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Hankův dům
Předprodej vstupenek (kavárna Hankův dům)

e-mail: mannova@hankuv-dum.cz 

tel.: 499 318 355;  www.hankuv-dum.cz; www.facebook.com/hankuvdum

ZAHÁJENÍ KURZŮ TANCE
7. 9. od 14:00 a 17:00 hod., sál Hankova domu

Taneční kurzy pod vedením tanečních mistrů Kateřiny a Tomáše Chmelo-

vých. Hudební doprovod – kapela DéKá Band.

Výstava: ZVÍŘE NENÍ VĚC
19. 9. – 17. 10., 10:00–17:00 hod., Galerie Tengenenge, Safari Park

Výstava vybraných dětských prací XV. ročníku výtvarné soutěže. Slavnostní 

zahájení výstavy s  předáním cen se koná ve  středu 18. září v  16:00 hod. 

v Safari Parku – Galerie Tengenenge.

462. koncert KPH:
ADAMUSOVO TRIO
24. 9. od 19:00 hod., salonek Hankova domu, vstupné: 150 Kč

Jan Adamus – hoboj, anglický roh; Markéta Vokáčová – housle; Martin 

Levický – klavír.

STARÉ POVĚSTI ČESKÉ
25. 9. od 8:30 a 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 60 Kč

Představení divadelního souboru Erben Miletín pro II. stupeň základních 

škol.

Recitál: KAREL PLÍHAL
25. 9. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 290 Kč

Ojedinělý hudebník, textař a poeta. Jednočlennou kapelu Karla Plíhala 

posílí skvělý kytarista Petr Fiala.

SVATOVÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ
28. 9. od 11:00 hod., nám. T. G. Masaryka, dětská scéna v pasáži Dvoreček

Vystoupí: JG Dix, The Others, Wostruha, Ponožky pana Semtamťuka,

Láska (Václav Vaňura), Nadoraz, Sto zvířat.

Dětská scéna v pasáži Dvoreček: loutkové pohádky – Divadlo Dokola Tábor, 

Teátr Pavla Šmída, Loutkové divadlo Klíček.

Doprovodný program: divadlo eMILLIon – chůdaři, dobový kolotoč a střel-

nice, stánkový prodej, lunapark.

Hra v předplatném: SATURNIN 
30. 9. od 19:00 hod., sál Hankova domu

vstupné: 410 Kč, 390 Kč, 370 Kč, 195 Kč

Komedie Divadla Na Jezerce o sluhovi, který se stane pánem svého pána. 

Hrají: Michal Kern, Jan Konečný, Denisa Pfauserová, Jaroslava Kretschme-

rová/Jitka Sedláčková, Martin Sitta, Libor Hruška a další.

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

PŘIHLÁŠKY NA KURZ INTERNETU
1.–27. 9., kurzovné 200 Kč 

Kurz Internet pro začátečníky a  mírně pokročilé bude probíhat od  1. do

23. října 2019. 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 probíhá přímo proti platbě v hudebním oddě-

lení. Kurzovné činí 200 Kč. Uzávěrka přihlášek je 27. září 2019.

Výtvarná soutěž: MÍT SVÉ MÍSTO
1. 9. – 8. 11.

Výtvarná soutěž pro děti předškolního a  školního věku je vyhlášena 

v  rámci 6. ročníku charitativní akce Noc venku, která proběhne 21. listo-

padu 2019. Motto ročníku vyjadřuje jakousi hluboce zakořeněnou touhu 

každého člověka – mít své místo. Mít své místo v životě, mít své místo, kde 

by hlavu složil, mít své místo, na které se rád vrací, mít své místo, kde se cítí 

v bezpečí... Vybrané práce, odevzdané do dětského oddělení knihovny do

8. listopadu, budou vystaveny v den konání akce v předsálí Hankova domu.

LiStOVáNí: ČESKÝ RÁJ (JAROSLAV RUDIŠ)
3. 9. od 19:00 hod., sál Špýcharu městského muzea, vstupné: 120 Kč

Parta chlapů se pravidelně schází ve staré sauně za městem. Potí svoje těla 

i  duše. Nemají jména, jen staré indiánské přezdívky. Jejich sebestředný 

svět rámují tragikomické vzpomínky na  minulost i  nejistota z  vlastní 

budoucnosti. Novela o  současných mužích, jejichž touhy a  sny se sou-

středí na tajemný svět za vysokou zdí, který možná obývají ženy... Účinkují: 

Pavel Oubram, Tomáš Drápela, Alan Novotný (alt. Lukáš Hejlík). Předprodej 

v oddělení pro dospělé.

SLAVNOST KLÍČOVÁNÍ
16.–27. 9., rezervace na tel.: 499 318 321

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.: 499 318 321.

Pohádkoterapie: PUŠÍCI LETÍ DO ŠKOLY
20. 9. od 13:30 hod., sálek knihovny, vstupné: zdarma

Nejen školáci, ale i  pušíci nastupují v  září do  školy. Co je to za  stvoření 

a jak jim to ve škole půjde, se dozvíte při našem pravidelném odpoledním 

setkání s knihou v ruce. Program je určen pro děti od 7 let.

KRÁLOVÉDVORSKÉ KNIHOMRNĚ
24. 9., od 9:30 hod. pro děti do 2 let, od 10:30 hod. pro děti 3–6 let

Program pro rodiče s dětmi v rámci celorepublikového projektu S knížkou 

do života – Bookstart. Tentokrát se s Knihovníčkem podíváme, co se děje 

v trávě. Koná se v sálku knihovny. Vstup zdarma.

Koncert: IVO JAHELKA
1. 10. od 20:00 hod., přednáškový sál městského muzea

vstupné: 120 Kč, předprodej v knihovně v oddělení pro dospělé

Koncert populárního zpívajícího právníka s  ojedinělým smyslem pro 

humor. Koná se v městském muzeu, vstupné 120 Kč. Předprodej v oddělení 

pro dospělé.

DIVADLO SKLEP: MLÝNY
19. 9. od 19:30 hod., Štěrbova vila na přehradě Les Království

Divadlo Sklep s hrou Václava Havla Mlýny vystoupí na  letní scéně Štěr-

bovy vily na přehradě Les Království v  plném hereckém obsazení. Jedná 

se o  náhradní představení, které se koná ve čtvrtek 19. září 2019 od

19:30 hod. Více na: www.prehradaleskralovstvi.cz/kulturni-leto.

Štěrbova vila – Les Království
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Kino Svět www.kino-svet.cz, e-mail: kino.svet@tiscali.cz

tel.: 499 320 403 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, středa 9:00–12:00 hod.: 

Volná herna, vstupné 40 Kč; 

úterý, čtvrtek, pátek: zavřeno.

DEN SPOLKŮ A SPORTOVNÍCH 
ODDÍLŮ
pondělí 2. 9. od 12:00 hod., nám. T. G. Masaryka

Dne 2. září se MC Žirafa bude aktivně účastnit 

Dne spolků a sportovních oddílů. Prostory MC 

Žirafa budou proto v pondělí dopoledne zavřené.

VÝLET DO KRÁLOVEDVORSKÝCH 
LESŮ
středa 4. 9., sraz v 9:20 hod. u autobusové 

zastávky u nemocnice

Pojďte s námi na 3,5km výlet do přírody. Auto-

bus MHD k nemocnici odjíždí podle jízdního 

řádu IDOS. Trasa je vhodná pro kočárky i pro 

odrážedla (po zpevněných cestách). Každý si 

může vzít s sebou něco na opečení, u altánu je 

ohniště. Cestu zpět domů od nemocnice musí 

každý zvládnout sám, kolem 12:00 hod. MHD 

nejede. Případné dotazy na tel.: 773 292 033. Při 

nepříznivém počasí (dešti) se výlet nekoná.

LOGOHRÁTKY, středa 25. 9. od 9:30 hod.

Přijďte si s námi procvičit nejen jazýčky, ale

i tělíčko. Čekají vás říkadla s hrou na tělo, cvičení 

hrubé a jemné motoriky.

SBÍRKA HRAČEK PRO MC ŽIRAFA
Máte doma hračky, se kterými si již nikdo nehraje, 

a jsou osamocené? Máte možnost je věnovat 

našemu centru, kde udělají radost všem. V pří-

padě zájmu nás kontaktujte na tel.: 773 292 033 

nebo se za námi zastavte v Žirafce. Děkujeme.

1. 20:00 PŘES PRSTY, komedie/sportovní, ČR 101 min. 130 Kč

3. 19:00 DIEGO MARADONA, (12), dokument/sport., VB, tit., ART 130 min. 100 Kč

4.–5. 19:00 KRVAVÁ NEVĚSTA, (15), horor/thriller, USA, titulky 96 min. 120 Kč

7.–8. 16:30
ANGRY  BIRDS  VE FILMU 2 (v sobotu 3D)

animovaný, USA, dabing
97 min.

2D: 130 Kč

3D: 150 Kč

7.–8. 19:00 TO KAPITOLA 2, (15), horor/thriller, USA, titulky 168 min. 130 Kč

10. 19:00 BÍLÝ BÍLÝ DEN, (15), drama, Island, titulky, ART 109 min. 100 Kč

11.–13. 19:00 TENKRÁT V HOLLYWOODU, (15), drama, USA, titulky 159 min. 110 Kč

14–15. 16:30 TLAPKOVÁ PATROLA, animovaný, USA, dabing 66 min. 110 Kč

14–15. 19:00 PANSTVÍ DOWNTON, (12), drama, VB, titulky 117 min. 120 Kč

17. 19:00 PAVAROTTI, (12), dokument/životopisný, VB/USA, tit. ART 114 min. 100 Kč

18.–19. 17:30
SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA (ve středu 3D)

akční/fantasy, USA, dabing
142 min.

2D: 100 Kč

3D: 130 Kč

20.–22. 19:00 ROMÁN PRO POKROČILÉ, (12), komedie, ČR 95 min. 130 Kč

21.–22. 16:30 PSÍ KUSY, animovaný, Kanada, dabing 87 min. 120 Kč

24. 19:00 LETNÍ HOKEJ, komedie/dokument/sportovní, ČR, ART 75 min. 100 Kč

25.–26. 19:00 RAMBO: POSLEDNÍ KREV, (15), akční, USA, titulky 91 min. 120 Kč

27.,

29.
16:30 LVÍ KRÁL, animovaný/dobrodružný, USA, dabing 118 min. 100 Kč

27.,

29.
19:00 NÁRODNÍ TŘÍDA, (15), drama, ČR/SRN 91 min. 130 Kč

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

KONCERT S PREMIÉROU SKLADBY PROFESORA JIŘÍHO BEZDĚKA
sobota 14. 9. od 16:00 hod., kostel Církve československé husitské

V sobotu 14. září 2019 se za osobní účasti autora od 16:00 hod. koná tradiční, letos již 11. koncert 

s premiérou skladby „Soška Matky milostné“ od profesora pražské AMU Jiřího Bezděka. Tato kompo-

zice je napsaná pro smíšený sbor a varhany na text oslavující Madonu královédvorskou umístěnou 

v kostele sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem. Vedení římskokatolické farnosti bohužel ne-

umožnilo na kůru tohoto kostela konání tohoto koncertu, proto se koncert uskuteční v jiném prostoru 

– v kostele Církve československé husitské ve Dvoře Králové nad Labem.

Prof. MgA. Mgr. Jiří Bezděk, Ph.D., (* 1961) je uznávaný hudební skladatel, pedagog a hudební teoretik. 

Kompozici, která bude na  koncertě premiérována, věnoval Královédvorskému chrámovému sboru. 

Kromě zmíněné skladby zazní v podání tohoto sboru vedeném Vítem Havlíčkem také díla J. S. Bacha, 

W. A. Mozarta, J. J. Ryby, J. Rheinbergera a dalších autorů. Za varhany Husova sboru usedne vynikající 

český varhaník Drahoslav Gric.

Zářijové koncerty s  premiérou skladby významného soudobého skladatele mají ve  Dvoře Králové 

nad Labem svou tradici. Je velká škoda, že tato tradice je částečně narušena změnou místa. I  přes 

podporu a přímluvu starosty města Dvůr Králové nad Labem Jana Jarolíma i významných skladatelů

a pedagogů z řad profesorů Pražské konzervatoře, AMU v Praze nebo FF Univerzity Karlovy vedení řím-

skokatolické farnosti neumožnilo uskutečnění tohoto koncertu na kůru kostela sv. Jana Křtitele jako 

u předchozích deseti ročníků, a to z důvodu ukončení spolupráce farnosti s Královédvorským chrá-

movým sborem. Farností nabízená varianta uspořádání koncertu mimo kůr bez varhan je technicky 

neproveditelná (skladba je napsaná pro sbor a velké varhany s pedálem, které jsou pouze na kůru). 

Koncert podpořilo město Dvůr Králové nad Labem a koná se pod záštitou starosty Jana Jarolíma.

Daniel Václavík

Přednáška Doc. Filipa Čapka, Ph.D.:
NOVÉ POZNATKY O STARÝCH ČASECH – ARCHEOLOGIE V IZRAELI
neděle 15. 9. od 14:00 hod., evangelický kostel (vedle gymnázia)

Docent Čapek působí na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy a jako vědecký pracovník 

Centra biblických studií při Akademii věd ČR. Ve spolupráci s Institutem archeologie univerzity Tel Aviv 

se podílí na archeologickém výzkumu v Jeruzalémě, jeho okolí a ve významném starověkém městě 

Tel Azeka. Nové objevy z výzkumu na uvedených místech přinášejí možnost kritického zhodnocení 

dosavadních náhledů na rané dějiny Izraele, které známe především z biblických textů. Máme se roz-

hodně na co těšit.

Hana Pojezdná

Nenechte si ujít

NOVINKY V MC ŽIRAFA
V září začíná nový školní rok a s ním i další rok 

činnosti Mateřského centra Žirafa. Ti, kteří nás 

navštívili o  prázdninách, si mohli všimnout, že 

se změnilo vedení a že se snažíme o to, aby naše 

centrum bylo místem, kam se maminky, tatín-

kové či prarodiče a hlavně děti rádi vrací. 

Zprovoznili jsme Facebook www.facebook.com/

mc.zirafa.2016 s aktuálními informacemi o našem 

programu. Ty najdete i na webu mc-zirafa.cz. 

Během prázdnin jsme se zaměřili na akce a spo-

lečné výlety s dětmi. Navštívili jsme Safari Park, 

areál Vstupte bez klepání na  Hájemství, zajeli 

si na výlet do Bílé Třemešné. Kromě toho jsme 

uspořádali besedu s  Mgr.  Janou Bartoňovou 

o  správném vývoji dětí, den s  Kimberly Clark 

nebo jsme vyrazili s dětmi kreslit křídami. Poda-

řilo se nám také získat několik sponzorských 

darů, ať už papír od  společnosti Krpa, dět-

ské pleny od  fi rmy Kimberly Clark, a  dokonce 

i novou trampolínu na naše hřiště. 

I nadále bychom rádi pokračovali v pravidelném 

programu a ve výletech do okolí a rozvíjeli pro-

gram. Pro další činnost nám však chybí maminky, 

tatínkové či prarodiče, kteří by byli ochotni pomá-

hat s  provozem MC. Pokud byste měli zájem 

o  spolupráci, kontaktujte nás. Tel.: 773  292  033, 

e-mail: info@mc-zirafa.cz nebo v MC Žirafa.

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

www.zusdk.cz

e-mail: info@zusdk.cz

tel.: 499 321 035 a 603 186 263. 

Školní galerie Otto Gutfreunda otevřena ve všední dny 9:00–17:00 hod.

Výstava: „SLAVÍME“
do 30. 9., školní galerie Otto Gutfreunda

Výstava ve školní galerii věnovaná 70. výročí školy nabídne historické i sou-

časné fotografi e a dokumenty školy. Výstavu budete moci zhlédnout do 

konce září 2019. Galerie je otevřena ve všední dny od 9:00 do 17:00 hod.

CRAZY BAND SLAVÍ 10 LET
21. 9., 18:00 hod., sál školy

V sobotu 21. září se od 14:00 hod. v sále školy uskuteční setkání „crazyban-

ďáků“, na kterém zavzpomínáme při fotografi ích a zvukových nahrávkách, 

ale společně si i zahrajeme. Celá akce bude završena mimořádným společ-

ným koncertem pro veřejnost v sále školy od 18:00 hod., kde se seznámíte 

se všemi absolventy Crazy Bandu.

Připravujeme: POZVÁNKA PRO BÝVALÉ ZAMĚSTNANCE, 
ŽÁKY, ABSOLVENTY... ZUŠ
Při příležitosti významného jubilea 70 let od vzniku ZUŠ R. A. Dvorského vás 

zveme na společné setkání v sobotu 12. října 2019. Přijďte s námi zavzpo-

mínat. Harmonogram akce a bližší informace budou zveřejněny na strán-

kách školy www.zusdk.cz a v příštím čísle Novin královédvorské radnice.

Městské muzeum
Sladkovského 530, Dvůr Králové nad Labem;

www.muzeumdk.cz, e-mail: info@muzeumdk.cz 

tel.: 499 623 800, 499 318 325

Otevírací doba: 

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

LiStOVáNí: ČESKÝ RÁJ (JAROSLAV RUDIŠ)
3. 9. od 19:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, vstupné: 120 Kč

Parta chlapů se pravidelně schází ve staré sauně za městem. Potí svoje těla 

i  duše. Nemají jména, jen staré indiánské přezdívky. Jejich sebestředný 

svět rámují tragikomické vzpomínky na  minulost i  nejistota z  vlastní 

budoucnosti. Novela o současných mužích, jejichž touhy a sny se soustředí 

na tajemný svět za vysokou zdí, který možná obývají ženy... Účinkují: Pavel 

Oubram, Tomáš Drápela, Alan Novotný (alt. Lukáš Hejlík).

Předprodej v městské knihovně Slavoj v oddělení pro dospělé.

Výstava: VÝSTAVA HUB
6.–7. 9., 8:00–18:00 hod., výstavní sál na Staré radnici

Mykologický kroužek Trutnov, z. s., spolu s  Městským muzeem ve  Dvoře 

Králové nad Labem pořádají výstavu hub. Součástí výstavy bude odborný 

komentář k  vystaveným exponátům, mykologická poradna a  ochutnávka 

výrobků z léčivých hub a rostlin. Těšíme se na vaši návštěvu.

Přednáška Mgr. Petra Arijčuka: JAN VÁCLAV BERGL
12. 9. od 17:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, vstupné: 30 Kč

Stejnojmenná přednáška doprovázející výstavu uspořádanou městským 

muzeem představí nejen tu část Berglovy tvorby, která je prezentována pro-

bíhající výstavou a seznamuje návštěvníka s malířovou tvorbou v jeho rod-

ných východních Čechách, ale zprostředkuje také Berglovo působení v Dol-

ních Rakousích a ve Vídni. Tam se po úspěšném studiu na Akademii dokázal 

v  nemalé konkurenci záhy prosadit a  svou tvorbou oslovovat řady zákaz-

níků. K těm skutečně prominentním náležely císařský dvůr (nástěnné malby 

v Schönbrunnu, v Hofburgu) a četné kláštery v Podunají (např. Melk, Klein-

mariazell, Säusenstein, Wiener Neustadt). Na rozdíl od východních Čech se 

zde Bergl uplatnil – a proslavil – především svými nástěnnými výmalbami 

s exotickými scenériemi, v nichž diváka provází vzdálenými krajinami obyd-

lenými cizokrajnými národy a vzácnými zvířaty. Jako freskař a tvůrce nástěn-

ných maleb se opakovaně uplatnil také v Uhrách a na Moravě.

Výstava: VÝSTAVA ZÁLOŽEK A STUH
20. 9. – 20. 10., výstavní sál na Staré radnici, vstupné: 30 Kč, 15 Kč

út–pá 9:00-12:00, 13:00–16:00 hod.; so, ne 13:00–16:00 hod. 

Na výstavě se představí soubor tkaných záložek a stuh ze soukromé sbírky 

pana Herberta Köglera. Tato ojedinělá kolekce, zapsaná do  České knihy 

rekordů, obsahuje výhradně české stuhařské výrobky. Je dokladem a oce-

něním práce mnoha odborníků klasické člunkové stuhařské výroby.

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY JANA 
VÁCLAVA BERGLA
22. 9. od 13:00 hod., u Hoření brány, Husova ulice

V  letošním roce si připomínáme výročí 300 let od  narození královédvor-

ského barokního malíře Jana Václava Bergla, který svými obrazy vyzdobil 

místní kostely. Mnohem větší popularitu získal na  dvoře císařovny Marie 

Terezie, a to jako její dvorní malíř. Jeho malby můžeme nalézt jak v prosto-

rách Schönbrunnu, v soukromých komnatách panovnice, tak i v klášterech

v severním Rakousku. Součástí slavnostního odhalení bude i koncert v kos-

tele sv. Jana Křtitele a krátký doprovodný program.

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

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

noší je věnována manuální zručnosti, tvůrčímu umu i běžné práci lidských 

rukou. Výstava představuje ty nejlepší výrobky z  dílny tradičních řemesel, 

kterým se věnovali a  věnují lidé v  našem regionu. Návštěvníci se mohou 

seznámit s takovými řemesly jako například kovářství, zlatnictví, řezbářství, 

výroba šperků, keramika, kožedělné práce, textilní řemesla apod. Výstava se 

chce podílet na uchování, šíření a předávání zkušeností z postupně zapomí-

naných oborů této lidské činnosti dalším generacím.

Výstava: JAN VÁCLAV BERGL – Z MALÉHO MĚSTA AŽ 
NA CÍSAŘSKÝ DVŮR
do 29. 9., galerie ve Špýcharu, vstupné: 40 Kč, 20 Kč

K 300. výročí narození jednoho z nejvýznamnějších rodáků Dvora Králové 

nad Labem je v letních měsících možné v galerii městského muzea zhléd-

nout jedinečnou výstavu špičkového pozdně barokního malíře Jana Václava 

Bergla. Návštěvníci se, kromě trvale umístěné Křížové cesty, která původně 

zdobila zdejší kostel sv. Jana Křtitele, mohou potěšit i dalšími díly tohoto 

umělce, která vytvořil pro své rodné město a  nejen pro něj. K  porovnání 

je vystavena i  část nově zrestaurované Orlické Křížové cesty. Výstava tak 

znovu připomíná spojení špičkové barokní kompoziční síly s groteskními 

malířskými zkratkami, které jí však pranic neubírají na celkové důstojnosti.

EXPOZICE TEXTILNÍHO TISKU
od 1. 10., budova SŠIS, nábřeží Jiřího Wolkera 132

Otevřeno: út–pá 9:00–12:00/13:00–16:00 hod., so–ne 13:00–17:00 hod.

Dovolujeme si vás pozvat do nově otevřené expozice věnované textilnímu 

tisku. Část textilních sbírek, která byla donedávna umístěna v  České Ska-

lici, se vrací zpět do Dvora Králové nad Labem. Návštěvníci se budou moci 

seznámit s  unikátními tiskařskými stroji a  mnoha dalšími zajímavostmi 

z oblasti textilního tisku (článek k otevření najdete v NKR 8/2019, str. 3).

Báseň Jaroslava Kratěny

Vysoká obloha nad mou hlavou,

likviduje stopu po letadle,

sakury, bezy jeví se zvadle,

vlaštovky kličkují za potravou

Panuje žár jak někde v subtropech;

v oblíbených kraťasech a triku,

svižnou chůzí kráčím po chodníku

kol mělké řeky, ztichlé ve slapech

Že přišel červenec, je na mně znát;

opálený, bronzem v každé buňce

chválím léto, tím pádem i slunce,

každý den vítám jako slunovrat

Posuny času nemohou mne zmást,

ni klid pouště, ni pralesní vřískot;

v slunci mám tu jistotu všech jistot,

že každé ráno prostě vyjde zas

© Jaroslav Kratěna

Chvála slunce

Divadlo v Lázních Velichovky
Zveme do Lázní Velichovky, kde se v rámci akce Divadelní září & Dny otevře-

ných dveří uskuteční v Domě pod Kaštany tři divadelní představení.

Ve středu 11. září se od 19:00 hod. uskuteční představení Staré pověsti české 

v podání divadelního souboru Erben z Miletína, vstupné: 70 Kč. Na středu

19. září si od 19:00 hod. připravilo autorské divadlo Dedivadlo kus Maják 

aneb vítejte v kvasnicových lázních, vstupné 70 Kč. Trojici uzavře ve středu 

25. září od 19:00 hod. představení Don Quijote de la Ancha v podání diva-

dla Klauniky Brno. Vstupné: 150 Kč. Více na www.velichovky.cz.
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Přijďte fandit na fotbal
TJ Dvůr Králové nad Labem – divize C:

neděle 1. 9., 17:00 hod. FK Čáslav (venku)

neděle 8. 9., 17:00 hod. FK Velké Hamry (doma)

neděle 15. 9., 16:30 hod. FC Hlinsko (venku)

neděle 22. 9., 16:30 hod. TJ Sokol Libiš (domácí zápas)

neděle 29. 9., 16:00 hod. SK Benátky nad Jizerou (venku)

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

sobota 7. 9., 17:00 hod. TJ Sparta Úpice (venku)

sobota 14. 9., 17:00 hod. FC Vrchlabí B (domácí zápas)

sobota 21. 9., 16:30 hod. FK Dolní Kalná (venku)

neděle 29. 9., 10:15 hod. SK Miletín (domácí zápas)

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

Hokejová II. liga
HC Rodos – přípravné zápasy:

úterý 3. 9., 18:00 hod.  HC Stadion Vrchlabí (venku)

čtvrtek 5. 9., 18:00 hod.  HC Kolín (venku)

HC Rodos – II. liga:

středa 11. 9., 18:00 hod. HC Řisuty (domácí zápas)

sobota 14. 9., 17:00 hod. HC Děčín (venku)

středa 18. 9., 18:00 hod. HC Stadion Vrchlabí (domácí zápas)

sobota 21. 9., 17:00 hod. HC Draci Bílina (venku)

sobota 28. 9., 17:00 hod. BK Nová Paka (domácí zápas)

Časy utkání na hřištích soupeřů jsou orientační, sledujte www.hcrodos.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.

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

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

Přijďte podpořit již 12. ročník této humanitární akce! Běh naděje, inspiro-

vaný Během Terryho Foxe, je pořádán v České republice od roku 2008. Běh 

je dobrovolnou humanitární akcí spojenou s veřejnou sbírkou. Jeho úče-

lem je absolvovat 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. Zúčastnit se může 

každý – od nejmenších dětí až po seniory. Trať můžete absolvovat jakým-

koli způsobem – chůzí, během, na  kole, na  invalidním vozíku, na  koleč-

kových bruslích, s  kočárkem, se psem. Trasa povede pěkným prostředím 

parku Schulzovy sady. Prezence před budovou B ZŠ Schulzovy sady. Bližší 

informace u Ivety Hanušové. Těšíme se na vaši účast!

TIFFANY – SKLENĚNÉ VITRÁŽE
5. 10., 14:00–16:30 hod, DDM Jednička, cena: 120 Kč

Přijďte si k nám zpříjemnit sobotní odpoledne. Vyzkoušíte si a naučíte se 

tvořit skleněné vitráže technikou Tiff any. Tento kurz bude vedený zku-

šenou lektorkou a  tajemstvím techniky Tiff any vás provede krok za  kro-

kem. Vyzkoušíte si řezání, broušení, olepování a  cínování skla. Bližší 

informace a  rezervace míst u  Aleny Huškové, tel.: 735  752  836, e-mail:

alena.huskova@ddmdvurkralove.cz.

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN:
12. 10.: Rodinné výpravy; Zvičina – Drakiáda;

26. 10.: Všehotrh.

PODZIMNÍ PRÁZDNINY:
29.–30. 10.: Ať žijí duchové;

29. 10.:  Rodinné výpravy;

30. 10.: Prázdninový bowling.

Královská věnná města
Jaroměř
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ, 7.–8. 9., www.jaromer-josefov.cz;

SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ 2019, 27.–29. 9., www.jaromer-josefov.cz.

Trutnov
SOCHY V TRUTNOVĚ, do října 2019, www.galerietu.cz;

TRUTNOVSKÝ JARMARK, 1. 9., www.uff o.cz;

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ, 7.–8. 9., www.uff o.cz;

TRUTNOVSKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI, 6.–7. 9., www.bojistetrutnov.cz;

SUNDÁVÁNÍ DRAKA, 28. 9., www.trutnovmestodraka.cz.

Hradec Králové
SLAVNOSTI KRÁLOVNY ELIŠKY, 6.–7. 9., www.slavnostikralovnyelisky.cz;

GOČÁROVY SCHODY 2019, 28. 9., www.novacup.cz.

Nový Bydžov
NOVOBYDŽOVSKÝ TRPASLÍK – tenisový turnaj celebrit, 1. 9.,

www.novobydzovskytrpaslik.cz;

STRAŠIDELNÝ PARK – sportovně-zábavné odpoledne pro děti – 3. ročník, 

6. 9., www.novybydzov.cz;

FIŠERŮV BYDŽOV 2019 – 23. ročník festivalu dechových orchestrů, 

6.–7. 9., www.novybydzov.cz;

FOOD FESTIVAL – 3. ročník, 8. 9., www.novybydzov.cz;

SLAVNOSTI VÍNA, 28. 9., www.jiraskovodivadlo.cz.

Vysoké Mýto
MĚSTSKÉ SLAVNOSTI, GYMJAM, MĚSTSKÝ KUJEBÁCKÝ JARMARK, DNY 

EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ, 6.–8. 9., www.vysoke-myto.cz.

Více informací naleznete v kalendáriu na stránkách www.vennamesta.cz.

Nenechte si ujít
TJ SOKOL LIPNICE A DEN SPOLKŮ NA NÁMĚSTÍ
2. 9. od 12:00 hod., nám. T. G. Masaryka

V pondělí 2. září 2019 odpoledne proběhne na náměstí T. G. Masaryka akce 

Den spolků. Tělovýchovná jednota Lipnice při této akci obyvatelům i náv-

štěvníkům města nabídne poznávací hru. Zúčastnit se mohou jednotlivci, 

dvojice i skupiny do 6 lidí jakéhokoliv věku. Vyhodnocení hry bude v příš-

tím čísle Novin královédvorské radnice. 

Blanka Porcalová, cvičitelka žactva TJ Sokol Lipnice
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