea:

Hlavní budova: 

úterý–neděle: 9:00–12:00, 13:00–17:00 hod.

Expozice textilního tisku:

úterý–pátek: 9:00–12:00, 13:00–17:00 hod., víkend: 13:00–17:00 hod.

Výstavní sál na Staré radnici: úterý–pátek: 9:00–12:00, 13:00–16:00 hod.

víkendy: 13:00–16:00 hod.

Výstava: KRÁLOVÉDVORŠTÍ VČELAŘI
do 5. 6., výstavní sál Špýcharu, vstupné: 50 Kč, 30 Kč

Zveme na výstavu pořádanou ke 130. výročí založení královédvorského vče-

lařského spolku. Připomeneme si jeho historii i činnost v nedávné minulosti 

a  v  současnosti. K  vidění budou nejen výrobky z  včelího vosku, včelařské 

vybavení, historické i moderní úly, ale i živé včely v proskleném úle.

Výstava: MODROTISK I JINAK
do 5. 6., výstavní sál ve Staré radnici, vstupné: 50 Kč, 30 Kč

Výstava spojuje krásu modrotisku s originální tvorbou místních výtvarníků. 

Modrotisk se řadí mezi nejstarší textilní techniky zdobení, přitom je však 

stále nadčasový a  trendy, což dokazují vystavená díla královédvorských 

designerů.

Výstava: MARIE KLUST – ŽIVÁ MINULOST
17. 6. – 14. 8., výstavní sál ve Staré radnici, vstupné: 50 Kč, 30 Kč

Účelem výstavy je apelovat na podstatné lidské hodnoty, recyklaci materi-

álů, využití a zachování přírodních darů a důležitost historie a víry.

Autorka, která je královédvorskou rodačkou od roku 1981 žijící v Dánsku, sní 

o světě naplněném city, láskou, blízkostí, respektem a silným společenstvím. 

Kromě vizuální formy chce zapojit všechny smysly a vystavenými předměty 

dát návštěvníkům možnost zapojení čichu a hmatu, což může zesílit asoci-

ace. Prostřednictvím obrazů vyjadřuje své zážitky, zachycuje velikost přírody 

a její barevné škály měnící se světlem a ročními obdobími tak rychle, že to 

mnoho lidí v našem uspěchaném světě pro nedostatek času téměř nevnímá.

Výstava: TURISMUS NA KRÁLOVÉDVORSKU
24. 6. – 31. 8., výstavní sál ve Špýcharu, vstupné: 50 Kč, 30 Kč

Společně s  výstavou nahlédneme do  počátku turismu na  Královédvor-

sku a přitom načerpáme zajímavé tipy na výlety po okolí, jak pro pěší, tak 

cyklisty. Výstava nabídne bohatou fotogalerii, pestrou ukázku turistického 

vybavení a suvenýrů. Unikátem výstavy, kromě dobového značení, je také 

panoramatická mapa od malíře Józy Mikše, která znázorňuje pohled ze Zvi-

činy. Děti ocení interaktivní koutek plný zábavy a poznání.

Přednáška PhDr. Vojtěcha Kyncla, Ph.D.:
CO ZPŮSOBIL ATENTÁT NA REINHARDA HEYDRICHA
2. 6., 17:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, vstupné: 30 Kč

Doba druhého stanného práva po  atentátu na  Reinharda Heydricha se 

nesmazatelně vryla do  české národní paměti. Přednáška představí toto 

intenzivní období otevřeného teroru nacistického režimu v nových souvis-

lostech a na základě neznámých pramenů, které byly donedávna nepovšim-

nuty v českých i zahraničních archivech. Na několika příkladech z východ-

ních a středních Čech můžeme představit odvahu i bezmoc zatčených obětí 

v  mezních životních situacích, krutost a  zákeřnost pachatelů i  poválečné 

vyrovnání s minulostí.

Přednášku prosloví PhDr. Vojtěch Kyncl, Ph.D., který v  současnosti působí 

v Historickém ústavu Akademie věd ČR a vyučuje též na několika fakultách 

Univerzity Karlovy. Badatelsky se zaměřuje na dějiny nacismu, 2. sv. válku 

i na poválečné dopady nacistické doby. Za svoji práci získal řadu ocenění.

Přednáška Mgr. Pavlíny Špatenkové:
NEBYLO JIM SOUZENO ŽÍT
7. 6., 17:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, vstupné: 30 Kč

Nástup Reinharda Heydricha do  funkce zastupujícího říšského protektora 

v  září roku 1941 znamenal velkou ránu pro český protinacistický odboj. 

Reinhard Heydrich začal systematicky likvidovat české elity – vojáky, sokoly, 

skauty, vysokoškolsky vzdělané lidi. Popravami po  vyhlášení 1. stanného 

práva si nevědomky podepsal ortel smrti. Výsadky Anthropoid, Silver A a Sil-

ver B se připravovaly na své úkoly v protektorátu. Likvidací více než tisíce 

sokolských činovníků proti sobě postavil celé sokolské hnutí.

Paravýsadky tak našly po  svém seskoku do  protektorátu mnoho 

odhodlaných ochotných podporovatelů, kteří přes hrozbu ztráty života 

svého i svých blízkých pomáhaly a nezradily. Také v našem regionu se našla 

řada odvážných lidí, kteří za svoje působení v odboji zaplatili životem.

Nebylo jim souzeno žít: o osudech královédvorských občanů, kterým nebyl 

lhostejný osud vlasti, pohovoří Pavlína Špatenková.

Cyklus přednášek na téma historie textilního průmyslu:
PTEJTE SE, CO VÁS ZAJÍMÁ NA SOUČASNÉ JUTĚ – 
Ing. Jiří Hlavatý
8. 6., 17:00 hod., Expozice textilního tisku, vstupné: 30 Kč

Čtvrtý díl z cyklu přednášek věnovaných textilu a textilnímu průmyslu nám 

představí současnost největší textilní továrny v Čechách, kterou je JUTA, a. s.

Ředitel Ing. Jiří Hlavatý nepřednese tradiční přednášku, tento díl našeho cyklu 

proběhne jako diskuse s mottem: „Ptejte se, co vás zajímá o současné Jutě “.

DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ
12. 6., 13:00–17:00 hod., Expozice textilního tisku, vstupné: 50 Kč, 25 Kč

V  Expozici textilního tisku svou dílnu otevře Milan Bartoš, který návštěv-

níkům předvede výrobu dřevěných tiskařských forem. V  rámci DOA bude 

možné si dřevěnými formami potisknout donesené textilie. Doporučujeme 

přinést si s sebou např. bílé tričko, plátěnou tašku apod.

Křest knihy: HISTORICKÝ ATLAS MĚST ČESKÉ REPUBLIKY
30. 6. od 17:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, vstupné: zdarma

„Historický atlas měst České republiky“ je českou národní řadou evrop-

ského projektu historických atlasů měst, který koordinuje Institut für ver-

gleichende Städtegeschichte v  německém Münsteru. Čtyřiatřicátý svazek 

je věnován Dvoru Králové nad Labem, poslednímu z  východočeských 

věnných měst, jež dosud svůj historický atlas nemělo. V atlasu najdete 

historicko-urbanisticky zaměřené studie s černobílými vyobrazeními od

17./18. století po  současnost, jeho jádro tvoří reprodukce starých map 

i  množství map rekonstrukčních. Nechybí ani letecké snímky města od

30. let 19. století anebo aktuální územní plán. Křest proběhne za  přítom-

nosti autorů, kteří se na vzniku atlasu podíleli. 

DDM Jednička
Dům dětí a mládeže Jednička, Spojených národů 1620, 

bližší informace v DDM Jednička na tel.: 499 320 353.

Mgr. Iveta Hanušová: 775 320 353, info@ddmdvurkralove.cz

Sylvie Černotová, DiS.: 775 320 373, sylvie.cernotova@ddmdvurkralove.cz

Mgr. Alena Hušková: 735 752 836, alena.huskova@ddmdvurkralove.cz

Bc. Vladimír Jiřička: 775 621 550, vladimir.jiricka@ddmdvurkralove.cz

Mgr. Veronika Málková: 774 320 361, veronika.malkova@ddmdvurkralove.cz

Mgr. Tereza Dobiášová: 778 486 663, tereza.dobiasova@ddmdvurkralove.cz

POHÁDKOVÉ PUTOVÁNÍ
4. 6., start od 9:00 do 11:00 hod., startovné: 30 Kč

XX. ročník turistického pochodu vás i tentokrát provede hezkými lesy nad 

Podhartí. Čekají vás pohádkové postavy s drobnými úkoly, za jejichž splnění 

získáte razítko. Na trase nebude chybět občerstvení, v cíli získá každý účast-

ník diplom. Bude tu také připraven oheň, proto si s sebou můžete přinést 

buřty na opékání. Těšíme se na děti i rodiče s dětmi! Za deštivého počasí se 

akce nekoná. Startovné 30 Kč, bližší informace a přihlášky u Vladimíra Jiřičky.

PRIMA ZÁVĚR S JEDNIČKOU
5. 6. od 14:30 hod.

Zveme všechny příchozí, maminky, tatínky, babičky, dědečky i kamarády 

na Prima závěr s Jedničkou. Navštivte DDM Jedničku a podívejte se, co se 

děti za celý rok v Jedničce naučily. Přijďte posedět, pobavit se a vyzkou-

šet si zajímavé věci, které děti na kroužku dělají. Těšit se můžete na taneční

i hudební vystoupení, ukázku RC modelů či železničních modelů. Nebudou 

chybět ani deskové hry a trocha techniky. Drobné občerstvení bude zajiš-

těno kroužkem Veselá Vařečka. Bližší informace u Aleny Huškové.

SPORTOVNÍ HRY PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY
8. 6., 8:30–12:00 hod., atletický stadion pod Hankovým domem

Sportovně-zábavní dopoledne pro děti z mateřských školek připravil DDM 

Jednička ve spolupráci s městem Dvůr Králové nad Labem, technickými 

službami, SPOŠ a Gymnáziem Dvůr Králové nad Labem. Pro děti budou při-

praveny tradiční i méně známé sportovní disciplíny. Sportujte a bavte se

s námi! Bližší informace u Sylvie Černotové.

Připravujeme na červenec a srpen:
Příměstské a pobytové letní tábory.
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Letní kino
Letní kino na kolečkách v parku Schulzovy sady:
VYŠEHRAD FYLM
úterý 7. 6. od 21:50 hod., altán v parku Schulzovy sady, vstupné: 130 Kč

Letní kino na kolečkách zve na promítání české komedie Vyšehrad Fylm. 

Občerstvení zajištěno, v případě nepřízně počasí se promítání nekoná.

Koupaliště Lanžov
POSEZENÍ S COUNTRY KAPELOU WOSTRUHA
sobota 4. 6. od 18:00 hod., koupaliště Lanžov, vstupné: 50 Kč

Zveme na koncert královédvorské country legendy Wostruha na koupališti 

v nedalekém Lanžově.

LANŽOVSKÁ OSMA
sobota 11. 6. od 12:00 hod., koupaliště Lanžov

Soutěž v požárním útoku neupravených PS-8. Více informací na webu

www.hasici.lanzov.cz.

OPEN PARTY
sobota 11. 6. od 20:00 hod., koupaliště Lanžov, vstupné: 70 Kč

Open party na lanžovském koupališti s DJ Andreasem Karadžosem. Občer-

stvení zajištěno.

SUMMER PARTY
sobota 25. 6. od 20:00 hod., koupaliště Lanžov, vstupné: 100 Kč

Letní party na koupališti. Zahrají DJ Pavel Ferbas a DJ Pedro. Občerstvení 

zajištěno.

Letní slavnosti Horní Brusnice
sobota 2. 7. od 13:00 hod., Horní Brusnice

Zveme do  nedaleké Horní Brusnice na  tradiční letní slavnosti. Těšit se 

můžete na vystoupení Hudebního spolku Dalibor, Artrosa – Mužoreti, dět-

ský program Vosa jede, taneční vystoupení Siderea Praha nebo koncert 

hudební skupiny Netřesk z Jablonce nad Nisou. Večerní program zakončí 

ohňová show Ilusias. Chybět nebude ani doprovodný program v podobě 

malování na obličej, rytířský stan Legendy Aurea se školou šermu a výsta-

vou zbraní, prohlídka kostela a  další. Celodenním programem provede 

Marcela Robková.

Poetické okénko
Světlo na konci tunelu
Na člověka někdy padne skepse

z toho, co se děje kolem něj,

šíří se v něm jako z rány sepse,

výsledkem je dlouhá beznaděj

A z té potom čiší bezvýchodnost,

tytam jsou dny, plné radosti,

před deštěm se schovám třeba pod 

most,

ne ovšem před lidskou blbostí

Ještě ale pořád vím, kam patřím,

že si lehnu, jak si ustelu,

tak dál čekám, kdy konečně spatřím

světla svit na konci tunelu

Už ho vidím, z trablí jsem se vyvlík,

jeho zář má sílu palebnou,

to světlo v mém tunelu je rychlík,

za chvíli mám všechno za sebou

. . .

Fuj, to byl sen, vyčistím si hlavu,

sám to skončit mě fakt neláká,

nejdřív si udělám silnou kávu,

pak do sebe kopnu panáka                                     

© Jaroslav Kratěna

Městská knihovna
Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové n. L.,

Tylova 512; www.slavoj.cz,

e-mail: knihovna@slavoj.cz,

tel.: 499 318 320-322, 721 390 348, 606 531 153

Beseda Barbory Klinovské:
CIZINCI MEZI NÁMI – MÝTY A FAKTA O MIGRACI
6. 6. od 17:00 hod., sálek knihovny, vstupné: dobrovolné

Kolik cizinců přichází ročně do ČR? Jsou to tisíce, desetitisíce či statisíce? 

Jsou zátěží pro českou společnost? A jak je to vzhledem k situaci na Ukra-

jině? Dezinformace, informace, zdroje. Nejen o tom, kde je možné ověři-

telné zprávy najít, bude diskutovat odbornice Organizace pro pomoc 

uprchlíkům. Koná se v sálku knihovny.

KRÁLOVÉDVORSKÉ KNIHOMRNĚ
8. 6. od 10:00 hod., sálek knihovny, vstupné: zdarma

Program pro rodiče s  dětmi do  6 let v  rámci celorepublikového projektu 

S knížkou do života – Bookstart. Tentokrát si s Knihovníčkem budeme poví-

dat o zvířátkách ze zoo.

Bára Vodochodská Machková:
MINIKURZ SEBEOBRANY PRO ŽENY
8. 6., 17:00–19:00 hod., sálek knihovny, kurzovné: 500 Kč

V kurzu se naučíte úplné základy sebeobrany. Dozvíte se, jak se vyhnout 

konfl iktu, jak si bránit svoje hranice nebo jak se zachovat v konfl iktní situaci. 

Přihlášky na e-mailu: machkova@moderni-sebeobrana.cz.

ŠKOLA NARUBY ANEB ANI DEN BEZ ČTENÍ
13.–24. 6., rezervace v oddělení pro děti a na tel.: 499 318 321

Vyhlášení nejlepších čtenářů a  posluchačů ve  školním roce 2021/22. Děti, 

které do knihovny přinesou pečlivě vedené čtenářské deníčky rozdané při 

pasování prvňáčků, obdrží publikaci autorky Kláry Smolíkové Dubánek vyda-

nou v rámci projektu Knížka pro prvňáčka. Knihovna má pro děti připraveno 

200 výtisků. Rezervace termínů telefonicky nebo osobně v oddělení pro děti.

Uzávěrka výtvarné soutěže:
ČERNOBÍLÉ OBRÁZKY NA TÉMA SVĚT BOŽENY 
NĚMCOVÉ
15. 6., obrázky posílejte na e-mail: knihovna@slavoj.cz

Jednadvacátého ledna uplynulo 160 let od úmrtí spisovatelky Boženy Něm-

cové. Připomeňme si spisovatelku, jejíž jméno máme spojené s pohádkami, 

pověstmi i povídkami. Podívejme se do míst, kde strávila svůj život. Černo-

bílé obrázky ztvárněné jakoukoliv technikou zasílejte na adresu knihovny 

nebo na e-mail knihovna@slavoj.cz. Nejpovedenější obrázky formátu A3, 

A4 budou ohodnoceny věcnými cenami a vybrané otištěny ve sborníku 

vydaném na podzim roku 2022.

Pohádkoterapie: ČUPRDĚDA
17. 6. od 13:30 hod., sálek knihovny, vstupné: zdarma

Čuprděda je dědeček, jak má být. Pro svá vnoučata, která k němu přijela na 

prázdniny, si připravil cestu kolem celého světa. Pojďte s nimi utíkat před 

stádem bizonů nebo se jen tak brouzdat po mořském pobřeží. Program je 

určen pro děti od 7 let. 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ U ŘEHOLNÍCH SESTER 
KONGREGACE MATKY BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
sobota 18. 6.,14:00–16:00 hod., Štefánikova 952

Řeholní sestry Kongregace Matky Božího milosrdenství zvou veřejnost na 

den otevřených dveří, který se koná u příležitosti 25 let působení kongre-

gace ve Dvoře Králové nad Labem, a to v sobotu 18. června od 14:00 do 

16:00 hod. v sídle řeholních sester ve Štefánikově ulici čp. 952 (pod Safari 

Parkem Dvůr Králové).

Den otevřených dveří
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