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Královédvorské hudební léto: REVIVAL
15. 7. od 19:00 hod., nám. Václava Hanky, vstupné: zdarma

První večer Královédvorského hudebního léta zpestří místní revivalové kapely 

Creedence Revival Czech, Vaťák a The Last Revolution – Green Day Revival.

Královédvorské hudební léto: BLUEGRASS
22. 7. od 19:00 hod., nám. Václava Hanky, vstupné: zdarma

Těšit se můžete na  vystoupení Jakuba Racka a  Radka Vaňkáta; Matěje 

Ptaszeka a Screaming Blues Trio nebo na plzeňskou skupinu COP.

Královédvorské hudební léto: ROCK
5. 8. od 19:00 hod., nám. Václava Hanky, vstupné: zdarma

Zahrají On The Roof, Unikátní Popcorn – Petira trio, Vítkovo kvarteto & Vete-

ráni studené války.

Královédvorské divadelní léto – Prolog festivalu Theatrum 
Kuks: MALÉ PŘÍBĚHY VELKÉHO HRABĚTE
16. 8. od 18:00 hod., nám. Václava Hanky, vstupné: zdarma

Kulturní letní program zpestří divadelní vystoupení Malé příběhy velkého 

hraběte v podání Geisslers Hofcomoedianten.

DIVADELNÍ ČTYŘLÍSTEK 2020/2021
Čtyři nedělní pohádky z cyklu „Pojďte s dětmi do divadla“

Docela velké divadlo Litvínov: LOUPEŽNÍK RUMCAJS
24. září od 15:00 hod. v Hankově domě

Příběh o tom, jak se slušný jičínský švec stane loupežníkem. 

Divadlo MALÉhRY Brno: SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
29. listopadu od 15:00 hod. v Hankově domě

Příběh Gerdy a  Kaje vyprávěný tak, jak ho vidí tři uklízečky. Poetická 

pohádka je tak oživena o nápady „obyčejných“ uklízeček.

Studio ProDivadlo Praha: LOTRANDO A ZUBEJDA
14. února 2021 od 15:00 hod. v Hankově domě

Lotrando a Zubejda ožívají na divadle. Pojďte s námi prožít tento oblíbený 

pohádkový příběh.

Divadlo Scéna Zlín: DÁŠENKA ČILI ŽIVOT ŠTĚNĚTE
28. března 2021 od 15:00 hod. v Hankově domě

Když se to narodilo, bylo jenom takové bílé nic, do hrsti se to vešlo; ale anžto 

to mělo pár černých ušisek a vzadu ocásek, uznali jsme, že je to psisko a pro-

tože jsme si přáli psí holčičku, dali jsme jí jméno Dášenka.

KONCERTNÍ SEZONA 2020/2021 KRUHU PŘÁTEL HUDBY

Říjen: Czech Brass. Zahajovací koncert.

Listopad: Kristina Fialová – viola, Petr Nouzovský – violoncello. 

Humoresque.

Prosinec: Pěvecký sbor Záboj. Vánoční koncert v kostele sv. Jana 

Křtitele.

Leden: Duo CD: Martin Cába, Vít Dvořáček – kytary. Recitál.

Únor: Ivan a Lukáš Klánští – klavír. A. Dvořák: Slovanské tance pro 4 ruce.

Březen: Irvin Venyš – klarinet, Martin Kasík – klavír.

Romantické i moderní inspirace.

Duben: Královédvorský chrámový sbor a hosté. Koncert.

Květen: Pěvecký sbor Záboj ve spolupráci se ZUŠ R. A. Dvorského.

Jarní koncert.

Podrobnosti o  jednotlivých titulech a  termínech najdete na  plakátech 

a  na  webu www.hankuv-dum.cz. Předplatné na KPH si můžete zakoupit 

v předprodeji vstupenek za cenu 1.000 Kč, studenti a ZTP 500 Kč.

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

Výstava: BOŽENA NĚMCOVÁ
1. 7. – 30. 9., prostory knihovny

V únoru uplynulo 200 let od narození spisovatelky Boženy Němcové. Její 

život a tvorbu si připomínáme výstavou umístěnou v prostorách knihovny.

VENKOVNÍ BAZAR KNIH
1. 7. – 31. 8.

Bazar vyřazených knih bude k  dispozici v  provozní době na  dvorku 

knihovny. Knihy budete moci zakoupit za  symbolickou cenu u  obsluhy 

v oddělení pro dospělé.

VZDĚLÁVÁNÍ V KNIHOVNĚ – PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK
1. 7. – 31. 8.

Na vzdělávací aktivity, které budou probíhat ve školním roce 2020/2021, se lze 

přihlásit osobně v oddělení pro dospělé nebo e-mailem knihovna@slavoj.cz

do 31. srpna 2020.

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021
Knihovna nabízí pro všechny zájemce o neformální vzdělávání tyto kurzy:

Děti: 
Angličtina pro děti od  4 do  7 let. Lektorka: Šárka Antoňáková (koná se 

v úterý od 15:30 hod. Kurz bude otevřen pouze pro 10 dětí).

Dospělí:
Francouzština pro pokročilé. Lektorka: Mgr. Jana Hojná (koná se v úterý 

od 17:30 hod.).

Senioři (55 +):
Angličtina pro mírně pokročilé. Lektor: Ing.  Libuše Bělovská (koná se 

v pondělí od 10:00 hod.).

Virtuální univerzita 3. věku. Téma: Dějiny oděvní kultury III. a  Rituály 

evropských královských rodů.

Více informací a přihlášky na jednotlivé kurzy jsou uvedeny na stránkách 

www.slavoj.cz/sluzby v sekci vzdělávání.

LiStOVáNí.cz: BITEVNÍ POLE – Jérôme Colin
12. 8. od 20:00 hod., sál Špýcharu městského muzea, vstupné: 120 Kč

Je mu čtyřicet a jeho syn je v pubertě. A on se z toho může zbláznit. Věda 

tvrdí, že jsou v tom děti nevinně, ale stejně — nic horšího než puberťáka digi-

tálního věku pánbůh ještě nestvořil. Nutné je si ovšem přiznat, že pro stej-

ného puberťáka není nic horšího než rodič. V hlavní roli tu bojuje Lukáš Hej-

lík, kterému bylo čtyřicet. Účinkují: Lukáš Hejlík a Pavla Dostálová (alternuje 

Věra Hollá). Koná se v městském muzeu. Předprodej v oddělení pro dospělé.

Kino Svět
Festival Tady Vary
MC Žirafa

2 Městské muzeum
Top Ten Rock
Kulturní léto na přehradě

3 Pozvánky do Kuksu
Královská věnná města
Legiovlak ve Dvoře

4 Úspěchy
královédvorských 
sportovců

5 Pozvánky na 
společenské
a kulturní akce
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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

MC Žirafa se bude stěhovat
Objekt, v  němž dosud sídlí MC Žirafa, projde 

rekonstrukcí a  od  poloviny července jej nebu-

deme moci využívat. Město nám však přislí-

bilo od září prostory v domě čp. 59 na náměstí 

T. G. Masaryka (vedle budovy Komerční banky). 

Nový prostor musí město ještě upravit, musíme 

tam přestěhovat veškeré vybavení a  přizpůso-

bit jej pro naše využití. Pravidelné volné herny 

se proto v  červenci a v  srpnu konat nebudou. 

Nenechte si však ujít společné akce a  výlety, 

které jsme pro vás připravili. Těšíme se na vás.

MALOVÁNÍ KAMÍNKŮ 
V SCHULZOVÝCH SADECH
středa 8. 7., začátek od 9:30 hod. v altánu

Přijďte si namalovat svůj osobní kamínek. 

Můžete si přinést oblázky různých tvarů a  veli-

kostí, nebo namalovat ty připravené od  nás. 

Společně si vytvoříme kamínek pro svoji radost, 

nebo ho můžeme nechat cestovat. Více info 

přímo na akci.

NAUČNÁ STEZKA ÚDOLÍM 
HARTSKÉHO POTOKA
středa 15. 7. od 9:30 hod.

Zastavíme se u  několika poznávacích tabulí, 

které děti blíže seznámí s  rostlinami i  živoči-

chy místního lesa. Okruh naučné stezky začíná 

u brány nemocnice a měří necelé 2 km. Trasa je 

vhodnější spíše pro terénní kočárky. Sejdeme se 

v 9:30 hod. u autobusové zastávky u nemocnice. 

Doprava vlastní, nebo autobusem. Předpoklá-

daná doba návratu 11:30–12:00 hod. Případné 

dotazy na tel.: 731 415 343. Při dešti se nekoná.

VÝLET S ŽIRAFKOU KOLEM KUKSU
středa 22. 7., odjezd vlakem v 9:15 hod.

Pojďte s  námi na  výlet kolem Kuksu se zasta-

vením ve  Šporkově mlýně ve  Stanovicích. Děti 

se projdou, vyřádí na  trampolíně, pískovišti 

a  houpačkách, maminky si dají malou odměnu. 

Cesta je vhodná i  pro kočárky. Odjezd vlakem 

v 9:15 hod. ze Dvora Králové nad Labem. Návrat 

buď vlakem 12:30 hod., nebo autobusem 

11:39 hod. z Kuksu, popř. doprava vlastní. Při dešti 

se nekoná. Bližší informace na tel.: 773 292 033.

VÝLET NA HÁJEMSTVÍ
středa 29. 7., odjezd autobusem v 8:37 hod.

Pojďte s  námi do  areálu Lesů ČR na  Hájemství 

s  herními prvky, pískovištěm a  krytým ohniš-

těm. Doprava vlastní, nebo autobusem, odjezd 

od pošty v 8:37 hod. Odjezd zpět ve 12:11 hod. 

Více info na tel.: 773 292 033. Při dešti se nekoná.

VÝLET KOLEM LABE
čtvrtek 13. 8. od 9:30 hod. u prodejny Pramen

Pojďte s  námi na  5km procházku kolem 

Labe, je vhodná pro kočárek i  odrážedlo. Sraz

v 9:30 hod. ve Strži u potravin Pramen. Můžeme si 

osvěžit nožky v Labi či si vyrobit a pustit lodičky. 

Při dešti se nekoná. Info na tel.: 739 011 447.

VÝLET DO SAFARI PARKU
pátek 21. 8., sraz v 9:00 hod. u hlavní pokladny

Sraz v 9:00 hod. u hlavní pokladny zoo u Lemura.

červenec 2020

1.–2. 20:00
TÉMĚŘ DOKONALÁ TAJEMSTVÍ

(15), komedie, SRN, dabing
111 min. 120 Kč

3.–11. července:      festival TADY VARY v Kině Svět ART

3. 20:00 NEŽ SKONČÍ LÉTO, (12), drama/komedie, Austrálie, titulky 120 min. 100 Kč

4. 17:00 JALDA, NOC ODPUŠTĚNÍ, (12), drama, koprodukční, tit. 89 min. 100 Kč

4. 20:00 LUXOR, drama/romantický, Egypt/VB, titulky, 85 min. 100 Kč

5. 17:00 MOGUL MAUGLÍ, (12), drama, VB, titulky 90 min. 100 Kč

5. 20:00 JSME JEDNÉ KRVE, (12), krimi/thriller, Dánsko, titulky 88 min. 100 Kč

6. 17:00 KUBRICK O KUBRICKOVI, (15), dokument, Fr./Pol., titulky 72 min. 100 Kč

6. 20:00 EMA, (15), drama, Chile, titulky 107 min. 100 Kč

7. 17:00 PROXIMA, (12), drama, Francie/SRN, titulky 107 min. 100 Kč

7. 20:00
ZLOVOLNÉ HISTORKY Z PŘEDMĚSTÍ

(15), drama, Itálie/Švýcarsko, titulky
98 min. 100 Kč

8. 17:00 TEPLOUŠ, (15), drama, Jihoafrická rep./Vel. Británie, titulky 104 min. 100 Kč

8. 20:00 MEKY, dokument, ČR/SR 80 min. 100 Kč

9. 17:00 NA PALUBU!, (12), komedie, Francie, titulky 95 min. 100 Kč

9. 20:00 ZUMIRIKI, dokumentární/drama, Španělsko, titulky 122 min. 100 Kč

10. 17:00 TAJNÝ AGENT, dokumentární, Chile/koprodukční, titulky 84 min. 100 Kč

10. 20:00
BEZ ZVLÁŠTNÍCH ZNAMENÍ

(15), drama, Mexiko/Španělsko, titulky
97 min. 100 Kč

11. 20:00 HONEY BOY, (12), drama, USA, titulky 94 min. 100 Kč

14. 20:00 MALÁ LEŽ, (12), komedie/drama, Čína, titulky, ART 100 min. 100 Kč

16.–17. 20:00 KALIFORNSKÝ SEN, (12), drama/romantický, USA, titulky 113 min. 120 Kč

18.–19. 17:00
LEDOVÁ SEZÓNA: ZTRACENÝ POKLAD

animovaný, USA, dabing
90 min. 110 Kč

21. 20:00 VIDÍŠ MĚSÍC, DANIELI, (15), drama, Dánsko, titulky, ART 135 min. 110 Kč

23.–24. 20:00 3BOBULE, komedie, ČR 103 min. 120 Kč

25.–26. 17:30 MULAN, dobrodružný, USA, dabing 106 min. 130 Kč

28. 20:00 PSÍ LÁSKA, dokumentární, ČR, ART 80 min. 100 Kč

29.–30. 17:00 VZHŮRU ZA SNY, animovaný/rodinný, Dánsko, dabing 81 min. 120 Kč

srpen 2020

1.–2. 20:00 3BOBULE, komedie, ČR 103 min. 120 Kč

4. 20:00 ZEMĚ MEDU, dokument, Makedonie/Turecko, titulky, ART 85 min. 100 Kč

6.–7. 20:00 K2 VLASTNÍ CESTOU, dokument, ČR 93 min. 120 Kč

8. 17:00 MOSLEY, (od 3 let), animovaný, Nový Zéland/Čína, dabing 97 min. 100 Kč

9. 17:00 HURÁ NA POHÁDKY, (od 3 let), animovaný, ČR/SR, dabing 45 min. 80 Kč

11. 20:00 MEKY, dokument, ČR/SR, ART 80 min. 110 Kč

12.–13. 20:00 NEVIDITELNÝ, (15), thriller, USA, titulky 124 min. 110 Kč

14.–15. 20:00 BOURÁK, komedie, ČR 110 min. 100 Kč

18. 20:00 PROXIMA, (12), drama, Francie/SRN, titulky, ART 107 min. 100 Kč

19.–20. 20:00 TÉMĚŘ DOKONALÁ TAJEMSTVÍ, komedie, SRN, dabing 111 min. 120 Kč

22.–23. 20:00 ŠARLATÁN, (12), drama/životopisný, ČR/koprodukční 118 min. 130 Kč

25. 20:00 NEŽ SKONČÍ LÉTO, (12), drama/komedie, Austrálie, titulky 120 min. 100 Kč

26. 17:30 EXPEDIČNÍ KAMERA 2020, cestovatelské promítání 240 min. 100 Kč

27.–28. 17:30 NOVÍ MUTANTI, (12), fantasy/akční/thriller, USA, dabing 95 min. 130 Kč

29.–30. 17:00
SPONGEBOB VE FILMU: HOUBA NA ÚTĚKU

animovaný, USA, dabing
90 min. 130 Kč

Více informací o programu Kina Svět na červenec a srpen 2020 najdete na webu www.kino-svet.cz.
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Štěrbova vila – Kulturní léto
Štěrbova vila na přehradě Les Království, Bílá Třemešná 260;

web: www.prehradaleskralovstvi.cz

www.facebook.com/sterbovavila 

Díky příznivému vývoji epidemiologické situace byl potvrzen program Kul-

turního léta 2020. V původním programu uvedeném ve vloženém pla-

kátu došlo k několika změnám, aktuální program viz níže. Vstupenky 

na programy Kulturního léta na přehradě 2020 jsou k dispozici online na

smsticket.cz, v obvyklých předprodejích a také na místě v den kulturní akce. 

JIŘÍ SCHMITZER & KAPELA NEŘEŽ
pátek 3. července od 19:30 hod.

DJ´S FOREVER „LÁĎA TRIBUTE 2020“
sobota 11. července od 19:30 hod.

RICHARD KRAJČO & NIKOLAOS GRIGORIADIS
sobota 18. července od 19:30 hod.

3V1 TALKSHOW ŠTÍBROVÁ & PÁRTLOVÁ & ARICHTEVA
pátek 24. července od 19:30 hod.

DĚTSKÝ DEN S LESY ČESKÉ REPUBLIKY
sobota 25. července 

R. HRUŠÍNSKÝ & J. ŠVANDOVÁ & J. CARDA „NEBYLA TO 
PÁTÁ, BYLA TO DEVÁTÁ“
středa 29. července od 19:30 hod.

DAVID KOLLER & BAND
pátek 31. července od 19:30 hod.

CHINASKI
sobota 8. srpna od 19:30 hod.

JOSEF VOJTEK & INFLAGRANTI S KAPELOU
neděle 9. srpna od 19:30 hod.

HONZA NEDVĚD & PŘÁTELÉ „50 LET NA SCÉNĚ“
pátek 21. srpna od 19:30 hod.

TROS DISCOTEQUOS VOJTĚCH DYK & JAKUB 
PRACHAŘ & JAN MAXIÁN
pátek 28. srpna od 19:30 hod.

CHARITATIVNÍ POCHOD PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
27. září, více informací o charitativní akci na www.zivotsrdcem.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–neděle: 9:00–12:00 hod., 13:00–17:00 hod.

EXPOZICE TEXTILNÍHO TISKU
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

Od  16. června je znovu přístupná Expozice textilního tisku. Část textil-

ních sbírek, která byla donedávna umístěna v České Skalici, se vrátila zpět 

do Dvora Králové nad Labem. A tak se návštěvníci mohou seznámit s uni-

kátními textilními stroji, s umem a nápaditostí textilních návrhářů, tiskařů 

a dalších profesí, jejichž výrobky nás denně obklopují.

Výstava:
DVŮR KRÁLOVÉ VE FOTOGRAFIÍCH
1. 7. – 30. 8., výstavní sál ve Staré radnici, vstupné: 40 Kč, 20 Kč

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

sobota–neděle 13:00–16:00 hod.

Výstava fotografi í Dvora Králové nad Labem se po přestávce opět otevírá 

veřejnosti a můžete si ji až do konce prázdnin prohlédnout ve výstavní síni 

na Staré radnici. Starší fotografi e pocházející z Geislerovy sbírky představí 

proměny města v  průběhu 20. století, nové snímky pak ukáží proměnu 

Dvora Králové nad Labem v současnosti.

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.

Soutěž:
UKAŽ, CO UMÍŠ TY!
19. 6. – 30. 8.

Soutěž je určena každému, kdo navštíví naši letní výstavu Tvoříš, tvořím, 

tvoříme, a  zároveň přinese svůj rukodělný výtvor z  různorodého mate-

riálu (kromě obrázků). Soutěžní výrobek bude po  devítidenní karanténě, 

která je nařízena Ministerstvem kultury ohledně COVIDu-19, vystaven 

na zmiňované výstavě a na Facebooku muzea. Své výrobky můžete nosit 

od 19. června do 31. srpna 2020. Ty nejpovedenější kousky budou oceněny 

v pátek 4. září 2020 zajímavými cenami od vystavovatelů.

Workshop:
ZAČNI TVOŘIT!
15. 8., 13:00–16:00 hod., vstupné: 30 Kč

V rámci výstavy Tvoříš, tvořím, tvoříme vás zveme na worskshop a prodej 

výrobků. Přijďte si s dětmi vyzkoušet pletení, vyřezávání, paličkování a další 

rukodělné práce. Workshop bude doplněn o prodej výrobků prezentujících 

zmiňovanou výstavu.

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

FILIP PÝCHA
17. 7. od 18:00 hod., vstupné: dobrovolné

Místní „Osamělý písničkář“ Filip Pýcha u  nás zahraje své autorské písně. 

Přijďte se odreagovat od běžných starostí a problémů dnešní doby. Vybrané 

vstupné bude použito na další koncert. Těšíme se na vaši návštěvu.
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Dva víkendy v červenci a tři v srpnu. Pět tematických jarmarků pod širým 

nebem. V komornějším duchu, přesto plné chutí, vůní, řemesel a hravosti. 

Zkuste Kuks zase trochu jinak a kus si ho odneste i domů. Vstup je zdarma 

a volný průchod k hospitálu samozřejmostí.

Labužnický jarmark, 4.–6. července

Okuste Kuks na vlastní jazyk! Tradiční speciality místních výrobců se smísí 

s exotickými pochutinami přespolních a bude jen na vás, čemu dáte nako-

nec přednost. Doporučujeme ochutnávat, na čerstvém vzduchu totiž člo-

věku vytráví a  gastroprocházky po  Kuksu prokládané kapkou vína baví 

návštěvy už stovky let.

Tradiční jarmark, 18.–19. července

Nenechte si ujít přehlídku zlatých ručiček v Kuksu! Říká se, že když jeden 

umí tamto a druhý zase to, dohromady udělají moc. Přesvědčte se, jak velká 

je to pravda v plejádě rukodělného umění a řemesel v areálu barokní perly 

východních Čech. Proutěné košíky, keramické hrnečky a vázy, ručně navlé-

kané šperky, pletená móda a doplňky.

Voňavý jarmark, 1.– 2. srpna

Nádech, výdech, nádech a – něco je jinak! To vám jen pod nos zavonělo 

příjemně omamné aroma léčivých bylinek, vzácných parfémů a vonných 

tyčinek z toho nejskvělejšího dřeva. Voňavé polštářky, esenciální oleje, bla-

hodárné masti. Jestli přijedete první srpnový víkend do Kuksu, na jarmark 

tentokrát trefíte i se zavřenýma očima.

Labužnický jarmark, 15.–16. srpna

Okuste Kuks na  vlastní jazyk na  druhém Labužnickém jarmarku! Tradiční 

speciality místních výrobců se smísí s exotickými pochutinami přespolních 

a bude jen na vás, čemu dáte nakonec přednost.

Hravý jarmark, 29–30. srpna

Kdo (si) nehraje s  námi, ten hraje proti nám! Tenhle víkend patří dětem: 

atrakce, dílničky, dětské knížky, sofi stikované hračky pro malé i  velké, 

malování na obličej. Pro rodiče zase vynikající káva a odpočinek v kulisách 

barokního areálu Kuks. Přece ty prázdniny nenecháme jen tak pláchnout!

Další informace na www.zkuskuks.cz.

Filip Košťál, Revitalizace Kuks, o. p. s.

Jarmarky v Kuksu Královská věnná města
Jaroměř
MUZEJNÍ PARNÍ VLAKY, 4.–7. 7. 2020, www.vytopnajaromer.cz,

LÉTO S OŽIVLÝMI POSTAVAMI HISTORIE JOSEFOVA,

2. 7. – 31. 8., 9:00–16:00 hod., www.pevnostjosefov.cz,

BRÁNY JOSEFOVSKÉ PEVNOSTI DOKOŘÁN – ZÁŽITKOVÁ HRA,

15. 8., 10:00–17:00 hod., www.pevnostjosefov.cz.

Trutnov
TRUTNOVSKÉ HUDEBNÍ LÉTO,

1. 7. – 28. 8. (středy a pátky), www.uff o.cz;

LETNÍ KINO BOJIŠTĚ, 4., 11., 18. A 25. 7.,1., 8. A 15. 8. VE 21:00 HOD.,

28. A 29. 8. VE 20:00, VSTUP ZDARMA, www.bojistetrutnov.cz;

ARTU KUS FESTIVAL, 20.–23. 8. 2020, www.artukus.cz.

Hradec Králové
154. VÝROČÍ BITVY U HRADCE KRÁLOVÉ – KÖNIGGRÄTZ 1866

3.–4. 7. 2020, www.koniggratz1866.eu,

18. MEZINÁRODNÍ NÁBŘEŽÍ PAROMILŮ

29. 8. 2020, www.nabreziparomilu.cz.

Nový Bydžov
MEKKA NA VODĚ, hudební festival, červenec–srpen 2020

SVATOVAVŘINECKÁ POUŤ A POSVÍCENÍ, 14.–17. 8. 2020

www.novybydzov.cz.

Vysoké Mýto
ZA TATROVKAMI DO MUZEA KAROSÁŘSTVÍ A 3D BAŤOVA 

POJÍZDNÁ KANCELÁŘ, 11. 5. – 31. 12., výstava v expozici Muzea čes-

kého karosářství s 3D virtuální realitou, www.muzeumkarosarstvi.cz.

TO JE KRÁSA, PODÍVEJ!, květen–říjen 2020, výstava s tipy na výlety 

po zajímavostech blízkého okolí v trafostanici v centru obce Svařeň,

TÝDEN HUDBY, 17.–21. 8., tydenhudby.vysoke-myto.cz.

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

Od 20. června do 15. srpna 2020 se koná 11. ročník mezinárodního festi-

valu Hudební léto Kuks, který nabídne celkem pět koncertů. Zahajovací 

koncert se konal v kostele Církve československé husitské ve Dvoře Králové  

nad Labem a šlo o slavnostní koncert k 250. výročí narození Ludwiga van 

Beethovena a  Antonína Rejchy. V  podání Komorní fi lharmonie Pardubice 

zazněly symfonie těchto skladatelů, mj. slavná první věta Beethovenovy 

„Osudové“. Následující koncerty budou tradičně v kostele Nejsvětější Tro-

jice v Kuksu, vždy od 18:00 hod., a představí se na nich přední interpreti.

V sobotu 4. července vystoupí první trumpetista Symfonického orchestru 

Českého rozhlasu Jiří Houdek a varhaník Petr Čech, který v současné době 

zastává post ředitele Pražské konzervatoře. Třetí koncert 18. července 

nabídne dvě přední české interpretky. Mezzosopranistka Štěpánka Pučál-

ková působí jako sólistka drážďanské Semperovy opery, za varhany usedne 

Michaela Káčerková. Na čtvrtém koncertu 1. srpna bude připraveno jedno 

méně tradiční nástrojové obsazení. Přední český hobojista Vilém Veverka 

se představí spolu s  harfi stkou Kateřinou Englichovou. Vrcholem tohoto 

koncertu bude světová premiéra kompozice profesora Pražské konzerva-

toře Jiřího Gemrota na  téma jedné ze šporkovských árií. Festival zakončí 

15. srpna vynikající česko-švýcarská sopranistka a sólistka opery v Curychu 

Martina Janková, která vystoupí spolu se souborem Musica Florea a  jeho 

uměleckým vedoucím Markem Štrynclem. Ve  špičkovém podání těchto 

interpretů zazní novodobá premiéra skladby z kukského archivu.

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

pitálu Kuks a  koná se pod záštitou kardinála Dominika Duky a  hejtmana 

Královéhradeckého kraje Jiřího Štěpána. Finančně jej podpořilo Minister-

stvo kultury, Státní fond kultury, Královéhradecký kraj a město Dvůr Králové 

nad Labem. 

Rezervace vstupenek je možná prostřednictvím e-mailové adresy 

rezervace@hudebniletokuks.cz. Více informací naleznete na stránkách

www.hudebniletokuks.cz.

MgA. Vít Havlíček, Ph.D.

Hudební léto Kuks 2020
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Sportovní svět hledá cesty z  koronakrize. Český atletický svaz 

vyslyšel výzvu k zahájení soutěží, a proto rozjel závodní atletic-

kou sezonu na  stadionech po  celé republice. Projektu „Spolu 

na startu“ se zúčastnil i náš atletický oddíl. Dne 1. června 2020 

naši trenéři za  pomoci rodičů uspořádali oddílové závody, kte-

rých se zúčastnilo 58 dětí. Starší atleti prověřili své schopnosti 

ve  vrhačských disciplínách – vrhu koulí a  hodu diskem, pro ty 

nejmenší byl připraven atletický trojboj. Všichni si sportovní 

odpoledne užili, nasbírali cenné zkušenosti a  domů si odnesli 

i  drobné ceny. Děkujeme všem, kteří se na  organizaci podíleli 

nebo se sportovního klání zúčastnili.

Dagmar Sedláčková, oddíl atletiky TJ Dvůr Králové nad Labem, z. s.

Oddíl atletiky TJ Dvůr Králové nad Labem informuje

Po  nucené přestávce a  zahájení tréninků absolvovali 

sokolští atleti první závody. Oddíl TJ Sokol Dvůr Krá-

lové nad Labem se zúčastnil akce Českého atletického 

svazu Spolu na startu, do které se zapojilo na 17 tisíc 

atletů na 173 stadionech napříč republikou. 

Atleti společně zahájili letošní sezonu, jež se zpozdila 

v důsledku koronavirové epidemie. Na dvorském sta-

dionu si zasoutěžilo přes čtyřicet sokolských závod-

níků, kteří změřili síly v běhu na 60, 300, 800 a 1 500 m, 

ve skoku dalekém a  skoku vysokém, hodu kriketovým 

míčkem a oštěpem a ve vrhu koulí. 

Závodu se zúčastnili závodníci od nejmladších katego-

rií po dorost, juniory i dospělé. Všichni společně jsme 

si v pěkném počasí užili výbornou závodní atmosféru. 

Odměnou tentokrát závodníkům nebyly diplomy, ale 

fotografi e s podpisem běžce Pavla Masláka a také malá 

sladkost ke dni dětí. Poděkování patří všem organizá-

torům, kteří přispěli k  úspěchu akce, a  také rodičům, 

kteří přišli dětem fandit. 

V  dalších červnových týdnech se již rozběhly krajské 

soutěže. 

Družstva přípravek závodila v Náchodě. Děvčatům se podařilo první kolo 

vyhrát, hoši obsadili třetí místo. Ve druhém kole přípravek v Dobrušce

v hustém dešti vybojovala obě družstva třetí místa. Čtyři naši zástupci se 

zúčastnili Hradeckých vícebojů, které byly krajskými pře-

bory a zároveň oblastním přeborem České obce sokolské. 

V Hradci Králové se sešlo kolem 150 závodníků od mlad-

šího žactva po dospělé. Nejvýraznějšího úspěchu dosáhla 

starší žákyně Barbora Síbrová, která po  loňském třetím 

místě letos soutěž opanovala a  mezi třicítkou závodnic 

sedmiboj vyhrála. Její výkony byly výborné, ve skoku vyso-

kém překonala laťku ve výšce 160 cm, oštěpem dohodila 

na 28,86 m, v kouli předvedla třetí nejdelší hod. Dorostenka 

Kateřina Kubíčková obsadila v sedmiboji 4. místo. Nejlépe 

se jí povedl hod oštěpem, když dohodila na 33,76 m. Sokol 

reprezentovali ještě dva mladší žáci. Matěj Kubíček skončil 

těsně za medailovými pozicemi na čtvrtém místě. Nejlépe 

se mu povedl běh na 800 m, který zaběhl za 2:27,82 min. 

Martin Palan skončil mezi devatenácti žáky na  solidním 

9. místě, mezi hochy svého ročníku byl pak Martin druhý.

Náš dorost a starší žactvo letos hostuje v družstvech 

Sokola Jaroměř. V prvních kolech přispěli naši závodníci 

ke druhým místům oběma družstvům dorostu, druhému 

místu družstva starších žákyň a třetímu místu starších 

žáků. Chceme se s našimi závodníky opět zúčastnit Evropských dětských 

atletických her. Snad nám naše plány vyjdou. 

Přejeme všem našim členům i příznivcům krásné prázdniny!

Mgr. Pavlína Špatenková, TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Vícebojařskou přebornicí kraje je sokolka Barbora Síbrová!

Soutěž HZS ve vyprošťování
čtvrtek 3. září, 9:00–15:00 hod., náměstí T. G. Masaryka, vstup volný

První zářijový 

čtvrtek se 

stane náměstí 

T. G. Masa-

ryka ve  Dvoře 

Králové nad 

Labem dějiš-

těm hned 

několika váž-

ných doprav-

ních nehod, 

naštěstí se 

bude jednat 

o  předem při-

pravené fi ktivní scénáře. Profesionální hasiči z  HZS Královéhradeckého 

kraje a HZS Pardubického kraje tu změří své síly v disciplíně „vyprošťování 

zraněných osob z havarovaných vozidel“.

Vyprošťování u dopravních nehod je vysoce specifi ckou činností. Jedinými, 

kdo tyto speciální záchranné činnosti vykonávají, jsou právě hasiči. Zároveň 

se jedná o jednu z nejsložitějších činností jednotek požární ochrany vůbec.

Vítězná družstva z obou sborů z krajské soutěže se kvalifi kují na mistrovství 

České republiky v této disciplíně. Přijďte hasiče podpořit 3. září 2020, sou-

těž se koná od 9:00 do 15:00 hod. 

Pořadatelem akce je HZS Královéhradeckého kraje, soutěž se koná pod 

záštitou starosty města Dvůr Králové nad Labem a  hejtmana Královéhra-

deckého kraje.

Mgr. Martina Götzová, Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje
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