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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

Hra v předplatném: V PAŘÍŽI BYCH TĚ NEČEKALA, TATÍNKU
3. 6. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 440 Kč, 420 Kč, 400 Kč

Komedie o  pařížském dobrodružství sympatického venkovana ze zapad-

lého provinčního městečka, výběrčího daní, který se jednoho dne roz-

hodne překvapit svou dceru a navštívit ji v Paříži. Starostlivý otec s podivem 

zjišťuje, že jeho milovaná dcera již nepracuje v pojišťovně, ale pohybuje se 

jako společnice ve světě velké politiky a obchodu, ve kterém se rázem ocitá 

i on. Hrají: Petr Nárožný, Simona Postlerová/Miroslava Pleštilová, Jana Malá/

Týna Průchová, Jan Šťastný/Jan Čenský, Jarmila Švehlová, František Skopal/

Martin Sochor, Barbora Šťastná Petrová/Malvina Pachlová.

461. koncert KPH: OPERNÍ RECITÁL
4. 6. od 19:00 hod., salonek Hankova domu, vstupné: 140 Kč

Michaela Zajmi Kapustová – mezzosoprán, Pavel Voráček – klavír.

COOLFEST 2019
6. a 7. 6. od 9:00 hod., nám. V. Hanky a Hankův dům, vstupné: zdarma

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

vatoř Praha ve spolupráci s Hankovým domem a městem Dvůr Králové n. L.

PROGRAM čtvrtek 6. 6.:

9:00 hod., sál Hankova domu – O princezně, která ráčkovala (muzikál)

10:30 hod., nám. T. G. Masaryka – Slavnostní zahájení s bubenickou show

11:00 hod., nám. V. Hanky – Elvis Presley a bubenická show

11:30 hod., nám. V. Hanky – Rockové melodie fi lmového plátna (pop & rock)

11:30 hod., sál Hankova domu – My jsme talenti (muzikál)

13:00 hod., nám. V. Hanky – Maturitní koncert studentů popu

13:00 hod., salonek Hankova domu – Workshop Eriky Fečové (jazz)

15:00 hod., sál Hankova domu – Hvězda na 4 (mediální studia)

18:00 hod., nám. V. Hanky – Na břehu řeky Seiny (jazz & world music)

18:00 hod., sál Hankova domu – Nebezpečné vztahy (herectví)

19:30 hod., nám. V. Hanky – Marcela Březinová, koncert se studenty popu

PROGRAM pátek 7. 6.:

9:00 hod., sál Hankova domu – Kocourek Modroočko (muzikál)

10:00 hod., salonek Hankova domu – To nejlepší z klasiky (klasický zpěv)

11:00 hod., nám. V. Hanky – Jazzband Jozefa Feča a gospel Eriky Fečové

13:00 hod., nám. V. Hanky – Coolfest, vědomostní soutěž (mediální studia)

14:00 hod., sál Hankova domu – Táňa, Táňa, divadelní hra o lásce (herectví)

15:30 hod., nám. V. Hanky – Michal Šaray (taneční workshop)

16:00 hod., salonek Hankova domu – Beseda se Zuzanou Bydžovskou

18:00 hod., nám. V. Hanky – Baroš Band, velkolepý koncert (jazz)

19:00 hod., sál Hankova domu – Kabaret (muzikál)

STARÉ POVĚSTI ČESKÉ
17. 6. od 19:00 hod., sál Hank. domu, vstupné: 100 Kč, předplatitelé zdarma

Dílo Aloise Jiráska přepsal pro divadelní soubor Erben Miletín Vlastimil 

Peška. Držel se chronologického vyprávění od Praotce Čecha po Přemysla.

Královédvorské hudební léto: DVŮRFEST
27. 6. od 8:30 a 14:30 hod., nám. Václava Hanky

Vystoupení dětí a  žáků královédvorských mateřských a  základních škol, 

základní umělecké školy a gymnázia (více se dozvíte na str. 4).

Všem našim příznivcům přejeme krásné a pohodové léto a v září na viděnou.

Městské muzeum
Sladkovského 530, Dvůr Králové nad Labem;

e-mail: info@muzeumdk.cz,

tel.: 499 623 800, 499 318 325,

www.muzeumdk.cz.

Otevírací doba: 

út–ne: 9:00–12:00 hod. a 13:00–17:00 hod.

Výstava: UMĚLCI – ARTYŚCI. UMĚNÍ NÁS SPOJUJE
24. 4. – 2. 6., výstavní sál Staré radnice, vstupné: zdarma

Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem a partnerské Muzeum tkal-

covství v  Kamenné Hoře zvou na  společnou výstavu současného umění 

České republiky a Polska. Na výstavě se představí jak výtvarní umělci Krá-

lovédvorska – Ivana Černá, Jaroslav Černý, Jiří Holan, Aleš Malý a  Miloš 

Petera, tak umělci z okolí Kamenné Hory – Janusz a Beata Koneccy, Teresa 

Kępowicz, Marian Wiekiera a Zbigniew Frączkiewicz.

Výstava: ŘEKOVÉ MEZI NÁMI – 70 LET ŘECKÉ MENŠINY 
NA KRÁLOVÉDVORSKU
11. 5. – 9. 6., výstavní sál Špýcharu, vstupné: 40 Kč, 20 Kč

Městské muzeum ve  Dvoře Králové nad Labem ve  spolupráci s  Řecko-

českým spolkem Dvůr Králové nad Labem a  nadačním fondem Hellenika 

zvou na výstavu věnovanou 70. výročí příchodu občanů řecké národnosti 

do  našeho města. Výstava má dvě části. První ve  stručnosti přibližuje pří-

chod Řeků do  Československa. Návštěvníci mohou mj. zhlédnout fi lmový 

dokument k  tomuto období. Druhá část výstavy je věnovaná příchodu 

příslušníků řecké menšiny do  našeho regionu. Díky dobovým fotografi ím 

a dalším materiálům se seznámíme s historií královédvorské řecké menšiny.

XV. ročník festivalu Muzejních nocí 2018:
BAROKNÍ MUZEJNÍ NOC
8. 6., 19:00–23:00 hod., prostory městského muzea, vstupné: 10 Kč

Městské muzeum se jako každoročně zapojí do Festivalu muzejních nocí 

a nabídne prohlídku expozic s bohatým doprovodným programem. 

V letošním roce si připomínáme 300. výročí narození barokního malíře Jana 

Václava Bergla. Narodil se v roce 1719 ve Dvoře Králové nad Labem a stal 

se dvorním malířem Marie Terezie. Muzejní nocí se připojíme k oslavám 

tohoto významného výročí. Součástí muzejní noci bude výtvarná dílna, 

výroba barokních šperků nebo možnost vyzkoušet si dobové oblečení.

HÁČKOVÁNÍ V MUZEU
15. 6., 14:00–17:00 hod., nádvoří muzea, vstupné: zdarma

I letos zveme na kus řeči s pletením či háčkováním. Jedná se o příjemný, rela-

xační a užitečný koníček nejen našich tet a babiček. Opět plánujeme drob-

nost k oživení nádvoří muzea. Akce je volně přístupná – neseďte s pletením 

sami a přijďte si s námi u kávy uplést pár veselých ok. V případě špatného 

počasí se akce uskuteční v přednáškovém sále Špýcharu.

Výstava: ŘEMESLA V PODKRKONOŠÍ
21. 6. – 29. 9., výstavní sál Špýcharu, vstupné: 40 Kč, 20 Kč

Letní výstava ve Špýcharu městského muzea s názvem Řemesla v Podkr-

konoší bude věnována manuální zručnosti, tvůrčímu umu i běžné práci 

lidských rukou. Výstava představí ty nejlepší výrobky z dílny tradičních 

řemesel, kterým se věnovali a věnují lidé v našem regionu. Návštěvníci se 

budou moci seznámit s takovými řemesly jako například kovářství, zlatnic-

tví, řezbářství, výroba šperků, keramika, kožedělné práce, textilní řemesla 

apod. Výstava se tak chce podílet na uchování, šíření a předávání zkušeností 

z postupně zapomínaných oborů této lidské činnosti dalším generacím.
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Kino Svět www.kino-svet.cz nebo tel.: 499 320 403

e-mail: kino.svet@tiscali.cz

1.–2. 16:30 ALADIN (v sobotu 3D), rodinný/dobrodužný, USA, dabing 128 min.
2D: 130 Kč

3D: 150 Kč

1.–2. 19:00 MÁMA, (15), thriller, USA, titulky 100 min. 120 Kč

4. 19:00
TŘI BLÍZCÍ NEZNÁMÍ

(12), dokument/drama, USA, titulky, ART
96 min. 100 Kč

5.–7. 17:00
AVENGERS: ENDGAME (ve středu 3D)

(12), akční/sci-fi , USA, dabing
182 min.

2D: 100 Kč

3D: 150 Kč

8.–9. 16:30 V OBLACÍCH,  rodinný/animovaný, SRN, dabing 88 min. 120 Kč

8.–9. 19:00
X-MEN: DARK PHOENIX (v sobotu 3D)

akční/fantasy, USA, dabing
114 min.

2D: 130 Kč

3D: 150 Kč

11. 19:00 TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY, dokument, ČR, ART 105 min. 100 Kč

12.–13. 19:00 LÁSKA NA DRUHÝ POHLED, (12), komedie, Fr./Bel., titulky 117 min. 110 Kč

15.–16. 16:30 PSÍ POSLÁNÍ 2, rodinný, USA, dabing 108 min. 130 Kč

15.–16. 19:00
GODZILLA II  KRÁL MONSTER (v sobotu 3D)

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

2D: 130 Kč

3D: 150 Kč

18. 19:00 FREE SOLO, dokument, USA, titulky, ART 100 min. 100 Kč

19.–20. 19:00 TERORISTKA, (12), komedie/drama, ČR/SR 95 min. 110 Kč

22.–23. 16:30
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2 (v sobotu 3D)

animovaný, USA, dabing 
86 min.

2D: 130 Kč

3D: 150 Kč

22.–23. 19:00 PODFUKÁŘKY, (15), komedie, USA, titulky 94 min. 120 Kč

25. 19:00 OZVĚNY CINEMA OPEN, pásmo nezávislých fi lmů, ART 87 min. zdarma

26.–27. 19:00
MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA (ve středu 3D)

(12), komedie/sci-fi , USA, dabing
107 min.

2D: 130 Kč

3D: 150 Kč

28.–30. 19:00 ANNABELLE 3, (15), horor, USA, titulky 110 min. 130 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, pátek 9:00–12:00 hod.: 

zavřeno; 

středa 9:00–12:00 hod.: Školka nanečisto

a volná herna;

čtvrtek 9:00–12:00 hod.: Výtvarné dílničky

a volná herna;

ŠKOLKA NANEČISTO
každou středu 9:00–12:00 hod., cena: 70 Kč/hod.

V  tento den se na  vaše děti těší naše profesi-

onální chůva, která se o  ně postará, pokud si 

potřebujete něco zařídit, odpočinout či třeba jen 

pomalu nechávat dítko chvilinku bez maminky.

VÝTVARNÁ DÍLNIČKA
každý čtvrtek 9:00–12:00 hod., vstupné: 40 Kč

Výtvarná dílnička pro rodiče s dětmi. Všichni se 

budou moci v  rámci dopoledního programu 

zapojit a vytvořit si vlastní výrobek, který si děti 

odnesou domů, či ponechají v  Žirafce. Těšíme 

se na všechny, kteří chtějí rozvíjet tvořivost dětí, 

nebo si jen tak pohrát.

KADEŘNICE PRO DĚTI
středa 5. 6. od 9:00 hod.

Ve  středu do  mateřského centra přijde kadeř-

nice Kristýna Šrámková. Pokud máte zájem 

nechat své děti nebo sebe ostříhat, můžete se 

objednat na tel.: 736 419 754.

DĚTSKÝ DEN V PARKU
čtvrtek 6. 6., 10:00–11:30 hod.

Přijďte s  námi společně prožít dopoledne 

v Schulzových sadech. Pro účastníky budou při-

praveny soutěže. Těšíme se na rodiče, prarodiče 

a všechny, kteří chtějí aktivně prožít dopoledne 

s dětmi. Vstupné dobrovolné.

NÁVŠTĚVA SAFARI PARKU
čtvrtek 13. 6., sraz v 9:00 hod.,vstupné: 40 Kč

Pojďte s námi společně navštívit zoo. Sejdeme 

se v 9:00 hod. před MC Žirafa, kdo pojede autem, 

sraz v 9:30 hod. u pokladny u Lemura.

VÝLET NA KOUPALIŠTĚ
středa 19. 6., sraz v 9:00 hod. u MC Žirafa

Půjdeme společně navštívit Tyršovo koupaliště. 

Sejdeme se v 9:00 hod. před MC Žirafa, popří-

padě v 9:30 hod. přímo u pokladny koupaliště.

DEN S KIMBERLY CLARK
čtvrtek 20. 6.

Firma Kimberly Clark, jíž děkujeme za podporu, 

nám věnovala sponzorský dar. Pro všechny, 

kteří navštíví tento den naše mateřské centrum, 

máme připravený dárek od této společnosti.

ZAHÁJENÍ PRÁZDNIN V MC ŽIRAFA
pátek 28. 6.

V pátek zahájíme prázdniny na zahrádce v MC 

Žirafa. Pro děti bude připraveno pískoviště, sklu-

zavka, domeček a houpačky. Společně si ope-

čeme buřty či klobásy, kdo si co přinese podle 

chuti. Na všechny se těšíme.

Společná výstava se přesune do Polska
Už jen do neděle 2. června mají zájemci 

možnost zhlédnout ve  výstavní síni 

Staré radnice výstavu realizovanou 

v  rámci česko-polské spolupráce 

a nazvanou jednoduše Umělci/

Artyści. Výstavu uspořádalo Měst-

ské muzeum ve  Dvoře Králové nad 

Labem a  partnerské Muzeum tkal-

covství v  Kamenné Hoře. Přibližuje 

současné umění České republiky 

a  Polska prostřednictvím děl umělců 

z Královédvorska, jako jsou Ivana Černá, 

Jaroslav Černý, Jiří Holan, Aleš Malý 

a Miloš Petera. Polské umění zastupují 

umělci z  okolí Kamenné Hory Janusz 

a  Beata Koneccy, Teresa Kępowicz, 

Marian Wiekiera a Zbigniew Frączkiewicz. 

Slavnostní vernisáže se zúčastnili také staros-

tové partnerských měst Dvora Králové nad 

Labem a  polské Kamenné Hory: Jan Jarolím 

a Janusz Chodasewicz. Oba poděkovali všem 

zúčastněným za přípravu této zajímavé výstavy, 

zdůraznili význam úspěšné přeshraniční spolu-

práce a vyjádřili zájem i nadále tuto spolupráci 

v různých oblastech rozšiřovat.

Jak dodala ředitelka královédvorského měst-

ského muzea Dana Humlová: „S  výstavou jsme 

velmi spokojeni a  jsme rádi, že jsme dostali 

příležitost ji s  podporou fondu mikroprojektů 

z  Euroregionu Glacensis uspořádat. Ráda bych 

poděkovala kolegům z Muzea tkalcovství v pol-

ské Kamenné Hoře a v neposlední řadě také všem 

umělcům, kteří nám svá díla na výstavu zapůjčili.“

Během několika dní se výstava přesune do Pol-

ska, kde jej v  Muzeu tkalcovství (Muzeum 

Tkactwa) budou moci od 7. června zhlédnout 

také obyvatelé a návštěvníci Kamenné Hory.

Text a foto: Jan Skalický
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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

ŠKOLA NARUBY ANEB ANI DEN BEZ ČTENÍ
10.–21. 6., rezervace termínů v oddělení pro děti a na tel.: 499 318 321

Vyhodnocení celoročního projektu, ve kterém jsou prioritou kromě čtení 

také příjemně strávené chvíle dětí se svými rodiči a prarodiči. Odměnou 

všem zúčastněným bude knížka s názvem Kde se nosí krky od Miroslava 

Tvrze s ilustracemi Aleny Schulz. Kniha byla vydána v rámci projektu Už 

jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Rezervace termínů je možná osobně

v oddělení pro děti nebo telefonicky na tel.: 499 318 321.

Pohádkoterapie: PŘÍBĚHY Z LETNÍHO TÁBORA
14. 6. od 13:45 hod., sálek knihovny, vstupné: zdarma

Konec školního roku se blíží a prázdniny už klepou na dveře. Děti chystající 

se na tábor určitě ocení několik rad ze skautské praxe či lesní moudrosti. 

Program je určen pro děti od 7 let.

DDM Jednička
Dům dětí a mládeže Jednička, Spojených národů 1620, 

Dvůr Králové nad Labem,

bližší informace v DDM Jednička na tel.: 499 320 353.

Mgr. Iveta Hanušová – 775 320 353, info@ddmdvurkralove.cz

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

DĚTSKÝ DEN
31. 5., 8:30–12:00 hod., Tyršovo koupaliště (při dešti zimní stadion)

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

a dalších zábavních aktivit. Pro všechny děti pořádá DDM Jednička ve spolu-

práci s městem Dvůr Králové nad Labem. Bližší informace u I. Hanušové.

ZÁVĚREČNÁ AKADEMIE V JEDNIČCE
31. 5. od 16:00 hod.

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 smysluplném 

trávení volného času. Bližší informace u A. Huškové.

OKRESNÍ KOLO POZNÁVÁNÍ PŘÍRODNIN
3. 6. od 8:00 hod.

Pořádá DDM Jednička ve  spolupráci se ZŠ Schulzovy sady a  Gymnáziem 

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

mací u I. Hanušové.

SPORTOVNÍ HRY PRO MŠ
5. 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
8. 6., 9:00–11:00 hod., startovné: 25 Kč

Srdečně zveme na tradiční, v pořadí již 18. ročník turistického pochodu pro 

děti a rodiče s dětmi. Pěkná příroda městských lesů s mnoha cestami, pěši-

nami a stezkami se opět stane útočištěm pohádkových postaviček, které si 

pro vás nachystají drobné úkoly. Za jejich splnění dostanete razítko. I tento-

krát bude trasa rozdílná oproti loňské, abyste si měli možnost prohlédnout 

další zákoutí zdejších lesů. Nebude na ní samozřejmě chybět občerstvení. 

Za  zdolání celého putování na  vás v  cíli čeká obrázkový diplom. Pokud 

s sebou do batohu přibalíte buřtíky a chléb, můžete si je opéci v cíli na při-

praveném ohni. Těšíme se na vaši hojnou účast! Bližší informace u V. Jiřičky.

BABY OLYMPIÁDA
12. 6. od 8:50 hod. prezence, v 9:20 hod. zahájení akce,

startovné: 100 Kč/družstvo, přihlášky do 4. 6.

Pro děti z MŠ připravujeme v Jedničce olympiádu v nejrůznějších disciplí-

nách. Vítězné družstvo získá pro svou školku putovní pohár. Děti budou moci 

ukázat své dovednosti a sportovní nadání. Bližší informace u T. Dobiášové.

KULIČKIÁDA
13. 6. od 8:00 hod., startovné: 10 Kč, přihlášky do 7. 6.

Pro nadšence ve  cvrnkání kuliček připravila Jednička již 12. ročník spor-

tovní soutěže. Do kuličkiády se mohou zapojit MŠ, ZŠ i SŠ. Cvrnká se v parku 

Schulzovy sady u altánku. Přihlášení je nutné vzhledem k časovému rozpisu 

závodníků. Přihlášky telefonicky nebo e-mailem nejpozději do  7. 6., star-

tovné 10 Kč. Bližší informace u V. Málkové.

DOBRODRUŽSTVÍ V ZEMI NEZEMI – pobyt v Chorvatsku
9.–18. 8. 2019

Pojeďte s námi na prázdniny do Chorvatska. Nabízíme poslední volná 

místa v  hotelu obklopeném borovým lesíkem, v  klidové zóně a  přesto 

jen cca 15 minut chůze od  centra Gradacu. Hotel se nachází v  první linii 

od moře v krásné lokalitě jižní části Makarské riviéry. Pobyt je vhodný pro 

samostatně jedoucí děti od  8 let, rodiny s  dětmi, mládež i  dospělé. Uby-

tování v hotelu nabízí pokoje pro 2–4 osoby. Pro děti je zajištěn animační 

program, pedagogický dozor a služby zdravotníka. Informace o ceně a další 

podrobnosti u I. Hanušové.

PRO RODINNÉ PEČUJÍCÍ 
O ČLOVĚKA S DEMENCÍ
úterý 11. 6. od 17:00 hod., v sídle 

střediska Diakonie, nábř. Benešovo 1067, Dvůr Králové nad Labem

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 2 zkušené pracovnice střediska Diakonie Dvůr Králové nad 

Labem. 

Pokud chcete setkání navštívit, kontaktujte prosím sociální pracovnici stře-

diska Diakonie Mgr. Lenku Trochimovič, e-mail: trochimovic.dk@diakonie.cz,

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

Diakonie ČCE, středisko Dvůr Králové nad Labem

Setkání svépomocné skupiny

Královská věnná města
Jaroměř
SETKÁNÍ V TRÁVĚ, 8. 6., www. divadlojaromer.cz.

Trutnov
6. KRAKONOŠŮV CYKLOMARATON,15. 6.,

www. krakonosuvcyklomaraton.cz;

DRAČÍ LODĚ NA DOLCÍCH, 22. 6., www. camp-dolce.cz.

Hradec Králové
CYKLOMARATON, 2. 6., www.cyklomaraton.com;

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DIVADLO EVROPSKÝCH REGIONŮ A OPEN 

AIR PROGRAM, 21.–28. 6., www.divadloevropskychregionu.cz,

www.openairprogram.cz;

153. VÝROČÍ BITVY U HRADCE KRÁLOVÉ – KÖNIGGRÄTZ 1866, 

28.–29. 6., www.koniggratz1866.cz.

Nový Bydžov
NECKYÁDA 2019, 15. 6., www.novybydzov.cz;

ZAHRADNÍ SLAVNOST NA KOUPALIŠTI, 21. 6., www.klicperka.cz;

O POHÁR STAROSTY MĚSTA, 22. 6., www.novybydzov.cz;

NOVOBYDŽOVSKÝ ČTVEREC – MEMORIÁL ELIŠKY JUNKOVÉ, 22. 6., 

www.novobydzovskyctverec.cz.

Chrudim
68. LOUTKÁŘSKÁ CHRUDIM, 28. 6. – 4. 7., www.chbeseda.cz.

Více informací naleznete v kalendáriu na stránkách www.vennamesta.cz.
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Společný koncert žáků

135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH 
HASIČŮ VE VERDEKU
sobota 29. 6., hasičská zbrojnice SDH Verdek

Na začátku letošního roku uběhlo 135 let od založení spolku Dobrovolných 

hasičů ve Verdeku. V sobotu 29. června 2019 si toto výročí hasiči ve Verdeku 

připomenou společně se svými kolegy z  okolních sborů soutěží v  požár-

ním útoku, výstavou historické i soudobé protipožární techniky a prezen-

tací složek integrovaného záchranného systému. Návštěvníci uvidí závod 

družstev malých hasičů, vystoupení taneční skupiny Angeles Dance Group 

a  mažoretek. Akci podpořilo mimo jiné město Dvůr Králové nad Labem, 

Královéhradecký kraj, MAS Královédvorsko a řada dalších sponzorů. Přijďte 

do Verdeka ke splavu za lávku na oslavy 135. výročí přivítat začátek prázd-

nin s hasiči. 

SDH Verdek

Verdečtí hasiči zvou na oslavy

Slavnosti Baroko naokoZUŠ R. A. Dvorského
náměstí T. G. Masaryka 83, Dvůr Králové n. L.; 

www.zusdk.cz, 

ředitelka: Vladimíra Matušková, DiS.

e-mail: info@zusdk.cz, tel.: 603 186 263. 

zástupce ředitelky: Bc. Marek Iglo, tel.: 731 577 641

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

ABSOLVENTSKÉ KONCERTY
6. 6. od 18:00 hod., Špýchar městského muzea

Absolventský koncert žáků hry na dechové nástroje žesťové (hra na trubku, 

lesní roh, pozoun) ze třídy Nikoly Šimkové a Vladimíry Matuškové v  sále 

Špýcharu městského muzea. Na  koncertě spoluúčinkuje žesťový soubor 

PlechBand a školní orchestr.

11. 6. od 18:00 hod., sál školy

Absolventský koncert Terezy Dederové a Daniela Hojného (klarinety) v sále 

školy. Jako host spoluúčinkuje hudební uskupení Crazy Band.

13. 6. od 18:00 hod., Špýchar městského muzea

Absolventský koncert žáků hudebního oboru v sále Špýcharu městského 

muzea.

SLAVÍME: VERNISÁŽ VÝSTAVY 70. LET ZUŠ
18. 6. od 18:00 hod., sál školy a galerie O. Gutfreunda

Zahájení výstavy věnované výročí školy.  V  programu vystoupí společně 

všichni učitelé. Ve  školní galerii O. Gutfreunda budou k  vidění historické 

i současné fotografi e a dokumenty školy.

SPORTOVNÍ HRY
20. 6. od 8:00 hod., atletický stadion pod Hankovým domem

Na  vystoupení u  příležitosti sportovních her připravuje taneční obor 

ZUŠ choreografi i nejstarších mažoretek, které nejdříve povedou všechny 

účastníky na  slavnostní nástup a  poté předvedou mažoretkovou sestavu 

s názvem Shadows. Při instrumentálním hudebním doprovodu se můžete 

těšit na ladné pohyby s hůlkou a naše šikovné žákyně.

KONCERT PŘÍPRAVNÉ HUDEBNÍ VÝCHOVY
24. 6. od 16:00 hod., sál školy

V pondělí 24. června proběhne závěrečný koncert žáků z přípravné hudební 

výchovy. V  programu, který se ponese v  cirkusovém duchu, se představí 

nejmladší hudebníci naší školy. Všichni jste srdečně zváni!

DO KUKSU SE V PŮLCE ČERVNA VRÁTÍ BAROKNÍ REJ
sobota 15. 6., Kuks

Zavřete oči. Před-

stavte si, že je 

znovu rok 1724. 

A  zase je otevřete. 

No dobře, přímo 

v  roce 1724 jste se 

neocitli. Ale v  kuk-

ském údolí přesto 

alespoň na  jediný 

den ožije atmosféra 

začátku léta toho 

roku, kdy se sláva 

Kuksu šířila celou 

Evropou. Vrátí se 

artisti a  hudebníci, 

kejklíři, divadlo 

a loutky, řemeslníci 

i lazebnice. Potkáte 

průvody urozených pánů, komtes a dvorních dam. 

Do  Kuksu se po  roce opět vrací barokní slavnosti Baroko naoko. Letošní 

roč ník se uskuteč ní v sobotu 15. č ervna a opě t se ponese v duchu vzpo-

mínek na  dobu, kdy byl Kuks stř edem evropské zábavy. Zatímco minulý 

rok tisíce návštěvníků sledovaly zatčení hraběte Šporka a obsazení Kuksu 

císařskými vojáky, letošní 3. ročník bude jiný a výjimečný. Stane se oslavou 

někdejších lázní a  lázeňského veselí. Do Kuksu se vrátí barokní rej. Buďte 

u toho! 

Barokní slavnost poř ádá destinač ní společ nost Revitalizace Kuks, která je 

podepsána pod ceně nou rekonstrukcí a oživením podkrkonošské vesnič ky 

s  hospitálem. Výtě žek bude stejně  jako v  minulých ročnících věnován 

na připravovaný projekt obnovy Braunova Betléma nedaleko Kuksu. Akce 

se koná pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Jiřího Štěpána.

Filip Košťál, Revitalizace Kuks, o. p. s., www.zkuskuks.cz.

Přijďte fandit na fotbal
TJ Dvůr Králové nad Labem – divize C:

neděle 2. 6., 17:00 hod. FK Přepeře (domácí zápas)

neděle 9. 6., 17:00 hod. SK Benátky n. J. (venku)

TJ Dvůr Králové nad Labem B – I. B třída:

sobota 1. 6., 17:00 hod. TJ Sokol Nemyčeves (venku)

sobota 8. 6., 17:00 hod. TJ Sokol Staré Buky (domácí zápas)

sobota 15. 6., 17:00 hod. TJ Jiskra Kocbeře (v Poříčí u Trutnova)

Více informací na webu www.fotbal-dvur.cz.

10. ročník Hudebního léta Kuks
DAGMAR PECKOVÁ ZAHÁJÍ 10. ROČNÍK FESTIVALU 
HUDEBNÍ LÉTO KUKS
sobota 22. 6. od 18:00 hod., kostel Nejsvětější Trojice v Kuksu

Známá mezzosopranistka Dagmar Pecková zahájí v sobotu 22. června 2019 

jubilejní 10. ročník mezinárodního festivalu Hudební léto Kuks. Spolu s ní 

vystoupí na zahajovacím koncertě, který se koná v kostele Nejsvětější Tro-

jice v Kuksu od 18:00 hod., varhaník Pavel Svoboda. Stěžejní částí programu 

bude provedení Biblických písní Antonína Dvořáka. 

Vzhledem k  omezené kapacitě kostela doporučujeme zájemcům, aby si 

vstupenky rezervovali, což je možné prostřednictvím e-mailové adresy: 

rezervace@hudebniletokuks.cz.

Další koncerty festivalu se uskuteční 6. a 20. července a 3. a 17. srpna. Festi-

val pořádá Královédvorský chrámový sbor, z. s., spolu se správou hospitálu 

Kuks a  fi nančně jej podpořilo Ministerstvo kultury, Královéhradecký kraj 

a město Dvůr Králové nad Labem. Více informací naleznete na stránkách 

www.hudebniletokuks.cz.

MgA. Vít Havlíček, Ph.D.

NA DVŮRFESTU VYSTOUPÍ ŽÁCI DVORSKÝCH ŠKOL
čtvrtek 27. 6. od 8:30 a14:30 hod., nám. Václava Hanky

Základní umělecká škola R. A. Dvorského již tradičně odstartuje festival 

Královédvorské hudební léto, které pravidelně pořádá městské kulturní 

zařízení Hankův dům. Letos ve  čtvrtek 27. června bude novinkou to, že 

spolupráci na koncertě přislíbily i další školy v našem městě. V celodenním 

programu vystoupí zájmový kroužek Veselé zpívání z  MŠ Drtinova, Sbo-

ráček a  děti ze školní družiny ZŠ Schulzovy sady, ZŠ Strž se svým pěvec-

kým vystoupením, ZŠ 5. května s  tanečním vystoupením, Základní škola 

a Praktická škola s tanečním vystoupením, ZŠ Podharť s hudebně tanečním 

vystoupením, zapojí se i gymnázium a závěr bude patřit naší škole ZUŠ R. 

A. Dvorského. Vystoupí pěvecký sbor Carpe diem, soubor lidových písní 

a  tanců Zpěvanky, bubenický soubor a  hudební uskupení Crazy Band.  

Celou akci budou moderovat děti z DDM Jednička. Můžete se těšit i na spo-

lečné písně, které vám zazpívají všichni účinkující.

Mgr. Jana Machková
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Také v  letošním roce měl Sokol Dvůr Králové 

nad Labem svého zástupce na  mistrovství ČR 

v Team Gym, které se konalo 11. května v Olo-

mouci. Do soutěže nastoupilo družstvo v kate-

gorii Senior B ve  složení (na fotografi i zleva) 

V. Godárová, E. Špatenková, S. Sicilská, T. Hulí-

ková, J. Špatenková, H. Tlachačová, S. Erbenová, 

M. Fišerová a A. Šedivá. 

Přestože družstvo nastoupilo v  neúplném 

počtu, závodnice bojovaly o  co nejlepší výsle-

dek. Pódiová skladba se děvčatům povedla 

a  obdržely za  ni druhou nejvyšší známku. Bez 

větších zaváhání zvládly sokolky také tumbling 

i  malou trampolínku, a  tak právem vystoupaly 

na druhou nejvyšší příčku a staly se vicemistry-

němi ČR.

Všem závodnicím i  trenérkám velmi blahopře-

jeme a  děkujeme za  skvělou reprezentaci naší 

sokolské jednoty i  města. Městu Dvůr Králové 

nad Labem také děkujeme za  dlouhodobou 

podporu sokolského sportu.

Mgr. Pavlína Špatenková

TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Jak si vedou sokolové v soutěžích
S  příchodem jara byly zahájeny atletické sou-

těže, do kterých se zapojili také sokolové. Letos 

startují v krajských přeborech dvě dívčí a jedno 

chlapecké družstvo v  přípravce, dívčí a  chla-

pecké družstvo v mladším i starším žactvu a také 

družstvo dorostenců. 

Po  prvních kolech si nejlépe stojí družstva pří-

pravek, ale také ostatní závodníci podávají 

dobré výkony. B. Síbrová vybojovala titul krajské 

přebornice ve skoku vysokém a M. Pavlík přidal 

stříbrnou medaili ve stejné disciplíně. S. Rajsner 

ještě vybojoval stříbro ve vrhu koulí. 

Nejvýznamnější atletickou akcí byl tradiční 

závod Youth Athletics Sokol Grand Prix, který 

pořádá atletický oddíl Sokola Kolín. Tentokrát 

naše jednota vypravila skupinu 17 závodníků 

z  řad staršího žactva a dorostu. A naši zástupci 

získali sedm medailí. Hned čtyři bronzové nám 

přinesl skok vysoký, medaile vybojovali B. Síb-

rová, S. Erbenová, M. Pavlík a  T. Mencl, J. Grus 

přidal bronz za  skok daleký, M. Pavlík za  oštěp 

a  S. Rajsner stříbro za  vrh koulí. Také ostatní 

závodníci dosáhli celé řady krásných výkonů, ze 

kterých jsme měli radost.

Již tradičně jsme hojně obsadili župní přebor 

v  atletice, kde mezi 220 závodníky soutěžilo

62 královédvorských. Ti vybojovali tři zlaté, dvě 

stříbrné a šest bronzových medailí. Atletikou byla 

završena soutěž všestrannosti a  byli vyhlášeni 

závodníci, kteří budou reprezentovat župu Pod-

krkonošskou na republikovém fi nále. Ze Sokola 

Dvůr Králové nad Labem postoupili J. Dušek, 

M. Lukáš, J. Schreiber, J. Grus a O. Schreiber. Dou-

fejme, že jim nejdůležitější závod sezony vyjde.

Hned 21 sokolských závodníků nastoupilo 

v barvách svých škol do krajského kola Odznaku 

všestrannosti v  Hradci Králové. A  byli to právě 

oni, jimž se podařilo pro Dvůr Králové nad 

Labem vybojovat medailová umístění. A. Hola-

nová (Sokol) a J. Šturmová (ZŠ Schulzovy sady) 

se staly krajskými přebornicemi a  postoupily 

do republikového kola, 2. místa přidali T. Grusová 

(ZŠ Podharť), F. Šturm a  M. Lukáš (ZŠ Schul-

zovy sady) a  bronz M. Holan (Sokol), M. Palan 

(ZŠ Schulzovy sady) a M. Kubíček (ZŠ Podharť). 

Nyní čekají sokoly další atletické soutěže, 

republikové fi nále sokolské všestrannosti a něk-

teré také Olympiáda dětí a  mládeže, která se 

bude konat v  Liberci a  Jablonci nad Nisou. 

V  gymnastickém družstvu nastoupí Jakub 

Grus, v atletickém družstvu Barbora Síbrová, 

ve  družstvu skokanů na  trampolíně A. Svobo-

dová, L. Hermanová, K. Jonová, A, Puhlovská,

T. Kulveit, O. Schreiber a J. Kubíček a mezi plavci 

také J. Kortan. Všem olympionikům přejeme 

hodně úspěchů. 

Mgr. Pavlína Špatenková

TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Gymnastky Sokola vicemistryněmi ČR Medailové úspěchy 
královédvorských 
atletů

Ukončení sezony kuželkářského oddílu
V polovině dubna skončila posledními soutěž-

ními zápasy sezona 2018–19 našeho kuželkář-

ského oddílu. Soutěžní rok zakončil každoroční 

Podzvičinský turnaj dvojic, který byl letos naším 

svazem zařazen jako jeden z kvalifi kačních tur-

najů pro Mistrovství ČR dvojic. 

To znamenalo, že se turnaje zúčastní i hráči 

ligových celků. Dokonce jsme zde také přiví-

tali hráče z interligy a hráče hrající v zahraničí. 

A bylo se na co dívat. Pro nás to byla většinou 

výborná instruktáž této hry, kterou hráči pod-

pořili i výbornými výkony. Po opravách zázemí 

kuželny a kuželny samé nás pak velmi potěšilo 

kladné hodnocení těchto hráčů, jinak zvyklých 

hrát na minimálně čtyřdráhových kuželnách, 

hlavně pak na připravenost drah a hráčského 

materiálu. Je jen škoda, že proti minulým letům 

poklesl zájem z řad dvorské veřejnosti. 

Sezona sice skončila, ale kromě prázdnin je ne-

ustále možnost pronájmu kuželny, včetně akcí 

jako různé menší oslavy. 

Stanislav Dufek

kuželkářský oddíl TJ Dvůr Králové nad Labem

Královédvorští atleti zahájili hlavní sezonu účastí 

na 1. kole Krajského poháru družstev a  jednot-

livců staršího žactva 27. dubna 2019 v  Hradci 

Králové. Převážně se dařilo vrhačům, kde se 

přeborníky kraje stali Petra Sedláčková v  hodu 

kladivem výkonem 26,50 metru a  David Jarolí-

mek výkonem 23,53 metru. Bronzovou medaili 

ve  stejné disciplíně vybojovala také Anna 

Albrechtová za  výkon 24,31 metru. Petře Sed-

láčkové se dařilo i  ve  vrhu koulí, kde výkonem

9,75 metru obsadila 1. místo.

Mladší žactvo se účastnilo 1. kola stejné sou-

těže 2. května 2019 v  Trutnově. Přeborníkem 

kraje se ve  vrhu koulí stal David Jarolímek 

výkonem 10,47 metru. Stříbrnou medaili vybo-

jovala v  této disciplíně i  Zuzana Sedláčková 

výkonem 9,76 metru. Na  trati 1000 metrů se 

dařilo Františkovi Kuhnovi, který ji zaběhl v čase

3:13,70 min. a  stal se také přeborníkem kraje. 

Velmi dobrého výkonu dosáhl Antonín Malich, 

a to hned ve dvou disciplínách: v hodu oštěpem 

obsadil výkonem 28,42 metru 1. místo a v běhu 

na 60 metrů překážek časem 11,65 vteřiny obsadil 

2. příčku. Na  nepopulární 4. pozici skončila 

Floortje Chrisstoff els ve  skoku vysokém, když 

překonala laťku ve výšce 1,29 metru.

V kategorii mladšího žactva předvedl svoji vše-

strannost Antonín Malich na Královéhradeckých 

vícebojích, kde celkovým součtem bodů z pěti 

disciplín obsadil 4. místo.

Za zmínku stojí také výkony bývalé svěřenkyně 

Báry Malé, která nyní působí v  TJ Sokol Kolín. 

Na krajském přeboru jednotlivců, který se konal 

v Kladně, získala dvě bronzové medaile v hodu 

diskem za výkon 29,33 metru a v hodu kladivem 

výkonem 39,75 metru. Ve vrhu koulí byla výko-

nem 12,09 metru stříbrná.

Všem našim současným i  bývalým svěřencům 

blahopřejeme a  děkujeme za  výbornou repre-

zentaci oddílu.

Dagmar Sedláčková

oddíl atletiky TJ Dvůr Králové nad Labem
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