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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

ZAHÁJENÍ KURZŮ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
2. 9. od 14:00 hod., sál Hankova domu

Pod vedením tanečních mistrů Kateřiny a Tomáše Chmelových a s hudeb-

ním doprovodem kapely Dé Ká Band.

Rukopisné dny: DIVADLO JÁRY CIMRMANA – ČESKÉ NEBE
7. 9. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 440 Kč, 420 Kč, 400 Kč

Představení zatím poslední hry legendárního Divadla Járy Cimrmana.

Hra v předplatném:
TENNESSEE WILLIAMS: SKLENĚNÝ ZVĚŘINEC
15. 9. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 380 Kč, 360 Kč, 340 Kč

Tato rodinná tragikomedie se silně autobiografi ckými prvky je o  nás! 

O každém z nás! Zrcadlo nastavené naší době. Hrají: Simona Stašová, Jaro-

mír Nosek, Filip Cíl, Kamila Trnková, Karel Heřmánek ml. a další.

„ZVÍŘE NENÍ VĚC“
22. 9. – 31. 10., 10:00–17:00 hod., galerie Tengenenge, ZOO Dvůr Králové

Výstava vybraných dětských prací XIII. ročníku výtvarné soutěže.                         

Slavnostní zahájení výstavy s  předáním cen se koná ve  čtvrtek 21. září

v 16:00 hod. v ZOO Dvůr Králové – galerie Tengenenge.

RUKOPISNÉ DNY 
23. 9. od 10:00 hod., náměstí T. G. Masaryka

Vystoupí pěvecký sbor Záboj, soubory ZUŠ Dvůr Králové nad Labem a Trut-

nov, Big Band Dvorský, Spirutuál Kvintet, Petra Janů s kapelou Amsterdam. 

Nebude chybět historické ruské kolo a kolotoč a dobové tržiště.

TANEČNÍ PRO MANŽELSKÉ PÁRY A TANEČNÍ DVOJICE
24. 9. od  16:00 a 18:30 hod., sál Hankova domu, kurzovné: 2.000 Kč/pár

Úvodní hodina kurzu pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé. Vyučují 

taneční mistři Tomáš a Kateřina Chmelovi.

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

Výstava:
RUKOPIS KRÁLOVÉDVORSKÝ INSPIRUJÍCÍ
16. 9. – 12. 11., výstavní sál Špýcharu, vstupné: 60 Kč, 30 Kč

Před dvěma sty lety byl v kobce královédvorského kostela sv. Jana Křtitele 

nalezen Rukopis královédvorský. Ať už jeho nálezce Václav Hanka tušil, či 

netušil, jaké hnutí v českém národě způsobí, podpořil nález Rukopisu krá-

lovédvorského počátky národního obrození. Ovlivnil umění a  společnost 

19. století a pomohl položit základy novodobé české kultury. Vliv Rukopisů 

královédvorského a zelenohorského nacházíme v hudbě, literatuře, malíř-

ství, sochařství či v divadelní tvorbě. 

Výstava nás tak znovu nechá nahlédnout pod roušku, která halí tajemství 

Rukopisu, znovu můžeme prožít sílu inspirace, která ovlivnila díla mnoha 

umělců, jejichž tvorba patří k našemu národnímu kulturnímu bohatství.

Ve  dnech 7. a  8. října 2017 se do  Dvora Králové nad Labem na krát-

kou dobu vrátí originál Rukopisu královédvorského, který nám k  této 

příležitosti zapůjčí Národní muzeum. K vidění bude ve výstavním sále měst-

ského muzea.

Přednášky: RUKOPIS KRÁLOVÉDVORSKÝ
18. a 19. 9. od 17:00 hod., přednáškový sál Špýcharu

Zveme zájemce o rukopisnou tematiku, českou literaturu, historii a kulturu 

na  přednáškové bloky, které proběhnou v  pondělí a  v  úterý 18. a  19. září 

v přednáškovém sále městského muzea, vždy od 17:00 hod. 

Vybraná témata:

1. Průzkum hmotné stránky Rukopisů;

2. Jazyk a styl Rukopisů;

3. Historie sporu o pravost Rukopisů;

4. Současný stav bádání o Rukopisech.

Přednášejícími budou členové Rukopisné společnosti Mgr. Dana Mentzlová, 

Ing. Jiří Urban a RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D. 

Další informace budou zveřejněny na  webových stránkách Městského 

muzea ve Dvoře Králové nad Labem www.muzeumdk.cz.

Je to již téměř rok, kdy jsme do restaurátorských 

dílen odváželi jeden z nejvzácnějších předmětů 

ze sbírek Městského muzea ve  Dvoře Králové  

nad Labem – Rorátník královédvorský. Jedná se 

o  rukopis psaný česky na  ručním papíře, který 

vznikl pravděpodobně v 2. polovině 16. století. 

Je vyzdoben kaligrafi ckými a  ornamentálními 

iniciálami a bordurami s rostlinnou tematikou. 

Rorátník je sbírka písní, zpívaných při ranních 

mariánských mších v  období adventu. Pro nás 

je o to cennější, že se v něm nalézá jedno z nej-

starších vyobrazení znaku města. Kniha byla, 

působením času a  různých vnějších vlivů, velmi 

poškozena. Proto restaurátorku Jaroslavu Pro-

cházkovou čekala mravenčí práce.  Nejprve došlo 

na  odstranění nevhodných přelepů a  záplat, 

mechanické čištění od  prachu a  povrchových 

nečistot, zajištění a  vyspravení všech trhlin 

a doplnění ztrát materiálu. Velká pozornost byla 

věnována očištění stránky s  městským znakem. 

Na základě mikroskopického průzkumu v labora-

toři NA ČR, při kterém byl zjištěn úbytek modrého 

pigmentu (ultramarinu), následkem zvýšené 

kyselosti ručního papíru (podkladu), byla dohod-

nuta jeho stabilizace pomocí odkyselovacího pří-

pravku. Zachována zůstala převazba knihy, která 

však není původní, pochází z přelomu či počátku 

19. století. Nyní se již jedná o vazbu historickou, 

která nenávratně nahradila původní vazbu.

Restaurátorské a  konzervační práce byly tech-

nologicky a  časově velmi náročné. Díky jim však 

nebude pokračovat další degradace papíru a tento 

vzácný rukopis bude zachován pro další generace. 

Než bude Rorátník královédvorský opět uložen 

do  depozitáře muzea, mohou si jej návštěvníci 

prohlédnout na  výstavě věnované 200. výročí 

nalezení Rukopisu královédvorského, která 

bude probíhat ve  výstavním sále Špýcharu 

městského muzea od 16. září do 12. listopadu.

Bc. Dana Humlová

Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem

Oživená perla královédvorského muzea 
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Kino Svět www.kino-svet.cz nebo tel.: 499 320 403

e-mail: kino.svet@tiscali.cz

1.–2. 17:00
HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM

animovaný, ČR/Belgie/Rusko
85 min. 130 Kč

2.–3. 19:00
BARRY SEAL: NEBESKÝ GAUNER

(12), akční/drama, USA, titulky
114 min. 120 Kč

5. 19:00 PĚKNĚ BLBĚ, (12), komedie/romantický, USA, tit., ART 119 min. 80 Kč

6.–7. 19:00 LOGANOVI PARŤÁCI, (12), komedie,USA, titulky 119 min. 110 Kč

8. 19:00 PO STRNIŠTI BOS, drama/válečný, ČR 111 min. 130 Kč

9.–10. 19:00 TO, drama/horor/thriller, USA, titulky 135 min. 110 Kč

12. 10:00 BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU, komedie, ČR 97 min. 60 Kč

12. 19:00 ČERVENÁ, dokumentární, ČR, ART 80 min. 80 Kč

13. 19:00 DAVID GILMOUR V POMPEJÍCH, (12), koncert, VB 120 min. 200 Kč

14.–15. 19:00 NEJSLEDOVANĚJŠÍ, dokumentární, ČR 90 min. 110 Kč

16.–17. 19:00
KTERÝ JE TEN PRAVÝ?

(12), komedie/romantický, USA, titulky
131 min. 110 Kč

19. 19:00
TULIPÁNOVÁ HOREČKA

(15), drama/romantický, VB/USA, titulky, ART
105 min. 110 Kč

20.–21. 19:00 AMERICKÝ ZABIJÁK, (15), akční/ thriller, USA, titulky 112 min. 110 Kč

23.–24. 16:30
LEGO®NINJAGO®FILM (v so 3D)

animovaný/akční, USA, dabing
95 min.

2D: 110 Kč

3D: 130 Kč

23.–24. 19:00 BABY DRIVER, (12), akční/krimi/komedie, USA, titulky 115 min. 100 Kč

25. 19:00 SAFARI V ČECHÁCH, dokumentární, ČR 85 min. 80 Kč

26. 19:00
DRUHÁ STRANA NADĚJE

(12), drama/komedie, SRN/Finsko, titulky, ART
98 min. 80 Kč

27.–28. 17:30 MUMIE, (12), akční/dobrodružný, USA, dabing 100 min. 100 Kč

29.–30. 9.

1. 10.
19:00 ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR, drama, ČR/SR 116 min. 120 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 Volná herna a  Čtení 

do ouška. V úterý Školka nanečisto se Setkává-

ním se zvířátky. Ve středu Cvičení s dětmi v šátku

a Klub miminko. Ve čtvrtek a pátek Volná herna.

Novinka v  úterý a  čtvrtek večer: Těhotenské

cvičení od 18:00 hod.

ČTENÍ DO OUŠKA
pondělí od 11:00 hod., vstupné: 60 Kč

Milé předčítání pohádek pro rozvoj pozornosti 

a  fantazie vašich dětiček. Možnost přinést si 

oběd, společně poobědvat a odpočinout si.

SETKÁVÁNÍ SE ZVÍŘÁTKY
úterý, 9:00–12:00 hod., vstupné: 50 Kč

Budeme se potkávat a seznamovat se se zvířátky 

v  kynologickém klubu Nový Svět a  trávit čas 

s  dětmi na  čerstvém vzduchu. Sraz vždy

v 9:00 hod. v klubu Nový Svět (psí útulek za Kauf-

landem, adresa Tylova 515). Více info na  FB,

tel.: 773 292 033 či e-mailu info@mc-zirafa.cz.

ŠKOLKA NA NEČISTO
úterý, 9:00–12:00 hod., cena: 40 Kč za hodinu

Rádi vám dítka pohlídáme, zahrajeme si s nimi 

různé pohybové, výtvarné a  hudební aktivity,

a to vše na čerstvém vzduchu, dokud to příroda 

dovolí. Školka probíhá v rámci programu ,,Setká-

vání se zvířátky,“ tedy v  kynologickém klubu 

Nový Svět.

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ
úterý a čtvrtek, 18:00–19:00 hod., cena: 50 Kč

Cvičení nastavené přímo pro budoucí maminky. 

Rezervace na FB události či tel.: 604 420 403.

CVIČENÍ S DĚTMI V ŠÁTKU ČI 
NOSÍTKU 
středa, 9:00–10:00 hod., cena: 50 Kč

Navraťte svému tělu původní kondici po porodu 

v  těsné blízkosti vašeho děťátka v  šátku či 

nosítku. Cvičení je komplexní. Je vhodné i  pro 

kojící maminky.

JAK NOSIT MIMINKO V ŠÁTKU ČI 
NOSÍTKU
čtvrtek 7. 9. od 9:30 hod., cena: 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.

JDEME DO ZOO
čtvrtek 14. 9. od 9:30 hod.

Navštívíme ZOO Dvůr Králové za zvýhodněnou 

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

VYROBTE SI DOMÁCÍ PEČENÝ ČAJ
čtvrtek 28. 9., 9:00–12:00 hod., vstup: 40 Kč

Vyrobte si s námi domácí pečený čaj, který vás 

v  zimě zahřeje a  pohladí na  duši. S  sebou si 

přineste ovoce, kterým vás příroda obdarovala 

(prosíme ovoce jen ze zahrádek), hřebíček a sko-

řici. Pokud ovoce nemáte, nevadí, všeho bude 

dostatek! Vařit budeme v klubu Nový Svět.

10. 9. od 16:00 hod., kostel sv. Jana Křtitele

V neděli 10. září 2017 v 16:00 hod. se v kostele sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem uskuteční 

koncert, jehož vrcholem bude světová premiéra skladby „Raduj se a plesej Dvore dávný“, kompono-

vané při příležitosti 200. výročí nalezení Rukopisu královédvorského. Autorem této skladby psané pro 

Královédvorský chrámový sbor je hudební skladatel a pedagog na Pražské konzervatoři Jiří Gemrot. 

Koncert obohatí recitace herce a režiséra Ondřeje Kepky na téma Rukopisu královédvorského. 

Podeváté v řadě se ve Dvoře Králové nad Labem bude konat koncert s premiérou skladby význam-

ného soudobého hudebního skladatele. Autorem letošní kompozice je Jiří Gemrot, profesor Pražské 

konzervatoře a někdejší žák královédvorského rodáka Jana Zdeňka Bartoše. Text jeho skladby Raduj se 

a plesej Dvore dávný napsal Václav Hanka ke 40. výročí nalezení Rukopisu královédvorského. 

Celý koncert bude spjat s tematikou Rukopisu královédvorského a zazní díla výhradně českých autorů 

– v novodobé premiéře např. chorál z opery Záboj „Krátká pouť nám je souzena“ od Josefa Leopolda 

Zvonaře nebo píseň Žezhulice Antonína Dvořáka na text Rukopisu královédvorského v nově vzniklé 

sborové úpravě. Královédvorský chrámový sbor na  varhany doprovodí Drahoslav Gric, absolvent 

pražské AMU a  vítěz mezinárodní varhanní soutěže v  Magdeburgu v  roce 2008. V  rámci koncertu 

bude zařazeno několik recitačních vstupů opět s tematikou Rukopisu královédvorského. Interpretem 

mluveného slova bude herec a režisér Ondřej Kepka. Záštitu nad koncertem, na němž bude přítomen 

autor premiérované skladby, převzal starosta města Dvora Králové nad Labem Jan Jarolím. Na koncert 

je vstupné dobrovolné a všichni jsou do kostela sv. Jana Křtitele srdečně zváni. 

MgA. Vít Havlíček, Ph.D.

Koncert s premiérou skladby Jiřího 
Gemrota obohatí recitace Ondřeje Kepky

Pozvánka do kostela
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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.: 499 320 157, 721 390 348, 606 531 153

RUKOPISNÉ DNY: Co se do průvodce nevešlo
1. 9. – 31. 10., prostory knihovny

Výtvarné práce žáků ZUŠ na  téma Rukopis královédvorský. Umělecká 

díla a místa spojená s nálezem Rukopisu můžete zhlédnout v prostorách 

knihovny.

Václav Hanka a Rukopis královédvorský
1. 9. – 30. 11., prostory knihovny

Pořad určený pro žáky a  studenty. Přesný čas je nutné předem domluvit 

osobně v oddělení pro děti nebo na tel. čísle: 499 321 157.

Karel Jerie a Filip Pýcha
27. 9. od 9:00 hod., prostory knihovny

Setkání s komiksovým kreslířem Karlem Jerie (Šifra mistra Hanky) a Filipem 

Pýchou, který připravuje knihu Rukopis královédvorský v komiksu. Určeno 

pro studenty středních škol. Rezervace na tel. čísle: 499 320 157.

KDE KONČÍ SVĚT? JÁ JSEM TVŮJ ČLOVĚK
1. 9. – 30. 11.

Výtvarná a  literární soutěž pro děti do  16 let. Podrobné informace jsou

k dispozici v dětském oddělení knihovny nebo na www.slavoj.cz.

PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK NA KURZ INTERNETU
1.–26. 9., kurzovné: 200 Kč, uzávěrka přihlášek do 26. 9.

Internet pro začátečníky/pokročilé bude probíhat od 3. do 25. října. Účast-

níci absolvují celkem osm dvouhodinových lekcí. Kurz bude probíhat po 

4 týdny vždy v úterý a ve středu. Počet míst je omezen. Rezervace probíhá 

přímo proti platbě v hudebním oddělení.

Ing. Tomáš Hajnyš: PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK NA JAZYKOVÝ 
KURZ ANGLIČTINY PRO ZAČÁTEČNÍKY
1.–22. 9., kurzovné: 1.050 Kč/semestr, uzávěrka přihlášek do 22. 9.

Ve školním roce 2017/2018 bude zahájen kurz angličtiny pro začátečníky 

s lektorem Tomášem Hajnyšem. Kurz se bude konat od 19. října každý čtvr-

tek od 17:00 hod. Přihlášky přijímáme osobně v oddělení pro dospělé nebo 

e-mailem na: knihovna@slavoj.cz. Kurz se bude konat v  sálku knihovny. 

Počet účastníků je omezen.

Sbírka: „V ZÁŘÍ SVĚTLUŠKY ZÁŘÍ“
1.–30. 9. 2017

Celostátní sbírka na  pomoc dětem i  dospělým s  těžkým zrakovým 

postižením a kombinovaným postižením, kterou pořádá Nadační fond Čes-

kého rozhlasu. Vybrané peníze za prodej propagačních předmětů budou 

použity na  speciální pomůcky, které „mluví“ nebo mají hmatový displej, 

na vodící psy nebo na osobní asistenty. Všem předem děkujeme za účast.

Elena Lahučká: PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK NA KURZ SPOLU 
POLEHOUČKU
1.–22. 9., kurzovné: 450 Kč/semestr, uzávěrka přihlášek do 22. 9. 

Cvičení a malování s prvky tchaj-ťi na  rozvoj grafomotoriky předškolních 

dětí. Metoda využívající cvičení s prvky tchaj-ťi má v sobě velký potenciál 

zahrnující přípravu k výuce psaní ve smyslu péče o zdokonalování grafo-

motorických dovedností. Rozvíjí soustředění, učí spolupracovat ve skupině, 

propojuje mysl a  tělo, zaměřuje pozornost na  dýchání. Může být využita 

nejen u zdravých předškolních dětí, ale také u dětí trpících různými neuro-

vývojovými poruchami, a  u  dětí, které mají s  nácvikem psaní ve  škole 

problémy. Dítě přirozenou a hravou formou posílí svou schopnost naučit 

se dobře psát. Kurz se koná od 2. 10. 2017 do 30. 5. 2018 každé pondělí 

od 16:00 hod. v sálku knihovny. Kurzovné 450 Kč/pol. Přihláška je k dispo-

zici na www.slavoj.cz nebo v oddělení knihovny pro dospělé. Více informací 

na tel. čísle: 721 390 348.

Pohádkoterapie: POLICEJNÍ POHÁDKY
15. 9. od 13:30 hod., sálek knihovny

Pořádek musí být i  v  pohádkách! Někdy se ale policistům, strážníkům 

a detektivům jejich služba pěkně zkomplikuje a pak přijdou na řadu kouzla. 

Není totiž zločinec jako zločinec. Program je určen pro děti od 7 let a koná 

se v sálku knihovny.

SLAVNOST KLÍČOVÁNÍ
18.–29. 9., rezervace na tel.: 499 320 157

S  novým školním rokem přichází čas zjistit, co všechno prvňáčci přes 

prázdniny zapomněli. V knihovně je prověří opět zloduch Nečterád, princ 

a spanilá princezna. Zábavný program volně navazuje na slavnost Pasování 

prvňáčků na  čtenáře knihovny. Rezervace a  bližší informace v  dětském 

oddělení knihovny nebo na tel.: čísle 499 320 157.

SETKÁNÍ KRÁLOVÉDVORSKÝCH ŽEN
21. 9. od 16:00 hod., sálek knihovny, vstup volný

Pro všechny ženy, které mají zájem o vzdělávání, chtějí realizovat aktivity 

ve svém okolí nebo se zapojit do veřejného dění ve městě. Setkání na téma  

jak založit spolek, požádat o grant, jak si rozdělit role v týmu a jak strate-

gicky plánovat. Koná se v sálku knihovny. Zdarma pro matky dětí do 15 let 

a samoživitelky.

HEJBÁNEK – ROLNIČKA
22. 9. – 10. 11. od 9:30 hod., sálek knihovny

Logohrátky s  rytmickými nástroji, pohybové aktivity se zpěvem a říkadly. 

Určeno dětem ve věku 2–3 roky v doprovodu dospělé osoby. Kapacita je 

omezena. Koná se vždy v pátek v sálku knihovny. Přihlášky a více informací 

na tel. čísle: 605 059 361.

Nová kniha odkrývá úskalí 
péče o osoby s demencí
Marcela Hauke, ředitelka Pečovatelské 

služby Města Dvůr Králové nad Labem, 

vydala před letními prázdninami novou 

knihu s  názvem „Když do  života vstoupí 

demence aneb Praktický průvodce péčí 

o osoby s demencí nejen v domácím pro-

středí“. Na vydání publikace více než rok 

spolupracovala s řadou dalších odbornic 

z oblasti sociální, zdravotní nebo právní. 

Jednu z kapitol napsala i Kateřina Pišto-

rová, vedoucí odboru školství, kultury 

a  sociálních věcí na  Městském úřadu 

Dvůr Králové nad Labem, a  případy 

z praxe dodaly také terénní sociální pra-

covnice městského úřadu. Kniha, která 

je určena jak odborníkům, tak laikům, se 

zabývá tématem demence a nahlíží na něj nejen z hlediska odborného, ale 

i lidského. Představuje tak průvodce při péči o osoby s demencí. Ta je totiž 

jednou z nejrozšířenějších onemocnění a v západním světě jednou z pěti 

hlavních příčin úmrtí. Publikace popisuje rizikové faktory vzniku demence, 

zabývá se komunikací s  nemocnými, poruchami chování, syndromem 

vyhoření, nechybí ani návod na zvládání problémových situací, možná spo-

lupráce s okolními subjekty nebo kapitola o ochraně práv osob s demencí. 

Knihu vydala Asociace poskytovatelů sociálních služeb a  zájemci si ji 

mohou zakoupit prostřednictvím e-shopu. Více informací najdete na inter-

netových stránkách www.apsscr.cz.

Zápasy fotbalové divize

Hokejová II. liga
Přípravné domácí zápasy:

pátek 1. 9., 17:00 hod.  HC Stadion Vrchlabí

úterý 5. 9., 18:00 hod.  SC Kolín

Soutěžní utkání:

středa 13. 9., 18:00 hod. HC Stadion Vrchlabí (venku)

sobota 16. 9., 17:00 hod. HC Trutnov (domácí zápas)

středa 20. 9., 18:00 hod. HC Děčín (venku)

sobota 23. 9., 17:00 hod. TJ HC Řisuty (domácí zápas)

středa 27. 9., 18:00 hod. HC Draci Bílina (venku)

středa 4. 10., 18:00 hod. HC Baník Sokolov (domácí zápas)

neděle 3. 9., 17:00 hod. FK Turnov (domácí zápas)

sobota 9. 9., 10:15 hod.  TJ Jiskra Mšeno JBC (venku)

neděle 17. 9., 16:30 hod. MFK Trutnov (domácí zápas)

sobota 23. 9., 10:15 hod. FK Brandýs nad Labem (venku)
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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.

DOMLUVA ROZVRHU NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
Bližší informace ohledně domluvy rozvrhu u jednotlivých učitelů nalez-

nete od 31. 8. na www.zusdk.cz a na facebooku školy.

Vernisáž: KERAMICKÁ FIGURA
14. 9. od 18:00 hod., sál školy

Uskuteční se vernisáž výstavy výběru prací z kurzu I. Vidrové z Keramického 

studia Jarmily Tyrnerové v Kohoutově s názvem Keramická fi gura. Slovem 

provede Ladislav Peřina. V  hudebním programu vystoupí učitelé školy. 

Výstava bude probíhat v galerii Otto Gutfreunda od 13. 9. do 6. 10. 2017.

RUKOPISNÉ DNY: výstava Co se do průvodce nevešlo
1. 9. – 31. 10., prostory knihovny Slavoj

Práce žáků výtvarného oboru ZUŠ na téma Rukopis královédvorský, kteří se 

podíleli na vzniku průvodce městem „Po stopách Václava Hanky“. Umělecká 

díla a místa spojená s nálezem Rukopisu zhlédnete v prostorách knihovny.

Vystoupení školního orchestru pod taktovkou Stanislava 
Bihariho, 16. 9. od 14:00 hod., kostel sv. Jana Křtitele

Vystoupení hudebních a tanečních souborů školy
23. 9. od 10:00 hod., náměstí T. G. Masaryka

Během oslav Rukopisných dnů vystoupí hudební a  taneční soubory ZUŠ 

R. A. Dvorského. V rámci programu bude pokřtěn nový průvodce městem 

„Po stopách Václava Hanky“, na jehož vzniku se podíleli i žáci výtvarného 

oboru školy.

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

BĚH NADĚJE
7. 9., 10:00–15:00 hod., start před ZŠ Schulzovy sady ve Školní ulici

Přijďte podpořit již 10. ročník této akce! Běh naděje inspirovaný Během 

Terryho Foxe je pořádán v České republice od roku 2008 a je dobrovolnou 

humanitární akcí spojenou s veřejnou sbírkou. Jeho účelem je absolvovat 

předepsanou trať a  zároveň fi nančně přispět na  výzkum rakoviny. Akce 

vyjadřuje solidaritu s nemocnými a má i preventivní význam – udělat něco 

pro své zdraví. Věříme, že letošní ročník se vydaří stejně jako ty minulé a že 

jej podpoříte vy všichni, kterým není lhostejný osud lidí postižených zákeř-

nou chorobou. Zúčastnit se může každý – od nejmenších až po seniory. Trať  

v parku Schulzovy sady můžete absolvovat jakýmkoli způsobem – chůzí, 

během, na  kole, na invalidním vozíku, na kolečkových bruslích, s kočárkem, 

se psem. Bližší informace u Sylvie Černotové. Těšíme se na vaši účast!

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ!
20. 9. od 15:30 hod.

Pro všechny zájemce připravujeme další ročník zábavného odpoledne se 

šachy a  deskovými hrami. Čeká na  vás mnoho různých známých i  méně 

známých deskových her, ve kterých budete moci porovnat své schopnosti 

s ostatními. Bližší informace naleznete na letácích a u Veroniky Málkové.

Rodinné výpravy: SKALNÍ ROMANTIKA 
23. 9., přihlášky do 11. 9.

Další společný výlet určený dětem i dospělým bude mít svůj cíl v oblasti 

Adršpašsko-teplických skal. Nevydáme se ale po chodníčcích známých cest 

skalního města. Budeme společně objevovat méně frekventovaná místa. 

Bližší informace a přihlášky do 11. září u Vladimíra Jiřičky.

VŠEHOTRH ANEB BAZAR TROCHU JINAK
23. 9. od 9:00 do 12:00 hod.

Jednička pro vás pořádá podzimní bazar v novém. Přijďte prodat vše, co 

vám doma leží a  zabírá místo (dětské oblečení, dospělé oblečení, spor-

tovní náčiní apod.), nebo naopak přijďte nakoupit to, co vám doma chybí 

a  za  co nechcete zbytečně moc utrácet. Bližší informace na  letácích, tel.: 

775 320 353 nebo e-mailové adrese: info@ddmdvurkralove.cz.

Připravujeme na říjen:
8. 10.: Zlatý Oříšek Královéhradeckého kraje;

14. 10.: Drakiáda na Zvičině;

20.–21. 10.: Víkend na Kumburku;

21.–22. Víkendová Animagie;

26. 10.:  Prázdninová výprava za železnicí;

26.–27. 10.: Ať žijí duchové;

27. 10. a 30. 10. – 3. 11.: Prázdninový bowling.

Vyjde jedinečná kniha o létání 
a letišti na Královédvorsku
Dlouholetý redaktor vlastivědného 

čtení Jan Schwarz připravil se svým 

synem Luborem Schwarzem jedi-

nečnou knihu o  letišti a  létání v  regi-

onu. Limitovaná edice této publikace 

s  názvem Létání na  Královédvorsku 

vyjde letos na  podzim u  příležitosti

85 let založení Masarykovy letecké ligy

a 70. výročí založení letiště u Žirče. 

„Létalo se, kde se dalo. U  nás na  Zvi-

čině, pod nemocnicí, ve Verdeku, oblí-

bená byla Žižkova hůra na Hrubých lukách, ale jednoduché to nebylo, pro-

tože každé pole někomu patřilo. Snaha byla jasná – mít pevný bod, odkud 

by se létalo, kde kluzáky skladovat – mít vlastní letiště. A 1. květen 1947 je 

dnem, kdy bažina s rybníky u Žirče je ofi ciálně označena jako místo budou-

cího letiště. Když se ohlédneme, můžeme směle říci, že toho bylo vybudo-

váno a uděláno opravdu mnoho, a to je důvod k oslavě,“ říká Jan Schwarz.  

Během více než jednoho roku dennodenní práce tak vznikl unikátní doku-

ment, který na 338 stranách obsahuje nejen zkušenosti a vzpomínky, ale je 

i zdrojem zábavy. „Je to kniha, kterou když náhodně otevřete na kterémko-

liv místě, vždy najdete něco zajímavého ke čtení. A také k prohlížení, pro-

tože ani s počtem obrázků jsme nešetřili,“ podotýká Jan Schwarz. Čtenáři se 

tak mohou těšit i na velký počet tehdejších originálních dokumentů, jak ze 

vzletů Jana Kašpara, tak z korespondence mezi ministerstvy, úřady, majiteli 

pozemků a královédvorskou Masarykovou leteckou ligou ohledně hledání 

místa pro budoucí letiště. „Naším přáním je, aby se nezapomnělo na naše 

předchůdce, protože jejich práce při budování letiště, jejich zkušenosti, 

um, píle a pot i množství věnovaného času nám dnes umožňují provozo-

vat tento krásný sport,“ vysvětluje Jan Schwarz a  dodává: „Touto knihou 

chceme také přiblížit sportovní létání těm, kteří přijdou po nás.“

Publikaci „Létání na Královédvorsku“ můžete již nyní objednávat na inter-

netové adrese: http://letani-na-kralovedvorsku.webnode.cz. Po vydání bude 

k dostání v Městském informačním centru Dvůr Králové nad Labem.  

Miroslava Kameníková

Královská věnná města
Hradec Králové
SLAVNOSTI KRÁLOVNY ELIŠKY, 1.–2. 9., www.slavnostikralovnyelisky.cz.

XXIV.CZECH INTERNATIONAL AIR FEST 2017 – CIAF 2017,

2.–3. 9., www.airshow.cz.

Trutnov
TRUTNOVSKÝ JARMARK, 3. 9., www.uff o.cz.

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ, 9.–10. 9., www.uff o.cz.

SUNDÁVÁNÍ DRAKA, 30. 9., www.trutnovmestodraka.cz.

Vysoké Mýto
MĚSTSKÉ SLAVNOSTI, 8.–9. 9., www.vysoke-myto.cz.

MĚSTSKÝ KUJEBÁCKÝ JARMARK, 9. 9., www.vysoke-myto.cz.

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE UČŇŮ ŘEMESLO/SKILL 2017

19.–21. 9., www.erudiocz.cz.
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2. 9., 11:00–18:30 hod., zámecký park v Žirči, vstupné: dobrovolné

Již 3. ročník akce pro celou rodinu „Den všech 2017“ se koná v sobotu 2. září 

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 žáků ZUŠ R. A. Dvorského a pana učitele Jana 

Prouzy, konkrétně netradiční mix vážné hudby v  moderním stylu. Dále 

budou k  vidění mažoretky, taneční skupina Attitude Lucie Sýkorové 

a několikanásobní mistři světa ve footbagu Tomáš Tuček a Martin Sládek. 

Kulturu vdechne divadelní předpremiéra „Nález Rukopisu královédvor-

ského“. Hudební část vyplní známý písničkář Filip Pýcha, místní David Jaku-

bec a Paja May a vrcholem bude koncert skupiny Jam & Bazar. 

Po celý den budou na místě tvůrčí, výtvarné, hudební dílny a workshopy, 

ale také prezentace sportovních oddílů, zvířecího světa a mnoho dalšího 

vyžití pro malé i velké. Občerstvit se na místě je vřele doporučeno, bude to 

dobré a zdravé. Výtěžek z akce poputuje na účet Domova sv. Josefa pečují-

cího o osoby trpící roztroušenou sklerózou. 

Více o  programu najdete na  www.denvsech.cz a  aktuality sdílíme na 

www.facebook.com/denvsech.

Václav Valášek, www.denvsech.cz

Den všech 2017 v Žirči
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