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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
8. 9. od 14:00 hod., sál Hankova domu

Kurzy tanečních pod vedením tanečních mistrů Kateřiny a Tomáše Chmelo-

vých. Hudební doprovod – kapela DéKá Band.

Hra v předplatném: PRODANÁ NEVĚSTA
19. 9. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 220 Kč, 200 Kč ,180 Kč

Komická zpěvohra v  podání Spolku divadelních ochotníků Aloise Jiráska 

Úpice. Dílo, které provázelo český národ v dobách dobrých i  zlých, věnu-

jeme 100. výročí vzniku samostatného Československa.

Výstava: ZVÍŘE NENÍ VĚC
21. 9. –18. 10., 10:00–17:00 hod., Galerie Tengenenge, Safari Park

Výstava vybraných dětských prací XIV. ročníku výtvarné soutěže. Slavnostní 

zahájení výstavy s  předáním cen se koná ve  čtvrtek 20. září v  16:00 hod.

v Safari Parku – Galerie „Tengenenge“.

CHRIS BERGSON TRIO
26. 9. od 19:30 hod., Krčma Starý pivovar, vstupné: 240 Kč

Skvělý newyorkský kytarista a  vynikající zpěvák Chris Bergson se etablo-

val na americké bluesové scéně jako „jeden z nejinvenčnějších skladatelů 

v historii moderního blues“. Doprovází: Lukáš Kytnar – baskytara, kontrabas 

a Tomáš Hobzek – bicí, perkuse.

SVATOVÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ
28. 9. od 10:00 hod. dětská scéna v pasáži Dvoreček

od 11:00 hod. program na náměstí T. G. Masaryka

Vystoupí: Big Band Dvorský, Vítězňáček, kapela Circus Problém, Crazy Dogs 

– rock´n´roll 50. let, Katapult. Dětská scéna v  pasáži Dvoreček: loutkové 

pohádky – Divadlo U staré herečky, Divadlo Tondy Novotného, Mittelpunkt 

Daniel Schenk, Teátr Pavla Šmída. Doprovodný program – staropražské, jar-

mareční a hospodské písničky zahrají Táborští pouličníci, lunapark a stánky.

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: OSUDOVÉ OSMIČKY ANEB VÝZNAMNÉ 
UDÁLOSTI, OSOBNOSTI A PROMĚNY NAŠEHO MĚSTA 
V PRŮBĚHU 100 LET
27. 9. – 11. 11., výstavní sál Špýcharu, vstupné: 50 Kč, 25 Kč

V  letošním roce oslavíme 100 let od  vzniku Československé republiky. 

Dějinné události se ale netvořily pouze v  Praze, měly dosah i  do  malých 

měst a vesnic, měnily jejich podobu stejně jako osudy lidí. Na změnách se 

podíleli také významní královédvorští rodáci, kteří pozvedli mysl národa.  

Výstava přiblíží nejen tyto osobnosti, ale i  život obyčejných lidí, kteří se 

s politickými a hospodářskými změnami museli vyrovnat a  sžít se s nimi. 

Věříme, že připomenutí těchto historických osobností a  událostí ovlivní 

pohled na naši budoucnost.

Královská věnná města

Hradec Králové
JUBILEJNÍ XXV. CZECH INTERNATIONAL AIR FEST 2018 – CIAF 2018

1.–2. 9., www.airshow.cz;

MĚSTO NA KOLECH – XVII. ROČNÍK, 9. 9., www.caspv.cz;

DEN PROPAGACE ZEMĚDĚLSTVÍ – KRÁLOVÉHRADECKÉ KRAJSKÉ 

DOŽÍNKY 2018, 14.–15. 9., www.dozinky.cz;

GOČÁROVY SCHODY 2018, 28. 9., www.novacup.cz.

Jaroměř
ŠPITÁL ART 2018, TRASH ART, 7.–9. 9., www.pevnostjosefov.cz;

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ V JAROMĚŘI, 8.–9. 9.,

www.jaromer-josefov.cz;

SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ 2018, 27.–30. 9., www.jaromer-josefov.cz.

Trutnov
TRUTNOVSKÝ JARMARK, 2. 9., www.uff o.cz;

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ, 8.–9. 9., www.uff o.cz;

SUNDÁVÁNÍ DRAKA,29. 9., www.trutnovmestodraka.cz.

Nový Bydžov
NOVOBYDŽOVSKÝ TRPASLÍK, 2. 9., www.tenisbydzov.cz;

STRAŠIDELNÝ PARK – II. ROČNÍK, 7. 9., www.novybydzov.cz;

22. FESTIVAL DECHOVÝCH ORCHESTRŮ FIŠERŮV BYDŽOV, 7.–8. 9., 

www.novybydzov.cz;

FOOD FESTIVAL – II. ROČNÍK, 9. 9., www.novybydzov.cz.

Vysoké Mýto
KUJEBIKE 2018, 2. 9., http://sk.donocykl.cz;

MĚSTSKÉ SLAVNOSTI – SOUČÁSTÍ JSOU AKCE:

GYMJAM, MĚSTSKÝ KUJEBÁCKÝ JARMARK, DNY EVROPSKÉHO KUL-

TURNÍHO DĚDICTVÍ, ZAŽIJTE TO ZNOVU!, 7.–9. 9.,

www.vysoke-myto.cz;

VÝTVARNÝ SALON ZUŠ KRÁLOVSKÝCH VĚNNÝCH MĚST, 7.–30. 9., 

www.vysoke-myto.cz., www.vennamesta.cz;

Chrudim
HUDEBNÍ FESTIVAL ZLATÁ PECKA CHRUDIM, 26. 8. – 2. 9.,

www.chrudimsobe.cz;

CHRUDIMSKÉ OBŽINKY, 7.–8. 9., www.chrudimsobe.cz;

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PAMÁTEK, 8. 9., www.chrudimsobe.cz.

Více informací naleznete v kalendáriu na stránkách www.vennamesta.cz.
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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 KUBÍK HRDINA, animovaný, Island/Belgie, dabing 83 min. 130 Kč

1.–2. 19:00 ESCOBAR, (15), thriller, Španělsko/Bulharsko, titulky 123 min. 110 Kč

4. 19:00 WHITNEY, (12), dokumentární, VB/USA, titulky, ART 120 min. 100 Kč

5.–6. 19:00
MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT (ve st 3D)

(12), akční/thriller, USA, titulky
147 min.

2D: 120 Kč

3D: 140 Kč

7.–9. 19:00 ALFA (v so 3D), (12), dobrodružný/drama, USA, titulky 97 min.
2D: 120 Kč

3D: 140 Kč

11. 19:00 JAN PALACH, (12), drama, ČR/SR, ART 124 min. 110 Kč

12.–13. 19:00 TEMNÉ SÍLY, (12), sci-fi , USA, titulky 104 min. 110 Kč

14. 19:00 VLASY, (12), muzikál/drama, USA/Záp. Německo, titulky 121 min. 70 Kč

15.–16. 17:00 PŘÍBĚH KOČEK, animovaný, Čína, dabing 80 min. 120 Kč

15.–16. 19:00 SESTRA , (15), horor, USA, titulky 96 min. 110 Kč

18. 19:00 VŠECHNO BUDE, drama/komedie, ČR/koprodukční, ART 85 min. 110 Kč

19.–20. 19:00 DŮVĚRNÝ NEPŘÍTEL, (12), thriller, ČR  108 min. 120 Kč

22.–23. 19:00 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ, komedie, ČR 95 min. 130 Kč

25. 19:00 SWEET COUNTRY, (12), western/drama, AUS, titulky, ART 110 min. 110 Kč

26.–27. 19:00 KRYŠTŮFEK ROBIN, dobrodružný, USA, titulky 104 min. 100 Kč

29.–30. 16:30
YETI: LEDOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ (v so 3D)

animovaný, USA, dabing
96 min.

2D: 110 Kč

3D: 130 Kč

29.–30. 19:00 EQUALIZER 2 , (15), akční/thriller, USA, titulky 120 min. 100 Kč

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

Safari Park Dvůr Králové
CESTOVATELSKÉ PŘEDNÁŠKY V SAFARI PARKU 
DVŮR KRÁLOVÉ
od 27. 9. od 18:00 hod., Galerie Tengenenge, vstupné: zdarma

Od  září znovu začíná cyklus cestovatelských přednášek, které 

můžete navštěvovat zdarma v Galerii Tengenenge. Přednášky jsou 

pořádány každý poslední čtvrtek v měsíci vždy od 18:00 hod.

HC Rodos Dvůr Králové nad Labem má hymnu!

Text Jaroslava Kratěny zhudebnil Martin Laul 

a bojová píseň hokejová je na světě. 

NAPAL TO A ZAVĚS 
Chystáme se k mači,

nám chuť do boje stačí,

na gól si nahrajem

a vyhrajem

 

Zatáhnem puk na modrou,

a hned na první dobrou,

na gól si nahrajem

a vyhrajem

 

Rf.: Zavěs, zavěs,

napal to a zavěs,

zavěs, zavěs,

napal to a zavěs

 

Hokej ve Dvoře Králové,

tak to je krása, pánové,

už proto, že náš provoz,

jistí fi rma Rodos

 

Dres v barvě žlutý, zelený, 

a góly rychle vstřelený,

tak to je potom nářez,

na pažbě další zářez

 

Rf.

 

Na gól si hravě přihrajem,

a parádně to sehrajem,

jsme Dvůr Králové nad Labem,

co můžem, vyhrajem

Rf.

© RODOS s. r. o., 2018

Hokejová hymna

Škola bruslení

pro dospělé
Zveme 

všechny 

milovníky 

bruslení do 

školy brus–

lení pro dospělé, která začne v neděli 30. září 

2018 a bude se konat pravděpodobně vždy 

v neděli v odpoledních nebo večerních hodi-

nách. Předpokládaná poslední lekce je pláno-

vaná na neděli 3. března 2019.  

Přesný čas lekce najdete na www.tsdvur.cz, při-

čemž označení pro školu bruslení bude KRASO 

15+. Škola bruslení je určena pro všechny, kte-

rým je 15 let a více, přičemž díky podpoře Krá-

lovéhradeckého kraje a města Dvůr Králové nad 

Labem bude vstup pro všechny studenty do 

26 let zdarma. Cena permanentky pro ostatní 

zájemce je 1.000 Kč. Všechny aktuality ohledně 

školy bruslení pro dospělé (včetně přihlášky 

a plánovaných akcí) naleznete na stránkách 

klubu: www.krasodvur.cz/brusleni-dospelych.

Na co se můžete těšit? Na výuku základů brus-

lení a krasobruslení od členů našeho klubu, na 

základy interpretačního bruslení (včetně páro-

vého), na soutěže, Mikulášskou besídku a různé 

další akce s tímto spojené. 

Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem

Domov sv. Josefa v Žirči
KONFERENCE KOMPLEXNÍ PÉČE U OSOB S TĚŽKÝM 
POŠKOZENÍM HYBNOSTI  (NEJEN) VLIVEM ROZTROUŠENÉ 
SKLERÓZY
7.–8. 9. od 8:30 hod., bezbariérová Podkrovní galerie Damián, Domov sv. Josefa

Domov sv. Josefa a MS rehab, z. s., zvou na 3. ročník konference Komplexní péče 

u osob s těžkým neurologickým poškozením hybnosti (nejen) vlivem roztroušené sklerózy 

(RS). Program je rozdělen do dvou dnů: pátek 7. září je věnován zdravotnickým pracovníkům

z řad odborné veřejnosti, zatímco v sobotu 8. září je program určen široké veřejnosti z řad příbuzných, 

přátel, laických pečovatelů a v neposlední řadě pacientům s roztroušenou sklerózou.

Rámcový program konference:

8:30–9:15 hod. registrace účastníků;

9:15–9:30 hod. zahájení konference, úvodní slovo Mgr. Dominika Melichara, vedoucího DSJ Žireč;

9:30–10:40 hod. pohled lékaře (symptomatická terapie), sociální služby a zdravotní služby DSJ;

11:00–12:45 hod. představení DSJ v Žirči, pohled fyzioterapeuta a ergoterapeuta na různá témata;

13:30–14:15 hod. pohled logopeda: Poruchy polykání, pohled psychoterapeuta na různá témata;

14:35–15:00 hod. pohled fyzioterapeuta: Pády a poruchy rovnováhy;

15:00–15:45 hod. Nadační fond Impuls, Nadace Jakuba Voráčka, Nadační fond Bělobrádek;

15:45–16:00 hod. MS rehab, z. s.

Více informací o konferenci a možnost registrace do 3. září 2018 na www.domosvatehojosefa.cz.
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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

BĚH NADĚJE
6. 9. od 10:00 do 14:00 hod., prezentace před ZŠ Schulzovy sady 

Přijďte podpořit již 11. ročník této humanitární akce! Běh naděje inspiro-

vaný Během Terryho Foxe je pořádán v ČR od roku 2008. Běh je dobrovol-

nou humanitární akcí spojenou s veřejnou sbírkou. Jeho účelem je absolvo-

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

má i význam solidární – vyjadřuje solidaritu s nemocnými – a preventivní 

– udělat něco pro své zdraví. Pevně věříme, že letošní ročník se vydaří stejně 

jako ty minulé a  že jej podpoříte vy všichni, kterým není lhostejný osud 

lidí postižených zákeřnou chorobou. Účast na akci není žádným způsobem 

omezena. Zúčastnit se může každý – od nejmenších dětí až po seniory. Trať 

můžete absolvovat jakýmkoli způsobem – chůzí, během, na kole, na inva-

lidním vozíku, na kolečkových bruslích, s kočárkem, se psem. Trasa povede 

pěkným prostředím parku Schulzovy sady. Prezentace před budovou B

ZŠ Schulzovy sady. Bližší informace u S. Černotové. Těšíme se na vaši účast!

DEN JAZYKŮ
25.–26. 9., DDM Jednička

Tradiční akce pořádaná pro žáky základních škol. Bližší informace u A. Huš-

kové a V. Málkové.

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN:
6. 10.: Rodinné výpravy

13. 10.: Zvičina – Drakiáda

13. 10.: Všehotrh

16. 10.: Minitriatlon pro MŠ

Podzimní prázdniny: 29.–30. 10.: Ať žijí duchové

                     29. 10.: Laserová střelnice

                     30. 10.: Prázdninový bowling.

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
od 1. 9., prostory knihovny

Bazar vyřazených knih bude probíhat v  průběhu celého školního roku. 

Jedná se o beletrii pro děti, mládež i dospělé a o naučnou literaturu. Sklad 

na dvorku knihovny bude zpřístupněn v provozní době. Svůj zájem hlaste

v čajovně nebo v oddělení pro dospělé. Cena: 10 Kč/1ks.

PŘIHLÁŠKY NA KURZ INTERNETU
od 1. 9., uzávěrka přihlášek 27. 9., kurzovné: 200 Kč

Kurz internet pro začátečníky a  mírně pokročilé se uskuteční od  2. do

24. října. Účastníci absolvují celkem osm dvouhodinových lekcí. Kurz bude 

probíhat 4 týdny vždy v úterý a ve středu od 9:00 do 11:00 hod. Počet míst 

je omezen. Rezervace přímo proti platbě v hudebním oddělení. Kurzovné 

činí 200 Kč, uzávěrka přihlášek je 27. září.

Výtvarná soutěž:
NENÍ POMOC JAKO POMOC
1. 9. – 31. 10., příjem výtvarných prací v dětském oddělení

Výtvarná soutěž pro děti předškolního a školního věku je vyhlášena v rámci 

5. ročníku charitativní akce Noc venku, která proběhne 22. listopadu 2018. 

Věříme, že právě děti se k nelehkému tématu soutěže dokáží vyjádřit sobě 

vlastním způsobem, originálně, neotřele a kreativně. Neovlivněny věkem 

či zkušeností jistě budou vědět, co je pomoc, kdo pomoc potřebuje a jak 

by taková pomoc mohla vypadat. Nejen v souvislosti s pomocí lidem bez 

domova. Technika je libovolná. Práce odevzdejte v  dětském oddělení 

knihovny. Vybrané práce budou vystaveny v  den konání akce v  předsálí 

Hankova domu.

Pohádkoterapie:
PUTOVÁNÍ ZA ČESKÝM PATRONEM – SV. VÁCLAVEM
14. 9. od 13:45 hod., sálek knihovny, vstupné: zdarma

Také v  novém školním roce zveme děti na  odpolední posezení s  knihou 

v  ruce. Tentokrát se vydáme po  stopách českého knížete, patrona Čech 

a Moravy, sv. Václava. Program je určen pro děti od 7 let, koná se v sálku 

knihovny.

SLAVNOST KLÍČOVÁNÍ
17.–27. 9., rezervace na tel.: 499 320 157

Zábavný program pro čerstvé druháčky, který volně navazuje na slavnost 

Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny. Rezervace a bližší informace v dět-

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

Farní charita – Centrum pro rodinu Klubko:
BESEDA O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI
26. 9. od 17:00 hod.

Beseda pro všechny, kterým děti příliš rychle vyrostly a osamostatnily se, 

nebo mají doma příliš ticho a prázdno. Součástí besedy bude také promí-

tání krátkého dokumentu z  cyklu Rodiče napořád a  možnost rozhovoru

s pěstouny.

Přijďte fandit na fotbal
Muži A – divize:

neděle 2. 9., 17:00 hod. Turnov (domácí zápas)

sobota 8. 9., 10:30 hod. TJ Velké Hamry (venku)

neděle 16. 9., 16:30 hod. Český Brod (domácí zápas)

sobota 22. 9., 16:30 hod. Náchod (venku)

neděle 30. 9., 16:00 hod. Olympia Hradec Králové (domácí zápas)

Muži B – krajská I. B třída:

sobota 1. 9., 17:00 hod. FK Dolní Kalná (venku)

sobota 8. 9., 17:00 hod. TJ Sokol Nepolisy (domácí zápas)

neděle 16. 9., 17:00 hod. FC Vrchlabí B (venku)

neděle 23. 9., 13:30 hod. FK Kopidlno (domácí zápas)

sobota 29. 9., 16:30 hod. TJ Tatran Hostinné (venku)

ZUŠ R. A. Dvorského
náměstí T. G. Masaryka 83, Dvůr Králové n. L.; 

e-mail: info@zusdk.cz; www.zusdk.cz.

ředitelka: Vladimíra Matušková, DiS., 

tel.: 499 321 035. 

Otevírací doba galerie Otto Gutfreunda: po–pá od 9:00 do 17:00 hod.

DOMLUVA ROZVRHU NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
Bližší informace ohledně domluvy rozvrhu u jednotlivých učitelů naleznete 

na www.zusdk.cz a na facebooku školy.

Vernisáž výstavy: RADOST STŘÍHANÁ A SEŠITÁ
13. 9. od 18:00 hod., sál školy

ZUŠ R. A. Dvorského a  Patchwork ve  Dvoře Králové zvou na  vernisáž 

k  výstavě textilních prací Stanislavy Iglové. Výstava ve  školní galerii Otto 

Gutfreunda bude od 14. září.

HC Rodos II. liga:

čtvrtek 6. 9. od 18:00 hod.  HC Kolín (venku, přípravný zápas)

sobota 8. 9. od 18:00 hod.  HC Nymburk (venku, přípravný zápas)

sobota 15. 9. od 17:00 hod.  HC Letci Letňany (domácí zápas)

neděle 19. 9. od 18:00 hod.* HC Kolín (venku)

sobota 22. 9. od 17:00 hod.  HC Nymburk (domácí zápas)

středa 26. 9. od 18:00 hod. * TJ HC Jablonec nad Nisou (venku)

sobota 29. 9. od 17:00 hod.  HC Stadion Vrchlabí (domácí zápas)

* V době uzávěrky nebyl potvrzen čas konání utkání na ledě soupeře.

Hokejové zápasy
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Diváci a posluchači se letos mohou těšit na pestrou 
divadelní a koncertní sezonu v Hankově domě 
Za  pár týdnů odstartuje nová divadelní a  kon-

certní sezona Hankova domu, městského kul-

turního zařízení, která nabídne řadu zajímavých 

a kvalitních představení. 

Hlavní část divadelní sezony bude tvořit série 

deseti představení, která jsou abonentům nabí-

zena formou předplatného. „O  to je mezi Krá-

lovédvoráky jako tradičně velký zájem, což nás 

velmi těší,“ říká ředitelka Hankova domu Zuzana 

Čermáková a  pokračuje: „Při sestavování před-

platného se vždy snažíme, aby sezona byla pes-

trá, takže i v té nadcházející najdete jak komedie, 

tak příběhy dojemné.“

Z divadelních souborů se diváci mohou těšit pře-

vážně na  pražská divadla a  umělecké agentury, 

které ve  Dvoře Králové nad Labem představí 

známé herecké osobnosti jako Stanislava Zin-

dulku v dojímavém představení Návštěvy u pana 

Greena, Danielu Kolářovou v  inscenaci Dámy 

z  Aniane, nebo Františka Němce s  Petrem Kost-

kou v  komorní hře Pan Halpern a  pan Johnson. 

Z představení mimopražských divadel lze zmínit 

klasickou operu Prodaná nevěsta v podání Spolku 

divadelních ochotníků Aloise Jiráska z  Úpice, 

která sezonu zahájí, nebo tradičně výborně hod-

nocené Městské divadlo Mladá Boleslav se zná-

mou komedií Jak je důležité míti Filipa od Oskara 

Wilde s Matoušem Rumlem v hlavní roli.

„Z  programové nabídky se malinko vymyká 

mírně kontroverzní satira Divadla na Jezerce Už 

je tady zas!. Pojednává o  tom, jaké by to bylo, 

kdyby se dnes v berlínském parku probudil Adolf 

Hitler,“ láká na zajímavé představení Zuzana Čer-

máková a doplňuje: „Ráda bych vyzdvihla i před-

stavení Zavřete oči, swing přichází, které bude 

v březnu 2019 součástí festivalu Dny R. A. Dvor-

ského. Herci a zpěváci Divadla v Řeznické v něm 

připomenou atmosféru doby první republiky.“

Stranou klasické řady her v  předplatném stojí 

fraška Divadelní společnosti Háta s  názvem 

Hvězdné manýry, jejíž děj se odehrává na  Flo-

ridě 1942 a vypráví právě o vrtoších dvou hvězd. 

Představení se uskuteční v úterý 13. listopadu.

Ani letos nebudou ochuzeni nejmenší diváci, 

kteří se v  rámci Divadelního čtyřlístku z  cyklu 

„Pojďte s dětmi do divadla“ mohou těšit na hraná 

představení Krkonošské pohádky, Čertův švagr, 

Čtyřlístek v pohádce a Příhody Maxipsa Fíka.

„Hudební fanoušky zvu do našeho ‚Kruhu přátel 

hudby‘ a  na  jeho pásmo osmi koncertů, které 

od října do června nabídnou přední české inter-

prety a  průřez různými, spíše klasickými žánry,“ 

říká Zuzana Čermáková, kterou ovšem trochu 

mrzí, že na  rozdíl od  divadelního předplatného 

si na  koncerty KPH nenachází cestu více Krá-

lovédvoráků a  především učitelů a  žáků ZUŠ. 

„Přičemž mnohdy jsou k  vidění hudebníci, kteří 

v zahraničí vyprodávají tisícové sály,“ upozorňuje.

Z  nabídky koncertů zve na  kytarový recitál 

nejvýznamnějšího českého kytaristy Lubo-

míra Brabce, lednový komorní koncert Jana 

Páleníčka (violoncello) a  Jitky Čechové (klavír), 

kteří do  Dvora Králové nad Labem přijedou již 

po  několikáté, nebo na  operní recitál sólistky 

opery Národního divadla v Praze Michaely Zajmi 

Kapustové.

Na  své si přijdou i  příznivci populární hudby. 

V listopadu přijede do Dvora Králové nad Labem 

s Koncertem verze V vokální kvarteto 4TET, které 

tvoří zpěváci Jiří Korn, Jiří Škorpík, Dušan Kollár 

a  David Uličník. A  v  prosinci to bude koncert 

Anny K, jež se na  pódia vrátila po  nelehkém 

období, zato ve velkém stylu. Zazní jak skladby 

z  jejího nového alba Světlo, za  které převzala 

Zlatou desku, tak také starší hity jako Láska, 

Nebe nebo Nelítej nízko. 

Dvůr Králové nad Labem si řadou kulturních 

akcí, které na  letošní podzim připravil Hankův 

dům, připomene také 100. výročí od  založení 

Československa. „´Prvorepublikový´ program, 

v němž vystoupí Sestry Havelkovy, tak bude mít 

například 4. října tradiční Den seniorů. Příznivci 

vážné hudby by si neměli nechat ujít koncert 

Podkrkonošského symfonického orchestru ze 

Semil, který 26. října představí skladby Bedřicha 

Smetany, Antonína Dvořáka a  dalších českých 

autorů. Program oslav pak 30. října zakončí 

hudebně-historický pořad Hudba v myšlenkách 

Masarykových, který zkombinuje čtené citáty 

a životní momenty T. G. Masaryka s hudbou čes-

kých a slovenských autorů v netradičním podání 

akordeonistky Jitky Baštové a  loutnisty Jiřího 

Macka,“ představuje další bohatou nabídku kul-

turních akcí Zuzana Čermáková.

Jan Skalický
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