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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

HUDEBNÍ LÉTO 2017
JAZZOVÝ VEČER, 12. 7. od 19:00 hod., náměstí Václava Hanky

Vystoupí Kłos & Dąbrowski Project (PL), JG Dix Holice a Crazy boys of Prague 

s Evou Emingerovou.

ROCKOVÝ MINIFESTIVAL, 26. 7. od 19:00 hod., náměstí V. Hanky

Korpis Karmel (PL), Shiva, Martin Ketner trio a Creedence Revival Czech.

COUNTRY VEČER, 9. 8. od 19:00 hod., náměstí Václava Hanky

Zahrají hudební skupiny Aprode (PL), Phobos a Tomáš Linka a Přímá linka.

DIVADELNÍ SEZONA 2017/2018

Řada A – klasická představení
Září: Agentura Harlekýn – SKLENĚNÝ ZVĚŘINEC

Tato rodinná tragikomedie je o nás! Zrcadlo nastavené naší době. Smějeme 

se i pláčeme sami nad sebou. Hrají: Simona Stašová, Jaromír Nosek, Filip Cíl, 

Kamila Trnková, Andrea Daňková, Karel Heřmánek ml., Adam Vacula.

Říjen: Divadlo Palace – AFRICKÁ KRÁLOVNA

Humorný i dramatický dobrodružný příběh, odehrávající se v Africe upro-

střed 1. světové války, o nesourodém páru dvou zcela odlišných lidí, jejichž 

nevraživost se promění v lásku. Hrají: Linda Rybová a Hynek Čermák.

Listopad: Divadelní společnost Háta – DO LOŽNICE VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ!

Bláznivá komedie o tom, že i prostorná exkluzivní ložnice může být náhle 

těsná. Hrají: Mahulena Bočanová, Lukáš Vaculík, Pavel Nečas/Martin Zounar, 

Monika Absolonová/Adéla Gondíková/Kateřina Lojdová a další.

Prosinec: Studio Bouře – CENA ZA NĚŽNOST

Hra podle oscarového fi lmu zachycuje během bezmála třicetiletého úseku pro-

měnu vztahu autoritativní výstřední matky a dcery. Hrají: Jana Janěková, Jitka 

Čvančarová, Alexej Pyško, Marcela Holubcová/Daniela Choděrová a další.

Leden: Divadlo A. Dvořáka Příbram – PROKLETÍ NEFRITOVÉHO ŠKORPIÓNA

Bláznivá komedie podle fi lmu Woodyho Allena. Vyšetřovatel pojistných 

podvodů C. W. Briggs, zdánlivě roztomilý nemotora, je ve skutečnosti jed-

ničkou ve svém oboru a dokáže vždy vypátrat zločince. Hrají: Bohumil Klepl, 

Anna Fixová, Vladimír Senič, Martin Dusbaba a další.

Únor: Pantheon Production – PERFECT DAYS

Romantická komedie nejen o ženách a nejen pro ženy. Hrají: Lenka Vlasá-

ková, Jan Dolanský, Jan Hofman, Dana Syslová, Petra Jungmanová aj.

Březen: Městské divadlo Mladá Boleslav – CHAPLIN

Hra o  osudech Charlese Spencera Chaplina, jehož spletité životní cesty 

jakoby mapovaly pohnuté osudy 20. století. Hrají: M. Ruml, P.  Mikeska, 

P. Prokeš, L. Matoušková, A. Petráš, S. Milková a další.

Duben: Klicperovo divadlo Hradec Králové – KOČIČÍ HRA

Erži Orbánová, hubatá, živelná a svérázná hrdinka, prožívá svá každodenní 

dobrodružství v komunistickém Maďarsku. Hrají: Pavla Tomicová, Zora Val-

chařová-Poulová, Natálie Řehořová, Jakub Tvrdík a další.

Květen: Studio DVA – Vše o mužích

Legendární tragikomedie o mužích pro ženy. Odlišné pohledy na muže, jak 

sami sebe vidí, za co se nestydí i stydí, aneb jak to dopadá, když se testosteron 

smíchá s city a striptýzem. Hrají: Maroš Kramár, Filip Blažek a Michal Slaný.

Červen: Divadlo V Celetné – ROZMARNÝ VEČER

Vejděte na říční plovárnu Antonína Důry, zhlédněte představení potulného 

kouzelníka Arnoštka, poznejte hospodu U  čtrnácti pomocníků, navštivte 

městečko Krokovy Vary! Hrají a zpívají: Jan Potměšil, Jitka Nerudová, Tomáš 

Stolařík, Irena Kristeková, Jan Zadražil, Míla Tichý, Eliška Boušková a další.

Řada B – představení pro mladého diváka
Říjen: Chrudimská beseda MKS – BŮH MASAKRU

Hořká komedie plná nečekaných zvratů, krutosti a  ožehavých témat. Dva 

manželské páry se sejdou, aby vyřešily následky rvačky mezi jejich dětmi. 

Hrají: Anna Polívková, Viktor Dvořák, Kristýna Kudrnáčová, Miroslav Novotný.

Leden: Divadelní spolek Frída – RAPPER

Kam až dostala učitele chemie a hudební výchovy láska k hudbě a touha 

učit se? Příběh, který vás rozesměje, dojme a zahřeje u srdce. Hrají: Martin 

Trnavský, Anet Antošová, Dominika Červinková, Julie Šurková.

Březen: A studio Rubín – MOJE MALÁ ÚCHYLKA

Detektivní parodie ve stylu detektivních parodií, které máme tak rádi. Hrají: 

Jan Cina, Hana Vagnerová/Berenika Kohoutová a další.

Květen: Šárka Vaculíková – MILENA MÁ PROBLÉM

Všem ženám před svatbou, po svatbě, s dětmi i bez nich. Všem mužům (těm, 

co doma uklízí, i těm, co neuklízí). Všem, co se chtějí pobavit nad pravdivostí 

života. Jak řekl Oscar Wilde: „Život je příliš důležitý na to, abychom ho brali 

vážně...“ Hraje: Šárka Vaculíková.

DIVADELNÍ ČTYŘLÍSTEK 2017/2018
Říjen: Metropolitní divadlo Praha – AŤ ŽIJÍ STRAŠIDLA

Listopad: Divadlo D 5 – KRYSÁCI A ZTRACENÝ LUDVÍK

Leden: Divadlo pohádek Praha – KRKONOŠSKÉ POHÁDKY

Duben: Divadlo Scéna Zlín – MALÁ ČARODĚJNICE

KONCERTY KLUBU PŘÁTEL HUDBY 
Říjen: KVARTETO HANSE KRÁSY

Smyčcové kvarteto z Pražské konzervatoře, které již dosáhlo řady ocenění.

Listopad: FAMILY HÖNIG KVARTET (originální obsazení – tři fl étny a klavír)

Leden: KALLIOPÉ TRIO PRAGUE

Klavírní trio založené na půdě pražské HAMU patří mezi nadějné soubory.

Únor: JAN OSTRÝ – fl étna, SILVIE JEŽKOVÁ – klavír

Koncert našeho špičkového fl étnisty světového formátu a pedagoga Pražské                         

konzervatoře a Ostravské univerzity. Zazní skladby fl étnového repertoáru.

Březen: BARBORA MOCHOWA & smyčcový Kvintesence Quartet

Vynikající zpěvačka, která je srovnávána s americkou hvězdou Lanou Del Rey.

Duben: PRAŽSKÉ KOMORNÍ TRIO (Interpretuje hudbu 18., 19. i 20. století).

Květen: JARNÍ KONCERT SMÍŠENÉHO PĚVECKÉHO SBORU ZÁBOJ

Červen: MAREK ZVOLÁNEK – trubka, PAVEL SVOBODA – varhany

Koncert dvou výjimečných osobností mladé generace.
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Kino Svět www.kino-svet.cz nebo tel.: 499 320 403

e-mail: kino.svet@tiscali.cz

Červenec 2017

1.–2. 16:30 JÁ, PADOUCH 3 (v so 3D), animovaný/dobrodr., USA, dab. 90 min.
2D: 130 Kč

3D: 150 Kč

1.–2. 18:30
TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ (v so 3D)

akční/sci-fi , USA, dabing
140 min.

2D: 130 Kč

3D: 150 Kč

4. 20:00 NA MLÉČNÉ DRÁZE, (15), romantický, Srbsko, titulky, ART 125 min. 90 Kč

8.–9. 17:30
SPIDER-MAN: HOMECOMING(v so 3D)

akční/sci-fi , USA, dabing
133 min.

2D: 130 Kč

3D: 150 Kč

11. 20:00 RAW, (18), horor/drama, Francie/Belgie, titulky, ART 99 min. 90 Kč

13.–14. 17:30
PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA (ve čt 3D)

dobrodružný, USA, dabing
129 min.

2D: 100 Kč

3D: 130 Kč

15.–16. 20:00 VŠECHNO, ÚPLNĚ VŠECHNO, (12), drama/rom., USA, tit. 96 min. 100 Kč

18. 20:00 OKLAMANÝ, (12), drama, USA, titulky, ART 94 min. 110 Kč

19.–20. 20:00
VÁLKA O PLANETU OPIC (ve st 3D)

(12), akční/sci-fi , USA, titulky
143 min.

2D: 130 Kč

3D: 150 Kč

22.–23. 17:30 LETÍME!, animovaný/komedie, Lux./Nor./SRN, dabing 85 min. 110 Kč

25. 20:00 V UTAJENÍ, (15), akční/thriller, VB, titulky, ART 98 min. 110 Kč

27.–28. 20:00 DUNKERK, (12), akční/drama, Niz./VB/Fr./USA, titulky 107 min. 120 Kč

29.–30. 17:30 MAXINOŽKA, animovaný, Francie/Belgie, dabing 90 min. 110 Kč

Srpen 2017

8. 20:00 TRPKÁ ÚRODA, (12), drama/romantický, Kan., titulky, ART 104 min. 90 Kč

10.–11. 20:00 KŘIŽÁČEK, drama/historický, ČR/SR 90 min. 100 Kč

12.–13. 17:30 EMOJI VE FILMU (v so 3D), anim./dobrodr., USA, dabing 90 min.
2D: 130 Kč

3D: 150 Kč

15. 20:00 PĚKNĚ BLBĚ, (12), komedie/romantický, USA, titulky, ART 119 min. 80 Kč

16.–17. 20:00 ANNABELLE  2: ZROZENÍ ZLA, (15), horor, USA, titulky 109 min. 110 Kč

18.–20. 20:00 PO STRNIŠTI BOS, drama/válečný, ČR 111 min. 130 Kč

22. 20:00 ZABIJÁK & BODYGUARD, (15), akční/kom., USA, tit., ART 111 min. 110 Kč

23.–24. 17:30
VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET (ve st 3D)

akční/dobrodr./sci-fi , Francie, dabing
137 min.

2D: 120 Kč

3D: 140 Kč

26.–27. 17:30 VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2, animovaný, Kan/USA, dab.  99 min. 110 Kč

29. 20:00 ATOMIC BLONDE: BEZ LÍTOSTI, (15), thriller, USA, tit., ART 115 min. 110 Kč

30.–31. 20:00 TEMNÁ VĚŽ, (12), akční/fantasy/horor, USA, titulky 120 min. 110 Kč

31. 17:30 HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM (3D), animovaný, ČR  85 min. 150 Kč

Více o programu Kina Svět se dozvíte na webu www.kino-svet.cz.

MC Žirafa
náměstí T. G. Masaryka 2 

(vpravo vedle IC),

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

www.mc-zirafa.cz,

tel.: 773 292 033

PRAVIDELNÝ PROGRAM
Každé úterý 9:30–10:30 hod.: cvi-

čení s  dětmi v  šátku či nosítku. 

Každý čtvrtek 9:00–12:00 

hod.: volná herna.

CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ, MASÁŽE 
KOJENCŮ, PORADNA
každou středu od 16:30 hod., nutno objednat!

Cena 80 Kč masáže + cvičení, nebo samostatně 

po 50 Kč. Tel.: 606 171 014, Mgr. Jana Bartoňová.

LETNÍ GRILOVAČKA, 13. 7. a 31. 8., 

9:00–12:00 hod., vstupné: 40 Kč

Setkání na  zahrádce s  trampolínou a  spoustou 

hraček. Při hezkém počasí budeme grilovat.

HRÁTKY NA ZAHRÁDCE
20. 7. a 10. 8., 9:00–12:00 hod., vstupné: 40 Kč

VÝLET NA TYRŠOVO KOUPALIŠTĚ
27. 7. a 24. 8. od 9:30 hod., vstupné: 20 Kč

Sraz u koupaliště. Při nepříznivém počasí se výlet 

přesune na jiný den. Více informací na webu.

ZDRAVÍ ŽENY Z POHLEDU 
CELOSTNÍ GYNEKOLOŽKY
17. 8., 9:00–12:00 hod., vstupné: 85 Kč

Seminář s MUDr. Jitkou Blábolilovou, rezervace 

na:  info@mc-zirafa.cz nebo tel. 725 185 070.

ZOO Dvůr Králové
AFRICKÝ FESTIVAL V ZOO DVŮR KRÁLOVÉ
22.–30. 7. 2017, ZOO Dvůr Králové

Poslední týden v červenci se v ZOO Dvůr Králové koná oblíbený Africký festival. Každý den vás čekají 

umělecká představení afrických tanečníků a zpěváků. To vše doplněné ukázkami tradiční domorodé 

tvorby, promítáním fi lmů a cestovatelskými přednáškami. Vynechat byste rozhodně neměli umělecké 

vystoupení proslulé taneční a hudební skupiny IYASA nebo hudebního tria Insingizi. K tomu navíc hry 

pro děti, ochutnávky afrických specialit nebo pravé africké tržiště.

města
Královská věnná

Hradec Králové
151. VÝROČÍ BITVY U HRADCE KRÁLOVÉ – 

KÖNIGGRÄTZ 1866, 1.–2. 7.,

www.koniggratz1866.eu.

ROCK FOR PEOPLE, 1.–6. 7., 

www.rockforpeople.cz.

XI. GRAND PRIX MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ 

V PARKUROVÉM SKÁKÁNÍ, 25.–27. 8.,

www.hjk.cz.

17. HRADECKÁ RALLYE – MEMORIÁL 

ZDEŇKA KUTHANA 26. 8., www.vcchk.cz.

15. MEZINÁRODNÍ NÁBŘEŽÍ PAROMILŮ, 

26. 8., www.nabreziparomilu.cz.

Jaroměř
FESTNEFEST, ČERVENEC 2017, 

www.jaromer-josefov.cz.

OŽIVLÝ JOSEFOV, ČERVENEC 2017, 

www.jaromer-josefov.cz.

Trutnov
DOLCE FEST, 1. 7., www.camp-dolce.cz.

OBSCENE EXTREME FESTIVAL, 5.–9. 7., 

www.obsceneextreme.cz.

DRAČÍ LODĚ NA DOLCÍCH, 15. 7.,

www.camp-dolce.cz.

Více akcí z  Královských věnných měst najdete 

v kalendáriu na www.vennamesta.cz.
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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

KNIHOVNA UZAVŘENA 7.–31. SRPNA 2017
Všechna oddělení knihovny jsou v  tomto termínu z  důvodu oprav

uzavřena.

BAZAR KNIH, 1. 7. – 5. 8., prostory knihovny

Bazar vyřazených knih bude otevřen ve skladu na dvorku knihovny v pro-

vozní době knihovny. Knihy budete moci zakoupit za  symbolickou cenu

u obsluhy v oddělení pro dospělé.

Pohádkoterapie: TRADIČNÍ ČESKÉ LÉTO
4. 7. od 10:00 hod., sálek knihovny

O prázdninách si přiblížíme s knížkou od Josefa Lady svátky, zvyky a oby-

čeje, které neodmyslitelně patří k tradičnímu českému létu. Kromě vyprá-

vění nebudou chybět soutěže ani dílnička pro šikovné děti. Program je 

určen pro děti od 7 let.

VZDĚLÁVÁNÍ V KNIHOVNĚ VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/18
Příjem přihlášek v termínu 1. 7. – 31. 8.

Přestože prázdniny a  dovolené právě začínají, knihovna už pro všechny 

zájemce o  neformální vzdělávání připravuje nabídku jazykových kurzů, 

výuku internetu i Virtuální univerzitu 3. věku. Nově bude otevřena Akade-

mie volného času. Níže uvádíme konkrétní kurzy.

Děti: 
Angličtina pro předškoláky je určena pro děti od 3 do 7 let. Hravou for-

mou, pomocí pohybu, pohádek, písniček a her se děti naučí první slovíčka 

a věty v angličtině. Lektorka: Mgr. Klára Pohlová.

Dospělí: 
Italština pro začátečníky, lektor: Martin Vobicka.

Francouzština pro pokročilé, lektorka: Mgr. Jana Hojná.

Internet pro začátečníky, internet pro pokročilé.

Akademie volného času. V  jednom semestru proběhne 5 přednášek 

na zvolené téma. Pro první semestr nabízíme téma Finanční gramotnost. 

Každý účastník obdrží certifi kát o absolvování. Lektoři: Eva a Jan Bartošovi.

Senioři (55+):
Angličtina pro mírně pokročilé, lektorka: Ing. Libuše Bělovská.

Virtuální univerzita 3. věku. Témata: Včelařství a České dějiny. Koná se 

bez lektora, přednášky jsou předtočeny lektory ČZU v Praze.

Na  všechny aktivity se lze přihlásit osobně v  oddělení pro dospělé do 

5. srpna 2017 nebo e-mailem knihovna@slavoj.cz do 31. srpna 2017. Více 

informací včetně přihlášek je uvedeno na  stránkách www.slavoj.cz/sluzby 

v sekci vzdělávání. Těšíme se na vás.

Mgr. Marta Staníková, Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem

Hudební léto Kuks 2017

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

NEOBVYKLÁ KRÁSA SKLA
1. 7. – 27. 8., výstavní sál Špýcharu, vstupné: 40 Kč, 20 Kč

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 

technik od vlastních návrhů přes požadavky českých a zahraničních desig-

nérů. Provádějí vysoce kvalitní opracování skla do interiéru, exteriéru pro 

kulturní, sportovní a  jiné akce. Tvoří plastiky, trofeje a upomínkové před-

měty. Používají řadu technik: broušení, foukání, řezání diamantovou pilou, 

zavrtávání, pískování povrchové a  reliéfní, lepení skla, leštění, malování 

(zlato, platina, listr, kresby malováním a modelováním...).

KRKONOŠE NA STARÝCH RYTINÁCH A LITOGRAFIÍCH
25. 7. – 20. 8., výstavní sál  ve Staré radnici, vstupné: 30 Kč, 15 Kč

Sběratel Petr Bergmann sestavil ze svých sbírek starých map, místopisné 

grafi ky a dobových pohlednic výstavu zaměřenou na dobová vyobrazení 

Krkonoš. Výstava představuje desítky mnohdy unikátních grafi k, které 

ve své většině nejsou veřejnosti známy. 

Na  vyobrazeních předních vedutistů Krkonoš jsou zachyceny notoricky 

známé lokality, ale i  méně známé anebo dnes již nepřístupné výhledy 

na jedinečná horská panoramata, případně zaniklé či zcela změněné boudy,

a  nabízí tak zajímavé srovnání vývoje našich nejvyšších hor v  průběhu 

posledních dvou století. 

Výstava je uspořádána při příležitosti vydání stejnojmenné knihy, kterou 

Petr Bergmann vydal v letošním březnu. Kniha vyšla trojjazyčně, s českým, 

polským a německým textem na třech stech stranách.

Expozice: TRADICE VÝROBY VÁNOČNÍCH OZDOB
městské muzeum, vstupné: 50 Kč, 25 Kč

Výroba foukaných vánočních ozdob má v našem regionu dlouhou tradici. 

Byla započata v roce 1931 a stále trvá. Za ty roky se v podstatě nezměnila, 

vše závisí na umu foukačů vánočních ozdob a malířek.

Expozice seznamuje návštěvníky s tradicí výroby vánočních ozdob na Krá-

lovédvorsku, původně výrobou perel a  později i  foukaných vánočních 

ozdob. Ukazuje perlařskou dílničku, která navozuje dojem, že jsme u per-

laře v dílně a podílíme se na výrobě perel. Zbytek prostoru je pak věnován 

vlastní výrobě foukaných vánočních ozdob se všemi částmi výroby – fou-

kání, smáčení, zdobení, záponkování a balení do krabic. K vidění je výběr 

vánočních ozdob od 30. let 20. století do současnosti.

Expozice: HISTORIE MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ N. L.
A TEXTILNÍHO PRŮMYSLU NA KRÁLOVÉDVORSKU
městské muzeum, vstupné: 50 Kč, 25 Kč

Stálá expozice Městského muzea ve  Dvoře Králové nad Labem je věno-

vána historii města a textilnímu průmyslu na Královédvorsku. Návštěvníci 

mohou zhlédnout expozici o  nejvýznamějších historických momentech, 

podívají se do rytecké dílny, poznají technologické postupy textilního tisku, 

dozvědí se o  historii textilek ve  Dvoře Králové nad Labem i  to, jaké jsou 

současné textilní továrny. 

Osmý ročník mezinárodního festivalu Hudební léto Kuks se letos koná od

24. června do 19. srpna 2017 a nabídne celkem pět koncertů. Na proběh-

lém zahajovacím koncertu ke 200. výročí nalezení Rukopisu královédvor-

ského v kostele sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové vystoupil houslový virtuos

a  profesor na  Institute of Music v  Clevelandu Ivan Ženatý a  Filharmonie 

Hradec Králové.

Další koncerty budou tradičně v kostele Nejsvětější Trojice v Kuksu, vždy 

od 18:00 hod. Představí se na nich řada špičkových interpretů – 8. července 

španělský kytarista Marco Socías, 22. července Wihanovo kvarteto, 5. srpna 

rakouský tenorista Virgil Hartinger spolu se souborem Ensemble Inégal 

a na závěrečném koncertu 19. srpna trumpetista Marek Zvolánek a varha-

ník Pavel Svoboda. Tradičně zazní i novodobá premiéra z kukského archivu 

a  světová premiéra skladby, tentokrát od  profesora pražské AMU Juraje 

Filase, jehož díla jsou opakovaně uváděna i v newyorské Carnegie Hall. Více 

informací naleznete na www.hudebniletokuks.cz.

MgA. Vít Havlíček, Ph.D.
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V sobotu 22. července od 10:00 hod. se můžete těšit na příjemně prožitý 

prázdninový den poutního charakteru a rodinného sdílení se stánky lido-

vých řemesel a  prezentací chráněných dílen v  opraveném barokním are-

álu a zámeckém parku. Obohacením programu bude i otevření expozice 

na téma Barokní areál Žireč a nedávno otevřená Expozice historie cyklistiky 

v barokní Sýpce sv. Kryštofa. 

Na třech scénách – v parku, v kostele a na nádvoří je připraven bohatý kul-

turní program odlišných žánrů. V parku to bude: mladý písničkář z Hradce 

Králové Michal Horák, bez nároku na  honorář vystoupí folková kapela 

Chvíle z Hronova, staročeskou atmosféru navodí kapela Klapeto z Náchoda, 

spoustu fanoušků, ale především fanynek, přiláká populární Michal Hrůza 

a  závěr večera bude patřit šaramantnímu Petrovi Vondráčkovi s  kapelou 

Lokomotiva. Pro děti – scéna na nádvoří – přijede z Hradce Králové diva-

délko Kozlík, dětské pásmo písniček si připraví zpěvačka Jana Rychterová, 

kterou znáte z  Radia Junior, a  basové kvarteto z  Pardubic Bumblebass. 

V kostele sv. Anny zahraje Divadlo MIMo Biblické příběhy, svou účast přijal 

i  syn Štěpána Raka, Matěj Rak, soubor staré hudby Muzica per gaudium  

vystoupí s „Hudbou v  labyrintu času“ a nesmí a nebude chybět evropský 

unikát – žirečská zvonkohra v podání prof. Václava Uhlíře, který s sebou při-

veze i sopranistku Hanu Medkovou. 

Z doprovodného programu nalákejme na žonglérské workshopy v podání 

královéhradecké Alterny, malování na  obličej, jízdu na  ponících, dřevěný 

kolotoč na kliku, zvíře ze zoo, skákací hrad... Café Damián otevřeno, ochut-

návku bylinných sirupů Camellus zajistí fi rma Pro-Charitu, s. r. o. Po  celý 

den bohaté občerstvení. Na Slavnosti bez bariér přijeďte do Žirče v sobotu

22. července od 10 hod.  Začínáme poutní mší svatou s barokním doprovo-

dem. Celebrovat ji bude biskup Královéhradecký, Mons. Jan Vokál. Vstupné 

bude 100 Kč, zlevněné 50 Kč, rodinné vstupné 250 Kč, zdravotně postižení 

zdarma. Výtěžek slavností je určen na revitalizaci centrálního „náměstíčka“, 

která umožní volný pohyb klientů mezi jednotlivými objekty. Akci podpoří 

Nadace Divoké husy, mediálním partnerem je Katolický týdeník a  záštitu 

převzal MVDr. Pavel Bělobrádek, místopředseda vlády a předseda KDU-ČSL.

Jitka Holcová, Domov sv. Josefa v Žirči, www.domovsvatehojosefa.cz

Svatoanenské slavnosti v Žirči

Dračí žrádlo opět veze poháry

V sobotu 10. června se konal 11. ročník závodu dračích lodí v loděnici Arosa 

v Pardubicích. Již tradičně se ho zúčastnila královédvorská ženská posádka 

Dračí žrádlo a  opět bodovala! Obhájila 2. místo na  trati 200 m a  1. místo 

na trati 1000 m. Gratulujeme.

Mgr. Alexandra Jiřičková

Ve středu 10. května 2017 skončil další ročník školní ligy miniházené, pořá-

dané ve sportovní hale Strž pod záštitou házenkářského klubu 1. HK Dvůr 

Králové nad Labem a města. Škola ZŠ Schulzovy sady letos do soutěže 

nasadila pět družstev ve dvou kategoriích. Děti během celého školního 

roku odehrály osm turnajů, kde měřily síly s dětmi ze všech škol ve městě. 

Výsledky se průběžně sčítaly a konečné výsledky byly vyhlášeny po závě-

rečném turnaji. 

V kategorii 4. třídy obsadila 1. místo ZŠ Schulzovy sady – Legionářská (Míra 

Kosinka, Janis Folda, Václav Haller, Jan Zelinka, Jan Charvát, Jakub Karban, 

Jakub Bažant, Michal Strnad, Antonín Rücker), 2. místo ZŠ Podharť, 3. místo 

ZŠ Schulzovy sady – Školní II. (Štěpán Chrobok, Matyáš Šturm, Eliška Bar-

tošová, Tomáš Veselý, Štěpán Vávra, Anežka Marksová, Jakub Siřiště, Rozá-

lie Kuchařová), 4. Místo ZŠ Schulzovy sady – Školní I. (Adam Ševců, Luděk 

Horák, Jolana Jarošová, Ondřej Němeček, Jakub Mráček, Pavel Faktor, Jiří 

Podolník). Mezi nejlepší střelce se probojoval Tomáš Veselý, získal 2. místo, 

a Janis Folda, který obsadil 3. místo.

V kategorii  5. třídy obsadila 1. místo ZŠ 5. května, 2. místo ZŠ Strž, 3. místo 

ZŠ Schulzovy sady – Školní (Jan Hlaváček, Jan Špaček, Michal Chaloupka, 

Jan Dušek, František Toman, Vojtěch Mazák), 4. místo ZŠ Schulzovy sady – 

Legionářská (Patrik Horčička, Jakub Čermák, Jan Škrabánek, František Med-

lík, Míra Kosinka, Janis Folda), 5. místo ZŠ Podharť. 

Děkujeme malým házenkářům za vzornou reprezentaci ZŠ Schulzovy sady. 

Bohužel se musíme rozloučit s dětmi z pátých tříd, ale těšíme se na další 

šikovné sportovce, kteří se do této soutěže zapojí.

Mgr. Zuzana Růžičková, ZŠ Schulzovy sady

Studenti pomohli s organizací dětského dne a sportovních her pro MŠ

V květnu 2017 měl smíšený pěvecký sbor Záboj hodně napilno. Nejprve 

se zpěváci zúčastnili se svým programem nesoutěžní přehlídky pěveckých 

sborů Nota bene v Novém Bydžově. Ve středu 24. května 2017 vystoupil sbor 

na svém tradičním Jarním koncertu v Hankově domě. Již název koncertu Ces-

tujeme letem světem napověděl, že na programu budou nejen písně české 

a slovenské. Posluchači měli možnost navštívit se Zábojem některé evropské 

země, ale také Japonsko a Blízký východ. Společně se Zábojem vystoupili 

jako hosté i komorní sbor královédvorského gymnázia pod vedením  Michala 

Hrocha a Crazy Band ze ZUŠ pod vedením Vladimíry Matuškové.   

Dagmar Vítová, Pěvecký sbor Záboj Dvůr Králové nad Labem 

Pěvecký sbor Záboj měl napilno

Skončila Školní liga házené

Začátek června je spjatý s oslavami mezinárodního dne dětí. Každoročně 

DDM Jednička připravuje program se spoustou zábavy, zážitků, soutěží 

a dárečků tak, aby si svůj velký den užilo co nejvíce dětí. Kromě tradičních 

zábavných prvků jako je skákací hrad, šlapací minikáry, bublinárium, IQ 

koutek nebo lanové aktivity, žonglérský workshop či střelba ze vzduchovky 

a luku, mohly děti navštívit také stanoviště městské policie nebo se sezná-

mit s canisterapeutickým pejskem. Mezi nejoblíbenější a nejvyhledávanější 

činnosti však opět patřilo sbírání razítek. Za splnění drobných soutěžních 

úkolů si tak děti mohly vybrat drobné dárky. Nechyběly ani rukodělné 

dílničky, kde bylo možné namalovat si a vyrobit vlastní placku nebo origi-

nální naušničky. Bohatý program doplnil kabaret Honzy Polety z Poletova, 

který s  sebou přivezl také dětské herce – Johanu Krtičkovou a  Leoparda 

Stirského. Atmosféru skvěle doplňovala moderátorka Hitrádia Magic Mar-

kéta Hamerníková. Tyršovo koupaliště tak celé dopoledne doslova bzučelo 

dětmi různého věku. Troufnu si tvrdit, že si děti svůj den náležitě užily.

Těžko bychom ale akci zvládli bez pomoci a spolupráce s ostatními organi-

zacemi a subjekty, a to nejenom Dětský den, ale i spoustu dalších. Od roku 

2014 se Dětský den koná na Tyršově koupališti. Vhodnější prostory, kde by 

se bez problému mohla najednou bavit více než tisícovka dětí, si ani nedo-

vedu představit. Díky technickým službám tak mají děti dostatek prostoru 

pro různorodé aktivity. Trpělivost, ochota a milý přístup jejich zaměstnanců 

nám velmi usnadňují práci i hektické přípravy. Minulý rok byl v organizaci 

akce zlomový, neboť se spolupořadatelem stal Europe Direct při SŠIS, který 

kompletně připravil a zorganizoval program pro děti z 2. 

stupně základních škol. Stejně tomu bylo i letos. Nema-

lou měrou tomu přispěli i  studenti Střední školy infor-

matiky a služeb, kteří aktivně zajišťovali většinu našich 

stanovišť a nabídli další zajímavé činnosti jako líčení, 

malování na obličej či tvorbu nevšedních účesů. Se SŠIS 

spolupracuje DDM Jednička dlouhodobě, neboť pomoc 

jejích studentů využíváme na  mnohých dalších akcích, jako je například 

Běh naděje nebo dopravní soutěž mladých cyklistů. 

Nepostradatelnost pomocníků z řad studentů byla ještě výraznější na atle-

tickém stadionu při Sportovních hrách pro mateřské školy. Zajistit stano-

viště s více než dvaceti disciplínami přišli studenti jak ze SŠIS, tak z místního 

gymnázia. Díky ochotě obou škol si více než tři stovky malých předškoláků 

užily dopoledne se zábavným sportováním. K  vyzkoušení a  sportovnímu 

vyžití bylo pro malé předškoláky připraveno ale mnohem více než atletika. 

Kromě zábavních aktivit, jako je skákání v pytli, přetahování lanem nebo 

skákání přes švihadlo, si děti zkoušely také ping-pong, tenis, šipky, opičí 

dráhu, kroket, minigolf, fl orbal, box a mnoho dalšího. Nic nepokazilo dětem 

radost z pohybu a nám dobrý pocit ze skvěle vydařené akce.

Dětský den nebo Sportovní hry pro MŠ nejsou jen akcemi DDM Jednička, ale 

i výsledkem ochotné pomoci studentů SŠIS a gymnázia, spolupráce s dalšími 

organizacemi a podpory města Dvůr Králové nad Labem. Děkujeme! 

Sylvie Černotová, DiS., DDM Jednička
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A kdo jiný je jejím nositelem než Jana Vepřeková, 

několikanásobná mistryně a  vicemistryně světa. 

Jak sama řekla v rozhovoru pro Českou televizi 

na  letišti ve Zbraslavicích, kde se 9. mistrovství 

světa žen ve  dnech 17. 5. – 4. 6. 2017 konalo: 

„Cením si každé medaile, zvláště z  mistrovství 

světa. Mám doma již zlato, stříbro i bronz, toto je 

další medaile do sbírky.“

Do  tří čtvrtin závodu Jana Vepřeková vedla, 

ale 10. úloha znamenala posun na  třetí místo, 

které si již Jana před dotírajícími soupeřkami 

pohlídala. Je těžké si představit 12 letových 

úloh během 14 dnů! Tolik soutěžních dnů 

na plachtařském mistrovství ještě nikdy nebylo. 

Jakému tlaku musela být Jana jako vedoucí 

závodnice vystavena! Na vedoucí peletonu vždy 

útočí ostatní, také vynikající plachtařky, a  hlí-

dají při letu každou její akci. Jani, gratulujeme 

a  děkujeme za  reprezentaci České republiky 

a Aeroklubu Dvůr Králové nad Labem!

Ale vraťme se zpátky k nám. Od 1. července  pro-

bíhá na letišti v Žirči jubilejní 20. ročník Poháru 

Safari. Již tradičně se ho účastní řada pilotů 

z  celé republiky a  Polska. Většina jezdí i  s  rodi-

nami a  užívají si v  našem krásném kraji svou 

dovolenou. Máme velkou radost z  toho, jak se 

k nám rádi vrací. Přijďte se podívat! Fascinující je 

podívaná na starty, během 40 minut je ve vzdu-

chu cca 50 větroňů. Je to sehraný koncert pro

50 kluzáků a  6 vlečných pod taktovkou zkuše-

ného řídícího letového provozu Jiřího Stolína. 

Také návraty kluzáků s  průletem nad plochou 

letiště, ze kterých vyzařuje radost pilota ze spl-

něného přeletu, stojí za pozornost. Tolik letadel 

najednou a ještě mnoho jiného na královédvor-

ském letišti zase uvidíte až při leteckém dni

26. srpna u příležitosti 70. výročí LKDK.

Na viděnou na letišti.

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

Foto: Rudolf Jung

Na závodech v Schulzových sadech startovalo přes 90 dětí
Nádherné odpoledne prožili ve  čtvrtek 

15. června v  parku Schulzovy sady nejen příz-

nivci cyklistiky. Cyklistické závody, které zde 

pořádal místní cyklistický oddíl Carla.kupkolo.cz, 

byly určeny široké veřejnosti a tomu také odpo-

vídala (ne)náročnost zvolených tratí. 

„Byli jsme svědky skvělých výkonů od dětí, pro 

které kolo není hlavním sportem, ale zábavou, 

a  které mají fyzičku z  jiných sportů. Zde bylo 

krásně vidět, že značkové kolo a cyklistický dres 

ještě neznamenají nejlepší výkon. A  moc nás 

těšilo, že stejné boje jako o zlatou medaili probí-

haly i na zadních pozicích. Myslím, že se všichni 

dobře bavili včetně přítomných rodičů,” vysvět-

luje přístup k  závodu předseda cykloklubu 

a jeden z organizátorů Luděk Novotný. 

Nejvíce se park zaplnil školkovými dětmi. „Jsme 

vděčni všem rodičům, kteří si dnešní den naplá-

novali tak, aby se jejich děti mohly závodu 

zúčastnit. Věřím, že nelitovali,“ dodává Luděk 

Novotný. Větší děti už byly v parku převážně bez 

rodičů, ale všechny to zvládly skvěle. I  když se 

některé zpočátku bály účasti na  svém prvním 

cyklistickém závodu, už dnes se těší na  další. 

A  zároveň se vyptávaly na  cyklistický kroužek, 

který probíhá každé pondělí od 15:00 do 16:00 

hod. za  každého počasí i  o  prázdninách právě 

v  parku Schulzovy sady. Někdo se bojí sjet 

kopec, někdo neumí řadit. Právě technika jízdy, 

ale také obecně všestrannost, je součástí tohoto 

kroužku pro děti od 6 do 15 

let. 

Mezi startem jednotlivých 

kategorií se právě na nedale-

kém workoutu mohli všichni 

přesvědčit, že pravidelné 

cvičení jakéhokoliv druhu 

přináší ovoce. StreetWorkout 

tým mladých lidí je důkazem, 

že park může být také dobré 

místo pro trávení volného 

času. Před vyhlášením vítězů 

představil triky na jednokolce i Jan Kunc. 

Každý závodník dostal občerstvení a  řada dětí 

si odnesla i  výhru z  bohaté tomboly. Vítězové 

se mohou chlubit speciálně navrženými a vyro-

benými medailemi a  diplomy právě pro tento 

závod. Další díl tohoto dvorského seriálu cyklis-

tických závodů se bude konat 21. září. Již nyní 

se těšíme na známé tváře i nové závodníky!

Ing. Kateřina Sekyrková

Úspěchy královédvorských trampolinistů
Dne 20. května 2017 se konal v  Odoleně Vodě 

3. závod Českého poháru ve skocích na trampo-

líně. Za  královédvorský oddíl se zúčastnili dva 

závodníci, Erik Motal a Tobiáš Kulveit. Erikovi se 

zprvu dařilo. Do fi nále postoupil z 2. místa, ale 

ve fi nále svou sestavu nedoskákal, a tak skončil 

osmý. Tobiáš si vyskákal 12. místo. 

Hned druhý den, 21. května 2017, jsme se roz-

jeli opět do  Odoleny Vody, abychom se účast-

nili Přeboru Čech. Tentokrát naše výprava byla 

početnější. A jak se Královédvorákům dařilo?

Elite chlapci 2004 a  starší: po  dlouhodobé 

nemoci způsobené zraněním opět startoval 

Josef Drtina. Zvítězil ve  svém novém osobním 

rekordu a stal se přeborníkem Čech. 

PČ6 chlapci 2005 a  starší: Erik Motal se svojí 

sestavou D1 zaskákal velmi dobře a získal krásné 

3. místo. PČ5 dívky 2005 a starší: i dívky podaly 

pěkné výsledky. Anna Puhlovská skončila 8.,  

Adéla Hermanová 9. a  Anna Svobodová 14. PČ3 

chlapci 2007–2006: Tobiáš Kulveit se dobře 

popral se svojí sestavou a  umístil se na  velmi 

krásné 2. příčce. PČ3 dívky 2007–2006: v této 

kategorii se Kateřina Ježková po  povinné 

a  volné sestavě umístila na  11. místě. PČ2 

chlapci 2010–2008: Šimon Kulveit, nejmladší 

závodník oddílu, zaskákal svou sestavu Level 

3 parádně a vyskákal si vynikající 2. místo. PČ1 

dívky 2010–2008: startovala královédvorská 

závodnice, Linda Hermanová, která skončila 7.

A  co synchrony? V  kategorii 7–12 let Linda 

Hermanová a  Kateřina Ježková podaly parádní 

výkon a skočily 4. V kategorii 12 let a starší skon-

čily Adéla Hermanová s  Annou Puhlovskou 7. 

a Tobiáš Kulveit s Erikem Motalem 10.

Závodníkům gratulujeme a  rodičům děkujeme 

za pomoc.

Lenka Drtinová, TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Bronzová medaile z Mistrovství světa žen v bezmotorovém létání

Okresní kolo dopravní soutěže 
mladých cyklistů
DDM Jednička ve spolupráci s Besipem, Doprav-

ním inspektorátem Policie ČR Trutnov, Městskou 

policií ve Dvoře Králové n. L., zdravotnickou ško-

lou Trutnov, autoškolou Neumann a žáky ze SŠIS 

pořádala 19. května 2017 okresní kolo dopravní 

soutěže mladých cyklistů. Cílem je zvyšovat 

zájem žáků o  dopravní výchovu, získat dobré 

řidičské návyky a možnost naučit se dobře a bez-

pečně jezdit na kole, za což patří velké díky obě-

tavým učitelům ZŠ, kteří vedou dopravní kroužky 

nad rámec výuky. Soutěž se skládá z písemného 

testu pravidel provozu na  pozemních komuni-

kacích, jízdě po dětském dopravním hřišti, jízdě 

zručnosti a  poskytování první pomoci, kterou 

nám výborně zaštítila zdravotnická škola Trutnov. 

Tento ročník se přihlásilo 8 týmů ze ZŠ Podharť, 

ZŠ Strž, ZŠ Úpice – Lány, ZŠ Školní Vrchlabí a DD, 

ZŠ Dolní Lánov. Do  krajského kola postoupily 

obě královédvorské školy. Za I. kategorii ZŠ Strž 

(David Valeš, Dominik Nohejl, Eliška Jansová 

a Anna Čtvrtečková) a za II. kategorii ZŠ Podharť 

(Lucie Dušková, Adéla Hermanová, Václav Lok-

venc a  Vojtěch Polák). Na  výsledky se můžete 

podívat na http://ddm1.cz/souteze-a-vystavy/.

Děkujeme všem pomocníkům a  zúčastněným 

a za rok naviděnou!

Bc. Lucie Pospíšilová, DDM Jednička
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