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

435. koncert KPH: 
DVOŘÁKŮV FESTIVAL 2016, SMETANOVO TRIO 
2. 6. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 120 Kč
Jiří Vodička – housle, Jan Páleníček – violoncello, Jitka Čechová – klavír. 
Na programu Robert Schumann, Johannes Brahms a Antonín Dvořák.

Renato Giordano a Rodolfo Sonego: VÍM, ŽE VÍŠ, ŽE VÍM...
3. 6. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 400 Kč, 380 Kč, 360 Kč 
Hořkosladká komedie o tom, jak si udržet živé manželství. V hlavních rolích 
Simona Stašová a Michal Dlouhý.

COOL FEST
9.–11. 6., Hankův dům, gymnázium, náměstí Václava Hanky
Studentský festival divadla, hudby a tance pořádá Mezinárodní konzervatoř 
Praha pod záštitou ministra kultury Mgr. Daniela Hermana.

Hra v předplatném: ČESKÁ KUCHAŘKA
15. 6. od 19:00, sál Hankova domu, vstupné: 310 Kč, 290 Kč, 270 Kč
Divadelní hra o osudech autorky největšího českého bestselleru všech dob 
– Domácí kuchařky Magdaleny Dobromily Rettigové. Víme, co se odehrá-
valo na jejím kuchyňském i psacím stole, co se ale dělo v její duši? Účinkují 
herci Městského divadla Kladno.

VÝSTAVA MODELŮ – papírových, plastových, lodních, 
železničních, RC modelů a dalších
17. 6.,  9:00–17:00 hod., 18. 6., 9:00–17:00 hod., sál Hankova domu, 
vstupné: 30 Kč, 10 Kč

NA CESTĚ
22. 6. od 18:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: dobrovolné
Taneční vystoupení žáků ZUŠ Hostinné.

Královédvorské hudební léto: HUDBA BEZ HRANIC
23. 6. od 16:00 hod., náměstí T. G. Masaryka
Zahajovací koncert Královédvorského hudebního léta. Vystoupí dět-
ský houslový soubor Perpetum, mládežnický folklorní soubor Chceme 
z Kamenné Hory (Polsko) a také žáci a učitelé ZUŠ R. A. Dvorského.

Městské muzeum
út–ne: 9:00–12:00 hod. a 13:00–17:00 hod.
info@muzeumdk.cz 
www.muzeumdk.cz

NOVINKy V MĚSTSKéM MUZEU
Městské muzeum vstupuje do další letní sezony, a protože chceme návštěv-
níkům nabídnout nové zážitky, vytvořili jsme letos interaktivní hru, která se 
stane součástí expozice Historie města Dvora Králové nad Labem a  textil-
ního průmyslu na Královédvorsku. Návštěvníci expozice se prostřednictvím 
dvou kreslených postaviček dostanou postupně 
do  textilní a  oděvní dílny. V  první si navrhnou 
vlastní vzor na látku a ve druhé mohou své vzory 
kombinovat na  dámském a  pánském oblečení. 
Součástí hry je i seznámení se samotnou expozicí 
a jejími nejzajímavějšími exponáty. Hru si mohou 
návštěvníci zahrát nejen v muzeu na nových infor-
mačních kioscích, ale je také k dispozici jako apli-
kace pro mobilní telefony Android i  pro zařízení 
Apple pod názvem Textilní a oděvní dílna. 

Další novinkou je virtuální prohlídka expozic Historie města a textilního prů-
myslu na Královédvorsku a Tradice výroby vánočních ozdob, kterou vytvořili 
studenti Střední školy informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem. Přes-
tože od  počátečního focení expozic přes úpravu fotografií až k  závěrečné 
tvorbě virtuální prohlídky se jedná o  práci studentů, pouze s  nezbytnou 
pomocí pedagogů, výsledek působí velmi profesionálně. Tímto děkujeme 
SŠIS za skvělou spolupráci.

KAVÁRNA, CUKRÁRNA ANEB SLADKé LéTO V MUZEU 
10. 6. – 18. 9., výstavní sál v budově Špýcharu, vstupné: 40 Kč, 20 Kč
Navštivte svět kaváren a cukráren. Městské muzeum ve Dvoře Králové nad 
Labem, ve spolupráci s Krkonošským muzeem v Jilemnici a Severočeským 
muzeem v  Liberci, zve všechny milovníky kávy, čokolády a  cukrovinek 
na  výstavu Kavárna, cukrárna aneb sladké léto v  muzeu, která návštěv-
níky přenese především do  doby prvorepublikových kaváren a  cukráren. 
Zároveň výstava nabízí ukázky regionálních výrobků, seznámí návštěvníky 
s historií výroby čokolády, marcipánů, dortů, perníků a dalších cukrářských 
výrobků. K vidění bude i plný prodejní pult cukrárny, který lákal v 1. polo-
vině 20. století k nákupu sladkostí. Nebude chybět ani možnost zakoupit si 
čokoládu a jiné sladkosti, jako připomínku této příjemné výstavy.
Výstava se otevře vernisáží dne 9. června v  17:00 hod. Už od  13:00 hod. 
bude ve Špýcharu probíhat ochutnávka čokoládovny Chocolaterie Willy & 
Pauli s možností nákupu nabízených čokolád.

Koncert:
ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ
7. 6. od 18:00 hod., přednáškový sál v budově Špýcharu
Na  koncertě vystoupí žáci dechového a  tanečního oboru ZUŠ R. A. Dvor-
ského. Nebude chybět ani hudební uskupení Crazy band pod vedením Vla-
dimíry Matuškové.

Koncert: 
JARNÍ KONCERT NETRADIČNĚ
15. 6. od 18:00 hod., přednáškový sál v budově Špýcharu
Zpěvačka Dita Jarošová, hudebník Luděk Tureček a hosté představí poslu-
chačům skladby J. S. Bacha, Leoše Janáčka, Wolfganga Amadea Mozarta, 
Antonína Dvořáka a dalších známých hudebních skladatelů.

Koncert: 
ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ
16. 6. od 18:00 hod., přednáškový sál v budově Špýcharu
Na absolventském koncertě se představí žáci pěveckého oddělení ZUŠ R. A. 
Dvorského.

XIII. Mezinárodní sraz Fiatů 126p 
sobota 4. 6. 2016, náměstí T. G. Masaryka
Spolek majitelů Fiat 126p Pardubice pořádá od 3. do 5. června 2016 v autokempu 
U Věže v Hořicích v Podkrkonoší XIII. Mezinárodní sraz Fiatů 126p, na který jsou 
zváni majitelé těchto vozidel i jejich příznivci. Na  účastníky čeká bohatý pro-
gram, během něhož zavítají i do Dvora Králové nad Labem. V sobotu 4. června 
dopoledne fiaty dojedou na náměstí T. G. Masaryka, kde se představí veřejnosti. 
V pravé poledne pak vyrazí do Kuksu na prohlídku barokního hospitalu.
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Kino Svět www.kino-svet.cz nebo tel.: 499 320 403 
e-mail: kino.svet@tiscali.cz

1.–2. 19:00 NÁVŠTĚVNÍCI 3: REVOLUCE, komedie, Fr./Belgie, dabing 109 min. 110 Kč

4.–5. 17:30 ŽELVy NINJA 2 (v so 3D), akční/dobrodružný, USA, dabing 112 min. 2D: 120 Kč
3D: 140 Kč

4.–5. 20:00 MAGGIE MÁ PLÁN, (12), romantická komedie, USA, titulky 99 min. 110 Kč

7. 19:00 PIDIOBŘI (3D), dokumentární, Velká Británie, dabing, ART 43 min. 70 Kč

8. 19:00 JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK ANEB JAK UŽ BÁSNÍCI 
OPRAVDU DOSPÍVAJÍ, komedie, ČR 120 min. 100 Kč

11.
12.

17:30
19:00

WARCRAFT: PRVNÍ STŘET (v so 3D), (12), dobrodružný/
akční, USA, dabing 123 min. 2D: 130 Kč

3D: 150 Kč

12. 16:30 DĚDA, letní rodinná komedie, ČR 110 min. 100 Kč

14. 19:00 OSLNĚNI SLUNCEM, (15), drama, Itálie, titulky, ART 124 min. 110 Kč

15.–16. 19:00 MUSÍME SE SEJÍT, komedie, ČR 80 min. 110 Kč

17.–19. 17:00 HLEDÁ SE DORy, animovaný/dobrodružný, USA, dabing 90 min. 2D: 130 Kč
3D: 150 Kč

18.–19. 19:00 SPRÁVNÍ CHLAPI, (15), krimi/thriller, USA, titulky 115 min. 110 Kč

21. 19:00 TAJEMSTVÍ POUZE SLUŽEBNÍ, drama, ČR/SR, ART 98 min. 90 Kč

22.–23. 19:00 DCERA ČARODĚJKy, (12), dobrodruž., Skandinávie/ČR, dab. 96 min. 100 Kč

25.–26. 14:30 RATCHET A CLANK: STRÁŽCI GALAXIE, animovaný/
dobrodružný, USA, dabing 94 min. 100 Kč

25.–26. 17:00 DEN NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK (v so 3D), (12), akční/
sci-fi, USA, dabing 128 min. 2D: 130 Kč

3D: 150 Kč

28. 19:00 HLAVU VZHŮRU!, (15), drama, Francie, titulky, ART 120 min. 90 Kč

29.–30. 19:00 CENTRÁLNÍ INTELIGENCE, (12), komedie, USA, titulky 114 min. 110 Kč

Více o programu kina Svět se dozvíte na webu www.kino-svet.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, středa, čtvrtek, pátek: 
9:00–12:00 hod. 
V pondělí S Žirafkou na hřišti, ve středu Školka 
nanečisto, ve čtvrtek Volná herna, v pátek Hravé 
cvičeníčko.

ŠKOLKA NANEČISTO, CVIČENÍ 
PRO TĚHOTNé, MASÁŽE KOJENCŮ, 
PORADNA
každou středu od 9:00 hod.
Program: od 9:00 hod. Školka na nečisto (vstupné 
40 Kč/hod.), 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.

HRAVé CVIČENÍČKO
každý pátek 9:00–12:00 hod., vstupné: 45 Kč
Hravé cvičeníčko plné básniček, opičích drah 
a trochu manuální činnosti. To vše pod vedením 
Denisy Hažvové.

NÁVŠTĚVA ZOO DVŮR KRÁLOVé 
čtvrtek 2. 6., 9:00–12:00 hod.
Navštívíme zoologickou zahradu v  našem rod-
ném městě za zvýhodněnou cenu. Sraz u hlav-
ního vchodu v  9:00 hod. Pojďte s  námi za  zví-
řátky.

KOSMETICKé DOPOLEDNE 
čtvrtek 9. 6., 9:00–12:00 hod., vstupné: 30 Kč
Máme tu znova kosmetické dopoledne pro 
maminky. Těšit se můžete na ošetření pleti s 50% 
slevou. O  děti bude po  celou dobu postaráno. 
Vstupné 30Kč + konečná cena: pleťová maska 
50 Kč; obočí, řasy 50 Kč a denní líčení 100 Kč.

RELAXAČNÍ DOPOLEDNE 
čtvrtek 23. 6., 9:00–12:00 hod. 
vstupné: 30 Kč + jednotl. kosmetické výkony
Relaxační dopoledne nejen pro maminky. Těšit 
se můžete na  základní masáž šíje a  kosmetiku 
s 50% slevou. O děti bude po celou dobu posta-
ráno. Vstupné 30 Kč + konečná cena: masáž 
75 Kč; obočí, řasy 50 Kč; denní líčení 100 Kč 
a pleťová maska 50 Kč.

DOPOLEDNE S ČERVENÝM KŘÍŽEM
čtvrtek 30. 6. od 9:30 hod., vstupné: 40 Kč
Kdo z  vás umí poskytnout první pomoc, a  to 
hlavně našim nejmenším dětem? Tento den nás 
navštíví Červený kříž, který nám názorně ukáže 
jak ji správně poskytnout. Chcete-li se jí naučit, 
neváhejte a přijďte.

UPOZORNĚNÍ
Uvítáme další pomocnou ruku při organizaci 
a vymýšlení nových programů a služeb. Pokud 
máte zájem podílet se na  činnosti MC Žirafa, 
přijďte se jakékoliv dopoledne do centra podí-
vat nebo kontaktujte pro více informací paní 
Beranovou.

ZOO Dvůr Králové
www.zoodvurkralove.cz

SVĚTOVÝ DEN ŽIRAF, sobota 18. 6.
V sobotu 18. června se ZOO Dvůr Králové připojí k oslavám světového dne žiraf. Na vyhlídce u výběhu 
žiraf síťovaných bude tento den probíhat komentované krmení. Návštěvníci si budou moci po celý 
den zakoupit jakýkoliv předmět s motivem žirafy se slevou 10 % a přispět tak na chov těchto zvířat 
v zoo. Akce platí pouze v Zoo Shopu u dětského lanového hřiště.

NOC KOSTELŮ V KOSTELE SV. ANNy V ŽIRČI, pátek 10. 6., 18:00–21:45 hod.
Program: 18:00 hod. – Hlas zvonů promlouvá; 18:05 hod. – Úvodní slovo a přivítání vedoucím Domova  
sv. Josefa v Žirči; 18:10 hod. – Cantus, pěvecké sdružení z Jaroměře; 19:00 hod. – Soubor lesní rohy Hra-
dec Králové, kostýmové barokní vystoupení; 20:00 hod. – Barokní zvonkohra, Povídání o unikátním 
skvostu kostela, skladby hraje Jana Havlíčková, proložené texty k zamyšlení při svíčkách; 21:00 hod. 
– Pifferaios a Toni dei Signori, ženský flétnový soubor a mužský sbor z Lázní Bělohrad. 
Doprovodný program: Prohlídka věže, prohlídka zvonkohry na kůru, ochutnávka sirupů.

VZDĚLÁVACÍ AKCE V DOMOVĚ SV. JOSEFA V ŽIRČI

Seminář pro pracovníky v domácí péči, 7. 6., Domov sv. Josefa

Seminář pro sociální pracovníky,14. 6., Domov sv. Josefa
Seminář o domácí péči o nemocné roztroušenou sklerózou, 23.–24. 6., Kuks

Akce jsou zdarma. Jsou podporovány v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce a projektu Kuks Gra-
nátové jablko. Přihlášky zasílejte, prosím, prostřednictvím webových stránek www.domovsvatehojosefa.cz.

Michaela Hospodková, Domov sv. Josefa., hospodkova@dsj-zirec.cz

Nenechte si ujít
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Královská věnná města
Hradec Králové
FOLKLÓRNÍ FESTIVAL PARDUBICE – HRADEC KRÁLOVé, 3.–5. 6., 
www.folklornifestival.cz
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DIVADLO EVROPSKÝCH REGIONŮ A  OPEN 
AIR, 17.–26. 6., www.divadloevropskychregionu.cz, www.openairprogram.cz

Jaroměř
SETKÁNÍ V TRÁVĚ (termín bude upřesněn), www.divadlojaromer.cz
ROMFEST (termín bude upřesněn), www.jaromer-josefov.cz

Trutnov
CIRK-UFF – MEZINÁRODNÍ FESTIVAL NOVéHO CIRKUSU, 3.–5. 6.
www.cirkuff.cz
PIVOFEST, 11. 6., www.pivofest.cz
DEN BITVy 27. 6. 1866, 25.–26. 6., www.trutnov.cz

Vysoké Mýto
SPORTOVNÍ DEN, 3. 6., www.vysoke-myto.cz
10. ROČNÍK FESTIVALU SODOMKOVO VySOKé MÝTO, 4. 6. 
www.muzeum-myto.cz
RANDÁLFEST, 29. 6., www.stavebniskola.cz/randalfest

Chrudim
NOC KOSTELŮ, 10. 6., www.chrudimsobe.cz
65. ROČNÍK LOUTKÁŘSKé CHRUDIMI, 30. 6. – 6. 7., www.chrudimsobe.cz

Polička
ČAS PRO NEOByČEJNé ZÁŽITKy, 4. 6., www.policka.org

Více informací naleznete na: www.vennamesta.cz

Městská knihovna
Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové n. L.,
Tylova 512; www.slavoj. cz,
e-mail: knihovna@slavoj.cz,
tel.: +420 499 320 157, 721 390 348, 606 531 153

BAZAR NOVĚ VyŘAZENÝCH KNIH
1. 6. – 30. 7. 2016
Bazar vyřazené beletrie bude otevřen ve  skladu na  dvorku knihovny 
od  12:00 do  19:00 hod. (ve  čtvrtek od  9:00 do  11:00 hod.). Knihy budete 
moci zakoupit za  symbolickou cenu 10 Kč u  obsluhy v  čajovně. Seznamy 
vyřazené naučné literatury jsou k  dispozici v  půjčovně pro dospělé nebo 
na internetových stránkách www.slavoj.cz. Naučné knihy lze objednat 
e-mailem nebo osobně v oddělení pro dospělé čtenáře.

ŠKOLA NARUBy ANEB ANI DEN BEZ ČTENÍ 
6.–20. 6. 2016
Vyhlášení nejlepších čtenářů a posluchačů ve školním roce 2015/2016. Děti, 
které do knihovny přinesou pečlivě vedené čtenářské deníčky rozdané při 
pasování prvňáčků, obdrží publikaci autorky Kláry Smolíkové a ilustrátorky 
Báry Buchalové – Knihožrouti vydanou v  rámci projektu Knížka pro prv-
ňáčka. Knihovna má na odměny pro děti připraveno 200 výtisků. Rezervace 
termínů osobně v oddělení pro děti nebo telefonicky na 499 320 157.

CESTA PSA BARONA ZA DOMOVEM – Pohádkoterapie
21. 6., od 13:00 hod., sálek knihovny, vstupné: zdarma
Nejen psí počasí, ale přímo psí osud provází Barona na jeho cestě po České 
republice. Najde nového pána a teplo rodinného zázemí? Po přečtení této 
knihy už budete určitě vědět, kam o blížících se prázdninách s rodiči vyrazit.
Odpolední program v knihovně je určen pro děti od 7 let.

Dvůr Králové nad Labem 
na starých fotografiích

Královédvoráci jistě poznají historický pohled na  Tyršovo koupaliště se stodvacetimet-
rovým plaveckým bazénem a  skokanským můstkem. V  pozadí je dobře patrná dřevěná 
budova s tehdejšími převlékárnami. Děkujeme Lucii Jankowské za poskytnutí fotografie.

Hudební léto Kuks 2016
Od 25. června do 20. srpna 2016 se bude konat 7. ročník mezinárodního fes-
tivalu Hudební léto Kuks. Na pěti sobotních koncertech konaných v kostele 
Nejsvětější Trojice v Kuksu od 18:00 hod. se představí řada špičkových inter-
pretů – fenomenální německý trumpetista a  člen souboru Ten of the Best 
(sdružující deset nejlepších trumpetistů na  světě) Otto Sauter (20. srpna), 
německý basbarytonista a  laureát bachovské soutěže v  Lipsku Markus 
Flaig (6. srpna), klarinetistka Ludmila Peterková (23. července), barytonista 
a několikanásobný držitel ceny Thálie Ivan Kusnjer (9. července), ale i  sou-
bory Martinů Voices (25. června), Bennewitz Quartet (23. července) či Musica 
Florea (6. srpna). Vedle novodobé premiéry skladby Haydnova žáka Blažeje 
Smrčka z kukského archivu zazní i světová premiéra skladby pedagoga Uni-
versity of York v  Anglii, Thomase Simaku, který 23. července přislíbil účast 
na koncertě v Kuksu. Záštitu nad festivalem převzali ministr kultury Daniel 
Herman, kardinál Dominik Duka a šéfdirigent České filharmonie Jiří Bělohlá-
vek. Festival pořádá Královédvorský chrámový sbor, z. s., více informací na 
www.hudebniletokuks.cz.

MgA. Vít Havlíček, Ph.D.
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ZUŠ R. A. Dvorského
náměstí T. G. Masaryka 83, Dvůr Králové n. L.;  
www.zusdk.cz, 
ředitelka: Mgr. Ivana Černá: cerna@zusdk.cz,  
tel.: 499 321 035, 
zástupkyně ředitelky: Vladimíra Matušková, DiS., tel.: 603 186 263.
Otevírací doba galerie Otto Gutfreunda: po–pá od 9:00 do 17:00 hod.

Výstava: SyMBOL
do 17. 6., 9:00–17:00 hod., galerie Otto Gutfreunda
Výstava prací studentů keramické dílny Jindry Vikové ze studia Jarmily Tyr-
nerové v Kohoutově.

1. ABSOLVENTSKÝ KONCERT 
2. 6. od 18:00 hod., sál školy
Na koncertě vystoupí absolventi I. a II. stupně základního studia hudebního 
oboru.

POSTUPOVé ZKOUŠKy 
6. 6. – 10. 6.
Celý týden budou probíhat postupové zkoušky žáků hudebního a taneč-
ního oboru. Z tohoto důvodu nebude v těchto oborech probíhat výuka.

2. ABSOLVENTSKÝ KONCERT 
7. 6. od 18:00 hod., sál Špýcharu městského muzea
Na  koncertě vystoupí absolvent II. stupně Matěj Šturm (klarinet), žák 
Tomáše Valtery, a žákyně tanečního oboru Jaroslavy Bekové. Spoluúčinkuje 
hudební uskupení Crazy Band.

3. ABSOLVENTSKÝ KONCERT 
9. 6. od 18:00 hod., sál školy
Absolventský koncert žáků kytarového a  akordeonového oddělení. 
Vystoupí N. Pourová, K. Seitlová, T. Lev, J. Langfelner (kytary) a L. Hloušková 
(akordeon). Na  koncertě zazní skladby klasické a  populární hudby. Jako 
host vystoupí  školní rocková formace Silmaril, která některé absolventy 
i doprovodí.

NOC KOSTELŮ V KOHOUTOVĚ 
10. 6. od 19:00 hod., kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kohoutově
U přílezitosti noci kostelů v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kohoutově 
vystoupí soubor Plech Band pod vedením Nikoly Holcové a kytarový sou-
bor Michala Koudelky.

MAŽORETKy ANABEL 
11. 6. v odpoledních hodinách, Dolní Brusnice
Mažoretky Anabel V. Jaroslavy Bekové vystoupí v  odpoledních hodinách 
v Dolní Brusnici na Dni dětí.
15. 6. v 8:30, 10:30 a 18:00 hod., sportovní hala ZŠ Strž
V hale ZŠ Strž na Velké taneční show vystoupí mažoretky Anabel IV.
26. 6., Kuks
Na Dni dětí v obci Kuks se představí v odpoledních hodinách Mažoretky 
Anabel II. a Anabelky.

4. ABSOLVENTSKÝ KONCERT 
16. 6. od 18:00 hod., sál Špýcharu městského muzea
Na koncertě vystoupí žákyně I. stupně pěveckého oddělení Eliška Durstová, 
Klára Plecháčová, Anna Skořepová a Eliška Kortanová, která se rovněž před-
staví jako absolventka klavírního oddělení. Jako host vystoupí Ester Zvárová.

KOMOŘINKA 
18. 6. od 15:30 hod., Horní Brusnice
Akordeonový soubor Komořinka pod vedením Markéty Mikulkové vystoupí 
na Dni obce v Horní Brusnici.

KONCERT V KOSTELE 
18. 6. od 16:00 hod., Choustníkovo Hradiště
V  kostele v  Choustníkově Hradišti zahraje soubor loveckých nástrojů 
a Crazy Band pod vedením Vladimíry Matuškové, kytarový soubor Michala 
Koudelky a pěvecký sbor učitelů školy ZUŠ Melody Voice. Slovem provede 
Ladislav Peřina.

VySTOUPENÍ ŽÁKŮ PŘÍPRAVNé HUDEBNÍ VÝCHOVy 
20. 6. od 16:00 hod., sál školy
Koncert nejmladších muzikantů školy z přípravné hudební výchovy.

Vernisáž výstavy: BARVy ŽIVOTA 3
21. 6. od 17:00 hod., galerie Otto Gutfreunda
Zahájení výstavy žáků výtvarného oboru s  názvem Barvy života 3, která 
potrvá do 9. září. U této příležitosti proběhne slavnostní předání absolvent-
ských listů žákům výtvarného oboru I. a II. stupně ZUŠ. Na vernisáži zahrají 
žáci hudebního oboru.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ OBORU LITERÁRNĚ-
DRAMATICKéHO 
22. 6. od 16:00 hod., sál školy
Třetí skupina literárně-dramatického oboru sehraje představení na  téma 
„Barvy života“.

KRÁLOVéDVORSKé HUDEBNÍ LéTO 
23. 6. od 17:00 hod., náměstí T. G. Masaryka
Zahájení festivalu Královédvorské hudební léto se ujmou žáci a učitelé ZUŠ 
R. A. Dvorského.

KRÁLOVéDVORSKé SPORTOVNÍ HRy 
24. 6. od 11:45 hod., náměstí T. G. Masaryka
U příležitosti slavnostního vyhlášení výsledků I. ročníku „Královédvorských 
sportovních her“ vystoupí na náměstí T. G. Masaryka skupina Elbereth pod 
vedením Jana Prouzy.

DDM Jednička
Dům dětí a mládeže Jednička, Spojených národů 1620, Dvůr Králové nad 
Labem, bližší informace v na tel.: 499 320 353.
Sylvie Černotová – 775 320 373, sylvie.cernotova@ddmdvurkralove.cz
Dana Kudrnovská – 775 621 550, dana.kudrnovska@ddmdvurkralove.cz
Bc. Vladimír Jiřička – 775 621 550, vladimir.jiricka@ddmdvurkralove.cz
Veronika Málková – 774 320 361, veronika.malkova@ddmdvurkralove.cz
Lucie Pospíšilová – 774 320 361, lucie.pospisilova@ddmdvurkralove.cz

POHÁDKOVé PUTOVÁNÍ TENTOKRÁT Z  POHÁDKy 
DO STŘEDOVĚKU
4. 6., startovné: 25 Kč
Jednička připravuje pro děti a rodiče s dětmi již 15. ročník oblíbeného turis-
tického pochodu. Novinkou bude malé nahlédnutí do  středověku. Pohád-
kové postavy totiž doplní pár rytířů a zbrojnošů. Všichni pro vás budou mít 
připraveny drobné úkoly a jejich zvládnutí potvrdí otiskem razítka. Na lesní 
trase nebude chybět občerstvení, v  cíli obrázkový diplom pro každého 
účastníka. Zájemci si budou moci na  připraveném ohni opéci donesené 
buřty. Pochod se koná za každého počasí. Startovné: 25 Kč. Bližší informace 
u V. Jiřičky.

KOLOBĚŽKIÁDA
7. 6., od 8:00 hod., přihlášky do 3. 6., startovné: 10 Kč
Pro děti z MŠ připravila Jednička závody na koloběžkách. Na trase po doprav-
ním hřišti je pro malé závodníky připraveno i několik překážek, které budou 
muset při jízdě zdolat. Na každého závodníka čeká v cíli sladká odměna. Při-
hlášky telefonicky nebo e-mailem nejpozději do 3. 6. 2016. Startovné 10 Kč. 
Bližší informace u D. Kudrnovské.

CyKLOTOULKy
11. 6., 9:30–17:00 hod., přihlášky do 6. 6., cena: 50 Kč
Pro milovníky cykloturistiky připravila Jednička další výlet na kolech. Spor-
tovní akce je určena pro cyklisty od  10 let. Tentokráte spojíme příjemné 
s užitečným a podpoříme dobrou věc. Připojíme se k účastníkům 2. ročníku 
akce Sportem pro charitu – Život srdcem 2016. Poté budeme pokračovat 
po  vlastní ose. Výlet se uskuteční jen za  příznivého počasí (ráno bez trva-
lého deště). Ostatní informace najdete v  letáčku na  akci. Přihlášky telefo-
nicky nebo e-mailem nejpozději do 6. 6. 2016. Cena: 50 Kč. Bližší informace 
u D. Kudrnovské. 

8. ROČNÍK KULIČKIÁDy 
21. 6. od 8:00 hod., přihlášky do 17. 6., startovné: 10 Kč
Pro sportovní nadšence ve  cvrnkání kuliček připravila Jednička již 9. roč-
ník sportovní soutěže o Zlatou putovní kuličku. Do boje o trofej se mohou 
zapojit MŠ, ZŠ i SŠ. Cvrnká se v parku Schulzovy sady u altánku. Přihlášení 
je nutné vzhledem k  časovému rozpisu závodníků. Přihlášky telefonicky 
nebo e-mailem nejpozději do 17. 6. 2016. Startovné 10 Kč. Bližší informace 
u D. Kudrnovské.
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Angeles Dance Group postoupilo 
na MČR ve všech disciplínách
Během víkendu 23. 
a  24. dubna jsme se 
zúčastnili Mistrovství 
Čech v  Chomutově. 
Jednalo se o  postu-
povou soutěž na mis-
trovství České repub-
liky (MČR) a ačkoliv si 
z  tohoto šampinátu 
nevezeme jen zlaté 
medaile, ve  všech 
kategoriích a disciplínách se nám přímý postup na MČR podařil.
V sobotu probíhaly disciplíny Disco a Special, kde jsme soutěžili s vystou-
pením pom-pomů v dětské a  juniorské věkové kategorii. Děti vybojovaly 
zlato a juniorky stříbro. Neděle se nesla v duchu Show dance, kde jsme měli 
zastoupení ve  všech věkových kategoriích. Malé děti, kategorie Mini, se 
sice neumístily na bodovaných místech, ale svou skladbou V Kaštánkově 
si vybojovaly postup na MČR. Starší děti, kategorie DVK, si tanec opravdu 
užily a „zajely“ to výborně. Ve velké konkurenci skončily se svou choreogra-
fií Na půdě sice na neoblíbeném čtvrtém místě, ale přímý postup na MČR 
si také zajistily. Juniorky zabojovaly se svou skladbou Šílenství a vzhledem 
k  velkému počtu účastníků v  soutěži si nejprve musely zajistit postup 
do  večerního finále, což se jim s  přehledem podařilo. Finálové kolo bylo 
trochu monotónní, co se zastoupení týká. Čtyři skladby profesionální 
taneční školy R. A. K., jedni Marverci a potom my z ADG. Děvčata do toho 
dala všechno a  výsledkem je páté místo a  přímý postup na  MČR. Pak už 
se čekalo na vyvrcholení celého večera, což jsou vždy formace dospělých. 
Letos máme zastoupení v extralize a vysoké cíle. Choreografie „Infinity“ se 
všem moc líbila a výsledkem je druhé místo a přímý postup na MČR. Všem, 
co nám do Chomutova přijeli fandit, děkujeme a těšíme se na Prahu.
Vás všechny, co nám fandíte, zveme na  naši každoroční „Velkou taneční 
show“, koná se 15. června ve sportovní hale Strž. Dopoledne je pro školy 
a školky a odpoledne od 18:00 hod. pro veřejnost. Moc se na vás těšíme.

Eva Žižková, Angeles Dance Group

FIVA World Motorcycle Rally 2016 
ve Dvoře Králové nad Labem
FIVA (Fédération Internationale des 
Véhicules Anciens) je mezinárodní fede-
race zabývající se kulturním dědictvím 
v podobě historických vozidel. Každý rok 
je ve  vybrané zemi pořádána automobi-
lová nebo motocyklová FIVA rally (něko-
likadenní „turistická“ jízda historických 
vozidel) jako nejvýše postavená akce 
pod zmíněnou federací. V  roce 2016 je 
hostitelskou zemí Česká republika a hlavním pořadatelem Veteran Car Club 
Dvůr Králové nad Labem, z. s. Akce pod názvem FIVA World Motorcycle Rally 
2016 se pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Lubomíra France 
a  starosty Dvora Králové nad Labem Jana Jarolíma uskuteční ve  dnech  
22.–26. června. Rok 2016 je u příležitosti padesáti let od založení FIVA vyhlá-
šen jako rok světového motoristického dědictví a  díky smlouvě mezi FIVA 
a UNESCO je motocyklová rally zařazena nejen do mezinárodního kalendáře 
motocyklového týdne FIVA, ale je i pod patronací organizace UNESCO.
Centrem akce je ZOO Dvůr Králové. Po  uvítacím banketu ve  středu  
22. června je připravena třídenní jízda Královéhradeckým krajem o celkové 
délce téměř 500 km. Ve čtvrtek 23. června povede trať rally od Safari kempu 
do  Police nad Metují, kde účastníci navštíví muzeum Merkuru. Následně 
se přesunou přes Adršpach do  Pece pod Sněžkou. Po  zhlédnutí nejvyšší 
hory České republiky se vrátí do Dvora Králové nad Labem. Páteční etapa 
zavede účastníky na  Dobrošov, kde navštíví československé pohraniční 
opevnění, do  Nového Města nad Metují a  na  Kuks. V  sobotu 24. června 
ráno se účastníci hromadně přesunou na náměstí T. G. Masaryka, kde své 
stroje za  doprovodu živé hudby vystaví tak, aby si je návštěvníci mohli 
prohlédnout. Zpestřením bude i výstava předválečných československých 
automobilů. Z náměstí účastníci po skupinách vyjedou do poslední části 
rally, která povede přes Orlické hory a pevnost Josefov. Rally zakončí spo-
lečenským večerem účastníků v Hankově domě. Po celou akci bude v pro-
storech Hotelu Safari připravena expozice československých historických 
závodních motocyklů.
Na akci je přihlášeno více než sto motocyklů z let 1921–1984, takže si na své 
přijdou příznivci jak starších, tak mladších motocyklů. Ze starších strojů stojí 
za povšimnutí např. Scott TT z  roku 1928, který byl ve zmiňovaném roce 
továrnou připravován na  závod Senior TT, nebo Norton 25, Douglas 230 
či nejstarší motocykl BSA G21 se sidecarem. Kategorie mladších je hojně 
zastoupena značkami BMW, Norton, Triumph, Moto Guzzi, Zündap apod.  
Podrobnější program s mapami tras je zveřejněn na webových stránkách 
akce www.fivamotorally.vcc.cz. Všichni návštěvníci jsou srdečně vítáni.

Pavel Šimek, VCC Dvůr Králové nad Labem, z. s..

Víkend 18. a 19. června bude patřit Královédvorskému okruhu a jubilej-
nímu 20. ročníku Ceny Františka Šťastného. Tyto mezinárodní závody histo-
rických závodních motocyklů a sidecarů se uskuteční pod novým názvem 
Oldtimer Grand Prix 2016. 
Letošní novinkou pro diváky je, že se na  okruhu nebude vybírat vstupné! 
Je to takové poděkování všem, kteří nás celých dvacet let podporovali. 
Samozřejmě vstup do depa, kde budou vystavené historické stroje, v pátek 
i sobotu bude hrát hudba a je připraveno dobré občerstvení, bude zpoplat-
něn. Depo závodních strojů bude opět na dopravním hřišti v Nerudově ulici, 
kde budete moci potkat naše bývalé vynikající motocyklové závodníky: 
Stašu, Bartůňka, Chalupníka, Lukšíka, Havrdu, Kudrnáče, Libecajta, Davida, 
Fendricha, Mrkvičku a další a získat od nich autogram.
Závodů se každoročně účastní kolem 240 závodníků v kategoriích motocy-
klů a sidecarů. Příprava takové akce si však vyžaduje mnoho práce, starostí 
a také bohužel dopravních omezení ve městě. Proto prosíme ty, kteří chtějí 
vyjet z  vnitřního okruhu ven, aby si svá vozidla vyvezli ven mimo okruh 
v sobotu ráno do 7:00 hod. a v neděli do 7:30 hod. Jen pro upřesnění: v pátek 
je v depu technická přejímka motocyklů od 14:00 hod., v sobotu 18. června 
jedou tréninkové jízdy všechny kategorie motocyklů i sidecarů. Nedělní pro-
gram je následující: 8:30 hod. zahájení a pak už celý den závody na našem 
městském okruhu, o kterém František Šťastný v roce 1997 prohlásil: „Tady se 
bude závodit, až se budou baráky ohejbat.“
Kromě závodních strojů představí Veteran Car Club i  svá naleštěná vozidla 
v nedělní polední přestávce, kdy poveze a tak představí naše bývalé slavné 
závodníky. Vítězové v kategoriích dostanou Cenu Františka Šťastného, což je 
soška závodníka, kopie ceny Královédvorského okruhu z roku 1961. Nutno 
divákům připomenout, že letošní 20. ročník má i druhé výročí: celkově 30. 
ročník Královédvorského okruhu. Deset ročníků tohoto tenkrát velmi popu-
lárního závodu uspořádal v letech 1952–1964 Královédvorský autoklub.
Všem divákům přeji hezké sportovní zážitky.

Oldřich Prokop, Old Racing Club Dvůr Králové nad Labem

Oddíl skoků na trampolíně 
Sokola Dvůr Králové nad Labem
V sobotu 23. dubna se v Lito-
měřicích konal 2. závod Čes-
kého a  Žákovského poháru 
ve  skocích na  trampolíně. 
Z  královédvorských závod-
níků se zúčastnil Josef Drtina 
v  kategorii mužů. Z  kvalifi-
kace si zajistil pátým místem 
postup do  finále, ve  kterém 
skákal těžší sestavu a obsadil 
celkové šesté místo. V Žákov-
ském poháru Erik Motal 
zaskákal také dobře, i když se 
mu v  silné konkurenci nepo-
dařilo postoupit do finále a obsadil třinácté místo.
V neděli se v Litoměřicích konal další závod – 25. Litoměřický kalich. Akce 
se zúčastnili další naši skokané. Kategorie Klasik – L1 chlapci: 2. Šimon 
Kulveit (náš nejmladší závodník). L3 dívky: 8. Aneta Vaňurová (vůbec 
první závod na trampolíně a zaskákala dobře). L3 chlapci: 1. Jakub Kňákal 
(jeho druhý závod a opět vítězný). L5 chlapci: 1. Tobiáš Kulveit. L6 dívky: 
6. Andrea Trníková. V  kategorii Elite, kde se skákaly závodní sestavy pro 
pohár, nás v kategorii C 12 reprezentoval Erik Motal, který podal lepší výkon 
než v sobotu a zvítězil.

Jaromír Bek, TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Královédvorský okruh letos pod 
názvem Oldtimer Grand Prix 2016
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Sportovní úspěchy nejen královédvorských sokolů
V sobotu 16. dubna se konaly v Náchodě župní přebory ve sportovní gym-
nastice a  šplhu za  účasti 100 závodníků ze šesti sokolských jednot župy 
Podkrkonošské. Nastoupilo také 25 závodnic a závodníků ze Sokola Dvůr 
Králové nad Labem. J. Kortan, O. Schreiber a L. Drábek se stali přeborníky 
župy v  gymnastice, S. Rajsner, M. Kubíček a  S. Erbenová získali stříbro 
a  J. Grus, P.  Rausa a  J. Schreiber vybojovali bronz. M. Kubíček, S. Rajsner,  
K. Holubcová a L. Drábek se stali přeborníky župy ve šplhu, stříbrní skon-
čili J. Grus, P. Rausa, N. Drápalíková a S. Erbenová, bratři Schreiberovi získali 
bronzové medaile.
V  sobotu 22. dubna se zúčastnili naši gymnasté gymnastického čtyřboje 
na  Libereckém poháru. Mezi adepty ročníku 2008 vybojoval J. Schrei-
ber stříbrnou medaili, v  ročníku 2005 byl S. Rajsner první, P. Rausa druhý  
a J. Kortan třetí. V ročníku 2004 vyhrál O. Schreiber před J. Grusem a v roč-
níku 2003 obsadil první místo A. Mostecký.
V  sobotu 30. dubna postavili Královédvorští na  start župního přeboru 
v atletice 65 závodníků od předškolního žactva po muže. Za velmi krásného 
počasí si naši závodníci krásně zazávodili a výsledkem bylo 19 cenných kovů 
pro naše barvy. Máme 5 titulů přeborníka župy – K. Lukášová, S. Rajsner,  
K. Holubcová, J. Grus a L. Drábek, 5 stříbrných medailí – Š. Jaroš, P. Holubec, 
S. Erbenová, K. Hráský, V. Hojný a 9 bronzových medailí – K. Schreiberová,  
D. Ježek, M. Síbrová, M. Kubíček, P. Rausa, A. Rutrlová, T. Hulíková, O. Schrei-
ber a E. Špatenková. 
Naše atletická přípravka i  starší žactvo se již zapojily do  krajských atle-
tických soutěží. D. Horníková získala stříbrnou medaili za  skok daleký 
(461 cm). Dále sokolští závodníci posílili družstva královédvorských škol 
v soutěži OVOV a Štafetový pohár a přispěli k jejich výborným výsledkům.
Po dokončení všech disciplín sokolské všestrannosti známe výsledky letoš-
ního župního přeboru ve všestrannosti! Do republikového přeboru postou-
pilo celkem 10 našich závodníků: Matěj Kubíček, Adéla Rutrlová, Simon 
Rajsner, Pavel Rausa, Sára Erbenová, Kateřina Holubcová, Ondřej Schreiber, 
Jakub Grus, Eva Špatenková a Libor Drábek. Všem postupujícím i jejich tre-
nérům k postupu blahopřejeme a doufáme, že se jim bude na republiko-
vých přeborech dařit.

Okresní kolo odznaku všestrannosti olympijských vítězů
Také letos se rozběhla oblíbená soutěž OVOV, která se zařadila mezi akti-
vity Českého olympijského výboru. Tuto soutěž před lety vymysleli a inici-
ovali dva výborní čeští atleti Robert Změlík a Roman Šebrle, aby motivo-
vali ke sportování děti a mládež. Děti plní 10 disciplín odznaku zdatnosti 
a  sbírají body. Podle dosaženého výsledku mohou poté získat bronzový, 
stříbrný, zlatý nebo diamantový odznak zdatnosti.
Dne 22. dubna proběhlo v Trutnově okresní kolo soutěže OVOV, kterého 
se zúčastnilo šest družstev. Dvě družstva byla z Trutnova, čtyři ze Dvora 
Králové nad Labem. Dvě družstva postavila ZŠ Schulzovy sady, po jednom 
družstvu ZŠ Strž a  Sokol Dvůr Králové nad Labem. V  soutěži jednotlivců 
bojovali také žáci ZŠ Bílá Třemešná. Na závodníky čekalo celkem pět disci-
plín, trojskok, hod plným míčem, švihadlo, kliky a driblink. Celé klání bylo 
velmi napínavé a výsledky pro královédvorské závodníky potěšující.
V soutěži družstev získalo družstvo ZŠ Schulzovy sady, budova B, 2. místo, 
budova A 3. místo, ZŠ Strž skončila na 4. a družstvo Sokola na 5. místě.
Radost nám ovšem přinesly především výsledky jednotlivců. Žákyně 
ročníku 2006: 1. V. Vovsová. Ročník 2005: 1. A. Rutrlová (obě Schulzovy 
sady), 2. B. Síbrová (Sokol), 3. A. Sedláčková. Ročník 2004: 1. K. Holub-
cová (obě Schulzovy sady), 2. K. Kubíčková a 3. N. Chroboková (obě Sokol). 

Ročník 2003: 1. S. Erbenová, 2. B. Výprachtická (obě Strž). Ročník 2002: 
1. J. Špatenková, 2. N. Drápalíková (obě Schulzovy sady), 3. K. Vognarová 
(Sokol). Ročník 2001: 1. D. Horníková, 2. M. Fišerová (obě Schulzovy sady). 
Žáci ročníku 2006: 1. O. Tepera, 2. A. Chromý (oba Bílá Třemešná). Ročník 
2005:  1. S. Rajsner (Schulzovy sady), 2. P.  Rausa, 3. J. Kortan (oba Sokol). 
Ročník 2006: 1. J. Grus (Sokol), 2. J. Kuhn, 3. J. Flégl (oba Schulzovy sady). 
Ročník 2003: 1. J. Zivr (Bílá Třemešná), 2. K. Hráský (Schulzovy sady). Roč-
ník 2002: 2. J. Kamberský (Schulzovy sady). Ročník 2001: 1. A. Syrový (Bílá 
Třemešná), 2. J. Jindra, 3. J. Mikyska (oba Schulzovy sady).
Nyní čeká nejlepší závodníky krajské kolo a  všichni ostatní mohou ještě 
plnit disciplíny desetiboje pro korespondenční soutěž. Všem královédvor-
ským závodníkům blahopřejeme a  přejeme hodně úspěchů do  dalšího 
sportování.

Schulzovy sady mají nejrychlejší běžce na okrese!
Ve  středu 4. května se 
konalo v  Trutnově okresní 
kolo soutěže Štafetový 
pohár, kterého se zúčastnila 
také dvě družstva ZŠ Schul-
zovy sady a jedno družstvo 
ZŠ Strž.
Český atletický svaz pořádá 
tuto soutěž pro děti  
z 1. stupně základních škol. 
Úkolem je postavit dvě 
osmičlenné štafety z  mlad-
ších (1.–3. třída) a  starších 
(4.–5. třída) školáků. Tyto 
dvě štafety pak běhají 
závod na 8 x 100 m. Potom 
se na  start postaví mix ze 
čtyř mladších a  čtyř starších žáků. Ti pak změří síly v  běhu na  8 x 200 m. 
Letos se na start okresního kola postavilo celkem 9 štafet.
Nejprve soutěžilo mladší žactvo. Zvítězila štafeta Vrchlabí před ZŠ Schul-
zovy sady, budova A,  a  ZŠ Mládežnická Trutnov. Mezi štafetami staršího 
žactva zvítězila štafeta ZŠ Schulzovy sady, budova A, před ZŠ Vrchlabí a ZŠ 
Schulzovy sady, budova B. Mezi mixovanými štafetami zvítězila štafeta ZŠ 
Mládežnická Trutnov před ZŠ Schulzovy sady, budova A, a ZŠ Vrchlabí.
V  celkovém součtu všech štafet vybojovalo družstvo ZŠ Schulzovy sady, 
budova A,  ve  složení V. Vovsová, J. Šturmová, A. Sedláčková, A. Šírová,  
D. Jakubec, A. Malich, M. Přibyl, J. Dušek, A. Rutrlová, A. Sedláčková,  
K. Holubcová, B. Síbrová, V. Mazák, P. Kraus, J. Flégl a S. Rajsner pohár za   
1. místo. Družstvo ZŠ Schulzovy sady, budova B, ve  složení E. Výprach-
tická, K. Ježková, T. Ševčíková, K. Filarová, M. Herzog, I. Polan, R. Mrkvička,  
A. Buřval, N. Hilermanová, A. Medlíková, B. Fléglová, B. Rymerová,  
M. Masařík, O. Fischer, F. Medlík, N. Pour obsadilo 5. místo a  družstvo ZŠ 
Strž ve složení V. Tesařová, V. Kokešová, D. Hlavsová, A. Erbenová, J. Havlík,  
J. Lokvenc, Š. Kotmel, J, Lokvenc, E. Jansová, K. Čejková, T. Růžičková, A. Čtvr-
tečková, J. Langpaul, A. Fiala, A. Horáček, D. Šťastný skončilo na 6. místě.
Závod proběhl za  chladného deštivého počasí, a  tak si všichni závodníci 
zaslouží pochvalu za  své výborné výkony. Družstvu ZŠ Schulzovy sady, 
budova A přejeme hodně úspěchů v krajském kole.

Mgr. Pavlína Špatenková, TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem
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