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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

TANEČNĚ DIVADELNÍ SHOW ATTI + LIPO
2. 6. od 10:00 a 18:00 hod., sál Hankova domu

Pátý ročník show Taneční skupiny Attitude Dvůr Králové nad Labem, na kte-

rém jako speciální host vystoupí rapper Lipo.

443. koncert KPH
KONCERT MLADÝCH UMĚLCŮ KALABIS QUINTET
7. 6. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 130 Kč

Zuzana Bandúrová – fl étna, Jarmila Vávrová – hoboj, Anna Sysová – klarinet, 

Denisa Beňovská – fagot, Adéla Triebeneklová – lesní roh.

COOL FEST 2017 
8.–10. 6., Hankův dům, náměstí Václava Hanky, aula a zahrada gymnázia, 

aula SŠIS

Studentský festival divadla, hudby a  tance – pořádá Mezinárodní konzer-

vatoř Praha.

Pozor! Změna v programu Cool festu – Noc kostelů

Upozorňujeme, že v  programu festivalu Cool fest – Noc kostelů došlo

k následující změně:

pátek 9. 6. 17:00 hod. Francouzská poezie – Husův sbor CČSH 

 19:00 hod. Koncert chrámového zpěvu – Kostel sv. Jana Křtitele 

 19:00 hod. Legenda o sv. Vojtěchu – Kostel Českobratrské církve  

  evangelické

VICTORIA KLEWIN BAND
13. 6. od 20:00 hod., Krčma Starý pivovar, vstupné: 180 Kč

Britská bluesová a jazzová zpěvačka, v jejímž hlase se potkává tradice s ori-

ginalitou a retro nostalgií.

Společně v hudbě a v tradicích:
ZAHÁJENÍ HUDEBNÍHO LÉTA
14. 6. od 15:00 hod., náměstí T. G. Masaryka

Vystoupí: soubory ZUŠ R. A. Dvorského, komorní orchestr Stanislava Biha-

riho, pěvecký soubor Carpe Diem Jany Machkové, Soubor Lidových tanců 

Jaroslavy Bekové a mažoretky Jaroslavy Bekové a soubory Centra kultury 

Kamenná Hora eLo Mjuzik, Gorczanki, Zuzanna Wiśniewska.

Josef Dvořák:
ČOCHTAN VYPRAVUJE
15. 6. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 410 Kč

V roce 2017 se na divadelní prkna vrací úspěšná komedie „Čochtan vypra-

vuje“ na motiv muzikálu V + W „Divotvorný hrnec“. V hlavní roli Čochtana 

uvidíte v  současné době nejslavnějšího českého vodníka Josefa Dvořáka, 

který tak oslaví své 75. narozeniny.

Hra v předplatném:
Bernard Shaw: PYGMALION
20. 6. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 340 Kč, 320 Kč, 300 Kč

Brilantní komedie s  hořkým podtextem o  střetu světa ulice a  světa sme-

tánky. Účinkují herci Městského divadla Mladá Boleslav.

Všem našim příznivcům přejeme krásné a pohodové léto a v září se opět 

těšíme na setkání v hledišti Hankova domu.

Městské muzeum
út–ne: 9:00–12:00 hod. a 13:00–17:00 hod.

e-mail: info@muzeumdk.cz, tel.: 499 623 800

www.muzeumdk.cz

KRÁLOVÉDVORŠTÍ VČELAŘI
25. 5. – 16. 6., výstavní sál Špýcharu, vstupné: 40 Kč, 20 Kč

Společně s Českým svazem včelařů, o. s., Dvůr Králové n. L. si vás dovolujeme 

pozvat na  výstavu pořádanou ke  125. výročí založení včelařského spolku 

ve Dvoře Králové. Připomeneme si historii spolku i jeho činnost v nedávné 

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

včelařské vybavení, unikátní skleněný pohár ve tvaru včelího úlu od hraběte 

Harracha, historické i moderní úly, ale i živé včely v proskleném úle. Na vel-

koplošných panelech se návštěvníci dozvědí vše o  včelím společenství, 

jeho úkolu v přírodě a také o včelích produktech. Výstava je určena jak pro 

včelaře – odborníky a zájemce o včelaření, tak pro širokou veřejnost, která 

se tak může seznámit s tajemstvím života včel, jejich chovem a potřebami.

TAJEMNÝ SVĚT VÝTVARNÍKA
1. 6. – 2. 7., výstavní sál  ve Staré radnici, vstupné: 30 Kč, 15 Kč

Květoslav Bubeník, český scénograf a  akademický výtvarník, se narodil 

v  roce 1922 v  Kostelci na  Hané, a  přestože většinu života trávil v  Praze, 

stal se mu Dvůr Králové nad Labem druhým domovem, kam jezdil nejen 

odpočívat, ale i pracovat. Více než třicet let se věnoval jevištní práci, tvořil 

scénické a kostýmní návrhy pro Národní divadlo, televizní inscenace i fi lmy. 

Na  výstavě ale představíme Květoslava Bubeníka jako autora aktů a  abs-

traktních obrazů. K vidění bude i část sbírky autorských novoročních přání.

XIII. ročník Festivalu muzujních nocí 2017:
MEDOVÁ MUZEJNÍ NOC
3. 6., 19:00–23:00 hod., městské muzeum, vstupné: 10 Kč, 15 Kč

Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem se, jako každoročně, zapojí 

do  Festivalu muzejních nocí a  nabídne prohlídku expozic v  netradičním 

čase. Letošní muzejní noc bude na  téma včelařské, věnované medu, vůni 

medových perníčků a včelkám. Budeme vyrábět svíčky z voskových mezi-

stěn, ozdobíme perníčky pod vedením zkušených perníkářek a děti si samy 

mohou slepit papírovou včelku. Zveme všechny velké a  i  malé příznivce 

medu, aby si přišli užít neopakovatelnou atmosféru nočního muzea.

Přednáška:
VČELÍ PRODUKTY A JEJICH ÚČINKY NA LIDSKÉ ZDRAVÍ
7. 6. od 18:00 hod., přednáškový sál Špýcharu

Pro včelařskou i nevčelařskou veřejnost přednáší MUDr. Radek Hubač. Jest-

liže se chcete dozvědět zasvěcené informace o účincích medu, pylu, propo-

lisu, mateří kašičky, ale i včelího jedu na zdraví člověka, jste srdečně zváni. 

Prostor bude i pro dotazy.

Vernisáž výstavy: NEOBVYKLÁ KRÁSA SKLA
30. 6. od 17:00 hod., výstavní sál Špýcharu, trvání výstavy: 1. 7. – 27. 8.

Aleš a  Zlata Zvěřinovi pod křídly sklářského studia AZ-Design se orien-

tují nejen na  tradiční ruční zpracování skla, ale také na  moderní design. 

V novém studiu společně od roku 2003 realizují kombinace sklářských tech-

nik od vlastních návrhů přes požadavky českých a zahraničních designérů. 

Provádějí vysoce kvalitní opracování skla do  interiéru, exteriéru pro kul-

turní, sportovní a jiné akce. Tvoří plastiky, trofeje a upomínkové předměty. 

Používají řadu technik: broušení, foukání, řezání diamantovou pilou, zavr-

távání, pískování povrchové a reliéfní, lepení skla, leštění, malování (zlato, 

platina, listr, kresby malováním a modelováním...).
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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 ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL, drama, ČR/SR 130 min. 110 Kč

3. 16:30 BALERÍNA, animovaný/romantický, Fr./Kan., dabing 89 min. 100 Kč

3.–4. 19:00 Z PAŘÍŽE DO PAŘÍŽE, drama, Francie/Kanada, dabing 110 min. 110 Kč

6. 19:00 NAPROSTÍ CIZINCI, (12), komedie/drama, Itálie, titulky, ART 97 min. 90 Kč

7. 17:30 ŠPUNTI NA VODĚ, rodinný/komedie, ČR 83 min. 100 Kč

11. 19:00 SKOKAN, road movie, ČR 94 min. 120 Kč

13. 19:00 NEZNÁMÁ DÍVKA, (12), drama/thriller, Bel./Fr., titulky, ART 113 min. 90 Kč

14.–15. 17:30 WONDER WOMAN (ve st 3D), (12), akční, USA, dabing 141 min.
2D: 110 Kč

3D: 130 Kč

16.–18. 16:00 AUTA 3 (v so 3D), animovaný, USA, dabing 100 min.
2D: 130 Kč

3D: 150 Kč

17.–18. 18:30 MUMIE (v so 3D), (12), akční/dobrodružný, USA, dabing 115 min.
2D: 130 Kč

3D: 150 Kč

20. 10:00 VŠECHNO NEBO NIC, (12), komedie/romantický, ČR, dabing 107 min. 50 Kč

20. 19:00 NOCTURAMA, (12), drama, Francie, titulky, ART 130 min. 90 Kč

21.–22. 19:00 EXTRÉMNÍ RYCHLOST, akční/thriller, Francie, titulky 94 min. 110 Kč

24.–25. 19:00 HOLKY NA TAHU, (15), komedie/drama, USA, titulky 97 min. 120 Kč

27. 19:00 SMRTIHLAV, (12), histor./válečný, Fr./VB/Bel./USA, tit., ART 119 min. 110 Kč

28.–29. 19:00 POBŘEŽNÍ HLÍDKA, (15), akční/komedie, USA, titulky 119 min. 120 Kč

30.–2. 16:30 JÁ, PADOUCH 3 (v so 3D), animovaný, USA, dabing 96 min.
2D: 130 Kč

3D: 150 Kč

30.–2. 18:30
TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ (v so 3D),

(12), akční/sci-fi , USA, dabing
140 min.

2D: 130 Kč

3D: 150 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–pátek: 9:00–12:00 hod. 

V  pondělí Kreativní dílnička 

s  tvořením výrobků z  různých materiálů, které 

si poté vezmeme domů. V úterý Klub miminko.

Ve  středu Školka nanečisto, kdy vám dítka 

pohlídáme. Ve čtvrtek besedy s volnou hernou 

a v pátek Cvičení s dětmi v šátku.

CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ, MASÁŽE 
KOJENCŮ, PORADNA
pondělí 16:15–17:00 hod., nutno objednat!

Masáže kojenců, cvičení těhotných, poradna, 

předporodní příprava, kojení. Cena 80 Kč 

masáže + cvičení, nebo samostatně po  50 Kč. 

Tel.: 606 171 014, Mgr. Jana Bartoňová.

CVIČENÍ S DĚTMI V ŠÁTKU
pátek 9:00–11:00 hod., vstupné: 50 Kč

Navraťte svému tělu původní kondici 

po  porodu. Cvičení je komplexní s  technikami 

pilates, hathajógy, balantes, fi tness cvičení

a břišních tanců. Je vhodné i pro kojící maminky.

DEN DĚTÍ, čtvrtek 1. 6., 9:30–12:00 hod.

Den dětí v  městském parku s  piknikem a  sou-

těžemi pro děti. Vlastní občerstvení, deku a dob-

rou náladu s sebou. Pro maminky malá ukázka 

šátkování + cvičení. Vstupné zdarma.

DEN S MATTONI
čtvrtek 8. 6., 10:00–11:00 hod., vstupné: 40 Kč

Zveme na  workshop o  pitném režimu s  malou 

ochutnávkou. Proč potřebujeme vodu a kolik je 

vlastně potřeba jí vypít.

JDEME DO ZOO
čtvrtek 15. 6. od 9:30 hod., vstupné: 40 Kč

Navštívíme ZOO Dvůr Králové za zvýhodněnou 

cenu. Sraz u hlavního vchodu v 9:30 hod.

JAK NOSIT MIMINKO V ŠÁTKU ČI 
NOSÍTKU
pátek 16. 6. od 9:30 hod., vstupné: 40 Kč

Získejte jistotu, že nosíte své miminko zdravě. Vyla-

díme techniku vázání dle vašeho stylu a chování 

miminka. Poradíme s výběrem šátku či nosítka.

PŘÍPRAVA NA POROD
středa 21. 6. od 15:00 hod., cena: 350 Kč

Co je to přirozený porod a jak se na něj připravit. 

Co udělat pro to, aby porod proběhl pohodlně, 

příjemně a  láskyplně. Jak moc je důležitá psy-

chika ženy během porodního procesu.

AROMATERAPIE
čtvrtek 22. 6., 10:00–11:00 hod., vstup: 40 Kč

Workshop s  MUDr.  Jitkou Blábolilovou. Sezná-

mení s  éterickými oleji a  jejich využitím, mož-

nost si vytvořit vlastní repelent, krém či olej.

OTEVÍRÁME ZAHRÁDKU
čtvrtek 29. 6., 9:00–12:00 hod., vstupné: 40 Kč

Přijďte se podívat na naši zahrádku s atrakcemi, 

spoustou hraček a  příjemným posezením pro 

rodiče. Při hezkém počasí budeme opékat.

Pozvánky
KONCERTY KRÁLOVÉDVORSKÉHO CHRÁMOVÉHO SBORU A ORCHESTRU 
NA NOCI KOSTELŮ
9. 6. od 18:00 hod., kostel v Kuksu, a od 21:00 hod., kostel Církve ČS. husitské ve Dvoře Králové n. L.

Noc kostelů je již zažitou akcí v celé republice. Letos se koná v pátek 9. června a tradičně se jí zúčastní 

i Královédvorský chrámový sbor. Společně s Královédvorským chrámovým orchestrem půjde nejprve 

o koncert v Kuksu. Toto vystoupení je rozděleno do dvou částí – první část od 18:00 hod. v kostele Nejsv. 

Trojice a  druhá pak následuje po  komentované prohlídce kostela v  hrobce. Další vystoupení bude 

od 21:00 hod. ve Dvoře Králové nad Labem v kostele Církve československé husitské. Na programu 

těchto koncertů budou díla různých stylových období s důrazem na duchovní hudbu 18. a 19. století.

Rádi přivítáme každého, kdo by měl zájem zpívat v tomto sboru. Pravidelné zkoušky se konají každý 

pátek od 19:00 hod. na římskokatolické faře (Palackého ulice). Více na www.kchs.cz.

FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ A IVAN ŽENATÝ ZAHÁJÍ VE DVOŘE 
KRÁLOVÉ NAD LABEM FESTIVAL HUDEBNÍ LÉTO KUKS 2017
24. 6. od 18:00 hod., kostel sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem

Zahajovací koncert 8. ročníku mezinárodního festivalu Hudební léto Kuks se bude konat v  sobotu 

24. června 2017 v 18:00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele. Půjde o slavnostní koncert ke 200. výročí nalezení 

Rukopisu královédvorského. Vystoupí houslový virtuos a profesor na Institute of Music v Clevelandu Ivan 

Ženatý a Filharmonie Hradec Králové s dirigentem Vojtěchem Spurným. Zazní hudba českých autorů 

19. století – B. Smetany, J. L. Zvonaře, Z. Fibicha a A. Dvořáka. Program koncertu bude dramaturgicky 

spjat s  rukopisnou tematikou. Všechny skladby koncertu pocházejí z  per českých autorů z  období

2. poloviny 19. století. Na téma Rukopisu královédvorského vznikla Fibichova symfonická báseň Záboj, 

Slavoj a Luděk a opera Záboj Josefa Leopolda Zvonaře, z níž na koncertě zazní předehra prvního dějství. 

Vrcholem večera bude provedení Koncertu a moll op. 53 pro housle a orchestr Antonína Dvořáka. Festival 

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

terstvo kultury a město Dvůr Králové nad Labem. Rezervace vstupenek je možná prostřednictvím e-mailu

rezervace@hudebniletokuks.cz. Další koncerty festivalu se uskuteční tradičně v  kostele Nejsv. Trojice 

v Kuksu, a to 8. a 22. července a 5. a 19. srpna 2017. Více naleznete 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.

ABSOLVENTSKÉ KONCERTY ŽÁKŮ
1. 6. od  18:00 hod., sál školy: První absolventský koncert se uskuteční 

v sále naší školy. Zahrají absolventi: Konrád Pavel (zobcová fl étna), Šír Fran-

tišek a Dominik Totka (kytary) a Dan Míka (keyboard).

8. 6. od  18:00 hod., sál Špýcharu městského muzea: V  sále Špýcharu 

vystoupí absolventi: Barbora Sedláčková (klavír), Adéla Štěpánková (fl étna) 

a Marcel Pražák (klarinet) se svými hosty. A jelikož všichni tři hrají v Crazy 

Bandu, jedním z hostů bude i hudební uskupení Crazy Band.

15. 6.  od  18:00 hod., sál Špýcharu městského muzea: Na  posledním 

koncertě absolventů zahrají: sestry Barbora a  Kateřina Vobořilovy (lesní 

roh a kytara), Filip Mostecký, Dominik Petráček a Barbora Senetová (klavír) 

a Kateřina Jebousková (housle).

Taneční obor
6. 6., Hankův dům: V  Hankově domě vystoupí v  dopoledních hodinách 

mažoretky Anabelky (mažoretky ve věku 5–6 let) při příležitosti slavnost-

ního předávání pamětních listů Univerzity třetího věku České zemědělské 

univerzity Praha.

10. 6., hřiště Libotov: V odpoledních hodinách na akci Den dětí v Libotově 

vystoupí skupiny mažoretek Anabel.

14. 6., 8:30, 10:30 a 17:00 hod, sportovní hala Strž: Velká taneční show 

2017. Vystoupí nejmenší mažoretky Anabelky.

17. 6., Horní Brusnice: Při slavnosti Den obce vystoupí skupiny mažoretek 

Anabel.

22. 6., stadion Dvůr Králové nad Labem: Na zahájení sportovních her krá-

lovédvorských škol vystoupí mažoretky Anabel II.

KONCERT AKORDEONŮ, 6. 6. od 17:00 hod., sál školy

Na  koncertě vystoupí všichni žáci akordeonového oddělení ze tříd 

Markéty Mikulkové a  Jana Prouzy s  repertoárem různých stylů. Zahraje 

akordeonový soubor Komořinka Markéty Mikulkové a vystoupí i samotní 

učitelé, kteří zahrají své vlastní autorské skladby.

POSTUPOVÉ ZKOUŠKY, 12.–16. 6.

Celý týden budou probíhat postupové zkoušky žáků hudebního a taneč-

ního oboru. Z tohoto důvodu nebude v těchto oborech probíhat výuka.

KRÁLOVÉDVORSKÉ HUDEBNÍ LÉTO
14. 6. od 15:00 hod., nám. T. G. Masaryka

Stalo se již tradicí, že naše škola zahajuje festival Královédvorské hudební 

léto. Na letošním ročníku zazpívá pěvecký sbor Carpe Diem pod vedením 

Jany Machkové, zahraje komorní orchestr naší školy pod vedením Stani-

slava Bihariho a  vystoupí žákyně v  královédvorských krojích s  tanečním 

představením s názvem Starodávný a mažoretky Anabel II. pod vedením 

Jaroslavy Bekové a Olgy Benešové.

PLECHBAND, 17. 6., Horní Brusnice

Při slavnosti Den obce zahraje fi lmové melodie soubor žesťových nástrojů 

PlechBand pod vedením Nikoly Holcové.

40 MINUT NA AUTOBUSOVÉ ZASTÁVCE
21. 6. od 19:00 hod., sál školy

Autorské divadelní představení žáků 3. skupiny literárně-dramatického 

oboru pod vedením Ladislava Peřiny.

VYSTOUPENÍ V KAMENNÉ HOŘE
20. 6. od 11:00 hod., náměstí v Kamenné Hoře (Polsko)

V rámci česko-polské spolupráce vystoupí v Kamenné Hoře soubor Flauti 

Dolci pod vedením Vlasty Siřišťové, dechový soubor Tomáše Valtery 

a žákyně tanečního oboru zatančí v královédvorských krojích pod vedením 

Jaroslavy Bekové a Olgy Benešové. Dále se představí mažoretky Anabel II.

PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA, 26. 6. od 16:00 hod., sál školy

Koncert našich nejmladších muzikantů z  přípravné hudební výchovy pod 

vedením Lenky Jiranové. Každý žák zahraje připravenou skladbičku nebo 

písničku a všichni si společně zazpívají.

Vernisáž: TAJEMSTVÍ III., 26. 6. od 17:00 hod., galerie O. Gutfreunda 

Ve školní výstavní síni se letos uskuteční v pořadí již třetí výstava žáků výtvar-

ného oboru Ivany Černé a Jiřího Holana. U této příležitosti budou slavnostně 

předány i  absolventské listy žákům tohoto oboru. Galerie bude otevřena 

v pracovní dny 9:00–17:00 hod., v době prázdnin 9:00–14:00 hod. 

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 NAUČNÝCH KNIH, 1. 6. – 30. 7., prostory knihovny

Bazar vyřazené naučné literatury bude přístupný na  dvorku knihovny 

každý všední den v  provozní době knihovny. Vybrané knihy lze zakoupit 

u obsluhy v oddělení pro dospělé a v literární čajovně.

ŠKOLA NARUBY ANEB ANI DEN BEZ ČTENÍ, 5.–16. 6.

Vyhodnocení deníčků, do kterých si prvňáčci zapisují společně čtené knihy 

se svými rodiči. Kromě krásných příběhů a  příjemně strávených chvil se 

svými blízkými bude letos dětem odměnou také knížka Martina Šinkov-

ského Lapálie v Lampálii. Kniha byla vydána v rámci projektu Už jsem čte-

nář – Knížka pro prvňáčka. Rezervace termínů je možná osobně v oddělení 

pro děti nebo na tel.: 499 320 157.

Mgr. et Mgr. Jana Jebousková: UČÍME SE UČIT
7. 6. od 18:00 hod., sálek knihovny, vstupné: zdarma

Na přednášce budou posluchači seznámeni s dílem izraelského psychologa 

a  pedagoga Reuvena Feuersteina, s  jeho teorií kognitivní modifi kovatel-

nosti a  principy zprostředkovaného učení. Zároveň budou moci nahléd-

nout do tzv. instrumentů, které se při terapii používají (viz článek níže).

Pohádkoterapie: MARTIN NA CESTĚ KOLEM SVĚTA
9. 6. od 13:40 hod., sálek knihovny

Děti, je vám líto, že o prázdninách nepojedete k moři jako vaši spolužáci? 

Netrapte se, s knížkou „Martin na cestě kolem světa“ se postupně podíváte 

do  různých zemí šesti kontinentů. Odpolední program je určen pro děti 

od 7 let a koná se v sálku knihovny.

SETKÁNÍ AKČNÍ SKUPINY ŽEN, 5. 6. od 10:00 hod., sálek knihovny

Další ze setkání královédvorských žen, které se chtějí zapojit do veřejného 

dění ve městě. Více informací o programu najdete na plakátu na straně 6.

Již druhým rokem mohou obyvatelé našeho města i  okolí využívat služeb 

soukromé praxe psychologického poradenství, rodinné terapie a  speci-

álně-pedagogického poradenství, kde se klientům a jejich starostem věnují 

odborníci se zaměřením na  danou problematiku. Služby jsou využívány 

rodinami s dětmi, partnerskými dvojicemi i jednotlivci v obtížných životních 

situacích (více na  www.psychologie-dk.cz či facebook.com/psychologickepo-

radenstviDKnL). Pro všechny věkové kategorie je nabízen také kurz FIE, což 

je mezinárodní zkratka intervenčního programu instrumentálního obo-

hacování psychologa a pedagoga Reuvena Feuersteina. Ten a s ním i  jeho 

následovníci věří, že je možné v každém věku rozvíjet a zvyšovat inteligenci 

každého jedince, a  tím přispívat k  jeho úspěšnému „fungování“ v  běžném 

i  profesním životě. Pomocí vhodných cvičení lze zvyšovat mentální kapa-

citu každého člověka a naučit se lépe využívat informace, které získáváme. 

Chcete-li se dozvědět více o metodě instrumentálního obohacování, navš-

tivte přednášku Jany Jebouskové v MěK Slavoj 7.  června 2017 od 18:00 hod. 

Mgr. et Mgr. Jana Jebousková, pedagog, psycholog, rodinný terapeut

Víte, co je to FIE?

Pojďte na výlet
SETKÁNÍ S LUČNÍMI SKŘÍTKY A VÍLAMI
24. 6., sraz v 15:00 hod. u psího útulku za Kaufl andem a tenisovými kurty

Nově vznikající dětská skupina Luční koníci zve holky a kluky od 3 do 6 let

a jejich rodiče (prarodiče, tetičky a strýčky) na výlet do míst, kde skřítci, víly

a elfové rozdávají radost a dobrou náladu. Sejdeme se 24. června v 15:00 hod. 

u psího útulku (za Kaufl andem a tenisovými kurty). S sebou stačí oblečení 

vhodné do přírody a přizpůsobené počasí. Další informace poskytnou: Petra 

Bémová (tel.: 731 777 482) a Daniela Hoblová (tel.: 604 643 338).

Daniela Hoblová, Psí útulek Dvůr Králové nad Labem
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Nenechte si ujít

Oblastní kolo Královéhradeckého kraje
V sobotu 22. dubna 2017 se DDM Jednička ve Dvoře Králové nad Labem 

naplnilo 31 včelaříky z Královéhradeckého kraje, kteří se zde sjeli na oblastní 

kolo soutěže Zlatá včela 2017. 

Účastnily se včelařské kroužky VKM Běchary, VKM Hostinští včelaříci, VKM 

Dubenec a  pořádající včelařský kroužek Včeličky z  Jedničky. Děti sou-

těžily v  disciplínách – test, botanika, včelařské pomůcky, včelařská praxe 

a mikroskopování. Po náročném soutěžním dopoledni čekal malé včelaře 

doprovodný program v podobě černošské skupiny Emongo se zábavným 

hudebním programem. Po  divokém tanci a  bubnování přišlo vyhlášení 

výsledků. Alespoň jeden pohár si odvezl každý ze zúčastněných kroužků. 

V mladší kategorii zvítězila Anežka Šebková, 2. místo získala Natálie Paří-

ková, obě z VKM Včeličky z Jedničky. Třetí místo vybojovala Sára Skrbková  

z VKM Běchary. Ve starší kategorii zvítězila Eliška Šebková z VKM Včeličky 

z Jedničky, druhý skončil Jan Materna z VKM Hostinští včelaříci a třetí místo 

získala Pavlína Všetečková VKM Dubenec. 

Soutěž pro středoškoláky
O víkendu 21.–23. dubna 2017 se do DDM Jednička ve Dvoře Králové nad 

Labem sjelo 17 středoškoláků z  České republiky, aby soutěžilo v  disciplí-

nách speciálně vytvořených v soutěži Zlatá včela pro kategorii středoško-

láků. V prvním náročném úkole ve skupinkách připravovali aktivitu pro děti 

se včelařskou tematikou, kterou si následně vyzkoušeli přímo u členů vče-

lařského kroužku Včeličky z Jedničky. Děti je bodovaly podle toho, jak se 

jim aktivita líbila. Dále si pak stejně jako malé děti napsali test včelařských 

vědomostí a navíc ještě test z první pomoci. Poslední body pro soutěž zís-

kali v sobotu za pomoc při organizaci oblastního kola soutěže Zlatá včela 

2017 pro Královéhradecký kraj. V sobotu po soutěži je čekala také pozná-

vací hra po  městě. A  jak to celé dopadlo? Zvítězila Michaela Všetečková, 

druhá skončila Kateřina Sojáková a pomyslný bronz získal Pavel Dostalík. 

Fotografi e z  akcí si můžete prohlédnout na  internetových stránkách: 

vcelickyzjednicky.rajce.idnes.cz/Zlata_vcela_Dvur_Kralove_2017.

Veronika Šebková, Včeličky z Jedničky

NA KOLE SCHULZOVÝMI SADY, čtvrtek 15. 6. od 14:00 hod.

Cyklistické závody pro děti královédvorských škol, které za podpory města 

Dvůr Králové nad Labem pořádá oddíl Carla.kupkolo.cz, se budou konat 

15. června od 14:00 hod. Začíná se nejstaršími dětmi, které mohou přijít samy, 

až po předškolní děti, které přijdou v doprovodu rodičů či prarodičů. V dopro-

vodném programu vystoupí Jan Kunc na jednokole a své umění předvede 

parta StreetWorkout DKnL. Připravena je bohatá tombola. Startovné zdarma. 

Zlatá včela přilákala do DDM Jednička včelaříky z regionu i kraje

POZVÁNÍ NA SETKÁNÍ SVÉPOMOCNÉ SKUPINY PRO 
RODINNÉ PEČUJÍCÍ O ČLOVĚKA S DEMENCÍ

úterý 13. 6. od 17:00 hod., v sídle střediska Diakonie, nábř. Benešovo 1067 
Setkání svépomocné skupiny pro rodinné pečující o člověka s demencí jsou 

jednou z forem podpory v této náročné životní situaci. Setkání rodinným 

pečujícím nabízejí příjemné místo, kde mohou získat celou řadu informací 

o tom, jak pomáhat člověku s demencí, jak pečovat o něj i o sebe, dále mohou 

účastníci získat odpovědi na konkrétní otázky a zároveň jsou setkání bez-

pečným prostorem pro sdílení nelehkých zkušeností, které s sebou přináší 

život s človekem postiženým demencí. Svépomocnou skupinu vedou vždy 

2 zkušené pracovnice střediska Diakonie Dvůr Králové nad Labem. Aktuální 

termíny setkání najdete na www.mudk.cz/cs/radnice/socialni-sluzby-a-byty-

zvlastniho-urceni/komunitni-planovani/. 

Pokud chcete setkání navštívit, kontaktujte prosím sociální pracovnici 

střediska Diakonie Moniku Kovandovou, 

DiS., e-mail: kovandova.dk@diakonie.cz, tel.:

499 621 094, která sdělí podrobnosti.

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

Dvůr Králové nad Labem,

bližší informace v DDM Jednička 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

Bc. Veronika Málková – 606 710 812, veronika.malkova@ddmdvurkralove.cz

Bc. Lucie Pospíšilová – 724 941 834, lucie.pospisilova@ddmdvurkralove.cz

DĚTSKÝ DEN, 1. 6., 8:30–12:00 hod., Tyršovo koupaliště

Přijďte s námi oslavit den dětí a strávit dopoledne plné her, soutěží, vystou-

pení a dalších aktivit. Pořádá DDM Jednička a Europe Direct Dvůr Králové 

nad Labem ve  spolupráci s  městem Dvůr Králové nad Labem. V  případě 

nepříznivého počasí se akce koná na zimním stadionu.

ZÁVĚREČNÁ AKADEMIE V JEDNIČCE, 2. 6. od 15:30 hod.

K příležitosti ukončení činnosti zájmových kroužků v tomto školním roce 

chystá Jednička závěrečnou Akademii. Přijďte se podívat, co se děti za celý 

rok v Jedničce naučily, a podpořte je tak v dalších aktivitách a smysluplném 

trávení volného času. Bližší informace u V. Málkové.

POHÁDKOVÉ PUTOVÁNÍ
10. 6., 9:00–11:00 hod., start od DDM Jednička, startovné: 25 Kč

Již 16. ročník turistického pochodu pro děti a  rodiče s  dětmi vás opět 

zavede do  pěkné přírody příměstských lesů nad Podhartí, které nabízejí 

spoustu stezek a cest. Přichystáme částečně novou trasu, na které nebude 

chybět oblíbený mlýn. U pohádkových postav splníte drobný úkol, jehož 

zvládnutí bude potvrzeno razítkem. Na 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. Bližší informace u V. Jiřičky.

„BEJBY“ OLYMPIÁDA
13. 6., 8:30–11:00 hod., startovné: 100 Kč/družstvo, přihlášky do 5. 6.

Soutěží jedno vybrané družstvo (5 + 1) za MŠ od 5–7 let ze Dvora Králové 

nad Labem a okolí. Vítězné družstvo získá putovní pohár. Disciplíny: hod 

menším basketbalovým míčem do koše, hod do dálky tenisovým míčkem, 

skok do  dálky z  místa, běh na  20 m, překážková dráha a  kroket. Pořádá-

ním olympiády chceme rozvíjet u dětí týmovou spolupráci, ale i smysl pro 

respektování pravidel a  čestnou hru. Cena: 100 Kč za  družstvo. Přihlášky 

nejdéle do 5. 6. 2017. Bližší informace a přihlášky u L. Pospíšilové.
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Úspěchy ve skocích 
na trampolíně 

Zprávy z aeroklubu

Skokané na trampolíně Sokola Dvůr Králové nad 

Labem se zúčastnili prvního letošního závodu 

Žákovského poháru ve  skocích na  trampolíně. 

Závod se konal 22. dubna v Litoměřicích a naši 

dva žáci si vedli výborně. Oba postoupili z kva-

lifi kace do  fi nále a  Erik Motal obsadil 2. místo, 

Tobiáš Kulveit 5. místo.

O den později, 23. dubna, se další královédvorští 

závodníci, kteří ještě neskáčí pohárové závody, 

účastnili soutěže Litoměřický kalich. Nejlépe se 

dařilo našim nejmladším. V kategorii dívek ročník 

2009–2010 obsadila Bára Schejbalová výborné 

3. místo. Šimon Kulveit ve stejné věkové katego-

rii chlapců skončil druhý. Také v  kategorii dívek 

ročník 2005 jsme získali medaili zásluhou Anny 

Puhlovské, která obsadila 3. příčku. Kateřina Záru-

bová skočila osmá a Alice Vtípilová devátá. Dívky 

ročník 2004 a starší: 6. Adéla Hermanová, 7. Anna 

Svobodová a 11. Aneta Vaňurová. V soutěži syn-

chronních dvojic ročník 2006 a starší skončil pár 

A. Hermanová – A. Puhlovská sedmý.

Jaromír Bek, TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Plachtařská sezona se naplno rozbíhá. V  tomto 

období se koná velké množství soutěží, protože 

intenzivní prohřátí ranního chladného vzduchu 

je jedním z  předpokladů pro vznik stoupavých 

proudů. Když už se závodníci rozhodnou věno-

vat čas i peníze na závody, je třeba, aby jim přálo 

i počasí. To jarní je nejlepší! A že jsme se na něj 

letos načekali... Dva reprezentanti našeho aero-

klubu, Jana Vepřeková, mistryně světa v  plach-

tění, jejíž tituly a  poháry snad ani nedokážeme 

spočítat, a  Petr Pánek, účastník řady republiko-

vých i  mezinárodních závodů, který bude letos 

již podruhé ředitelem tradičních plachtařských 

závodů Safari Cup na  letišti ve Dvoře Králové n. 

L., se účastnili prestižního závodu FCC (Flight 

Challenge Cup) Gliding na Slovensku v Prievidzi. 

Na  plachtařské mistrovství juniorů a  akademiků 

v  Aeroklubu Jihlava od  9. do  21. července se 

chystá náš mladý pilot s kořeny ve Dvoře Králové  

n. L. – Dan Ryba. Členové aeroklubu se kromě 

létání zabývají údržbou areálu, aby se našim hos-

tům, nejen o závodech v červenci, u nás líbilo. 

Eva Hořejší, Aeroklub Dvůr Králové nad Labem, z. s.

Mezinárodní Grand Prix v karate
Závodníci z 10 evropských států 

přijeli poměřit své síly na Grand 

Prix do  Ústí nad Labem.  

O  poslední aprílové sobotě 

přivítala částečně zrekonstru-

ovaná sportovní hala Sluneta 

výběry Norska, Dánska, Švédska, 

Holandska, Německa, Polska, 

Slovenska, Maďarska, Slovinska, 

Itálie a  také zástupce mnoha 

klubů ČR. Královédvorské barvy 

hájilo devět statečných: T. Höfer, 

J. Macháček, J.  Mišák, V. Mišá-

ková, A. Mrkvičková, R. Plašilová, K. Stillerová, 

P. Škaldová a J. Šolín. 

V soutěžích kata se několika závodníkům z krá-

lovédvorské výpravy podařilo postoupit do dal-

ších kol, nicméně většina kategorií byla nabita 

zvučnými jmény, a tak jedinou medaili – stříbro 

– odvezla Karolína Stillerová.

V  kumite jsme měli odvážnější ambice, všichni 

závodníci předváděli nadstandardní výkony 

porovnatelné v evropském měřítku, což v koneč-

ném zúčtování přineslo další cenné kovy. Starší 

žákyně Alžběta Mrkvičková a  Pavlína Škaldová 

vybojovaly shodně stříbrné medaile. Po zápase, 

který ukázal, že karate je tvrdý sport a mnohdy 

bolí, si svou druhou medaili zaslouženě pře-

vzala Karolína Stillerová, která na  této soutěži 

naposledy nastupovala za juniorky. Ve večerních 

hodinách vrcholila soutěž kategoriemi dospě-

lých i s naší velkou medailovou nadějí, Reginou 

Plašilovou. Ta nejprve nastoupila se soupeřkami 

mnohdy o  hlavu vyššími a  podstatně těžšími 

v  kategorii bez rozdílu hmotností. Zde obsa-

dila nepopulární „bramborovou“ pozici, když 

ji pozdější norská vítězka poslala do  repasáže 

a  v  zápase o  3. místo těsně podlehla italské 

závodnici. Ve  své váhové kategorii postoupila 

až do fi nále, kde podala životní výkon a zvítězila 

konečným skóre 6:3.

Medailistům gratulujeme a  všem zúčastněným 

děkujeme za vzornou reprezentaci sportovního 

klubu Karate – Do Dvůr Králové nad Labem.

Petr Kocmánek, Karate – DO Dvůr Králové nad Labem

Květnové prodloužené víkendy plné medailí pro Angeles Dance Group
První prodloužený květnový víkend jsme tanco-

vali každý den. V sobotu jsme jeli na Mistrovství 

Čech soutěže Czech Dance Organization kate-

gorií dětí a  juniorů pom pom dance. Všechno 

dobře dopadlo, nikoho jsme nikde nezapomněli 

a přivezli jsme dvě zlaté medaile.

V  neděli se brzo ráno vyráželo do  Chrudimi 

na  zemské kolo soutěže Czech Dance Tour 

(CZDT) dětské a  hlavní věkové kategorie. Naše 

hlavňačky vybojovaly zlato, děti stříbro se svými 

show „Kamufl áž“ a  „Mňam“ a  bronz v  pom 

pomech za Kovbojskou.

V pondělí ráno na prvního máje vyrážel autobus 

s  juniorkami znovu do  Chrudimi na  CZDT. Se 

svými skladbami v  show „Štíři“ a  pom pomech 

„Pyšný jako páv“ získaly dvě stříbrné medaile. 

Druhý prodloužený víkend byl pro nás opět plný 

tance. V  sobotu vyrazily juniorky do  Chrudimi 

na mistrovství Čech v  rámci turné Taneční sku-

pina roku. S pom pomy a skladbou „Pyšný jako 

páv“ se umístily na  výborném druhém místě 

a „Štíři“ ve  velké konkurenci obsadili nepopu-

lární bramborovou medaili. 

V  neděli 7. 5. jsme vyjížděli velmi brzo ráno 

směr Chomutov, kde se konalo Mistrovství Čech 

v rámci turné Czech Dance Masters. Zde vystu-

povaly všechny věkové kategorie se skladbami 

show art. Spojili jsme se ještě s  tanečnicemi 

z Trutnova, a tak jsme byli celkem velká výprava. 

První vystupovali naši nejmenší se skladbou 

Pidilidi. Většina z  nich byla na  takovéto akci 

poprvé, a  to se odrazilo na  jejich vystoupení. 

I tak je to velmi krásné deváté místo. Děti se svou 

skladbou Mňam získaly postupové šesté místo, 

byly zklamané. Ale holky, na férovku, ostatní byli 

lepší, a to hlavně svým výrazem. Po této ledové 

sprše si trenérky už trochu zoufaly a  hecovaly 

juniorky, jak se dalo. Ty nastoupily se skladbou 

„Štíři“ a daly do toho opravdu všechno. Celkem 

bylo osm skladeb a  jen šest postupových míst. 

Vyhlašování bylo nervyberoucí. Když byl mode-

rátor již u  vyhlašování čtvrtého místa a  pořád 

ještě nebylo ADG, tak bylo jasné, že jsme 

na  bedně, a  to byla fantazie. Nakonec z  toho 

bylo úžasné druhé místo. Holky, obrovská gratu-

lace. Ve večerním programu nás reprezentovaly 

„hlavňačky“ se skladbou „Kamufl áž“ a  získaly 

třetí místo. Super. 

O víkendu 14. 5. se konalo v Náchodě Mistrov-

ství České republiky mažoretkového sportu, kde 

je také kategorie pom pom. V této soutěži jsme 

nováčky, ale ani zde jsme se neztratili. Postup 

na mistrovství světa utekl juniorkám o dvě místa. 

Ing. Eva Žižková

Každoročně se děti 3. až 5. ročníků účastní fotba-

lového turnaje McDonald´s Cup. Nejinak tomu 

bylo letos a nutno říci, že i letošní ročník přinesl 

krásné zápasy a zajímavé sportovní souboje nej-

mladších školních chlapců a děvčat. Okrskovým 

kolem prošla ZŠ Schulzovy sady s jistotou, v kole 

okresním už bývá konkurence velká. 

První dva týmy byly letos opravdu o úroveň 

výš, což musíme sportovně uznat, ale o třetí 

místo jsme srdnatě bojovali ve vyrovnaném 

zápase, který v normální hrací době skončil 2:2. 

V penaltovém rozstřelu naše děti neměly štěstí, 

ale celkové umístění nehraje roli. 

Bylo skvělé sledovat přehlídku našich fotba-

lových nadějí a těšit se, co nám předvedou na 

hřištích v budoucnu.

Tímto chci poděkovat nejen dětem, ale i oběta-

vým rodičům, kteří neváhají a i za cenu vybra-

ného dne dovolené dorazí na turnaj podpořit 

své děti. Ještě jednou díky a někdy na fotbale na 

viděnou.

Mgr. Marian Bugar, ZŠ Schulzovy sady

Fotbalový McDonald´s Cup
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