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

KrálovédvorsKé hudební léto 2016

jazzový večer, 13. 7. od 19:00 hod., náměstí Václava Hanky
Účinkují Nadoraz (swing, dixieland, country, ale i rap, funky a rock), Michal 
Prokop, Luboš Andršt, Jan Hrubý Trio (trio leadera kapely Framus Five, 
nežánrového kytaristy a neméně všestranného houslisty).

FolK a CountrY, 3. 8. od 19:00 hod., náměstí Václava Hanky
Zahrají kapely Wostruha (country a western music), Devítka (folk) a Jimmy 
Bozeman & The Lazy Pigs – americký písničkář hrající blues, country, wes-
tern – swing, cajun a hillbilly music a jeho česká doprovodná kapela.

roCKový miniFestival,17. 8. od 19:00 hod., náměstí V. Hanky
Vystoupí hradecká pop-rocková kapela Memphis, Ulrichovo náměstí – ETC 
& Krausberry revival a The Cell (blues/rock).

KonCertní sezona 2016/2017

Říjen: trio tones
Komorní soubor Trio Tones působí od roku 2012 a je složen ze tří interpretů, 
kteří se setkali na studiích na Akademii múzických umění v Praze. Věra Liebi-
gová – klarinet, Vojtěch Urban – violoncello, Michaela Hajíčková – klavír.

Listopad: vita Caroli K 700. výročí narození Karla iv.
Z vlastního životopisu Karla IV. čte Jan Šťastný, účinkuje Trio DuBois: Irvin 
Venyš – klarinet, Martin Petrák – fagot, Jan Thuri – hoboj.

Prosinec: duo bohemiabass
Netradiční spojení dvou nejhlubších smyčcových nástrojů upoutá nejen 
jemným sametovým zvukem, ale především virtuozitou obou umělců. 
Účinkují: Petr Šporcl – violoncello, Eva Šašinková – kontrabas.

Leden: Karel vrtiŠKa – Klavírní reCitál
Koncert mladého talentovaného klavíristy. Hostem večera je neméně talen-
tovaný klavírista Jan Čmejla.

Únor: Cantarina Clarinete
Kvarteto vzniklo v říjnu 2011 na půdě Hudební a taneční fakulty AMU  
v Praze jako tvůrčí studentský projekt čtveřice mladých klarinetistek. Účinkují: 
Hana Tauchmanová, Jana Jahodová, Jana Černohouzová, Věra Kestřánková.

Duben: Kalabis Quintet
Dechové kvinteto „Kalabis quintet” bylo založeno studentkami hudební 
fakulty AMU v Praze v roce 2012 pod vedením Štěpána Koutníka a hraje ve 
složení Zuzana Bandúrová – flétna, Jarmila Vávrová – hoboj, Nela Durníková 
– klarinet, Denisa Beňovská – fagot a Adéla Triebeneklová – lesní roh.

Květen: jarní KonCert smíŠeného PĚveCKého 
sboru záboj

Červen: dvoŘáKŮv Festival
Nejstarší hudební festival Antonína Dvořáka na světě, který jako jediný pro-
pojuje kulturu a cestovní ruch.

divadelní sezona 2016/2017

Září: Slovácké divadlo Uherské Hradiště – rYChlé ŠíPY
Znalci Foglarových komiksů dozajista ocení půvabně zpracované příběhy 
pětice vzorných hochů, které jako by z oka vypadly svým tištěným kamará-
dům. Hrají: Petr Vacke, David Vaculík, Petra Staňková a další.

Říjen: Divadlo Rokoko – Kdo se bojí virGinie WoolFové?
Slavné komorní drama plné zvratů i absurdních krutých her je sondou do 
partnerských vztahů. Hrají: Aleš Procházka, Veronika Gajerová, Viktor Dvořák.

Listopad: Divadlo Palace – stará dobrá KaPela
Komedie o stáří, lásce, snech a síle přátelství. Bývalý repetent Beďar touží ve 
svém nicotném životě udělat „něco velkého“ – uspořádat vystoupení kapely 
s bývalými spolužáky. Hrají: Václav Postránecký, Naďa Konvalinková a další.

Prosinec: Fanny agentura – manŽelsKý čtYŘÚhelníK
Komedie o rozdílech mezi muži a ženami, o životě, který nás dokáže překva-
pit. Bujará oslava vyústí ve furiantskou sázku, vedoucí k neobvyklé výměně 
manželů. Hrají: Dana Homolová, Michaela Badinková, Daniel Rous, Martin Kraus.

Leden: Divadlo Ungelt – sKoŘáPKa
V zapadlé knihovně se schází nesourodá dvojice. Zakřiknutá knihovnice  
a suverénní zlatokopka. Co přinese toto setkání? Komedie o nečekaném 
přátelství a cestě ke svobodě. Hrají: Alena Mihulová a Petra Nesvačilová.

Únor: Divadlo Verze – jméno
Francouzská komedie o předsudcích nabízející komický pohled na sebejisté 
zastánce svobodného myšlení. Hrají: Jan Dolanský, Roman Zach, Linda Rybová.

Březen: Studio Ypsilon – sWinG se vraCí neboli o ŠtĚstí
Swing je vynikající muzika, která přináší oživující a omlazující zážitek. Pro 
mladé je objevem a trendem, pro starší nestárnoucí záležitostí. Hrají, zpívají 
a tančí: Martin Bohadlo, Mikuláš Čížek, Kamila Kikinčuková a další.

Duben: Divadlo Kalich – boŽsKá sarah
Komorní komediálně laděná hra o několika dnech na sklonku života 
herečky Sáry Bernhardtové, legendy francouzského divadla, ve společnosti 
jediného muže – oddaného tajemníka Georgea Pitoua. Hrají: Iva Janžurová, 
Kryštof Hádek/Igor Orozovič.

Květen: Švandovo divadlo – PanKráC 45
Původní hra, fikce vycházející ze skutečných událostí roku 1945. V jedné cele 
se potkávají herečky Lída Baarová a Adina Mandlová, Židovka Julie, která 
prošla Osvětimí, a neznámá žena. Hrají: Klára Cibulková, Réka Derszi a další.

Červen: Divadlo Mladá Boleslav – PYGmalion
Brilantní komedie s hořkým podtextem o střetu světa ulice a světa sme-
tánky. Hrají: Lucie Matoušková, Roman Teprt, Martin Hrubý a další.

divadelní čtYŘlísteK 2016/2017

Říjen: Divadlo Applause Praha – PiPi dlouhá PunčoCha

Listopad: Scéna Ořechovka Praha – čert a Káča

Únor: Divadlo Scéna Zlín – PohádKa z PaŘezové 
ChalouPKY KŘemílKa a voChomŮrKY

Duben: Divadelní společnost Julie Jurištové – ŠíPKová rŮŽenKa
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Kino Svět www.kino-svet.cz nebo tel.: 499 320 403 
e-mail: kino.svet@tiscali.cz

Červenec 2016

2.–3. 17:30 Kniha dŽunGlí (v so 3d), dobrodružný, USA, dabing 106 min. 2D: 100 Kč
3D: 130 Kč

2.–3. 20:00 léto all eXClusive, (12), komedie, Francie, dabing 93 min. 110 Kč

7.–8. 20:00 hra PenĚz, (12), drama/thriller, USA, titulky 95 min. 110 Kč

9.–10. 20:00 leGenda o tarzanovi (v so 3d), (12), dobrodružný/
akční, USA, titulky 110 min. 2D: 110 Kč

3D: 130 Kč

12. 19:00 trabantem naPŘíč tiChomoŘím, přednáška  170 Kč

14. 20:00 den nezávislosti: nový ÚtoK, (12), akční/sci-fi, USA, 
dabing 133 min. 120 Kč

15.–17. 17:30 doba ledová: mamutí drCnutí (v so 3d), animovaná 
komedie, USA, dabing 95 min. 2D: 130 Kč

3D: 150 Kč

19. 20:00 Pan doKonalý, (12), akční/komedie, USA, titulky, ART 95 min. 110 Kč

20.–21. 20:00 očista: volební roK, (15), horor, USA/Francie, titulky 106 min. 110 Kč

23.–24. 20:00 neŽ jsem tĚ Poznala, romantický, USA, titulky 150 min. 110 Kč

26. 17:30 alenKa v ŘíŠi divŮ: za zrCadlem, animovaný/dobro-
družný, USA, dabing, ART 113 min. 100 Kč

27.–28. 20:00 PaŘba v PattaYi, (15), komedie, Francie, dabing 97 min. 100 Kč

30.–31. 20:00 sezn@mKa, komedie, ČR 90 min. 110 Kč

Srpen 2016

6.–7. 17:30 Krotitelé duChŮ (v so 3d), akční/komedie/sci-fi, USA, 
dabing 117 min. 2D: 120 Kč

3D: 140 Kč

9. 20:00 julieta, (15), drama, Španělsko, titulky, ART 99 min. 110 Kč

10.–11. 20:00 jaK se zbavit nevĚstY, (12), komedie, ČR 89 min. 90 Kč

12.–14. 17:30 tajný Život mazlíčKŮ (v so 3d), animovaný/rodinný, 
USA, dabing 90 min. 2D: 130 Kč

3D: 150 Kč

13.–14. 20:00 jason bourne, (15), akční, USA, titulky 117 min. 120 Kč

16. 20:00 nebe a led, dokumentární, Francie, titulky, ART  89 min. 80 Kč

18.–19. 17:30 straŠidla, rodinný/pohádka, ČR 113 min. 130 Kč

20.–21. 20:00 star treK: do neznáma (v so 3d), (12), sci-fi, USA, titulky 130 min. 2D: 120 Kč
3D: 140 Kč

23. 20:00 mŮj Král, (15), drama/romantický, Francie, titulky, ART 130 min. 90 Kč

24.–25. 20:00 mĚlčinY, drama/thriller, USA, titulky 87 min. 110 Kč

27.–28. 20:00 učitelKa, drama, SR/ČR 111 min. 110 Kč

30. 20:00 boŽsKá FlorenCe, (12), životopisný/komedie, VB, titulky, 
ART 110 min. 120 Kč

31. 17:30 anGrY birds ve Filmu, animovaný, USA, dabing 100 min. 90 Kč

31. 20:00 zhasni a zemŘeŠ, (15), horor, USA, titulky 90 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, čtvrtek 9:00–12:00 hod.
V  pondělí S  Žirafkou na  hřišti  
a ve čtvrtek Volná herna.

Cvičení Pro tĚhotné, masáŽe 
KojenCŮ, Poradna
každou středu 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.

KosmetiCKé doPoledne
čtvrtek 7. 7. a 4. 8., 9:30–12:00 hod.
Máme tu znova kosmetické dopoledne pro 
maminky. Těšit se můžete na ošetření pleti s 50% 
slevou. O děti bude po celou dobu postaráno. 
Vstupné 30 Kč + konečná cena: pleťová maska 
50 Kč; obočí, řasy 50 Kč a denní líčení 100 Kč.

letní GrilovačKa 
čtvrtek 14. 7. a 25. 8., 10:00–12:00 hod.
Přijďte se podívat na naši zahrádku, kde na děti 
čeká trampolína, houpadla, domeček, písko-
viště, skluzavka a spousta různých hraček. Na 
rodiče pak čeká příjemné posezení. Při hezkém 
počasí budeme opékat, přineste si tedy vuřtíky. 
Vstupné 30 Kč.

výlet na tYrŠovo KouPaliŠtĚ 
středa 28. 7. a 11. 8. od 10:00 hod.
Pojďte se s námi osvěžit na Tyršovo koupaliště. 
V případě větší účasti je cena vstupného pouze 
20 Kč. Sejdeme se přímo na místě v 10:00 hod. 
Při nepříznivém počasí se výlet přesune na jiný 
den. Informace budou na našem webu.

bleŠí trh 
čtvrtek 18. 8., 9:00–17:00 hod.
Připravili jsme bleší trh. Příležitost k prodeji zboží, 
které vám doma leží. Zarezervujte si pořadové 
číslo stolečku a prodejte si sami věci formou 
blešího trhu. Jednorázový poplatek činí 50 Kč. 
Pro bližší informace volejte paní Beranovou, 
tel.: 736 687 328.

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

sobota 13. 8., od 9:30 hod., vstupné 100 Kč 
(děti, ZTP a senioři zdarma)
Již 22. ročník Slavností lidových řemesel  
v Kohoutově přivítá v sobotu 13. srpna na dvě 
stě trhovců nabízejících nejrůznější výrobky 
a předvádějících svá řemesla.
Jarmark tradičně doplní bohatý kulturní pro-
gram, letos s hudebními skupinami Podzvi-
činka, ZZ Top revival, Benjaming´s Clan, Ondřej 

Ruml, Marek Ztracený, Phobos, Fámy či Nezmaři.
Vstupné 100 Kč (děti, senioři nad 70 let, ZTP 
s průvodcem zdarma) jako vždy zahrnuje i par-
kovné a vstup na akce doprovodného kultur-
ního programu. Trvale bydlící občané vesnice 
dostanou asi dva týdny před slavností infor-
mační letáky a volné vstupenky pro všechny 
členy domácnosti.
Ve dni konání akce bude jako vždy vesnice  

Slavnosti lidových řemesel v Kohoutově
v době od 7:30 do 18:00 hod. od Valáškovy pily 
po křižovatku uzavřena pro veškerou dopravu  
s výjimkou vozidel IZS.
Apelujeme proto na místní občany i chalupáře, 
aby si výlety, nákupy a návštěvy naplánovali tak, 
aby neztěžovali už tak náročnou práci pořadate-
lům tím, že by se domáhali vjezdu do uzavřené 
části obce.

Jan Bucek, za organizátory akce
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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 Knih
1. 7. – 31. 7. 2016
Bazar vyřazené beletrie bude otevřen ve skladu na dvorku knihovny v pro-
vozní době knihovny. Knihy budete moci zakoupit za symbolickou cenu  
10 Kč u obsluhy v oddělení pro dospělé. Seznam vyřazené naučné literatury 
je k dispozici na webových stránkách www.slavoj.cz.

ivona bŘezinová: vítej, Karle! – Pohádkoterapie
13. 7., od 12:45 hod., sálek knihovny, vstupné: zdarma
Jednoho pátečního odpoledne kamarádi Míra a Dany hrají jako obvykle 
na plácku fotbal. Vtom se jim míč zakutálí do rohu za kontejnery. A když 
se Míra pro balon rozběhne, objeví tam u zídky schouleného hubeného  
a špinavého chlapce. Kluci se ho hned začnou vyptávat, co je zač. Kdo je ten 
záhadný kluk? Záhadu objasníme při našem společném čtení v knihovně. 
Odpolední program je určen pro děti od 7 let. Vstup zdarma.

PŘíjem PŘihláŠeK do jazYKovýCh KurzŮ 
1. 7. – 31. 7. a 1. 9. – 9. 9. 2016
Ve školním roce 2016/2017 bude otevřen pro dospělé kurz němčiny, 
francouzštiny a italštiny pro pokročilé. Pro začátečníky bude zahájen 
kurz italštiny a nově kurz angličtiny pro seniory. Angličtina hrou pro děti 
od 4 let bude otevřena pro začátečníky i pro pokročilé. Více informací na 
www.slavoj.cz. Přihlášky přijímáme osobně v knihovně nebo e-mailem na 
adrese knihovna@slavoj.cz.

1. 8. – 31. 8. budou všechna oddělení knihovny z důvodu úprav interiéru 
uzavřena.

Letní akce v Žirči
svatoanenské zahradní slavnosti 2016
Nechte se pozvat do 
opraveného areálu 
Domova sv. Josefa  
v Žirči! Pro každého se 
tu něco najde... Má-li 
něco tradici, většinou 
je to kvalitní. Koná-li se 
něco po patnácté, pak 
už to tradiční je. Řeč je  
o Svatoanenských 
zahradních slavnostech aneb slavnostech bez bariér, které neodlučitelně 
patří k Domovu sv. Josefa. Hlavní ideou největší benefiční a prezentační 
akce je odstranění bariéry mezi světem zdravých a hendikepovaných. 
Domov je první a stále jediné lůžkové zařízení v ČR, kde jsou poskytovány 
komplexní služby nemocným roztroušenou sklerózou v pokročilém stádiu 
nemoci. Patnáctý ročník odstartuje v sobotu 23. července v 10:00 hod. 
Výtěžek letošních slavností je určen na dovybavení rehabilitace finančně 
náročnějšími zdravotnickými přístroji (motomed, rotoped).
Návštěvníci se mohou těšit na bohatý kulturní a duchovní program i dopro-
vodné akce. Svou účast přislíbili: folková skupina Kantoři, bluegrassová 
kapela Fámy, herec, zpěvák a muzikant Ondřej Ruml, herec a zpěvák Martin 
Pisařík s kapelou Akustik, herečka Bára Hrzánová se skupinou Condurango, 
Sestry Chalupovy – taneční sdružení s elegancí první republiky. Pro děti 
zahraje Loutka Katka z Miletína pohádku Zlatovláska, potulné loutkové 
divadlo Já to jsem, které bude mít na repertoáru Eliščiny pohádky. V kos-
tele bude sloužena poutní mše svatá s barokním hudebním doprovodem 
Krkonošského Collegium Musicum a Consortus FAGVS a poté vystoupí 
zpěvačka a kytaristka Eva Henychová, Biblické písně Antonína Dvořáka 
v podání Martina Doležela proloží slovem herec Jan Kačer. Prof. Václav Uhlíř 
tradičně rozezní místní zvonkohru. Nebude chybět bohatý program pro 
děti, ochutnávky sirupů a likérů, kafírna, vinotéka. Vinné sklepy Kutná Hora 
připraví pro návštěvníky tematickou výstavku i víno připomínající výročí 
narození Karla IV. spojenou se slavnostním zasazením vinné révy. Plánu-
jeme i komentované prohlídky domů sv. Josefa a sv. Damiána. Trh lidových 
řemesel bude doplněn o prezentaci chráněných dílen. Celodenní program 
moderuje Josef Mádle. Návštěvníci ZTP mají vstup zdarma.
Akce se koná pod záštitou místopředsedy vlády MVDr. Pavla Bělobrádka 
a je podpořena městem Dvůr Králové n. L. a Královéhradeckým krajem.

Jitka Holcová, fundraising a P. R., www.domovsvatehojosefa.cz

den všech 2016 v Žirči 
27. 8., 11:00–18:00 hod., zámecký park Žireč, vstupné: dobrovolné
Již 2. ročník akce pro celou rodinu „Den všech 2016“ se koná v sobotu  
27. srpna v parku Domova sv. Josefa v Žirči. Návštěvníci se mohou těšit 
na hudební i divadelní program s tvůrčími workshopy i sportovním 
minikempem. Program zahájí vystoupení skupiny Crazy Band ze ZUŠ  
R. A. Dvorského. Dále budou k vidění mažoretky Anabel, Divadlo pro děti 
Filipa Pýchy, vystoupení taneční skupiny Attitude Lucie Sýkorové, koncert 
Davida Jakubce a Pajy May a jiní. Hlavní část programu zakončí vystoupení 
kapely The Tap Tap. Po celý den budou k vidění tvůrčí, výtvarné, keramické 
dílny a workshopy, ale také prezentace sportovních oddílů, zvířecího 
útulku a mnoho dalšího. Výtěžek ze vstupného poputuje na účet Domova  
sv. Josefa pečujícího o osoby trpící roztroušenou sklerózou. Více o pro-
gramu najdete již brzy na www.denvsech.cz a www.facebook.com/denvsech.

Václav Valášek

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

Kavárna, CuKrárna aneb sladKé 
léto v muzeu 
10. 6. – 18. 9., výstavní sál v budově Špýcharu, vstupné: 40 Kč, 20 Kč
Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem zve všechny milovníky kávy, 
čokolády a  cukrovinek na  výstavu, která návštěvníky přenese především 
do  doby prvorepublikových kaváren a  cukráren. Zároveň výstava nabízí 
ukázky regionálních výrobků, seznámí návštěvníky s historií výroby čoko-
lády, marcipánů, dortů, perníků a  dalších cukrářských výrobků. K  vidění 
bude i  plný prodejní pult cukrárny, který lákal v  1. polovině 20. století 
k nákupu sladkostí. V pokladně muzea je možné zakoupit Miletínské mod-
litbičky, Hořické trubičky, Dubenecké perníky, biočokolády z Chocolaterie 
Willy & Pauli a čokolády z královédvorské čokoládovny Carla.

EXPOZICE: tradiCe výrobY vánočníCh ozdob
hlavní budova městského muzea, vstupné: 50 Kč, 25 Kč
Výroba foukaných vánočních ozdob má v našem regionu dlouhou tradici. 
Byla započata v roce 1931 a stále trvá. Za tuto dobu vznikly tisíce ozdob růz-
ných tvarů, velikostí a dekorů, které zdobí vánoční stromky po celém světě.

EXPOZICE: historie mĚsta dvora Králové nad labem 
a teXtilního PrŮmYslu na KrálovédvorsKu
15. 6. od 18:00 hod., přednáškový sál v budově Špýcharu
Stálá expozice je věnována historii města a textilnímu průmyslu na Králo-
védvorsku. Návštěvníci mají možnost zhlédnout nejvýznamnější momenty 
v dějinách města, ale také ryteckou dílnu, postupy textilního tisku a dozvě-
dět se více o historii textilních továren na Královédvorskku.

loutKové PohádKY Pro nejmenŠí 
O šestinohém strašidlu 
6. 7. od 17:00 hod., sál v budově Špýcharu, vstupné: dobrovolné

O princezně Dobrovíle 
20. 7. od 17:00 hod., sál v budově Špýcharu, vstupné: dobrovolné
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Find Your Way – Najdi svou cestu

setkání včelařských kroužků

V  sobotu 4. června se do  DDM Jednička 
sjelo 9 včelaříků ze tří včelařských kroužků. 
Byli zde zástupci domácího královédvor-
ského kroužku Včeličky z  Jedničky, poté 
členové hajnického kroužku Hajnické 
Medonosky a jedna mladá včelařka z dube-
neckého kroužku. Sešli se zde na 1. ročníku 
Přátelského setkání včelařských kroužků.
Toto setkání je hlavně o navázání přátelství 
a  spolupráce mezi jednotlivými včelař-
skými kroužky v  našem regionu. Nešlo tu 
o žádnou soutěž, která by prověřovala zna-
losti a dovednosti dětí, ale celé odpoledne 
se neslo v přátelském duchu her a zábavy.
Děti si vyluštily speciální včelařskou osmi-
směrku, nasměrovaly včelky k  nejlepším 
zdrojům pastvy a prošly si i přírodovědnou 
stezku, za jejíž zapůjčení bych chtěla podě-
kovat paní Řehákové z Vilantic. Na závěr si 
všichni opekli buřta a poseděli u táboráků. 
Velký dík patří DDM Jednička, který poskytl 
úžasné zázemí, i všem zúčastněným krouž-
kům. Už se těšíme na další ročník!

Veronika Šebková
vedoucí včelařského kroužku Včeličky z Jedničky

husovým sborem zněl dětský 
smích, zpěv a dobrá nálada
Noc kostelů je něco jako den otevřených 
dveří. Jednou za rok můžete nahlédnout 
do míst, která jindy zůstávají mimo zájem 
návštěvníků... Farní zahrádka, sklep, půda, 
zvonice. Noc kostelů dává také možnost 
případným návštěvníkům zjistit, že v kos-
tele žijí a pracují „normální“ lidé, že kos-
tel nemusí sloužit jenom jako místo pro 
poslední rozloučení s našimi zesnulými, že 
není jenom jeden z baráků ve městě, kam 
občas zajdeme na koncert.
Báječně jsme si to letos u nás užili! Děti hle-
daly poklad Jeronýma Pražského, rodiče  
a prarodiče se dobře bavili, mladý trum-
petista Domča zatroubil z věže sboru 
„Ach synku, synku“ a také rozezněl náš 
zvon nesoucí jméno Jeronýma Pražského, 
nádherným prostorem sboru zněl pří-
jemný zpěv a na závěr nás tradičně potěšil 
svým vystoupením Královedvorský chrá-
mový sbor pod vedením Víta Havlíčka.  
V deset hodin večer se ještě jednou roze-
zněl „Jeroným“ ve věži, aby ukončil tuto 
požehnanou akci. A nejen to. Náš zvon 
Jeroným volal do blízka i daleka: Já jsem 
tady! Je tady Husův sbor! Je tu společenství 
lidí, kteří jsou přesvědčeni, že Láska, Pokoj 
a Milosrdenství jsou stále největšími hod-
notami, které by měl člověk ctít a chránit 
a bojovat za ně. Každý kostel – i ten náš 
– má dveře otevřené stále, nejen jednou 
za rok. Otevřené dveře jsou pro každého, 
smutného i veselého. Přejeme všem lidem 
pokojný a požehnaný prázdninový čas!

Anna Holínská, duchovní CČSH

Jak jsme zachránili princeznu
aneb putování pohádkovým lesem s Farní chari-
tou Dvůr Králové nad Labem
Každý, kdo přišel v sobotu 4. června k lesu pod 
nemocnicí, si mohl všimnout, že se zde děje 
něco neobvyklého. Na  cestě byla připravena 
brána do Pohádkového lesa, u které na příchozí 
čekala strážkyně a prosila je o pomoc se záchra-
nou začarované princezny. Na prvním stanovišti 
se pak děti od  pohádkové babičky dozvěděly, 
v čem spočívá ono zakletí. Princezna ztratila pět 
velmi důležitých věcí – sluch, zrak, čich, hmat 
a  chuť. V  lese děti potkávaly různé pohádkové 
postavy, u  nichž mohly tyto smysly pro prin-
ceznu opět získat, a  tím ji vysvobodit. Na  své 
cestě musely děti překonat bažinu střeženou 
bludičkami, pomoci rusalkám pochytat rybičky 
nebo uspat draka hlídajícího cestu k princezně 
v cíli.
Děkujeme všem zúčastněným organizacím 

za pomoc s přípravou této pěkné akce, které se 
aktivně zúčastnilo bezmála 150 dětí za  dopro-
vodu rodičů a mladších sourozenců.

sestra Doubravka Mazancová
Farní charita Dvůr Králové nad Labem

V  rámci oslav dne dětí se 1. června na Tyršově 
koupališti ve  Dvoře Králové nad Labem konala 
akce v  rámci projektu Find Your Way ve  spolu-
práci Informačního střediska Europe Direct, JF 
Show Agency a města Dvůr Králové nad Labem. 
Programu se účastnili žáci 2. stupně základních 
škol ze Dvora Králové nad Labem. Dětem byly 
pod vedením JF show Agency, Janem Jílkem, 
bývalým profesionálním jezdcem Freestyle BMX, 
představeny různé místní volnočasové aktivity, 
ukázky různých sportů, tanců, jízda na  skatu 
či kole BMX. V  neposlední řadě také Free- 
style, oddíl Karate DO, hudebníci – DJ Aleš 
Matoušek a  taneční skupiny Attitude a  Angels 
Dance Group.
Hlavním cílem celé akce bylo děti nejen pobavit, 
ale také si pod odborným dohledem vyzkoušet 
a  diskutovat s  lektory o  aktivních možnostech, 
jak využít svůj volný čas. Přidanou hodnotu 
celé akce spatřujeme ve zvýšení zájmu mládeže 

o  aktivní začlenění do  moderních volnočaso-
vých aktivit, a  tím snížení tzv. netolismu (cho-
robná závislost na  virtuálních drogách, kam se 
řadí sociální sítě, počítačové hry, mobilní tele-
fony a internet obecně). 
Doufejme, že tato akce přispěje ke  změně 
a  uvidíme více dětí, jak tráví svůj volný čas 
smysluplně.

Tým Europe Direct Dvůr Králové nad Labem

První červen je již tradičně synonymem oslav 
Dne dětí a nejinak tomu bylo i letos ve Dvoře 
Králové nad Labem. Nádherný areál Tyršova 
koupaliště se od brzkého rána doslova hemžil 
pobíhajícími organizátory, kteří se ze všech sil 
snažili připravit dětem k jejich svátku co nejlepší 
a nejpestřejší zábavu. Dětský den pořádá DDM 
Jednička ve spolupráci s městem Dvůr Králové 
nad Labem a letos také nově ve spolupráci  
s Europe Direct při SŠIS, který svým projektem 
pod názvem Find Your Way rozšířil program Dět-
ského dne i pro starší děti a mládež.
Na své si přišel každý malý návštěvník, který 
první červnový den přišel na koupaliště. Pro 
děti z mateřských a základních škol, ale také pro 
veřejnost a děti ze speciálních škol, byl připra-
vený opravdu bohatý program. Lanové aktivity, 
žonglování, skákací hrad, jízda na šlapacích 
minikárách, ukázka práce se psy městské policie, 
mototrenažer, bublinárium, airbrush, střelnice, 
malování na obličej, dílničky a herní prvky, sou-
těže o ceny – to je jen malá ochutnávka z toho, 
co letošní Dětský den nabídl. 
Na Tyršovo koupaliště se bez problému vešel 
i rekordní počet návštěvníků, který se letos 
přehoupl přes 1 300 registrovaných. Díky 

technickým službám tak mohly děti slavit svůj 
svátek ve velkém stylu. Jen stěží bychom hle-
dali vhodnější místo, kde by bylo možné umís-
tit tolik atrakcí a zabavit takové množství dětí. 
Děkujeme!  
Pro organizaci byla také nepostradatelná 
pomoc královédvorské Střední školy informatiky  
a služeb, jejíž studenti pomáhali zajišťovat jed-
notlivá zábavní stanoviště Jedničky. Nabídku 
aktivit SŠIS obohatila o „kosmetický salón“, kde 
studentky dětem na požádání vytvářely origi-
nální účesy či malovaly různé motivy na obličej. 
Celým programem provázela skvělá moderá-
torka Hitrádia Magic Markéta Hamerníková  
a děti se tak bavily nejenom na zábavních sta-
novištích, ale i před mikrofonem, kde soutěžily 
o ceny, zpívaly a tancovaly. Přestože první část 
dopoledne byla obloha zatažená, počasí nako-
nec vydrželo bez deště a Dětský den se nesl  
v duchu pohody a zábavy. 
Nezbývá než doufat, že i příští rok se oslavy 
Mezinárodního dne dětí vydaří stejně jako letos. 
Moc děkujeme všem, kteří přispěli svou pomocí  
a připravili tak pro děti nevšední zážitek – den, 
který si každý užil!

Sylvie Černotová, DiS., DDM Jednička

Dětský den na Tyršově koupališti
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Sokolům zacinkaly 
republikové medaile
Letošní přebory České 
obce sokolské ve spor-
tovní všestrannosti jsou 
již za námi. Našim závod-
níkům se velmi dařilo.
Nejprve o posledním 
květnovém víkendu sou-
těžila družstva  mladšího 
žactva. Zde jsme měli 
čtyři zástupce: Adélu 
Rutrlovou, Simona Raj-
snera, Pavla Rausu a Matěje Kubíčka. S. Rajsner vybojoval zlaté medaile za 
plavání a atletiku, bronz za šplh, 6. místo v gymnastice a celkové vítězství 
v kategorii mladší žáci II., Matěj Kubíček bronz za atletiku, Adéla Rutrlová 
skončila o 4 body na 4. místě v atletickém čtyřboji mezi 42 závodnicemi 
a Pavel Rausa na sedmém místě v gymnastice. Závodníci ze sokolských 
jednot Dvůr Králové nad Labem, Náchod, Police nad Metují a Jaroměř spo-
lečně vybojovali 19 individuálních medailí a dvě zlaté v soutěži družstev. 
Obě družstva získala od náčelnictva České obce sokolské pobyt na sokol-
ském táboře v rakouských Alpách.
Druhý červnový víkend patřil přeboru staršího žactva a dospělých, zde nás 
zastupovaly starší žákyně Sára Erbenová, Kateřina Holubcová, starší žáci 
Jakub Grus a Ondřej Schreiber, dorostenka Eva Špatenková a muž Libor 
Drábek. S. Erbenová vybojovala mezi 47 děvčaty stříbrné medaile za spor-
tovní gymnastiku a za plavání, dále získala také bronz za šplh a čtvrté místo 
v atletice. L. Drábek získal skvělou stříbrnou medaili za sportovní gym-
nastiku a Kateřina Holubcová přidala bronzovou medaili za atletiku, 4. místo 
za gymnastiku a 7. místo za šplh. Hoši také závodili výborně. J. Grus vyhrál 
závod v plavání a obsadil 4. místa v atletice a gymnastice, Ondřej Schreiber 
byl o 0,06 s čtvrtý ve šplhu, 5. v gymnastice, 8. v atletice, Eva Špatenková 
obsadila čtvrté místo ve sportovní gymnastice se ztrátou 0,35 bodu na třetí 
místo a čtvrtá byla rovněž v atletice. Velkou radost nám přineslo vyhlášení 
celkových výsledků přeborníků v sokolské všestrannosti. Sáře Erbenové 
a Jakubu Grusovi se podařilo vybojovat za všestrannost stříbrné medaile  
Eva Špatenková přidala medaili bronzovou.
Naši závodníci přispěli osmi medailemi ke skvělému výsledku župy Pod-
krkonošské – Jiráskovy, když její závodníci vybojovali celkem 32 medailí! 
Sokolská všestrannost je v našem regionu na opravdu výborné úrovni. Bla-
hopřání patří všem závodníkům, neboť jak zdůraznila náčelnice ČOS Lenka 
Kocmichová, to, co dokáží, dovede jen mizivé procento naší populace.

Mgr. Pavlína Špatenková, TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Další klání skokanů na trampolíně se konalo v sobotu 21. května v Odolene 
Vodě pod názvem Skokan Odolky. Závodu se zúčastnilo devět závodníků 
Sokola Dvůr Králové nad Labem, kteří získali 4. první místa. V  kategorii 
L1 výborně zaskákala Kateřina Ježková a  zvítězila. Také Anna Svobodová 
zaskákala svoje sestavy dobře a  obsadila 4. místo o  pouhých 0,07 bodu 
za třetí příčkou. Ve stejné kategorii chlapců obsadil náš nejmladší závodník 
Šimon Kulveit (ročník 2010) 6. místo, když nedokončil první sestavu. Jeho 
druhá sestava byla ale hodnocena nejlépe ze všech závodníků v kategorii. 
V  kategorii L3 dívky Anna Puhlovská obsadila 5. místo se stejným bodo-
vým ziskem jako čtvrtá závodnice a  Aneta Vaňurová skončila devátá. 
Mezi chlapci kategorie L3 se náš Jakub Kňákal, který vyhrál předchozí dva 
závody, dopustil chyby v závěru sestavy a obsadil 4. místo. Ve svých kate-
goriích zvítězili Tobiáš Kulveit (L5 chlapci), Josef Drtina (L8 chlapci) a Erik 
Motal (kategorie Elite C12).

Třetí závod Českého a  Žákovského poháru 2016 se uskutečnil 4. června 
v  tělocvičně Sokola Žižkov v  Praze. V  Žákovském poháru TJ Sokol Dvůr 
Králové nad Labem zastupoval Erik Motal, který obsadil 9. místo, když ho 
od postupu do osmičlenného finále dělilo 0,1 bodu. 
V Českém poháru jsme měli dva naše závodníky, oba postoupili do finále. 
V  ženách obsadila Petra Pokorná 7. místo a  v  mužích Josef Drtina  
5. místo. V kategorii synchronních dvojic mužů skákal J. Drtina společně se 
závodníkem z Olomouce a obsadili 4. místo.

Jaromír Bek, TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem 

V pardubické lodě-
nici Arosa se v sobotu 
4. června uskutečnil 
10. ročník závodů 
dračích lodí. Ve dvou 
závodech uspěla také 
posádka žen „Dračí 
žrádlo“ ze Dvora 
Králové nad Labem, 
které zde startovaly 
poosmé, tentokrát v kostýmech černých labutí. Zatímco na trati dlouhé 
200 metrů obsadily 2. místo, v klání na kilometru neměly konkurenci 
a vyhrály.

Alexandra Jiřičková

Skokané na trampolíně opět 
na medailových příčkách

Apolena Výborná, studentka 
Gymnázia Dvůr Králové nad 
Labem a  členka Softball 
Clubu Dvůr Králové nad 
Labem, byla 1. června 2016 
nominována jako osmnác-
tiletá hráčka do  ženské 
reprezentace České repub-
liky v  softballu a  zúčastní 
se ve  dnech 5. až 10. čer-
vence 2016 World Cupu 
v Oklahoma City (USA), dále 
ve dnech 15. až 24. července 
2016 XV. Mistrovství světa 
žen v kanadském Surrey-Vancouver a 1.–6. srpna 2016 Mistrovství Evropy 
juniorek ve španělské Barceloně. Přejeme hodně úspěchů a gratulujeme!

Alan Výborný

Úspěch Apoleny Výborné

Černé labutě přivezly dva poháry
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