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červen

Hankův dům
Předprodej vstupenek (kavárna Hankův dům)

e-mail: mannova.lenka@hankuv-dum.cz 

tel.: 499 320 110;  www.hankuv-dum.cz

MIMO SVĚT
1. 6. od 18:00 hod., sál Hankova domu

Vystoupení tanečního oboru ZUŠ Hostinné.

3. ročník studentského festivalu:
COOLFEST 2018
7. a 8. 6. od 9:00 hod., Hankův dům, nám. Václava Hanky, aula

a zahrada gymnázia, aula Střední školy informatiky a služeb

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

toř Praha ve spolupráci s MKZ Hankův dům.

DEŠTIVÉ DNY
12. 6. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 490 Kč, 470 Kč, 450 Kč

Americké drama o přátelství a zároveň kriminální příběh. Denny a Joey jsou 

přáteli od dětství, které strávili na chicagském předměstí, dnes jsou parťáci 

u chicagské policie. Hrají herci Divadla Ungelt Praha: Richard Krajčo a David 

Švehlík.

453. koncert KPH:
MAREK ZVOLÁNEK – TRUBKA, PAVEL SVOBODA – 
VARHANY
14. 6. od 19:00 hod., kostel sv. Jana Křtitele, vstupné: 130 Kč

Koncert dvou výjimečných osobností mladé generace.

Hra v předplatném:
ROZMARNÝ VEČER
21. 6. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 340 Kč, 320 Kč

Vyjděte na říční plovárnu Antonína Důry, zhlédněte představení potulného 

kouzelníka Arnoštka, poznejte hospodu U čtrnácti pomocníků... staňte se 

svědky událostí, které nikdo nečekal, ale každý po nich touží. Léto už je 

tady... Hrají a zpívají herci Divadla v Celetné.

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

Výstava:
STOLETÍ TECHNIKY ANEB MALÁ DOMÁCÍ TECHNIKA
9. 6. – 2. 9., výstavní sál Špýcharu, vstupné: 40 Kč, 20 Kč

Výstava Století techniky aneb malá domácí technika nás zavede do doby, 

kdy úklid, příprava jídla či využívání volného času nebylo zdaleka tak jed-

noduché jako v dnešní době, kdy během okamžiku a lehce zvládneme 

tyto činnosti. Ve 20. století se technická odvětví začala rychle rozvíjet,

a to především díky elektrifi kaci ve všech základních podobách. S tím souvi-

sel i nástup průmyslově vyráběných elektrospotřebičů. Objevily se novinky 

využitelné pro měšťanské domácnosti, což lze dobře doložit například

u pracích technik. Touha po čistotě a civilizačním pokroku byla tak silná, že 

se lidé nenechali odradit ani občas značně omezenými možnostmi tehdejší 

techniky. Je to přesvědčivý důkaz toho, že potřeba ulehčení domácích prací 

byla skutečně naléhavá. 

Výstava chce proto přiblížit vývoj nejen domácí techniky, ale i techniky 

komunikační a informační. Návštěvník bude moci zavítat do domácnosti 

první republiky, 50. a 70. let 20. století či obdivovat například holičskou 

ofi cínu nebo fotoateliér. Přijďte si k nám vyzkoušet, jak fungoval vytáčecí 

telefon, psací stroj a mnoho dalšího.

Výstava: JIŘÍ VAVŘINA – OBRAZY
4. 5. – 3. 6., výstavní sál ve Staré radnici, otevírací doba: út–pá 

9:00–12:00 hod., 13:00–16:00 hod., so–ne 13:00–16:00 hod.

vstupné: 30 Kč, 15 Kč

Jiří Vavřina se narodil 4. listopadu 1944 v Pardubicích, malíř a grafi k od roku 

1975 v Hradci Králové. V letech 1961–1965 studoval na prestižní brněnské 

Škole uměleckých řemesel (dnes Škola umění, designu a  restaurování). 

Pojem řemeslo, vyslovovaný dnes v souvislosti s uměním, má často pejo-

rativní význam. Omyl je to o to větší, oč je častější. Jiří Vavřina prokazuje, 

že je profesně vybaven na vysoké úrovni, a to jak školením, tak mnohale-

tou zkušeností. Obdivuje a  ovládá klasické techniky, jimiž pracovali staří 

mistři baroka a renesance. Techniky, dnes tak málo užívané pro svou prac-

nost a náročnost, tak málo korespondují s povrchní uspěchaností našeho 

života, jíž často k vlastní škodě podléháme. Hektický spěch každodennosti 

nechává Jiřího Vavřinu v  bohorovném klidu a  při práci na  obraze se drží 

tvrdohlavě vlastního přesvědčení, zůstává stále bytostně svůj, originální 

a zřetelně rozpoznatelný.

Výstava: ŘEMESLA Z OHNĚ ZROZENÁ
11.–27. 6., výstavní sál ve Staré radnici, otevírací doba: út–pá 

9:00–12:00 hod., 13:00–16:00 hod., so–ne 13:00–16:00 hod.

vstupné: 30 Kč, 15 Kč

Střední škola řemeslná Jaroměř představí na výstavě ve Staré radnici tvorbu 

svých studentů oboru umělecký kovář a keramik.

KONCERT EVY DYKOVSKÉ
14. 6. od 18:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, vstupné: 50 Kč

Klavír, kytara, kontrabas, různorodá hudba od klasiky (J. S. Bach, 

L. van Beethoven), přes jazz, blues či pop. To všechno a ještě mnohem víc 

zazní na koncertě královédvorské zpěvačky Evy Dykovské a jejích hostů.

KONCERT ABSOLVENTŮ A UČITELŮ
ZUŠ R. A. DVORSKÉHO
15. 6. od 18:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, vstupné: zdarma

Michal Hroch, Libuše Flečková – klavír, Anna Flečková – zpěv, Marek Iglo 

– klavírní doprovod. V programu zazní čtyřruční skladby pro jeden i dva kla-

víry, písně a árie českých i světových autorů.

HÁČKOVÁNÍ V MUZEU
23. 6., 14:00–17:00 hod., nádvoří muzea, v  případě nepříznivého počasí 

přednáškový sál Špýcharu, vstupné: zdarma

I letos vás zveme na kus řeči s pletením či háčkováním. Pletení a háčkování 

je příjemný, relaxační a užitečný koníček nejen našich tet a babiček. Opět 

plánujeme drobnost k oživení nádvoří muzea. Akce je volně přístupná –

přijďte se přidat svými oky či sloupky!

KOUPĚ NOVÉHO LESA
17. 6., od 17:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, vstupné: dobrovolné

Divadelní představení Filipa Pýchy o tom, jak královédvorští radní pro-

dali hraběti Šporkovi pozemek, na kterém později vznikl a kde se dodnes 

nachází Braunův Betlém.
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Kino Svět www.kino-svet.cz nebo tel.: 499 320 403

e-mail: kino.svet@tiscali.cz

2.–3. 19:00 OPERACE  ENTEBBE, (12), krimi/thriller, USA/VB, titulky 106 min. 100 Kč

5. 19:00 NA KRÁTKO, (12), drama, ČR, ART 110 min. 110 Kč

6.–7. 19:00 PEPA, (12), komedie, ČR 92 min. 100 Kč

9.–10. 16:30 TRIKY S TRPASLÍKY, animovaný, USA/Kanada, dabing 89 min. 90 Kč

9.–10. 19:00 TAXI 5, (12), akční/komedie, Francie, titulky 103 min. 100 Kč

12. 19:00 HORA, (12), dokument, Austrálie, titulky, ART 74 min. 70 Kč

13.–14. 19:00
AKTA PENTAGON: SKRYTÁ VÁLKA

(12), drama, USA, titulky
116 min. 110 Kč

16.–17. 19:00 DÁMSKÝ KLUB, (12), komedie, USA, titulky 103 min. 100 Kč

19. 19:00 FOXTROT, (12), drama, Izrael, titulky, ART 108 min. 80 Kč

20.–21. 19:00 FAKJŮ PANE UČITELI  3, (12), komedie, SRN, dabing 120 min. 110 Kč

23.–24. 19:00
DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA

(12) romantická komedie, ČR,
89 min. 100 Kč

26. 19:00
BATALIVES: BAŤOVSKÉ ŽIVOTY

(12), dokument, ČR, titulky, ART 
75 min. 100 Kč

27.–28. 19:00 DEBBIE A JEJÍ PARŤAČKY, (12), krimi/komedie, USA, tit. 110 min. 110 Kč

30. 6.

1. 7.
16:30 PŘÍŠERKY Z VESMÍRU, animovaný, SRN, dabing 85 min. 120 Kč

30. 6.

1. 7.
19:00 MÁŠ JI!, (12), komedie, USA, titulky 94 min. 110 Kč

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

MC Žirafa
MC Žirafa, náměstí T. G. Masa-

ryka 2 (vpravo vedle IC),

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

www.mc-zirafa.cz,

tel.: 773 292 033

PRAVIDELNÝ PROGRAM
pondělí 9:00–12:00 hod.:

Volná herna;

úterý 9:00–12:00 hod.: Školka 

nanečisto a volná herna; 

středa 9:00–12:00 hod.: Volná herna a besedy 

pozitivní výchovy,

16:00–17:00 hod: Těhotenské cvičení;

čtvrtek 9:30–12:00 hod.: Setkávání se zvířátky;

pátek 9:00–12:00 hod.: Volná herna,

16:00–17:00 hod: Těhotenské cvičení;

neděle 16:00–17:00 hod: Těhotenské cvičení.

ŠKOLKA NANEČISTO
úterý, 9:00–12:00 hod., cena: 60 Kč/hod.

Pohlídáme vaše děti, zahrajeme si s nimi různé 

pohybové, výtvarné a hudební aktivity.

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ
každou středu, pátek a neděli,

16:00–17:00 hod., cena: 50 Kč

Cvičení pro budoucí maminky. Rezervace v udá-

losti na Fb @mc.zirafa.2016 či tel.: 604 420 403.

SÉRIE BESED POZITIVNÍ VÝCHOVY
pondělí a středy, cena: 50 Kč

Pokračujeme v sérii besed. Přijďte najít řešení 

pro situace, se kterými si nevíte rady, tak aby 

vám doma vyrostlo sebevědomé, vstřícné, spo-

lupracující, citlivé a respektující dítko. Přesné 

termíny najdete na facebookovém profi lu

a na webové stránce mateřského centra.

SETKÁVÁNÍ SE ZVÍŘÁTKY
čtvrtek, 9:30–12:00 hod., cena: 50 Kč/hod.

Seznamte se každý čtvrtek se zvířátky v kyno-

logickém klubu Nový Svět a pobuďte s dětmi 

na čerstvém vzduchu. Sraz vždy v 9:30 hod. 

v klubu Nový Svět (psí útulek za Kaufl andem, 

Tylova 515). Více info na Fb @mc.zirafa.2016 či 

tel.: 773 292 033.

BESEDA S JANOU BARTOŇOVOU 
čtvrtek 14. 6. od 10:00 hod., vstupné: 40 Kč

Tentokrát na aktuální téma „Dovolená“.

BESEDA NA TÉMA „RANÁ PÉČE “
pondělí 11. 6. od 9:30 hod., vstupné: zdarma

Tento den bude věnován rané péči. Navštíví nás 

zástupci ze Střediska rané péče Sluníčko, Raná 

péče – Centrum Lira, z. ú., Centrum pro dětský 

sluch Tamtam, o. p. s., Raná péče – Diakonie ČCE 

– středisko ve Vrchlabí.Nenechte si ujít
BENEFIČNÍ KONCERT HOUSLISTY 
VÁCLAVA HUDEČKA PRO 
VARHANY V HAJNICI
3. 6. od 17:00 hod., kostel sv. Mikuláše v Hajnici

Houslový virtuos Václav Hudeček a klavírista 

Lukáš Klánský vystoupí na benefi čním kon-

certu konaném k podpoře fi nancování opravy 

varhan v kostele sv. Mikuláše v Hajnici. Oprava 

varhan již byla zahájena vloni a nyní je možné 

přispívat na letošní etapu na transparentní účet 

2801297755/2010 nebo formou adopce píšťal. 

Na opravu již bylo celkem zajištěno 232.120 Kč. 

Všem dárcům děkujeme a srdečně zveme na 

benefi ční koncert. Více na www.hajnice.kchs.cz.

MÁ VLAST  B. SMETANY ZAHÁJÍ 
VE DVOŘE KRÁLOVÉ FESTIVAL 
HUDEBNÍ LÉTO KUKS 2018
23. 6. od 18:00 hod., kostel sv. Jana Křtitele

Zahajovací koncert 9. ročníku mezinárod-

ního festivalu Hudební léto Kuks se uskuteční 

v kostele sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad 

Labem. Půjde o slavnostní koncert ke 100. výročí 

založení Československa. V podání Severočeské 

fi lharmonie Teplice na něm zazní cyklus sym-

fonických básní Má vlast od Bedřicha Smetany, 

dirigentem koncertu bude Marek Šedivý. Fes-

tival pořádá Královédvorský chrámový sbor,

z. s., spolu se správou hospitálu Kuks a fi nančně 

jej podpořilo Ministerstvo kultury a město Dvůr 

Králové nad Labem. Rezervace vstupenek na 

rezervace@hudebniletokuks.cz.

Další koncerty festivalu se uskuteční tradičně 

v kostele Nejsvětější Trojice v Kuksu. Více infor-

mací naleznete na www.hudebniletokuks.cz. 

MgA. Vít Havlíček, Ph.D.

Safari Park Dvůr Králové

Přednáška:
ZDE JSOU SLONI
7. 6. od 18:00 hod., Galerie Tengenenge, vstupné: zdarma

Arthur F. Sniegon, zakladatel organizace Save-elephants, putoval 

Afrikou 15 měsíců, během nichž projel sedmi státy a dokumen-

toval masakrování slonů. Jeho toulky za záchranou afrických obrů můžete absolvovat prostřednictvím 

dokumentu Zde jsou sloni, který Arthur na svých cestách natočil. Promítání snímku bude doplněno 

besedou s autorem dokumentu.

DĚTSKÝ DEN V SAFARI PARKU
sobota 2. 6., Safari Park Dvůr Králové

Na sobotu 2. června připravil dvorský Safari Park se společností Elektrowin tradiční akci „S vysloužilci 

do zoo“. Na návštěvu zahrady si tak tento den s sebou stačí vzít nepotřebný elektrospotřebič a ode-

vzdat ho mezi 10. a 16. hodinou do přistaveného kontejneru u vstupu. Nejenže tak pomůžete s recyk-

lací vysloužilého elektra, ale za odměnu získáte dětskou vstupenku zdarma. Program bude doplněný 

herními stánky pro děti a zajímavou podívanou rovněž slibují připravené enrichmenty pro zvířata.



ČERVEN 2018 KRÁLOVÉDVORSKÉ KDECO?

3www.dvurkralove.cz

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, DiS. – 775 320 373,

sylvie.cernotova@ddmdvurkralove.cz

Mgr. Alena Hušková – 735 752 836, alena.huskova@ddmdvurkralove.cz

Bc. Vladimír Jiřička – 775 621 550, vladimir.jiricka@ddmdvurkralove.cz

Bc. Veronika Málková – 774 320 361, 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 (při nepřízni 

počasí na zimním stadionu)

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

pení a  dalších zábavních aktivit. Pro všechny děti pořádá DDM Jednička 

ve spolupráci s městem Dvůr Králové nad Labem a SŠIS. Více u S. Černotové.

ZÁVĚREČNÁ AKADEMIE V JEDNIČCE
1. 6. od 16:00 hod., DDM Jednička

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 ve smyslupl-

ném trávení volného času. Bližší informace u A. Huškové.

OKRESNÍ KOLO POZNÁVÁNÍ PŘÍRODNIN, 4. 6., DDM Jednička

Pořádá DDM Jednička ve spolupráci se ZŠ Schulzovy sady a Gymnáziem 

Dvůr Králové nad Labem a za podpory Královéhradeckého kraje. Více infor-

mací u S. Černotové.

SPORTOVNÍ HRY PRO MŠ
6. 6., 8:30–12:00 hod., atletický stadion pod Hankovým domem

Sportovně-zábavní dopoledne pro děti z mateřských školek připravil DDM 

Jednička ve spolupráci s městem Dvůr Králové nad Labem, SŠIS a Gymná-

ziem Dvůr Králové nad Labem. Pro děti budou připraveny tradiční i méně 

známé sportovní disciplíny, např. hod oštěpem, běh, skok do dálky, mölkky, 

kroket atd. Sportujte a bavte se s námi! Bližší informace u S. Černotové.

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

Již 17. ročník turistického pochodu pro děti a rodiče s dětmi zavede do pří-

rody příměstských lesů nad Podhartí, které nabízejí spoustu stezek a cest. 

U pohádkových postav splníte drobný úkol, jehož zvládnutí bude potvrzeno 

razítkem. Na trase nebude chybět občerstvení a v cíli obrázkový diplom pro 

každého účastníka. Zájemci si budou moci na připraveném ohni opéci done-

sené buřty. Pochod se koná za každého počasí. Bližší informace u V. Jiřičky.

11. ROČNÍK KULIČKIÁDY
14. 6., zahájení v 8:00 hod., startovné: 10 Kč, přihlášky do 7. 6.

Pro sportovní nadšence ve cvrnkání kuliček připravila Jednička již 11. ročník 

sportovní soutěže. Do kuličkiády se mohou zapojit MŠ, ZŠ i SŠ. Cvrnká se 

v parku Schulzovy sady u altánku. Vzhledem k časovému rozpisu závodníků 

je přihlášení nutné. Přihlášky nejpozději do 7. června 2018. Více u V. Málkové.

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

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

Bazar vyřazené beletrie a 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
4.–15. 6., rezervace termínů na tel.: 499 320 157

Vyhodnocení projektu, ve kterém jsou prioritou kromě čtení také příjemně 

strávené chvíle dětí se svými rodiči a prarodiči. Odměnou všem zúčastně-

ným bude tentokrát knížka s názvem Bráchova bota od Evelíny Koubové. 

Kniha byla vydána v rámci projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. 

Rezervace termínů je možná osobně v oddělení pro děti nebo telefonicky 

na 499 320 157.

Pohádkoterapie: ZÁHADA HLAVOLAMU
8. 6. od 13:45 hod., sálek knihovny, vstupné: zdarma

Prožijte dobrodružnou výpravu s chlapci, kteří si říkají Rychlé šípy, a objas-

něte s nimi záhadu ježka v kleci. Pro děti od 7 let, koná se v sálku knihovny.

Safres Group: ZÁKLADY 1. POMOCI
14. 6. od 16:00 hod., sálek knihovny, cena: 600 Kč

Zážitkový kurz se zaměřuje na život ohrožující stavy a jejich řešení. Je veden 

v malých skupinkách s individuální péčí. Přihlášky na tel.: 777 789 999 nebo 

na e-mailové adrese: safres@safres.cz.

Přijďte fandit na fotbal
Muži A – divize:

neděle 3. 6., 17:00 hod. Vysoké Mýto (domácí zápas)

středa 6. 6., 17:00 hod. Zbuzany (domácí zápas)

sobota 9. 6., 10:15 hod. Letohrad (venku)

Muži B – krajská I. B třída:

sobota 2. 6., 17:00 hod. Staré Buky (venku)

sobota 9. 6., 17:00 hod. Kocbeře (domácí zápas)

sobota 16. 6., 10:30 hod. Mladé Buky (domácí zápas)

Královská věnná města
Hradec Králové
FOLKLÓRNÍ FESTIVAL PARDUBICE – HRADEC KRÁLOVÉ,

1.–3. 6., www.adalbertinum.cz;

CYKLOMARATON HRADEC KRÁLOVÉ, 3. 6., www.cyklomaraton.com;

MEZINÁRODNÍ DIVADELNÍ FESTIVAL DIVADLO EVROPSKÝCH

REGIONŮ A OPEN AIR PROGRAM HRADEC KRÁLOVÉ, 22.–29. 6.,

wwww.divadloevropskychregionu.cz, www.openairprogram.cz;

152. VÝROČÍ BITVY U HRADCE KRÁLOVÉ – KÖNIGGRÄTZ 1866,

29.–30. 6., www.koniggratz1866.cz.

Jaroměř
SETKÁNÍ V TRÁVĚ – TRADIČNÍ „LOUČENÍ SE SEZONOU“, 9. 6.,

www.divadlojaromer.cz.

Trutnov
CIRK-UFF – MEZINÁRODNÍ FESTIVAL NOVÉHO CIRKUSU,

31. 5. – 3. 6., www.cirkuff .cz;

PIVOFEST, 9. 6., www.pivofest.cz;

5. KRAKONOŠŮV CYKLOMARATON,16. 6.,

www.krakonosuvcyklomaraton.cz.

Vysoké Mýto
SODOMKOVO VYSOKÉ MÝTO, 2. 6., www.muzeum-myto.cz;

RANDÁLFEST, 27. 6., www.stavebniskola.cz/randalfest.

Chrudim
DĚTSKÝ JARMARK NA RESSELOVĚ NÁMĚSTÍ, 2. 6., www.chrudimsobe.cz;

67. LOUTKÁŘSKÁ CHRUDIM, 28. 6. – 5. 7., www.chrudimsobe.cz.

Více informací naleznete v kalendáriu na stránkách www.vennamesta.cz.
úterý 12. 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 bezpečným prostorem pro sdílení nelehkých zkušeností, které

s sebou přináší život s člověkem postiženým demencí. Svépomocnou sku-

pinu vedou vždy 2 zkušené pracovnice střediska Diakonie Dvůr Králové nad 

Labem. Aktuální termíny setkání najdete na www.mudk.cz/cs/radnice/soci-

alni-sluzby-a-byty-zvlastniho-urceni/komunitni-planovani/. 

Pokud chcete setkání navštívit, kontaktujte prosím sociální pracovnici stře-

diska Diakonie Moniku Kovandovou, DiS., e-mail: kovandova.dk@diakonie.cz,

 tel.: 499 621 094, která vám sdělí podrobnosti.

Setkání svépomocné skupiny
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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.

KOMOŘINKA VE VELKÉM VŘEŠŤOVĚ, 2. 6. od 14:00 hod.

Akordeonový soubor „Komořinka“ pod vedením Markéty Mikulkové vystoupí 

jako host v programu dechové hudby Podzvičinka ve Velkém Vřešťově.

TANEČNÍ OBOR NA DĚTSKÉM DNU V LIBOTOVĚ
2. 6. od 13:00 hod., Libotov

Na dětském dnu v Libotově se představí mažoretky Anabel III.

AKORDEONOVÝ KONCERT, 5. 6. od 18:00 hod., sál školy

Akordeonové oddělení pořádá koncert žáků se sólovým programem pod 

vedením Markéty Mikulkové a Jana Prouzy. Zazní skladby v podání akorde-

onového souboru „Komořinka“ pod vedením Markéty Mikulkové.

1. ABSOLVENTSKÝ KONCERT
7. 6. od 18:00 hod., sál Špýcharu městského muzea

Na absolventském koncertě se představí zpěváci Ester Zvárová a Jan Šturm, 

ve hře na klavír Barbora Dohnalová a Eliška Pecnová ve hře na violoncello.

POSTUPOVÉ A ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY, 11.–15. 6.

Celý tento týden odpadá výuka v hudebním oboru z důvodu konání 

postupových a závěrečných zkoušek žáků.

2. ABSOLVENTSKÝ KONCERT, 12. 6. od 18:00 hod., sál školy

Vystoupí žáci dechového oddělení – Olga Škrabánková ve hře na pozoun, 

Nikolas Erben ve hře na klarinet, Vojtěch Hojný zahraje na saxofon a Květa 

Bergerová na příčnou fl étnu. Jako host doprovodí absolventy Crazy Band.

3. ABSOLVENTSKÝ KONCERT, 14. 6. od 18:00 hod., sál školy

Na koncertě uslyšíme dva kytaristy: Václava Darvaše a Jana Všetečku. Na 

zobcovou fl étnu zahraje Dominik Totka, na keyboard Klára Plecháčová

a v podání Markéty Duškové si vyslechneme hru na akordeon.

KONCERT BÝVALÝCH ŽÁKŮ A UČITELŮ
15. 6. od 18:00 hod., sál Špýcharu městského muzea

V programu zazní čtyřruční skladby pro jeden i dva klavíry, písně a árie čes-

kých i světových autorů. Vystoupí: Anna Flečková – zpěv, Libuše Flečková 

– klavír, Michal Hroch – klavír a Marek Iglo – klavírní doprovod.

BAROKO NAOKO, 16. 6., 9:00–17:00 hod., barokní areál v Kuksu

Vystoupí školní kapela Silmaril pod vedením Jana Prouzy, zahraje skladby

z období baroka ve vlastní úpravě za podpory el. a elektron. nástrojů. Dále 

se představí soubor loveckých nástrojů pod vedením Nikoly Šimkové, Školní 

orchestr pod taktovkou Stanislava Bihariho a kytarový soubor Michala Kou-

delky. V dobových kostýmech zahraje soubor Flauti Dolci Vlasty Siřišťové.

KOMOŘINKA A MAŽORETKY ANABEL II V HORNÍ 
BRUSNICI, 16. 6. od 16:00 hod., sál Horní Brusnice

U příležitosti Dne obce vystoupí v Horní Brusnici náš akordeonový sou-

bor Komořinka pod taktovkou Markéty Mikulkové. V 16:00 hod. vystoupí

i mažoretky Anabel II pod vedením Terezy Rejlové.

Vernisáž výstavy: NA CESTĚ K MOŘI
19. 6. od 17:00 hod., galerie Otto Gutfreunda, výstava potrvá od 20. 6.

i během prázdnin do 7. 9. 2018, otevírací doba: po–pá, 9:00–14:00 hod.

V pořadí třetí výstava žákovských prací výtvarného oboru v letošním škol-

ním roce se uskuteční na téma „Na cestě k moři“ z cyklu „Na cestě k vodě“.

MALÝ KONCERT DECHAŘŮ, 
21. 6. od 17:00 hod., sál Špýcharu městského muzea

Koncert žáků na dechové nástroje žesťové ze třídy Vladimíry Matuškové

a Nikoly Šimkové.

MAŽORETKY U HASIČŮ
23. 6. od 14:00 hod. v Borovnici a od 17:00 hod. ve Verdeku

Mažoretky Anabel II vystoupí v Borovnici a mažoretky Anabel III a nejmenší 

mažoretky MaKy vystoupí v 17:00 hod. ve Verdeku.

PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA, 25. 6. od 16:00 hod., sál školy

Vystoupení nejmladších žáků hudebního oboru z přípravné hudební 

výchovy. Každý z žáků zahraje na hudební nástroj a v doprovodu malého 

instrumentálního souboru, všichni společně zazpívají.

V závodě Českého poháru v Litoměřicích oddíl skoků na trampolíně TJ Sokol 

Dvůr Králové nad Labem reprezentoval v kategorii žáků Tobiáš Kulveit, který 

obsadil 9. místo. Juniorského poháru se zúčastnil Erik Motal, který skončil 

14. V synchronních dvojicích juniorů dosáhli T. Kulveit – E. Motal výborného 

výsledku a silné konkurenci starších závodníků obsadili 3. místo. 

V sobotu 5. května se uskutečnil v Odoleně Vodě další závod ve skocích na 

trampolíně za účasti tří Královédvoráků.  V kategorii žáků zvítězil Šimon Kul-

veit. Také další mladá závodnice ze Dvora Králové nad Labem Bára Schejba-

lová zaskákala výborně a v kategorii L5 obsadila 1. místo. Anna Svobodová 

obsadila v kategorii L6 5. místo.

Jaromír Bek, oddíl skoků na trampolíně TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Předposlední dubnovou neděli se královédvorští skokané na trampolíně 

vydali na 27. ročník Litoměřického Kalichu. V kategorii L3 se sestava všem 

povedla a zlato vybojovali Linda Hermanová i Šimon Kulveit. Kateřina Jež-

ková skončila na 5. místě, 6. byla Eliška Lebedová. V synchronních dvoji-

cích postoupily oba královédvorské páry do fi nále. Dvojice B. Schejbalová 

– L. Hermanová vyhrála zlato a K. Ježková – A. Svobodová stříbro. V katego-

rii L5 těsně uteklo zlato Barboře Schejbalové, která skončila druhá, Ondřej 

Cibulka byl na 5. místě. Se stejnou sestavou se závodu synchronních dvojic 

účastnily A. Puhlovská – A. Hermanová a nakonec obsadily 3. místo.

V kategorii L6 nastoupily tři královédvorské závodnice, které se v konečném 

pořadí seřadily na 2., 3. a 4. místě. Stříbro získala Anna Puhlovská, bronz 

Adéla Hermanová a bramborová medaile zbyla na Annu Svobodovou.

Adéla Hermanová, Anna Puhlovská, oddíl skoků na trampolíně TJ Sokol Dvůr Králové n. L.

Ve dnech 21. a 22. dubna se v Teplicích uskutečnilo mistrovství ČR star-

ších žákyň v kuželkách pro rok 2018. Vzhledem k postupovému klíči se 

na toto mistrovství probojovala i hráčka královédvorského oddílu kuželek 

Veronika Valešová. Už účast mezi nejlepšími 28 děvčaty byla výbornou 

zprávou, a tak jsme Veronice přáli co nejlepší výsledek. Veronika nastupo-

vala jako devátá a po výborném výkonu se dostala na 2. místo. Pak to byly 

nervy jak pro ni, tak pro jejího trenéra Miroslava Šulce. Teprve v poslední 

čtveřici dne její výkon atakovaly hned dvě další hráčky, ale překoulet ji 

dokázala pouze jedna. Výsledkem je vynikající 3. místo v republikovém 

fi nále jednotlivkyň na 100 HS a stupně vítězů spolu s mistryní republiky 

Šárkou Aujezdskou z KK Lokomotiva Tábor a druhou Ivanou Zrůstkovou 

z CB Dobřany. Druhý den se pak uskutečnily sprinty na 2x15 HS, do kterých 

postoupilo 16 hráček z předchozího dne. Zde Veronika narazila na Zdeňku 

Jonášovou z SK Plaston Šluknov, se kterou svedla vyrovnanou partii až do 

samého závěru. O postupu musel rozhodnout rozhoz, v tom měla soupeřka 

větší štěstí, a tak v prvním sprintu, kterého se Veronika kdy zúčastnila, skon-

čila již v prvním kole. Přesto dokázala vynikajícím způsobem reprezentovat 

náš oddíl a ukázat, že i v neligových oddílech mohou vyrůstat velmi dobří 

hráči. Závěrem tedy naše velká gratulace a hodně štěstí v dalším soutěžním 

ročníku. To už bude ale ve vyšší věkové kategorii, v kategorii dorostenek.

oddíl kuželek TJ Dvůr Králové nad Labem

Veronika Valešová třetí na MČR

Hankův dům hostil šipkaře
Dvůr Králové nad Labem nabídl v sobotu 12. května útočiště šipkovému 

sportu, konal se zde 3. Královéhradecký Master 2018. V budově Hankova 

domu stála vůbec poprvé v historii tohoto kulturního stánku řada 18 

šipkových přístrojů, u nichž se ve 14 soutěžích různého typu a významu 

vystřídalo na 140 šipkařů. Nabitý harmonogram individuálních soutěží 

odstartovaly turnaje mládeže. Master ovládly sestry Melicharovy Nikol 

a Nela. Na stupních vítězů je doplnil nejlepší z chlapců Petr Hofman. Poz-

dější vložený Open vyhrála jediná juniorka ve startovním poli Pavlína Hanu-

šová. V TOP Master mužů si nejlépe počínal Zdeněk Lacina, který ve svém 

tažení na vrchol prohrál jediné střetnutí. V ženské kategorii se v nejprestiž-

nějším turnaji dne zrodil šokující výsledek, když vyhrála necelý měsíc před 

svými 13. narozeninami žačka Nikol Melicharová. Výsledkový servis včetně 

fotogalerie či žebříčků Mistrovství SVČ na: www.navrchol.cz/sipky.

Ondřej Vylíčil, TJ UŠO Královéhradecko sever

Úspěchy skokanů na trampolíně



ČERVEN 2018 KRÁLOVÉDVORSKÉ KDECO?

5www.dvurkralove.cz

XVI. všesokolský slet se blíží. Cvičenci 

pilují své hromadné skladby, aby se na 

oblastních, župních i krajských sletech 

představili co nejlépe. A předletových 

akcí se účastní i sokolští sportovci. 

V Kolíně se na atletickém mítinku 

Youth Athletics Sokol Grand Prix před-

stavilo také osm atletů ze Sokola Dvůr 

Králové nad Labem. Nejlépe se dařilo 

Tomáši Menclovi (na snímku), který 

vybojoval bronz ve výšce (165 cm)

a oštěpu (36,05 m). Sáře Erbenové unikla 

bronzová medaile ve skoku dalekém

o 3 cm (490 cm). Tonda Mostecký

v novém osobním rekordu ve skoku dalekém (510 cm) obsadil 5. místo. 

Jakub Grus o pár setin sekundy nepostoupil do fi nále v běhu na 60 m.

Na Krajské prezentaci Sokola, která se konala v Hradci Králové v obchodním 

centru Aupark, vystoupili královédvorští skokani na trampolíně, gymnastky 

s teamgymovou pódiovou skladbou a gymnastky a gymnasté se skoky na 

malé trampolínce. Všechna vystoupení se divákům líbila.

Své soutěže na dráze zahájili atleti, rozběhla se krajská kola přeborů druž-

stev. Velkou akcí byl atletický župní přebor v Jaroměři, kterého se mezi 

220 závodníky zúčastnilo 70 atletů ze Sokola Dvůr Králové nad Labem. Naši 

vybojovali 6 titulů přeborníka župy (B. Ježová, D. Voborník, M. Kubíček, 

K. Kubíčková, J. Grus a D. Hojný), jednu stříbrnou (V. Krejčí) a pět bronzových 

medailí (M. Holan, M. Palan, A. Rutrlová, P. Rausa a A. Mostecký). Tři závod-

nice se zúčastnily atletických vícebojů v Hradci Králové. B. Síbrová vybojovala 

v pětiboji bronz, Anna Sedláčková byla 9. a Adéla Sedláčková 22.

Župním atletickým přeborem byla ukončena soutěž sportovní všestrannosti. 

Župu Podkrkonošskou budou na republikových přeborech reprezentovat také 

královédvorští závodníci. V mladším žactvu do družstev nastoupí tři závodníci, 

Matěj Holan, Michal Lukáš a Jakub Schreiber. Ve starším žactvu to budou Adéla 

Rutrlová, Kateřina Kubíčková, Pavel Rausa, Jakub Grus a Antonín Mostecký.

Mgr. Pavlína Špatenková, TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Předsletové akce Sokola
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