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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 2018

ROCKOVÝ MINIFESTIVAL, 18. 7. od 18:00 hod., náměstí V. Hanky

Petra Börnerová Trio, Smokie Revival Praha, Ina Urbanová & Band a Uriah 

Heep Revival.

FOLK A COUNTRY, 1. 8. od 19:00 hod., náměstí Václava Hanky

Wostruha, Pavlína Jíšová a Bababand, Malina Brothers.

KONCERT HOLANDSKÉHO ORCHESTRU
8. 8. od 18:00 hod., náměstí Václava Hanky

Šedesátipětičlenný holandský mládežnický orchestr Vakantieorkest Ad Hoc 

– Breda – The Netherlands zahraje klasiku, pop i jazz.

DIVADELNÍ SEZONA 2018/2019

Září: Spolek divadelních ochotníků Aloise Jiráska Úpice: 

PRODANÁ NEVĚSTA

Komická zpěvohra. Hrají: Iveta Aman/Vladimíra Machová, Čeněk Mach, 

Ladislav Lysický, Zdeněk Vylíčil, Marie Píšová, Jana Hüblová, Jaroslav Jebou-

sek a další. Režie: Vladimír Hetfl ejš.

Říjen: 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, Vilém 

Udatný. Režie: Petr Kracik.

Listopad: Divadelní a fi lmová agentura – NÁVŠTĚVY U PANA GREENA

Legrační i  dojímavý příběh lásky a  odpouštění. Hrají: Stanislav Zindulka

a Daniel Tůma. Režie: Vladimír Michálek.

Prosinec: Divadlo Palace – DÁMY Z ANIANE

Dvě sestry Marie a Ester a dva zcela odlišné lidské osudy. Hrají: Daniela Kolá-

řová, Dana Syslová, Jaromír Meduna a další. Režie: Viktorie Čermáková.

Leden: Divadlo Ungelt – PAN HALPERN A PAN JOHNSON

Hra o zvláštním přátelství dvou starých mužů. Hrají: Petr Kostka a František 

Němec. Režie: Ladislav Smoček.

Únor: Činoherní studio Bouře:

TEĎ NE! ANEB NA TOHLE TEĎ NENÍ TA PRAVÁ CHVÍLE

Komedie o  muži, v  jehož životě nic není takové, jak se zdá. Hrají: Michal 

Dlouhý, Kristýna Frejová, Jana Kotrbatá/Beáta Kaňoková, Filip Čapka/David 

Punčochář, Kamil Halbich. Režie: Daniel Hrbek.

Březen: Divadlo V Řeznické – ZAVŘETE OČI, SWING PŘICHÁZÍ…

Inscenace kombinující fakta s  fi kcí. Zavzpomínáme na  dobu největší slávy 

fi lmových ateliérů na Barrandově. Hrají: Kateřina Steinerová, Vlasta Žehrová, 

Ondřej Kavan, Zbyněk Fric. Klavírní doprovod Jiří Toufar, režie: Vlasta Žehrová.

Duben: Městské divadlo Mladá Boleslav – JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA

Slavná „lehkovážná komedie pro vážné lidi“. Hrají: Matouš Ruml, Aleš Pet-

ráš, Svatava Milková/Hana Marie Maroušková, Sandra Černodrinská/Jana 

Trojanová, Ivana Nováčková, Karolina Frydecká, Radim Madeja, Milan Koní-

ček, Pavel Nedvěd. Režie: Pavel Khek.

Květen: Divadlo Na Jezerce – UŽ JE TADY ZAS!

Představte si, že se v naší současnosti probudí v berlínském parku Adolf Hit-

ler. Jak na něj budou lidé reagovat? A jak bude reagovat na náš současný 

svět on? Hrají: Ondřej Kavan, Kristýna Hrušínská, Zdeněk Hruška, Michal 

Kern, Miluše Šplechtová, Martin Sitta, Tereza Němcová. Režie: Matěj Balcar.

Červen: Agentura Harlekýn – V PAŘÍŽI BYCH TĚ NEČEKALA, TATÍNKU

Komedie o  pařížském dobrodružství sympatického venkovana ze zapad-

lého provinčního městečka. Hrají: Petr Nárožný, Jana Malá/Týna Průchová, 

Jarmila Švehlová, Simona Postlerová/Miroslava Pleštilová, Barbora Petrová/

Malvína Pachlová, František Skopal/Martin Sochor, Jan Šťastný/Jan Čenský. 

Režie: Jan Novák.

Stávající předplatitelé si mohou rezervovat místa nejpozději do

31. července 2018 buď vyplněním přihlášky a  odesláním na  adresu

mannova@hankuv-dum.cz, nebo osobně v  předprodeji vstupenek, tel.: 

499  320  110. Po  tomto termínu budou zbývající místa dána do  volného 

prodeje.

DIVADELNÍ ČTYŘLÍSTEK 2018/2019

Čtyři nedělní pohádky z cyklu „Pojďme s dětmi do divadla “
Říjen: Divadlo pohádek  Praha – KRKONOŠSKÉ POHÁDKY

Divadelní zpracování kultovního večerníčku.

Listopad: Divadelní společnost Julie Jurištové – ČERTŮV ŠVAGR

Muzikál na motivy pohádky Boženy Němcové.

Leden: Divadlo D5 Praha – ČTYŘLÍSTEK V POHÁDCE

Fifi nka, Pinďa, Myšpulín a Bobík spolu zažijí velké dobrodružství v pohád-

kové říši.

Duben: Divadlo Krapet Praha – PŘÍHODY MAXIPSA FÍKA

Dobrodružství holčičky Áji a  jejího kamaráda Maxipsa Fíka podle knihy 

Rudolfa Čechury a Jiřího Šalamouna.

KONCERTY KLUBU PŘÁTEL HUDBY 

Říjen: HUDBA V MYŠLENKÁCH MASARYKOVÝCH

Jitka Baštová – akordeon, Jindřich Macek – loutna.

Listopad: KYTAROVÝ RECITÁL – LUBOMÍR BRABEC 65

Koncert našeho nejvýznamnějšího koncertního kytaristy současnosti.

Leden: KOMORNÍ KONCERT

Jan Páleníček – violoncello, Jitka Čechová – klavír.

Únor: KONCERT MLADÝCH UMĚLCŮ

Matouš Pěruška – housle, Kristina Vocetková – violoncello.

Březen: TROJANOVO TRIO

Pavel Hůla – housle, Jaroslav Novák – kytara, Ladislav Horák – akordeon.

Duben: DUO SPES

Anežka Kavalírová – violoncello, Petra Machková Čadová – violoncello.

Květen: JARNÍ KONCERT SMÍŠENÉHO PĚVECKÉHO SBORU ZÁBOJ

Červen: OPERNÍ RECITÁL

Michaela Zajmi Kapustová – mezzosoprán, Pavel Voráček – klavír.
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Kino Svět www.kino-svet.cz nebo tel.: 499 320 403

e-mail: kino.svet@tiscali.cz

červenec 2018

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

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

3.–4. 19:00
JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE (v út 3D)

(12), akční/dobrodružný, USA, dabing
130 min.

2D: 130 Kč

3D: 150 Kč

7.–8. 20:00 SICARIO 2: SOLDADO, (15) akční/krimi, USA, titulky 122 min. 110 Kč

10. 20:00
BISTRO RAMEN

romantický/drama, Singapur/Japonsko, titulky, ART
89 min. 80 Kč

11.–12. 20:00 LÁSKA BEZ BARIÉR, (12), komedie/romantický, Fr., titulky 107 min. 110 Kč

14.–15. 17:30
HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: Příšerózní dovolená (v so 3D)

animovaný, USA, dabing
87 min.

2D: 130 Kč

3D: 150 Kč

14.–15. 20:00 NEŽ PŘIŠLA BOUŘE, (12), akční/drama, USA, titulky 99 min. 110 Kč

17. 20:00 JÁ, SIMON, (12), drama/komedie, USA, titulky, ART 110 min. 110 Kč

19.–20. 19:00
ANT-MAN A WASP (ve čt 3D)

(12), akční/dobrodružný, USA, dabing
109 min.

2D: 130 Kč

3D: 150 Kč

21.–22. 17:30 PAT A MAT ZNOVU V AKCI,  animovaný, ČR 75 min. 100 Kč

21.–22. 20:00 ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ, (15), komedie/drama, ČR 93 min. 120 Kč

srpen 2018

2.–3. 20:00 DĚSIVÉ DĚDICTVÍ, (15), horor/mysteriózní, USA, titulky 126 min. 110 Kč

4.–5. 20:00 TÁTOVA VOLHA, komedie/drama, ČR 90 min. 110 Kč

7. 20:00 VLASY, (12), muzikál/drama, USA/SRN, titulky, ART 121 min. 70 Kč

9.–10. 20:00 CHATA NA PRODEJ, komedie, ČR 77 min. 120 Kč

11.–12. 17:30 ÚŽASŇÁKOVI 2 (v so 3D), animovaný, USA, dabing 125 min.
2D: 130 Kč

3D: 150 Kč

11.–12. 20:00  DEADPOOL 2, (15), akční/komedie, USA, titulky 119 min. 110 Kč

14. 20:00 JSEM BOŽSKÁ, (12), komedie, USA, titulky 110 min. 110 Kč

15.–16. 20:00 MISS HANOI, (12), krimi/drama, ČR/SR 90 min. 120 Kč

18.–19. 20:00 BACKSTAGE, taneční/romantický, ČR 94 min. 110 Kč

21. 20:00 STŘÍDAVÁ PÉČE, (12), drama, Francie, titulky, ART 93 min. 100 Kč

22.–23. 20:00 PRVNÍ OČISTA, (15), horor, USA, titulky 103 min. 110 Kč

25.–26. 20:00 MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN, muzikál, USA, titulky 114 min. 120 Kč

28. 20:00
TEHERÁNSKÁ TABU

(18), animovaný/drama, SRN/Rakousko, titulky, ART
90 min. 80 Kč

29.–30. 20:00 MEG: MONSTRUM Z HLUBIN, (12), horor/sci-fi , USA 113 min. 110 Kč

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

Změny 
Když začal migrovat medvěd lední,

z Arktidy až kamsi do Kanady,

bylo evidentně nabíledni,

že klimatické změny jsou tady

 

Bouře, tornáda, mračen průtrže,

ač tak často míří do Evropy,

nestačí plnit řeky, nádrže,

kde žár léta připomíná tropy

 

Bez ochlazení v slunci hořícím,

v Africe už hynou baobaby,

až dosud jsoucí v skvělé kondici;

a přede mnou mizí voda v Labi

 

Tentam je jeho jindy čilý proud,

tempem hlemýždě sune se líně,

a kdo snad chtěl by po něm lodí plout,

záhy uvázl by na mělčině

 

Smutný je i pohled na okolí,

nádherné lesy ničí lýkožrout,

našince z toho až oko bolí,

o srdci nemluvě – z něho je troud

 

Zbývá mi jen výhled na Zvičinu,

jenž patří k tomu nejkrásnějšímu;

jím si od všech strázní odpočinu,

a začnu věřit v změnu k lepšímu.

© Jaroslav Kratěna

Báseň

17. Svatoanenské slavnosti v Žirči
ANEB SLAVNOSTI BEZ BARIÉR, sobota 21. července 2018, areál Žireč 

Hlavní ideou největší benefi ční a  prezentační akce je odstranění bariér mezi světem lidí zdravých 

a hendikepovaných. Návštěvníci mohou také nahlédnout do prostředí života klientů a vidět, jak je o ně 

postaráno. Výtěžek z akce je určen na zajištění rehabilitační péče pro naše vážně nemocné. Svou účast 

do zámeckého parku přislíbili: David Kraus s kapelou, písničkář Pavel Helan, folková kapela Fukanec 

z Nového Města nad Metují, křesťanská kapela Good Work a známá jihočeská kapela Nezmaři, během 

jejíhož vystoupení zazní písničky od počátků skupiny až po současnost. Na nádvoří budete moci zhléd-

nout příběh o svatém showmanovi „František blázen“ v podání herce Jana Horáka, pro děti přijede 

loutkové divadlo ze Smiřic s „Kašpárkovým varieté“ a také kouzelník Waldini. V kostele bude sloužena 

poutní mše svatá s barokním hudebním doprovodem za účasti pomocného biskupa královéhradec-

kého Josefa Kajneka. V kostele sv. Anny pak vystoupí herec a režisér Ondřej Kepka s pásmem poezie 

s  hudebním doprovodem kytary, následovat bude kapela Jindry Černohorského a  chybět nebude 

ani prof. Václav Uhlíř, který rozezní varhany a zvonový klavír. Z doprovodného programu se můžete 

těšit  na poníky, skákací hrad, workshop Alterna, workshop Safari Parku Dvůr Králové, dřevěný kolotoč, 

malování na obličej a další.                                                                     Jitka Holcová, www.domovsvatehojosefa.cz

Hradec Králové
ROCK FOR PEOPLE, 4.–6. 7., 

www.rockforpeople.cz;

VÝCHODOČESKÝ VÝTVARNÝ SALON HRA-

DEC KRÁLOVÉ, 26. 6. – 2. 9., www.uvuhk.cz;

HIP HOP KEMP, 23.–25. 8., www.hiphopkemp.cz;

SLAVNOSTI KRÁLOVNY ELIŠKY,

31. 8. – 1. 9., www.slavnostikralovnyelisky.cz.

Jaroměř
BRUTAL ASSAULT, 8.–11. 8.,

brutalassault.cz/cs;

PRVOREPUBLIKOVÝ DEN V JAROMĚŘI,

18. 8., www.jaromer-josefov.cz;

BRÁNY JOSEFOVSKÉ PEVNOSTI DOKOŘÁN 

– ZÁŽITKOVÁ HRA, 25. 8.,

www.pevnostjosefov.cz/portfolio/bastion-1.

Trutnov
OBSCENE EXTREME FESTIVAL, 18.–22. 7., 

www.obsceneextreme.cz;

SVĚT KVĚTIN, 17.–18. 8., www.svetkvetin.eu.

Vysoké Mýto
OLYMPIC REVIVAL, 4. 7., www.mklub.cz;

TÝDEN HUDBY 2018, 20.–24. 8.,

tydenhudby.vysoke-myto.cz;

KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ, 27.–30. 8., 

www.mklub.cz.

Chrudim
67. LOUTKÁŘSKÁ CHRUDIM, 28. 6. – 5. 7., 

www.chrudimsobe.cz;

LETNÍ BAROKNÍ SCÉNA, 16.–18. 8.,

www.barokochrudim.cz.

Více informací naleznete v kalendáriu na strán-

kách www.vennamesta.cz.

Královská věnná

města
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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

BAZAR KNIH, 1. 7. – 4. 8.

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.

Výstava: VÝTVARNÉ DÍLNY OČKO, 
1. 7. – 30. 9., prostory knihovny

Díla dětí z Výtvarných dílek OČKO ve  Dvoře Králové nad Labem. Ukázky 

grafi ky a linorytů. Grafi cké listy jsou doplněny ukázkami fi gurativní i nefi -

gurativní malby a kresby. Více informací na www.dílnyocko.cz. Přihlášky pro 

školní rok 2018/19 jsou přijímány na e-mailu sedlackova@dilnyocko.cz.

Pohádkoterapie: TVOŘÍŠ, TVOŘÍM, TVOŘÍME… MŮJ 
PRÁZDNINOVÝ DENÍK
12. 7. od 10:00 hod. a 13. 7. od 13:00 hod., sálek knihovny, vstupné: zdarma

Nejen děti, ale i  my dospěláci se těšíme na  léto, prázdniny, dovolenou 

a výlety. Přijďte si vyrobit svůj vlastní prázdninový deník. Program je určen 

pro děti od 7 let. Koná se v sálku knihovny. Vstup zdarma.

VZDĚLÁVÁNÍ V KNIHOVNĚ – PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK
1. 7. – 31. 8., přihlášky v odd. pro dospělé nebo na knihovna@slavoj.cz

Na vzdělávací aktivity, které budou probíhat ve školním roce 2018/19, se 

lze přihlásit osobně v oddělení pro dospělé do 4. 8. 2018 nebo e-mailem 

na knihovna@slavoj.cz do 31. 8. 2017.

VZDĚLÁVÁNÍ V KNIHOVNĚ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/19
Knihovna nabízí pro všechny zájemce o neformální vzdělávání kurzy:

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

formou pomocí pohybu, pohádek, písniček a her se děti naučí první slo-

víčka a  věty v  angličtině. Lektorky: Šárka Antoňáková/Mgr. Klára Pohlová 

(úterý od 15:00 a 16:30 hod.).

Dospělí: Italština pro pokročilé. Lektor: Martin Vobicka (pondělí od 17:00 

hod.).

Francouzština pro pokročilé. Lektorka: Mgr. Jana Hojná (úterý od 17:30 hod.).

Angličtina pro mírně pokročilé. Lektor: Ing.  Tomáš Hajnyš (čtvrtek 

od 17:00 hod.).

Senioři (55+): Angličtina pro pokročilé. Lektor: Ing. Libuše Bělovská (pon-

dělí od 10:00 hod.).

Virtuální univerzita 3. věku. Témata: České dějiny a G. L. Bernini – genius 

evropského baroka. Koná se bez lektora, přednášky jsou předtočeny lek-

tory ČZU v Praze (úterý nebo středa, v 10:00 nebo 13:00 hod.). 

Více informací včetně přihlášek najdete na  internetových stránkách  

knihovny www.slavoj.cz/sluzby v sekci vzdělávání.

KNIHOVNA UZAVŘENA: 6. 8. – 1. 9.
Všechna oddělení knihovny jsou v tomto termínu z důvodu oprav uzavřena.

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 souvisel 

i  nástup průmyslově vyráběných elektrospotřebičů. Objevily se novinky 

využitelné pro měšťanské domácnosti, což lze dobře doložit na  příkladu 

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

se lidé nenechali odradit ani občas značně omezenými možnostmi tehdejší 

techniky. Výstava chce 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.

Stálá expozice: TRADICE VÝROBY VÁNOČNÍCH OZDOB
hlavní budova městského muzea, vstupné: 50 Kč, 25 Kč

Výroba foukaných vánočních ozdob má v  našem regionu dlouhou tradici. 

Začala v  roce 1931 a stále trvá. Za  tuto dobu vznikly tisíce ozdob různých 

tvarů, velikostí a dekorů, které zdobí vánoční stromky po celém světě. Pří-

běhy vánočních ozdob začínají ve  vzorkovně, kde se navrhují nové vzory 

a  barvy pro kolekce na  další rok. Vlastní výroba pak probíhá během léta 

a podzimu. 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  Královédvorsku. První část je věnovaná perlařství 

a vlastní výrobě vánočních ozdob. Výrobu perel demonstruje kout předsta-

vující perlařskou dílničku. Instalace navozuje dojem, že jsme u perlaře v dílně 

a podílíme se na výrobě. Zbytek prostoru je věnován vlastní výrobě fouka-

ných vánočních ozdob. Jsou zde zastoupeny všechny části výroby – foukání, 

smáčení, zdobení, záponkování a balení do krabic. Druhá část expozice před-

stavuje jakousi „vzorkovnu“ výrobků, které se v našem regionu vyrobily. Je 

zde k vidění výběr vánočních ozdob od 30. let 20. století do současnosti.

Stálá expozice: 
HISTORIE MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM
A TEXTILNÍHO PRŮMYSLU NA KRÁLOVÉDVORSKU
hlavní budova městského muzea, vstupné: 50 Kč, 25 Kč

Městské muzeum ve  Dvoře Králové nad Labem otevřelo stálou expozici 

věnovanou historii města a textilnímu průmyslu na Královédvorsku. První 

místnost nové expozice je věnovaná nejvýznamnějším momentům v ději-

nách města. V dalších třech místnostech mají návštěvníci možnost nahléd-

nout do dějin textilu v našem městě. Podívají se do rytecké dílny, poznají 

technologické postupy textilního tisku, dozvědí se o historii textilních tová-

ren ve Dvoře Králové nad Labem, i to, jaké jsou současné textilní továrny. 

Poslední místnost expozice nese název „Tak jde čas“. Je věnovaná historii 

města ve  20. století. Na  předmětech denní potřeby, jako jsou skleničky, 

platidla, hračky nebo fotoaparáty, mohou návštěvníci pozorovat jejich 

proměnu v čase. Přelomovými událostmi v dějinách města pak provedou 

novinové články a fi lmy. Expozice je složena především z předmětů pochá-

zejících ze sbírek městského muzea, doplněných předměty ze soukromých 

sbírek, ale také ze zápůjčky z Muzea textilu v České Skalici.

Safari Park Dvůr Králové
AFRICKÉ LÉTO, 28. 6. – 2. 9. 2018

Na  červenec a  srpen jsme pro návštěvníky 

připravili Africké léto. Po  celé prázdniny 

tak budou v  Safari Parku probíhat každý 

den hudební a  taneční vystoupení umělců 

přímo z  Afriky. Afrika však není jen o  pod-

manivých tónech a  tancích, těšit se proto 

můžete i  na  exotické gastronomické zážitky, nakyslou vůni africké kávy 

a  další doprovodný program jako promítání v  letním kině, dílny nebo 

výstavy. Nebude chybět ani možnost zúčastnit se oblíbeného sochařského 

workshopu pod vedením sochařky ze Zimbabwe Maudy Muhoni.

neděle 8. července od 10:00 hod., evangelický kostel na nám. Odboje 

(vedle gymnázia), bohoslužby od 9:00 hod., vstupné dobrovolné

Při evangelických bohoslužbách a při následném koncertu zazpívá ve Dvoře 

Králové nad Labem pěvecký sbor, který sdružuje děti a  mládež z  obcí 

Großenhain, Reinersdorf a  Ebersbach ležících severně od  Drážďan. Sbor 

vznikl v roce 2007 na základě spolupráce evangelického luterského církev-

ního sboru a několika škol v okolí Großenhainu. Zpívají v něm děti a mládež 

od 10 let. Připojit se může každý, vítáno je i zapojení rodičů. Kromě toho, že 

sbor působí ve školách a v kostelích při hudebním doprovodu slavnostních 

událostí a  bohoslužeb, koná pravidelné koncerty, reprezentuje svůj kraj, 

např. během Zemské zahradnické výstavy, Dne Sasů, setkávání žáků z růz-

ných škol či návštěv partnerských měst. Sbor má také četné kontakty se 

zahraničím a byl pozván na Německý evangelický festival pěveckých sborů 

v roce 2014 v Lipsku. Repertoár sboru, který vede skladatel a hudebník Ste-

fan Jänke, představuje propojení světské a církevní hudby. Zároveň čerpá 

inspiraci z bohaté saské hudební tradice, kterou kombinuje i se současnou 

tvorbou – popem a fi lmovou hudbou. Všichni jste srdečně zváni.

Mgr. Aleš Mostecký, evangelický farář

Koncert sboru z Großenhainu
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MC Žirafa
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
V červenci a srpnu otevřeno v pondělí a středu (volná herna).

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ, po domluvě s lektorkou, 50 Kč

Cvičení pro budoucí maminky. Rezervace v události na Fb

@mc.zirafa.2016 či tel.: 604 420 403.

VÍTÁNÍ PRÁZDNIN S OPÉKÁNÍM BUŘTÍKŮ
pondělí 2. 7., vstupné: 40 Kč

Pro děti budou připraveny hry, k obědu si opečeme buřty na ohni.

SPOLEČNÝ VÝLET DO ZOO, 9. 7. od 9:30 hod.

Možnost zapůjčení permanentky pro vstup při rezervaci na  tel.: 

773 292 033. Sraz u hlavní brány Safari Parku v 9:30 hod.

POHÁDKOVÉ PŘEDSTAVENÍ S FILIPEM PÝCHOU 
16. 7. a 13. 8. od 10:00 hod., vstupné: 50 Kč

Pohádka pro děti od 1,5 roku do 9 let. Ukažte svým dětem krásu divadla 

prokládanou písničkami, kde se mohou zapojit do pohádky. Délka 30 min.

PIKNIK V PARKU, 23. 7. od 9:00 hod.

Přijďte se seznámit s novými maminkami, děti se vyřádí v parku, vyměníme 

si rady a zkušenosti a ještě dobře posvačíme. Sraz u altánku v parku Schul-

zovy sady. Vstupem je nějaká ta dobrůtka.

SRAZ ŠÁTKUJÍCÍCH A NOSÍCÍCH MAMINEK
30. 7. od 9:00 hod., vstupné: 40 Kč

Rádi vám poradíme, jaký šátek vybrat či jaký úvaz používat.

OCHUTNÁVKA LIMONÁD, 20. 8. od 9:00 hod., vstupné: 40 Kč

Zveme na  naši zahrádku, kde máme pro děti nachystané hry na  rozvoj 

motorických dovedností. Pro maminky je tu připravené příjemné posezení 

a ochutnávka domácích limonád.

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI, 29. 8. od 9:00 hod., vstupné: 40 Kč

Zveme na naši zahrádku, kde máme pro dítka připravené hry. Zazpíváme si 

a opečeme buřty na ohni.

Přiznivé počasí přivítalo 

ve  čtvrtek 14. června více 

než sto dětí s  jejich rodiči 

v parku Schulzovy sady, aby 

se zde v  předprázdninové 

době utkaly v  jízdě na  kole 

či odrážedle na  akci zvané 

Na kole Schulzovými sady.  

Závody již tradičně začaly 

jízdou těch nejstarších, 

letos dvanáctiletých dětí, 

které se do parku mohou po škole dopravit již samy bez rodičů. Nejmenším 

účastníkům, kteří startovali jako poslední, nebyly často ani 2 roky a  právě 

jejich závodní kolečko patřilo mezi ty nejsledovanější a pro rodiče i fyzicky 

nejnáročnější. Všechny děti, které v parku šláply do pedálů, aby se popraly 

s  tratí i dalšími cyklisty, čekala v parku nejen tombola, ale také velká pod-

pora od  příbuzných i  náhodných kolemjdoucích. O  doprovodný program 

v podobě jízdy zručnosti se opět postaral DDM Jednička, Jan Kunc převedl 

triky jízdy na jednokole a malé překvapení si připravil i místní cyklokroužek. 

Závod si každým rokem získává své nové příznivce, pro některé z  nich je 

to vůbec první cyklistický závod. Ten se přímo ve Dvoře jezdí zejména díky 

aktivním členům a  přátelům místního cyklistického oddílu Carla Kupkolo 

a jeho sponzorům – fi rmám CARLA, Kupkolo.cz, Monnami včetně mediální 

spolupráce s Kralovedvorsko.cz, kde najdete výsledky všech kategorií. Další 

závod se v parku Schulzovy sady jede na podzim, a to ve čtvrtek – 20. září 

2018. Malí i velcí cyklisté tak mají celé léto na pilování taktiky a techniky jízdy.

Ing. Kateřina Sekyrková, Kralovedvorsko.cz, Foto: Jan Frýzl

Cyklistické dopoledne přilákalo 
do Schulzových sadů 111 dětí

Skokané na  trampolíně z TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem se zúčastnili 

dalších celostátních závodů s  dobrými výsledky. Prvním byl Český závod 

věkových skupin, který se konal v  Olomouci za  účasti 124 závodníků 

v  kategoriích jednotlivců a  34 synchronních dvojic. Nejlepšího výsledku 

Královédvoráků dosáhla synchronní dvojice Anna Puhlovská – Adéla Her-

manová, která zvítězila v kategorii 15–16 let a stala se nejlepší synchronní 

dvojicí této kategorie v ČR na rok 2018. Také ostatní závodníci podali dobré 

výkony. Výsledky dívky, kategorie 9–10 let: 8. Linda Hermanová, katego-

rie 13–14 let: 4. Anna Puhlovská, 13. Anna Svobodová, 14. Karolína Plodí-

ková, 19. Karolína Jonová, kategorie 15–16 let: 5. Adéla Hermanová. Mezi 

chlapci skončil Erik Motal po chybě v povinné sestavě na 12. místě, i když 

volnou sestavu měl druhou nejlepší, to ale na fi nále nestačilo.

Dne 2. června se v Praze konal 3. závod Českého poháru. Zde si výborně 

vedli naši dva závodníci. V  žákovském poháru obsadil Tobiáš Kulveit 

3. místo. Pozadu nezůstal v silně obsazeném juniorském poháru Erik Motal, 

který obsadil 5. místo. Dobré výkony zopakovali naši závodníci i  v  syn-

chronních dvojicích juniorů a dvojice T. Kulveit – E. Motal obsadila 2. místo 

a po třech závodech jí patří v kategorii 1. příčka. Kompletní výsledky, foto 

a televizní záznam je na stránkách České gymnastické federace.

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

Úspěchy skokanů na trampolíně

Píší se 50. léta a  městské okruhy jsou 

v  každém větším městě, pochopitelně 

i  ve  Dvoře Králové n. L. Mirek Kudrnáč 

je pro nás mladší kluky, ale také starší 

dívky, idolem na svém péráku Jawa 350. 

Vyhrává totiž jeden závod za  druhým! 

Mně se podařilo dávné přání získat jeho 

fotografi i po  více než 50 letech. Posadil 

se bez problémů ve  svém úctyhodném 

věku na mého péráka – Jawu 350 – ten-

tokrát ovšem v  cestovní úpravě, tzv. 

„lidovka“. Udělal tím radost nejen mně, 

ale jistě i  kamarádům z  Veteran Car 

Clubu, kam dochází, a  ostatním, kteří 

jej znají a pamatují. Mirku, díky a hodně 

zdraví a stále dobrou náladu!                                                      Text a foto: Antonín Valášek

Miroslav Kudrnáč, motocyklový závodník

Vydařené třetí sportovní hry
Ve čtvrtek 21. června 

se na atletickém sta-

dionu pod Hankovým 

domem uskutečnil 

třetí ročník Králo-

védvorských sportov-

ních her pro školáky, 

které se konájí v rámci 

projektu Města vzdě-

lávání. Sportovního 

dopoledne, jež při-

pravili učitelé tělesné 

výchovy pod vede-

ním Radana Černého ze ZŠ 5. května, se zúčastnili žáci 6. až 9. tříd všech 

královédvorských základních škol včetně Základní školy a Praktické školy 

a nižších ročníků šestiletého gymnázia. Do organizace se zapojili i žáci SŠIS. 

Součástí her byly také diskuse na různá témata a ukázky, které pro své vrstev-

níky připravili studentští zastupitelé. Hovořilo se jak o aktivitách, které nabízí 

DDM Jednička, tak o plýtvání se zaměřením na třídění odpadů, jeho zpraco-

vání a využití recyklovaných surovin. „Posledním tématem byly sociální rozdíly

a žáci si mohli vyzkoušet např. to, jak náročné je pohybovat se na invalidním 

vozíku, který nám zapůjčili v Domově sv. Josefa v Žirči, nebo si popovídat 

s vozíčkářem Janem Duškem, který vloni absolvoval svatojakubskou cestu 

dlouhou přes 600 kilometrů," řekla místostarostka Alexandra Jiřičková.

Již 6. června se na stadionu konaly také sportovní hry pro mateřské školy 

z ORP Dvůr Králové nad Labem, které uspořádala DDM Jednička.

Celý článek a fotogalerii najdete na www.mudk.cz.
Miroslava Kameníková
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Do soutěží družstev v sezoně 2018 přihlásil teni-

sový klub TC Dvůr Králové, z. s., celkem 13 družs-

tev. V  kategorii minitenisu (6–7 let) 2 družstva, 

v  kategorii babytenis (8–9 let) 3 družstva, 

v mladších žácích (10–12 let) 1 družstvo, ve star-

ších žácích (13–14 let) 2 družstva, v dorostu (14–

18 let) také 2 družstva a v kategorii dospělí cel-

kem 3 týmy. Celkově bylo na soupisky zapsáno 

téměř 100 hráčů a  hráček. Před sezonou byly 

jednotlivým týmům stanoveny přibližné cíle 

na umístění v základních skupinách. 

První družstva minitenisu i babytenisu se probojo-

vala do zářijového fi nále 4 nejlepších týmů, které 

se utkají o postup na Mistrovství České republiky 

družstev, a naši určitě nejsou bez šancí. A družstvo 

dospělých vybojovalo 4. místo ve Východočeské 

divizi, dorost A bere bronzovou příčku v nejvyšší 

soutěži Junior Tour, dospělí B se budou moci těšit 

v příštím roce opět na Královéhradecký krajský 

přebor. Dospělí C dokonce postoupili do vyšší sou-

těže. Družstva staršího a mladšího žactva splnila 

očekávání a skončila v klidném středu tabulky.

Tímto děkujeme nejen hráčům našeho klubu, 

ale také všem kapitánům, kteří věnují svůj volný 

čas o  víkendech a  starají se o  hladký průběh 

všech zápasů družstev.

Během jarních víkendů však neprobíhají pouze 

soutěže družstev, ale také oblastní přebory 

ve všech věkových kategoriích, které slouží jako 

nominační turnaje o postup na MČR jednotlivců. 

Letošní rok je pro náš klub v tomto ohledu jeden 

z nejúspěšnějších za mnoho posledních let. 

V  kategorii babytenis se stal přeborníkem kraje 

Denis Majera, v  kategorii starších žákyň došla 

do fi nále Emma Roháčová, Břetislav Lukáš se stal 

přeborníkem v dorostu a Daniel Pátý zvítězil mezi 

dospělými. Náš klub se tak stal nejúspěšnějším 

z východočeského kraje a všichni výše jmenování 

hráči si vybojovali právo účasti na  MČR jednot-

livců, které se uskuteční v létě. Těchto mistrov-

ství se zúčastní i několik dalších hráčů, kteří jsou 

narozeni v  našem městě, ale hrají za  jiné kluby 

a v našem oddíle jen hostují při soutěži družstev. 

Všem hráčům přejeme mnoho úspěchů na tur-

najích jednotlivců a  děkujeme za  skvělou pro-

pagaci našeho města nejen v rámci Královéhra-

deckého kraje.

Mgr. Michal Vágner, TC Dvůr Králové, z. s.

Úspěchy královédvorského tenisového klubu

Také v letošním roce se probojovali královédvor-

ští závodníci do  přeboru České obce sokolské 

ve  sportovní všestrannosti. V  této soutěži musí 

závodníci během víkendu absolvovat náročný 

desetiboj, gymnastický a atletický čtyřboj, závod 

ve  šplhu a  v  plavání. V  župě Podkrkonošské – 

Jiráskově se sportovní všestranností zabývá 

početné pole závodníků na velmi vysoké úrovni, 

a  tak už jen probojování se do  republikového 

přeboru je obrovským úspěchem. 

V  kategorii mladšího žactva do  republikové 

soutěže postoupili tři mladší žáci: Matěj Holan, 

Jakub Schreiber a  Michal Lukáš. Nastoupili 

do župních družstev, která tvoří vždy dva chlapci 

a dvě dívky. Hoši podali pěkné výkony. M. Hola-

novi se podařilo vybojovat bronzovou medaili 

za  šplh na  tyči, když zdolal tři metry za  2,67 s, 

v gymnastice a atletice byl osmý. J. Schreiber byl 

8. v plavání a 11. v gymnastice a M. Lukáš obsa-

dil 8. místo v atletice. Celkově skončil M. Lukáš 

na  16. místě před 17. J. Schreiberem. Svými 

výkony přispěli hoši svým družstvům k  obhá-

jení loňských pozic. Družstvo I. vybojovalo zlaté 

medaile a družstvo II. skončilo na místě druhém.

Do  soutěže se probojovalo také starší žac-

tvo, žákyně A. Rutrlová a  K. Kubíčková a  žáci 

J. Grus, A. Mostecký a P. Rausa. Nejlépe se dařilo 

J. Grusovi, který vybojoval zlato za atletiku a pla-

vání a celkově obsadil výborné 2. místo. A. Rutr-

lová vybojovala zlato za atletiku, v plavání byla 

4. a  celkově 6., K. Kubíčková letos brala čtvrtá 

místa za šplh a atletiku, kde jí k medaili chybělo 

pouhých 18 bodů, a  celkově skončila osmá. 

P. Rausa obsadil 6. místa v atletice a gymnastice 

a celkově skončil na solidním 5. místě a A. Mos-

tecký skončil 4. v  atletice, 10. ve  šplhu, v  gym-

nastice a také celkově. 

Vystoupení našich závodníků hodnotíme pozi-

tivně. Mnohdy jim k  vysněné medaili chyběl 

kousíček toho pověstného štěstí. Přesto je třeba 

říci, že reprezentovali naši jednotu výborně, 

a za to všem patří velký dík.

Našim závodníkům se dařilo také v  atletických 

soutěžích, ale především v krajské soutěži OVOV, 

kde patřili k oporám školních družstev. Družstvo 

ZŠ Podharť, složené především ze sokolů, 

vyhrálo krajské kolo a opět se podívá do repub-

likového fi nále. Do  fi nále se probojovala také

S. Erbenová. Všem blahopřejeme.

Mgr. Pavlína Špatenková

TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Úspěchy na republikových přeborech Sokola Z tělocvičny na písek

Posádka Dračí žrádlo opět vybojovala medaile

Halová sezona „šestkového“ volejbalu sice skon-

čila, ale v plném proudu jsou všemožné turnaje 

na antuce i na písku pod vysokou sítí. Krásného 

výsledku dosáhla děvčata z Volejbalového klubu 

Dvůr Králové nad Labem.

Ve  své premiéře na  písčitém hřišti vybojovaly 

Andrea Sommerová a Karolína Hošková parádní 

třetí místo v  plážovém volejbalu dívek do 

14 let Královéhradeckého kraje. Soutěž probí-

hala dvoukolově. V  prvním turnaji, 20. května 

2018, se našim holkám podařilo na  Slavii Hra-

dec Králové postoupit mezi pět nejlepších párů 

z dvanácti zúčastněných, a tím si zajistit postup 

do fi nálové části, která se konala o týden později 

v krásném, všesportovním areálu v Havlovicích. 

Po  napínavých utkáních ve  skupině i  následně 

v play-off  se Ája s Kájou mohly radovat z celkově 

3. místa, což bylo v silné konkurenci Královéhra-

deckého kraje velkým úspěchem. První i druhé 

místo braly páry z hradecké Slavie.

Je fajn, že holky dokázaly prodat své volejbalové 

zkušenosti, které společně s ostatními kamarád-

kami získávají v tréninkové skupině vedené pře-

devším Radanem Černým při VK Dvůr Králové 

nad Labem. Pokud i vy, holky a kluci, máte zájem 

o tento krásný, kolektivní sport, nebojte se přijít 

kdykoli mezi nás. Kontakty a informace najdete 

na www.volejbaldvurkralove.cz.

Karel Hošek

za tým trenérů VK Dvůr Králové nad Labem

Baby olympiáda
Dne 12. června v DDM Jednička proběhlo spor-

tovní klání mateřských škol ze Dvora Králové 

nad Labem a  okolí. Bylo nahlášeno 6 týmů ze 

školek MŠ Slunečná, MŠ Roháčova, MŠ Horní 

Brusnice, MŠ Juta, MŠ Drtinova a DS Mateřinka. 

Jeden tým se nakonec nedostavil.

Olympiádu jsme zahájili slavnostním nástupem 

s olympijskou hymnou. Vítězové loňského roku 

z MŠ Slunečná zapálili olympijský oheň a všichni 

společně jsme pronesli olympijský slib a  pře-

místili se na  dopravní hřiště na  rozcvičku. Děti 

postupně chodily na  stanoviště, kde soutěžily 

ve  skoku dalekém z  místa, hodu na  koš, běhu 

na  20 m, překážkové dráze, kroketu a  hodu 

do dálky. Na stupeň vítězů si pro první místo při-

šla MŠ Roháčova, hned v patách měla loňského 

vítěze MŠ Slunečná a  na  3. místě se umístila 

MŠ Juta. 

Děkujeme všem za  účast a za pomoc dobro-

volníkům ze Střední školy informatiky a služeb. 

Jsme zvědaví, kam poputuje pohár příští rok.

Bc. Lucie Pospíšilová, DDM Jednička

Posádka Dračí žrádlo vybo-

jovala v červnu na závodech 

dračích lodí v Pardubicích další 

poháry za vítězství v závodě na 

200 m a za 2. místo na 1 000 m!

„Má milá posádko, přeju 

všechno nejlepší k 10. naroze-

ninám! Byly jsme opět skvělé! 

Na počátku, v roce 2008, byli 

v  Pardubicích naší nečekanou 

účastí zaskočeni a  pro žen-

skou kategorii ještě nic neměli. 

My ji vlastně založily a hned

z toho bylo 1. místo. Za ty roky jsme pohárů zís-

kaly 16 kousků. Těch zlatých sedm (čtyřikrát ze 

závodů na 200 m, třikrát na 1 000 m), sedm je jich 

stříbrných (šestkrát v závodě na 200 m, jednou 

na 1 000 m), jeden bronzový (na 200 m) a jeden 

za  nejzapálenější tým! Tak ať nám to vydrží! 

A  díky, že jsem si to mohla užít s  vámi!“ uvedla 

kapitánka posádky Dračí žrádlo Iveta Havlíková.

Alexandra Jiřičková, posádka Dračí žrádlo

Foto: Tomáš Kubelka
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