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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

Pozvánka na novou divadelní sezonu
Vážení a  milí diváci a  příznivci divadla, přestože současná situace není 

konání kulturních akcí nakloněna, chci vás ujistit, že o  žádné divadelní 

představení aktuální sezony nepřijdete, všechny zbývající kusy uvedeme 

v náhradních termínech do konce letošního roku. A zároveň vám chci před-

stavit novou divadelní sezonu 2020–2021, do které jsme vybrali překrásné 

tituly současné divadelní české scény, a  věříme, že vás zaujmou, potěší 

a pobaví. Vstupné lze koupit jednotlivě, ale divadelní abonentka vám zajistí 

stálé místo v hledišti po celou sezonu a výraznou slevu ve srovnání s běž-

nou cenou vstupenky. Je přenosná, můžete ji darovat či půjčit. Zakoupením 

předplatného se stáváte jedním z  těch, bez nichž žádné divadlo nemůže 

existovat – jeho pravidelným divákem a návštěvníkem. 

Stávající předplatitelé si mohou rezervovat místa do 31. července 2020 

na  adrese mannova@hankuv-dum.cz, na  tel.: 499  318  355 nebo osobně 

v předprodeji vstupenek v divadelní kavárně. Po tomto termínu budou zbý-

vající místa dána do  volného prodeje. Cena předplatného zůstává stejná 

jako vloni, 2.700 až 2.900 Kč podle umístění v sále.

Přejeme vám pohodové slunečné dny a těšíme se s vámi na viděnou v Han-

kově domě!                      Mgr. Jana Kubcová, MBA, ředitelka Hankova domu

Divadelní sezona 2020/2021:
Divadelní spolek J. K. Tyl Lomnice nad Popelkou

Zdeněk Podskalský, Karel Svoboda, Ladislav Štaidl, NOC NA KARLŠTEJNĚ

StageArtCZ Brno

Anthony Horowitz, MINDGAME – LÍBEZNÉ VYHLÍDKY

Geisslers Hofcomoedianten Praha

Vratislav Levínský z Olešnice, Geisslers, TŘI ŽENY A ZAMILOVANÝ LOVEC

Divadlo Palace Praha

Ken Ludwig, BE MY BABY – BUĎ MOJE BEJBY

Agentura Harlekýn Praha

Ernest Thompson, NA ZLATÉM JEZEŘE

Městské divadlo Mladá Boleslav

Brad Fraser, TEĎ MĚ ZABIJ

Divadlo Verze Praha

Erik Assous, ŠŤASTNÝ VYVOLENÝ

Horácké divadlo Jihlava

J. W. Goethe, Jakub Čermák, Josef Doležal, UTRPENÍ MLADÉHO WERTHERA

Pantheon Production Praha

Gerárd Lauzier, NALEVO OD VÝTAHU

Komorní Kalich (Divadlo V Rytířské) Praha

Michaela Doleželová, Roman Vencl, ANI ZA MILION!

Změna titulů a  termínů je vyhrazena, podrobnosti najdete na

www.hankuv-dum.cz.

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:

úterý–pátek: 9:00–12:00 hod., 13:00–16:00 hod.

sobota–neděle: 13:00–17:00 hod.

EXPOZICE TEXTILNÍHO TISKU
otevřeno od poloviny června, budova SŠIS na nábřeží Jiřího Wolkera 132

otevírací doba: úterý–pátek: 9:00–12:00 hod., 13:00–16:00 hod.

sobota, neděle: 13:00–17:00 hod., vstupné: 50 Kč, 25 Kč

Dovolujeme si vás pozvat do expozice věnované textilnímu tisku. Část tex-

tilních sbírek, která byla donedávna umístěna v České Skalici, se vloni vrátila 

zpět do  Dvora Králové nad Labem. A  tak se návštěvníci mohou seznámit 

s unikátními textilními stroji, s umem a nápaditostí textilních návrhářů, tis-

kařů a dalších profesí, jejichž výrobky nás denně obklopují.

Výstava: ANSAMBLE ARTISTI ASOCIALI
5.–21. 6., výstavní sál ve Staré radnici, vstupné: 30 Kč, 15 Kč

otevírací doba: úterý–pátek: 9:00–12:00 hod., 13:00–16:00 hod.

Po krátké odmlce vystavuje skupina nezávislých umělců Colportante Artisti 

Asociali v prostorách muzea města Dvora Králové nad Labem. Ke zhlédnutí 

budou sochy, komponované objekty, fotografi e, koncepty, performence, 

digi a video arty a v neposlední řadě obrazy, a to vše z čerstvé produkce, 

přátelé. Spojovacím tmelem mezi lidmi nejen v CAA není nějaký konkrétní 

styl či dogmatismus manifestu, ale neutuchající všelidská potřeba tvořit 

a vyhýbat se konvencím.

Výstava: TVOŘÍŠ, TVOŘÍM, TVOŘÍME
19. 6. – 30. 8., výstavní sál Špýcharu, vstupné: 40 Kč, 20 Kč

Letní výstava ve Špýcharu Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem 

s názvem Tvořím, tvoříš, tvoříme je zaměřena na ukázku lidské dovednosti 

v podobě ručních prací v královédvorském regionu. Tvůrci ručních výrobků 

mají svá stálá zaměstnání a tvořivosti se věnují v rámci svého volného času. 

Návštěvníci se budou moci seznámit s  výrobky z  pryskyřice, dřeva, mědi, 

látky nebo keramické hlíny, které potěší oko a pohladí po duši. Pokud nám 

současná situace dovolí, bude výstava doplněna o workshopy s výrobci.

LiStOVáNí.cz: ŠPEKY (Rob Grant)
24. 6. od 18:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, vstupné: 120 Kč

Humorný příběh autora Červeného trpaslíka vypráví o tom, jak těžký život 

mají tlusťoši. A někdy i  ti ostatní. Hrdiny jsou kuchař, který se už na sebe 

nemůže podívat, protože je nesmírně otylý, a anorektička, která se na sebe 

nemůže podívat, protože si připadá odporně tlustá.

Není to příběh o tlustých lidech, je to pojednání o tom, jak moc je tohle téma 

ožehavé pro celou společnost. A  pochopíte, že s  sebou přináší i  spoustu 

grantovského tučného humoru, budete se možná i popadat za břicho. Už 

také proto, že „existují tři druhy lží: lži, hnusné lži a statistiky!“

Účinkují: Pavel Oubram a  Věra Hollá (s  alternací). Předprodej vstupenek 

v městské knihovně Slavoj v oddělení pro dospělé.

468. koncert KPH: SLAVIC TRIO 
9. 6. od 19:00 hod., salonek Hankova domu, vstupné: 130 Kč

Soubor tvoří mladí umělci Barbora Trnčíková – hoboj, Anna Syslová – kla-

rinet a Petr Sedlák – fagot. Během večera zazní skladby L. van Beethovena, 

A. Tansmana, B. Martinů a R. Marose.
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Kino Svět www.kino-svet.cz, e-mail: kino.svet@tiscali.cz

tel.: kancelář 499 318 351, pokladna 499 318 357 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 a pátek 9:00–12:00 hod.:

volná herna, vstupné: 40 Kč.

Mateřské centrum Žirafa se opět těší na všechny 

děti, jejich rodiče a přátele, kteří s námi budou 

trávit volný čas. V měsíci červnu plánujeme 

být více na naší zahrádce, kde je pískoviště

s hračkami, trampolína, skluzavka a pružinová 

houpadla. Při nepříznivém počasí bude k dis-

pozici i herna. Při návštěvě budou dodržovány 

všechny hygienické požadavky, které jsou dány 

hygienickou stanicí. Na všechny se těší kolektiv 

maminek MC.

Program na měsíc červen:
KADEŘNICE PRO DĚTI
A VOLNÁ HERNA
pondělí 1. 6., od 9:30 hod., vstupné: 40 Kč

V pondělí od 9:30 hod. přijde do mateřského 

centra Žirafa kadeřnice Kristýna Fléglová. Pokud 

máte zájem nechat své děti nebo i sebe ostříhat, 

můžete se objednat na tel.: 736 419 754.

VÝLET NA HÁJEMSTVÍ
pátek 5. 6., doprava vlastní či pro zájemce 

autobusem, odjezd v 8:37 hod. od pošty

Pojďte s námi na výlet do krásného areálu na 

Hájemství (areál ve správě Lesů ČR s herními 

prvky, pískovištěm a krytým ohništěm). Děti si 

zaskotačí v krásné přírodě. Doprava vlastní. Kdo 

má zájem jet autobusem, odjezd ze zastávky 

u pošty v 8:37 hod. Odjezd autobusu zpět

z Hájemství ve 12:11 hod. Případné dotazy na 

tel.: 773 292 033. Při nepříznivém počasí (dešti) 

se výlet nekoná.

CYKLOVÝLET DO BYLINKOVÉ 
ZAHRADY V ŽIRČI
čtvrtek 11. 6., sraz v 10:00 hod. u autobusové 

zastávky 5. května

Pojeďte s Evčou na cyklovýlet do Žirče. Sraz

v 10:00 hod. na autobusové zastávce 5. května. 

Případné dotazy na tel.: 773 292 033. Při nepříz-

nivém počasí (dešti) se výlet nekoná.

VÝLET DO KRÁLOVÉDVORSKÝCH 
LESŮ
pátek 26. 6., sraz v 9:20 hod. u nemocnice

Pojďte s námi na 3,5km dlouhý výlet do pří-

rody. Sraz v 9:20 hod. na autobusové zastávce 

u nemocnice. Odjezdy autobusu MHD 

k nemocnici viz jízdní řád IDOS, který najdete na 

webu www.idos.idnes.cz/dvurkralove/spojeni/. 

Trasa je vhodná pro kočárky i pro odrážedla 

(po zpevněných cestách). Cestu zpět domů od 

nemocnice musí každý zvládnout sám, kolem

12. hodiny MHD nejezdí. Případné dotazy na

tel.: 773 292 033. Při nepříznivém počasí (dešti) 

se výlet nekoná.

Aktuální informace o dění v MC Žirafa najdete 

na našich stránkách www.mc-zirafa.cz

nebo také na našem facebookovém profi lu 

www.facebook.com/mc.zirafa.2016.

Mgr. Dana Nosková

MC Žirafa

2. 19:00 AFRIKOU NA PIONÝRU, (12), dokument, SK, slovensky, ART 104 min. 100 Kč

3.–4. 19:00 PROBLÉMISSKY, (12) komedie/drama, VB/Fr., titulky 106 min. 120 Kč

6. 16:30 VELKÉ PŘÁNÍ, animovaný, Mexiko, dabing 90 min. 100 Kč

7. 19:00 LOV, (15), thriller, USA, titulky 90 min. 120 Kč

9. 19:00 KANÁŘI, (12), thriller/krimi, Rumunsko/Fr./SRN, titulky, ART 97 min. 100 Kč

10.–11. 19:00 #JSEMTADY, komedie, Francie/Belgie, titulky 98 min. 120 Kč

13.–14. 19:00 BOURÁK, (12), komedie, ČR 110 min. 130 Kč

16. 19:00 NEJVYŠŠÍ POCTA, (12), drama/válečný, USA, titulky, ART 116 min. 100 Kč

17. 14:00
Promítání nejen pro seniory:

PŘES PRSTY, (12), komedie/sportovní, ČR
101 min. 60 Kč

18.–19. 17:30 LASSIE SE VRACÍ, rodinný/dobrodužný, SRN, dabing 100 min. 120 Kč

20. 16:30
LEDOVÁ SEZÓNA: ZTRACENÝ POKLAD

animovaný, USA, dabing
111 min. 120 Kč

21. 19:00 PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST, (15), komedie, ČR/SR 107 min. 100 Kč

23. 19:00 RAOUL TABURIN, komedie, Francie, titulky, ART 90 min. 100 Kč

24.–25. 19:00 JUDY, (12), životopisný/drama, VB, titulky 118 min. 100 Kč

26.–28. 19:00
3BOBULE, komedie, ČR, (uskuteční se v závislosti na

rozhodnutí autorů a aktuálních opatřeních, více na webu)
103 min. 130 Kč

30. 19:00 AFRIKOU NA PIONÝRU, (12), dokument, SK, slovensky, ART 104 min. 100 Kč

Více informací o programu Kina Svět na červen 2020 najdete na webu www.kino-svet.cz.

Navštivte kostely ve Dvoře Králové nad Labem
Večerní atmosféru otevřených kostelů můžete tento rok prožít 

v náhradním termínu 12. června 2020 i ve Dvoře Králové nad Labem.

Kostel Českobratrské církve evangelické na náměstí Odboje bude 

otevřen od 18. do 21. hodiny. Návštěvníci mohou kromě interiéru kostela zhlédnout výstavu připra-

venou k 100. výročí vzniku této církve. Od 20:00 hod. bude na programu čtení několika oddílů z Bible 

a zpěv známých písní z evangelického zpěvníku. 

Církev československá husitská vás přivítá v 16:00 hod. otevřením prostor kostela a následným 

koncertem na varhany a lesní roh. V 18:00 hod. vystoupí pěvecké sdružení CANTUS z Jaroměře. Další 

hudební program s  Královédvorským chrámovým sborem pro vás bude k dispozici od 21:00 hod.

V kostele sv. Jana Křtitele začne program rozezněním zvonů před 18. hodinou a pokračovat bude 

bohoslužbou na zahájení večera. Dále se můžete těšit na hudební program, prohlídku varhan s varha-

níkem, výstavu liturgických oděvů s komentářem a prohlídku věže. Podrobnosti programu Noci kos-

telů naleznete na plakátu, ve vývěskách a na webu www.farnost-dvur-kralove.cz. Všechny návštěvníky 

prosíme o dodržování hygienických pravidel ustanovených vládou ČR.

Za fi nanční podporu děkujeme městu Dvůr Králové nad Labem. Na společně prožitý večer se již velmi 

těšíme.

Markéta Hamanová, Římskokatolická farnost

Koncert Královédvorského chrámového sboru na Noci kostelů
Omezení v souvislosti s koronavirem se dotýká řady kulturních akcí. Královédvorský chrámový sbor 

musel během jara zrušit několik koncertů, mj. na Evropském festivalu duchovní hudby Šumava–Baye-

rischer Wald, na němž měl vystoupit v květnu v Bavorsku. 

Tradiční Noc kostelů je však zachovaná v  královédvorském kostele Církve československé husitské, 

kde můžete tento sbor slyšet v pátek 12. června od 21:00 hod. Kromě sboru vystoupí i vybraní čle-

nové Královédvorského chrámového orchestru. 

Sbor v tomto měsíci nebude zahálet a kromě Noci kostelů doprovodí v neděli 7. června poutní mši 

v kostele Nejsvětější Trojice v Hostinném nebo slavnost Posvěcení obecního zvonu sv. Víta v Borovnici, 

která se koná v tamějším kostele v sobotu 20. června v 10:30 hod. Na všechny akce srdečně zveme.

MgA. Vít Havlíček, Ph.D., Královédvorský chrámový sbor

Noc kostelů 2020
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Top Ten Rock
Palackého 89, Dvůr Králové nad Labem;

web: hudebni-klub-top-ten-rock.webnode.cz

www.facebook.com/Hudební-klub-Top-Ten-Rock 

tel.: 603 821 217

HUDEBNÍ KLUB OPĚT OTEVŘEN OD 27. KVĚTNA
otevřeno středa–sobota, od 17:30 do 23:00 hod. 

Z důvodu nařízení vlády můžeme hrát pouze reprodukovanou hudbu. 

Žánr pečlivě vybíráme. Připravili jsme večery tematické i na přání. Posedět 

můžete také venku. Děkujeme za vaši podporu, které si moc vážíme.

váš tým Hudebního klubu

Královská věnná města
Trutnov
5. ROČNÍK OLFINCAR TRUTNOVSKÝ PŮLMARATON,

28. 6., 10:00–16:00 hod., www.trutnovskypulmaraton.cz;

DOLCE FEST, 27. 6., Hudební festival, www.camp-dolce.cz;

HRADY, ZÁMKY, CHALUPY TRUTNOVSKA, do 31. 12. 2020,

Historické expozice Muzea Podkrkonoší, www.muzeumtrutnov.cz.

Hradec Králové
UPROSTŘED KORUNY ČESKÉ – Gotické a raně renesanční umění 

východních Čech 1250–1550, výstava v Muzeu východních Čech v HK, 

www.muzeumhk.cz.

Nový Bydžov
NECKYÁDA 2020, 20. 6. OD 10:01 HOD., na břehu řeky Cidliny,

www.novybydzov.cz.

Vysoké Mýto
ZA TATROVKAMI DO MUZEA KAROSÁŘSTVÍ A 3D BAŤOVA POJÍZDNÁ 

KANCELÁŘ, 11. 5. – 31. 12., výstava v expozici muzea českého karo-

sářství s 3D viruální realitou, www.muzeumkarosarstvi.cz.

Polička
IMAGINÁRIUM V POLIČCE ANEB ŽIVÁ VÝSTAVA DIVADLA BRATŘÍ 

FORMANŮ A JEJICH PŘÁTEL, do 18. 10.,

Výstava v Centru Bohuslava Martinů Polička, www.cbmpolicka.cz;

HRAVÝ SVĚT VLASTY ŠVEJDOVÉ, do 30. 8.,

výstava v Centru Bohuslava Martinů Polička, www.cbmpolicka.cz.

Mělník
DOLE V DOLE… A NEJEN V TOM KOKOŘÍNSKÉM!, 12. 5. – 21. 6.,

výstava v Regionálním muzeu Mělník, www.muzeum-melnik.cz.

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

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

LiStOVáNí.cz: ŠPEKY (Rob Grant)
24. 6. od 18:00 hod., sál Špýcharu městského muzea, vstupné: 120 Kč

Humorný příběh autora Červeného trpaslíka vypráví o tom, jak těžký život 

mají tlusťoši. A někdy i  ti ostatní. Hrdiny jsou kuchař, který se už na sebe 

nemůže podívat, protože je nesmírně otylý, a anorektička, která se na sebe 

nemůže podívat, protože si připadá odporně tlustá.

Není to příběh o  tlustých lidech, je to pojednání o  tom, jak moc je tohle 

téma ožehavé pro celou společnost. A  pochopíte, že s  sebou přináší 

i  spoustu grantovského tučného humoru, budete se možná i  popadat 

za břicho. Už také proto, že „existují tři druhy lží: lži, hnusné lži a statistiky!“

Účinkují: Pavel Oubram a Věra Hollá (s alternací). Koná se v přednáškovém 

sálu Špýcharu městského muzea. Předprodej v oddělení pro dospělé. 

Komorní fi lharmonie Pardubice zahájí ve Dvoře Králové 
nad Labem festival Hudební léto Kuks 2020
Úvodní takty „Osudové“ symfonie Ludwiga van Beethovena zná téměř  

každý. A právě tato hudba zazní na zahajovacím koncertě 11. roč-

níku mezinárodního festivalu Hudební léto Kuks, který se uskuteční

v sobotu 20. června 2020 v 18:00 hod. v kostele Církve českosloven-

ské husitské ve Dvoře Králové nad Labem. Komorní fi lharmonie Pardu-

bice s dirigentem Stanislavem Vavřínkem na tomto koncertu zahraje 

symfonie dvou skladatelů, u nichž si letos shodně připomínáme výročí 

250 let od narození – vedle Ludwiga van Beethovena půjde o pražského 

rodáka a pozdějšího profesora Pařížské konzervatoře Antonína Rejchu.

Festival pořádá Královédvorský chrámový sbor, z. s., spolu se správou hos-

pitálu Kuks a fi nančně jej podpořilo Ministerstvo kultury, Státní fond kul-

tury, Královéhradecký kraj a město Dvůr Králové nad Labem. Rezervace 

vstupenek je možná prostřednictvím e-mailu rezervace@hudebniletokuks.cz. 

Další koncerty festivalu se uskuteční tradičně v kostele Nejsvětější Trojice 

v Kuksu, a to 4. a 18. července a 1. a 15. srpna 2020. Věříme, že současná 

situace umožní plnohodnotný průběh festivalu. Případné změny budou 

stejně jako ostatní informace o festivalu uveřejněny na webu festivalu

www.hudebniletokuks.cz.                       MgA. Vít Havlíček, Ph.D.

Hudební léto Kuks 2020

STEZKA 
Jen čas nakonec vždycky strhne

všem zakuklencům škrabošku,

za kterou skrývala se zrada;

člun přátelství na útes vrhne

a člověk ztratí kámošku,

v horším případě kamaráda

Ať k tomu dojde v lednu, v máji,

na tom pramálo záleží,

nemá cenu slepovat střepy;

když už je jednou všechno v háji,

je lépe být bez otěží

než zůstat v nich, a k tomu slepý

Chvíli to bolí, však celý muž,

k obrazu svému se zvedne,

neutopí se v moři stesku;

vyrve si ze srdce zrady nůž

a  vprostřed noci, či ve dne, 

zas vykročí na svoji stezku

© Jaroslav Kratěna 

Báseň Jaroslava Kratěny

Štěrbova vila – Kulturní léto
Štěrbova vila na přehradě Les Království, Bílá Třemešná 260;

web: https://prehrada-les-kralovstvi.cz/sterbova-vila

www.facebook.com/sterbovavila 

Pokud se naplní pravidla daná vládou ČR, tak se od 25. května 2020 budou 

moci na hromadných akcích ve venkovních i vnitřních prostorech setkávat 

lidé v  počtu do  300 osob. A pokud bude epidemiologická situace i dále 

příznivá, dojde k  navýšení tohoto limitu – od  8. června by to mělo být 

500 osob a od 22. června až 1 000 osob. Vstupenky na programy Kulturního 

léta na přehradě 2020 jsou k dispozici online na smsticket.cz, v obvyklých 

předprodejích a  samozřejmě i  na  místě v  den kulturní akce. Změna pro-

gramu na základě vývoje epidemiologické situace vyhrazena.

LENKA NOVÁ & PETR MALÁSEK
Původní termín 5. června: přeloženo, nový termín bude oznámen.

Vstupenky zůstávají v platnosti.

HONZA NEDVĚD & BRONTOSAUŘI BAND
Původní termín 20. června: přeloženo na pátek 21. srpna od 19:30 hod.

SIMONA STAŠOVÁ & PETR NÁROŽNÝ „POSLEDNÍ ZE 
ŽHAVÝCH MILENCŮ“
21. června od 20:00 hod. – potvrzeno, termín se nemění (upozorňujeme, 

že k dispozici je omezený počet vstupenek).

LUCIE BÍLÁ & ARAKAIN
26. června od 19:30 hod. – potvrzeno, termín se nemění (vstupenky již 

k dostání pouze na místě v den konání akce).

JIŘÍ SCHMITZER & KAPELA NEŘEŽ
3. července od 19:30 hod. – potvrzeno, termín se nemění

Koncert v původním složení kapely Nerez Zuzany Navarové.

Červencový a srpnový program hudebního léta na Štěrbově vile bude k dis-

pozici v prázdninovém čísle Novin královédvorské radnice.
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Přijďte fandit na fotbal
Královéhradecký krajský fotbalový svaz na konci jara pořádá 

AGRO CS Pohár mužů a ve skupině TOP sehrají čtyři zápasy 

také fotbalisté Dvora Králové nad Labem. Na domácím stadi-

onu pod Hankovým domem jim budou soupeři fotbalisté FC Hradec Krá-

lové B a FK Náchod. Na hřištích soupeřů se Dvoráci představí v Trutnově 

a Chlumci nad Cidlinou.

V zápasové permanenci budou vedle královédvorských mužstev také 

okolní oddíly. Okresní fotbalový svaz Trutnov bude na konci jara pořádat 

Červnový pohár OFS, jehož se zúčastní mimo jiné i TJ Jiskra Kocbeře, Sokol 

Vítězná, FK Mostek, FC Libotov a TJ Jiskra Kuks. Všechny tyto celky pořadatel 

„nalosoval“ do jedné skupiny a od 30. května do 28. června se týmy mužů 

budou potkávat systémem každý s každým. Zápasový los nabízí stránky 

www.ofstrutnov.com.

Termíny dvorských utkání:

TJ Dvůr Králové n. L. – A tým, AGRO CS Pohár mužů, skupina TOP

pátek 29. 5., 17:30: Dvůr Králové nad Labem – Hradec Králové B 

sobota 6. 6., 17:00: Trutnov – Dvůr Králové nad Labem

sobota 13. 6., 10:15: Chlumec nad Cidlinou – Dvůr Králové nad Labem 

pátek 19. 6., 17:30: Dvůr Králové nad Labem – Náchod

TJ Dvůr Králové n. L. – B tým, AGRO CS Pohár mužů, skupina F

neděle 31. 5., 17:00: Dvůr Králové nad Labem B – Staré Buky

sobota 13. 6., 17:00: Dvůr Králové nad Labem B – Dolní Kalná

neděle 21. 6., 17:00: Dvůr Králové nad Labem B – Trutnov U19

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

Fotbalisté se vracejí pod Hankův dům. Oddíl rád přivítá nové členy
Že fotbalisté stejně jako vyzna-

vači jiných sportů přišli o jarní 

dohrání své mistrovské sou-

těže, to je již dávno známá věc. 

V polovině května se ale život 

v královédvorském oddíle 

znovu rozpohyboval a dospělí 

i mládežníci se znovu vrátili na zelený trávník 

stadionu pod Hankovým domem.

S řadou omezení a s přísnými podmínkami 

znovu oblékli kopačky a zbytek jara budou moci 

využít k přípravě na novou sezonu. Ta by měla 

být zahájena tradičně na začátku srpna, do té 

doby bude třeba dohnat ztracenou fyzičku 

a vyladit týmovou souhru. K tomu pomo-

hou nově složené trenérské týmy. U divizního

A mužstva v této roli i na podzim bude pokra-

čovat Jiří Kuneš s hrajícím asistentem Martinem 

Hruškou. Rezervní tým má dál na starost Jiří Rejl 

a nějaké změny proběhnou u družstev mládeže 

(starší dorost, starší žáci, mladší žáci, starší pří-

pravka, mladší přípravka, minipřípravka).

Fotbaloví příznivci sice stejně jako sami fotba-

listé přišli o jarní zápasy, přesto alespoň nějaké 

duely uvidí. Královéhradecký krajský fotbalový 

svaz totiž na konci jara pořádá AGRO CS Pohár 

mužů, který dle zájmu účastníků bude ode-

hrán ve výkonnostních skupinách. TOP skupinu 

našeho kraje sehrají účastníci České fotbalové 

ligy a Fortuna divize C. Dvoráci se postupně 

utkají doma s Chlumcem nad Cidlinou, venku 

s Náchodem a Hradcem Králové B, aby turnaj 

zakončili domácím utkáním s Trutnovem.

Svoji skupinu bude hrát také Dvůr Králové nad 

Labem B, jinak účastník krajské soutěže I. B třídy. 

Mezi tím budou dospělé celky trénovat vždy 

dvakrát týdně.

Oddíl dál nabírá nové členy a v případě zájmu 

stačí jen zavolat šéftrenérovi mládeže Stanislavu 

Ježkovi na tel.: 603 768 551.

Tomáš Otradovský

TJ Dvůr Králové nad Labem

V našem městě se 

i v příštím mistrov-

ském ročníku bude 

hrát druhá hokejová 

liga. Právě touto zprávou potěšil na začátku 

května všechny královédvorské sportovní příz-

nivce majitel místního hokejového klubu Vasil 

Teodoridis.

„Bude to hodně tvrdá sezona, po ekonomické 

stránce asi ta nejhorší. Ale jdu do toho. Přiznám 

se, že úvahy byly dlouhé. Ale nemohu a nechci 

zklamat naše hráče, spolupracovníky a samo-

zřejmě místní fanoušky,“ prozradil v rozhovoru 

pro klubový web.

Pandemie koronaviru Rodosu předčasně ukon-

čila minulý soutěžní ročník a jak se dá čekat, 

výrazně ovlivní i sezonu příští. Pokud se vůbec 

v tradičním termínu rozjede, kluby, přesněji 

jejich majitelé, budou muset snížit výdaje.

„Naši hokejisté byli se situací včas obeznámeni. 

Do konce měsíce dubna se měli vyjádřit, zda při-

stoupí na ekonomická opatření, jaká jsem musel 

učinit. Devadesát procent hráčů chce u nás 

pokračovat,“ sdělila mimo jiné nejvyšší postava 

dvorského oddílu.

Kádr Dvora Králové dozná v příští sezoně něko-

lika změn. Jisté například je, kdo v něm končí. 

Pokračovat například nebude trenér Jiří Malin-

ský, jehož pardubické Dynamo „převelelo“ do 

Vrchlabí, kde se bude hrát I. liga a které bude 

právě s exraligovým klubem úzce spolupraco-

vat. Končí také obránci Petr Mocek (u Dynama 

nově kondiční trenér A mužstva) a Petr Čáslava 

(asistent trenéra pardubického A mužstva). 

Pardubice si stahují taktéž Jakuba Merta. A co 

útočníci? Velké procento jich bude pokračo-

vat. Z rodinných důvodů však zelenožlutý dres 

již nebude oblékat Tomáš Brokeš, končí také 

Dominik Šedivý a otazník visí nad Danielem 

Svobodou, který by rád okusil vyšší soutěž. 

Podobně je na tom i gólman Oto Jeschke, jehož 

láká cizina. „Od obou mám ale zprávu, že pokud 

se jim přání nesplní, druhou ligu by hráli jedině 

za Rodos,“ doplňuje Vasil Teodoridis.

Na závěr klubový šéf prozradil, kam budou sahat 

ambice HC Rodos v novém ročníku. „Ambice 

budou samozřejmě jako vždy jen ty nejvyšší. 

Ale v žádném případě nechci, aby to znělo nějak 

nadneseně. Člověk musí mít vždycky ty nejvyšší 

cíle, jinak by jeho práce neměla smysl,“ řekl Vasil 

Teodoridis.

Tomáš Otradovský, HC Rodos Dvůr Králové nad Labem

Aktuální podoba kádru pro novou 
sezonu
Brankář: Josef Čáp.

Obránci: Martin Franc, Lukáš Karlík, Jiří Matějí-

ček, Michal Petira, Martin Tondr.

Útočníci: Dominik Dušek, Patrik Fořt, Vojtěch 

Havlas, Jakub Hoskovec, Jan Ježek, Jakub Lušti-

nec, Jiří Půhoný, Štěpán Sedláček, Milan Valášek.

Realizační tým – asistent trenéra: Pavel Marek. 

Vedoucí mužstva: Miloš Hlavsa. Kustod: Slavo-

mír Rychtera.

Rodos se těší na čtvrtou druholigovou sezonu

Jako první začal po přestávce způsobené koronavirem trénovat atletický 

oddíl TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem, jehož členové se připravují na 

závody, které se snad rozběhnou v červnu. 

Další oddíly čekají na uvolnění pravidel. Zatím tak zahájil své hodiny oddíl 

kondičního cvičení žen, fl orbal (oddíly, které trénují v sokolovně), volej-

bal a oddíl mužů. Ostatní oddíly, které potřebují pro svou činnost náčiní 

a nářadí, u kterého je pokyn dezinfi kovat vše po každém použití, čekají na 

další rozvolnění. 

Prosíme naše členy o trpělivost. Sledujte naše internetové nebo faceboo-

kové stránky, kde najdete nejčerstvější informace. Je ale možné, že některé 

oddíly zahájí činnost až v září.

Mgr. Pavlína Špatenková, TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Sokolská činnost po koroně
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UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE
Vážení čtenáři, přestože nouzový stav již skončil a kulturní a sportovní akce jsou povoleny pro určitý počet návštěvníků, vždy se prosím před konáním 

vámi vybrané akce u pořadatele ujistěte, zda se skutečně bude konat a jaká platí hygienická opatření. Děkujeme za pochopení.                          redakce NKR


