
společnosti Google. Svoje síly ale budou muset poměřit s nadupanými a ambicióz-
ními absolventy, kteří rozhodně nehodlají vysněné místo přenechat těmto dvěma 
stárnoucím kreaturám. Režie: S. Levy. Hrají: V. Vaughn, O. Wilson, R. Byrne, ad. 
Komedie, USA, 2013. Délka filmu: 119 min. Vstupné: 110 Kč. 

JENÍČEK A MAŘENKA: LOVCI ČARODĚJNIC / 3D
23. 7. od 20:00 hod., přístupno od 12 let
Středověké městečko sužují obvyklé dobové problémy, za kterými 
stojí čarodějnice. Starosta proto pozve na záchrannou misi dvě ce-
lebrity, legendární lovce čarodějnic Jeníčka a Mařenku. Jejich prá-
ce brzy začne přinášet výsledky. Bohužel jiné, než jaké by si přáli. 
Režie: T. Wirkola. Hrají: J. Renner, G. Arterton, F. Janssen, ad.
Akční, komedie, fantasy, USA a SRN, 2013. Délka filmu: 83 min. Vstupné: 120 Kč.

R.I.P.D. – URNA: ÚtVAR ROzhODNĚ NEžIVýCh 
AgENtů / 3D mluveno česky (jen ve středu), 2D s titulky!
24. 7. a 25. 7. od 20:00 hod., přístupno od 12 let
Mrtví policajti nemusí nutně skončit v nebi nebo v pekle. Když jsou dobří, nastu-
pují k URNA – Útvar rozhodně neživých agentů, který dohlíží na to, aby „mrtvá-
ci“ nám živým neotravovali vzduch, ale aby na věky odpočívali v pokoji. 
Režie: R. Schwentke. Hrají: J. Bridges, R. Reynolds, K. Bacon, ad.
Akční, komedie, fantasy, USA, 2013. Délka filmu: 120 min. 
Vstupné: 150 (3D), 125 Kč (2D).

WOLVERINE / 3D (jen v sobotu)
27. 7. a 28. 7. od 20:00 hod. přístupno od 12 let
Wolverine, nejslavnější hrdina ze ságy X-Men, se podívá do současného Ja-
ponska. V tomto světě se setkává nejen s mužem, kterému v minulosti za-
chránil život, ale střetává se nevyhnutelně se svou největší Nemesis – osu-
dovou pomstou...
Režie: J. Mangold. Hrají: H. Jackman, H. Sanada, T. Okamoto, ad.
Akční, dobrodružný, fantasy, USA, 2013. Délka filmu: 136 min. 
Vstupné: 150 Kč (3D), 125 Kč (2D).
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K I N O  S V Ě t
VELKÁ SVAtBA
3. 7. a 4. 7. od 20:00 hod.
Missy a Alejandro se chtějí vzít. Alejandrova přísně katolická biologická matka 
se nečekaně rozhodla letět přes půl světa, aby se chystané svatby zúčastnila. A 
právě její bigotní přístup k víře se neslučuje se skutečností, že manželé Griffinovi, 
kteří Alejandra vychovali jako vlastního, jsou rozvedeni. Oba exmanželé si před 
biologickou matkou zahrají po dobu svatby spokojený manželský páreček. 
Režie: J. Zackham. Hrají: A. Seyfried, B. Barnes, R. De Niro, ad.
Komedie, USA, 2013. Délka filmu: 90 min. Vstupné: 90 Kč.

hURÁ NA FRANCII
9. 7. od 20:00 hod., mluveno česky, přístupno od 12 let
Muzafar a Feruz jsou dva pasáci ovcí z Taboulistanu, malé zemičky ve střední 
Asii, o které nikdy nikdo neslyšel. Aby se o ní konečně svět dozvěděl, roz-
hodne se ji syn prezidenta zpropagovat – povolá tyto dva dobráky na jejich 
životní misi: zničit Eiffelovku! 
Režie: M. Youn. Hrají: J. García, M. Youn, I. Funaro, ad. 
Komedie, Francie, 2013. Délka filmu: 97 min. Vstupné: 90 Kč.

PODFUKÁŘI
10. 7. a 11. 7. od 20:00 hod., přístupno od 12 let
Skupina čtyř špičkových iluzionistů v napínavé hře na kočku a myš s FBI a 
finančními magnáty. Během svých grandiózních vystoupení nejenže v pří-
mém přenosu provedou loupež, ale následně nechají „zabavené“ peníze 
pršet na ohromené diváky. 
Režie: L. Leterrier. Hrají: J. Eisenberg, M. Freeman, M. Caine, ad.
thriller, drama, krimi, komedie, USA 2013. Délka filmu: 116 min. Vstupné: 100 Kč. 

JÁ, PADOUCh 2 / 3D (jen v sobotu)
13. 7. od 16:30 hod. a 14. 7. od 17:30 hod., mluveno česky
Může být napravený padouch vůbec ještě zábavný? Když vypráví pohádky 
na dobrou noc? Když se bojí o nevinnost své nejstarší dcery? Když už nechce 
vůbec nic ukrást? Gru naštěstí neskončí jako obyčejný civil, protože v jeho 
nitru se stále ukrývají schopnosti, které by leckdo rád využil. Jako například 
šéf mocné Antipadoušské ligy... 
Režie: P. Coffin a Ch. Renaud.
Animovaná rodinná komedie, USA, 2013. Délka filmu: 95 min. 
Vstupné: 150 Kč (3D), 125 Kč (2D); děti do 15 let: 130 Kč (3D), 100 Kč (2D).

UNIVERzItA PRO PŘÍŠERKY / 3D (jen ve středu)
17. 7. a 18. 7. od 17:30 hod., mluveno česky
Už když byl Wazowski jenom malé monstrum, snil o tom, že se stane úspěš-
nou příšerkou. Ale hned během prvního semestru na univerzitě pro příšerky 
se začnou Mikeovy plány hroutit, když mu cestu zkříží příšerkovské eso - Sulley, 
který je na strašení přirozený talent. Jejich soutěživost je dovede až k vyhazovu 
z univerzitního strašícího programu. Oba si uvědomí, že budou muset spolu-
pracovat, pokud budou chtít své průšvihy napravit. 
Režie: D. Scanlon.
Rodinná animovaná komedie, USA 2013. Délka filmu: 109 min. 
Vstupné: 155 Kč (3D), 120 Kč (2D); děti do 15 let: 135 Kč (3D), 100 Kč (2D).

REVIVAL
17. 7. a 18. 7. od 20:00 hod., přístupno od 12 let
Příběh čtyř muzikantů, jejichž rocková skupina SMOKE se za nejasných 
okolností rozpadla v roce 1972, a kteří rozhodli pokusit o její velkolepý co-
meback. Tito stárnoucí muži znovu začínají hrát a spolu s tím, jak si znovu 
začínají užívat hudby, kamarádství a života na pódiu (a za ním), mění se i 
jejich plány a ambice. 
Režie: A. Nellis. Hrají: B. Polívka, M. Krobot, K. Heřmánek, ad.
Komedie, ČR 2013. Délka filmu: 116 min. Vstupné: 100 Kč.

StÁžIStI
20. 7. a 21. 7. od 20:00 hod., mluveno česky, přístupno od 12 let
Dva kamarádi a zároveň kolegové, kteří přijdou o práci, se pokouší získat místo ve 

w w w . d v u r k r a l o v e . c z

K I N O  –  F I L M O V ý  K L U B
MARtIN A VENUŠE
2. 7. od 20:00 hod.
Příběh filmu začíná před 10 lety, na vernisáži obrazů, kdy se mladá výtvarnice 
Vendula seznámí se svým budoucím  manželem Martinem. Společně založí 
rodinu, mají dvojčata – holčičky – předškolního věku a ještě jednoho kluka – 
batole. Martin buduje kariéru a Vendula se stará o rodinu. Události naberou 
spád uzavřenou sázkou, kdy Martin slíbí, že se postará o děti a domácnost. Je 
přesvědčen, že to vůbec není těžké.
Režie: J. Chlumský. Hrají: K. Boková, M. Taclík, J. Budař, ad. 
Komedie, ČR, 2013. Délka filmu: 102 min. Vstupné: 90 Kč.

hLUBOKO
16. 7. od 20:00 hod., přístupno od 12 let
V březnu roku 1984 otřásla Islandem šokující událost. Po nečekané prudké bouři 
se několik kilometrů od pobřeží potopila rybářská loď i s celou posádkou. Jeden 
člen posádky však popřel veškeré fyzikální zákony a přežil šest hodin v Severním 
ledovém oceánu. Guli sám bez pomoci doplaval až ke břehu islandského ostro-
va a překonal i strastiplnou cestu přes pusté lávové pole. Ačkoliv lékaři podrobili 
Guliho řadě testů, dodnes zůstává záhadou, jak podobný nápor mohl vydržet. 
Silný a tajemný lidský příběh, který se na Islandu stal legendou.
Režie: B. Kormákur, hrají: Ó. D. Ólafsson, T. Júlíusson, T. L. Gunnarsson, ad. 
Drama, Island, 2012. Délka filmu: 95 min. Vstupné: 70 Kč.

Rezervace vstupenek
na www.kino-svet.cz 

nebo tel.: 499 320 403, e-mail: kino.svet@tiscali.cz
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h A N K ů V  D ů M
Předprodej vstupenek (kavárna hankův dům): 
tel.: +420 499 320 110, 
e-mail: mannova.lenka@hankuv-dum.cz. Více na www.hankuv-dum.cz.

M Ě S t S K Á  K N I h O V N A
Městská knihovna Slavoj, tylova 512, Dvůr Králové n. L.; 
tel.: 499 320 157, 721 390 348, 606 531 153; 
e-mail: knihovna@slavoj.cz, www.slavoj.cz
Od 1. do 31. 7. bude Městská knihovna Slavoj z důvodu revize knižního fondu, 
výměny PVC a výmalby uzavřena. Veškeré výpůjčky – knihy, časopisy a CD 
budou automaticky po dobu revize prodlužovány. 
Děkujeme všem našim čtenářům za spolupráci a pochopení. Těšíme se na vás 
opět v srpnu. Městská knihovna Slavoj vám přeje krásné prázdniny.

M Ě S t S K É  M U z E U M
Otevírací doba: 
út–ne: 09:00–12:00 hod. a 13:00–17:00 hod., 
Více na: www.muzeumdk.cz.

JAK SE žILO V PODKRKONOŠSKýCh ChALUPÁCh
7. 6.–1. 9. 2013, Výstavní síň ve Staré radnici na náměstí t. g. Masaryka  
Na výstavě uvidíte ukázky lidového nábytku,  keramiky nebo dobového oble-
čení. Nebudou chybět ani ukázky řemesel, které k životu v podkrkonoší neod-
myslitelně patřily, např. tkaní, výroba šindelů apod. 

Výstavu doplňují fotografie Karla Hníka, který  prostřednictvím snímků vypráví 
o práci i životě posledních z nositelů lidových tradic v kraji. Kombinace dobo-
vých předmětů a fotografií, tak dává jasnou představu o životě v podkrkonoš-
ských chalupách.
Pro návštěvníky je připravena interaktivní dílna a pracovní listy.
Vstupné: dospělí: 30 Kč;  děti, studenti, důchodci: 20 Kč; rodina: 90 Kč.

Na čtvrtek 18. 7. 2013 od 17:00 hod. je připravena 
komentovaná prohlídka výstavy s Ing. Lenkou Stehnovou – 
kurátorkou sbírek městského muzea.

září GALA PRO GOGOLA
 Hrají: Jaroslav Svěcený, mistr houslí a Jan Přeučil, mistr slova 
 Režie: Eva Hrušková.
Říjen Bratislavské hudobné divadlo teatro Wüstenrot 
 MANDARINKOVÁ IZBA / Robert Thomas
 Hrají: Zuzana Tlučková, Maroš Kramár, Pavol Topoľský, Bibiana 

Ondrejková    
 Režie: Ľubomír Vajdička
Listopad Klicperovo divadlo hradec Králové 
 KOULE / David Drábek
 Hrají: Pavla Tomicová, Zora Valchařová Poulová, Isabela Smečková 

Bencová, Kamila Sedlářová, Jiří Zapletal, Tomáš Lněnička, Zdeněk 
Petrák, Petr Kotvald

 Režie: David Drábek
Prosinec Východočeské divadlo Pardubice
 DVANÁCT ROZHNĚVANÝCH MUŽŮ / Reginald Rose
 Hrají: Petr Kostka, František Švihlík, Jan Hyhlík, Jiří Kalužný, Pavel 

Novotný, Ladislav Špiner, Josef Vrána a další. 
 Režie: Petr Kracik j. h.
Leden Divadlo Antonína Dvořáka Příbram
 DÁMA S KAMÉLIEMI / René de Ceccatty podle Alexandra 

Dumase ml. 
 Hrají: Sabina Laurinová, Helena Karochová, Lukáš Král, Lukáš 

Typlt, Čestmír Gebouský, Jaroslav Someš, Kateřina Fixová, Petr 
Florián a další.

 Režie: Milan Schejbal
Únor Divadlo Palace
 PRACHY / Ray Coney
 Hrají: Josef Polášek / Ondřej Vetchý, Vanda Hybnerová, Nela 

Boudová, Pavel Kikinčuk / Saša Rašilov / Leoš Noha, Jiří Štrébl, 
Michal Novotný, Richard Trsťan, Zdeněk Košata...

 Režie: Jana Kališová
Březen Divadlo V Rytířské  
 FRANKIE A JOHNY / Terrence McNally
 Hrají: Tereza Kostková a Aleš Háma
 Režie: Petr Kracík
Duben Městské divadlo Mladá Boleslav
 SCAPINOVA ŠIBALSTVÍ / Moliére
 Hrají: Matouš Ruml, Martin Hrubý, Ivo Theimer, Miroslav Babuský, 

Petr Bucháček, Lucie Matoušková, Dagmar Teichmannová, Petr 
Prokeš / Petr Halíček, Karolina Frydecká / Eva Horká a další.

 Režie: Jan Novák
Květen Divadlo Ungelt
 VZPOMÍNKY ZŮSTANOU / Bernard Slade
 Hrají: Zlata Adamovská, Petr Štěpánek, Lucie Štěpánková / Jana 

Stryková, Vilém Udatný
 Režie: Viktor Polesný
Červen Divadlo Kalich
 SBOHEM ZŮSTÁVÁM! / Isabelle Margaultová
 Hrají: Iva Janžurová, Jana Paulová, Pavel Zedníček, Jaromír Dulava
 Režie: Antonín Procházka
Výhody předplatného:
- zakoupením permanentní vstupenky si zajistíte stálé místo v hledišti po 

celou divadelní sezónu
- výrazná sleva jednotlivých představení ve srovnání s běžnou cenou 

vstupenky
- stálá cena vstupenky během celé sezóny
- předplatitelská průkazka je přenosná, můžete ji darovat nebo půjčit jiné 

osobě
- zakoupením předplatného se stáváte jedním z těch, bez nichž žádné divadlo 

nemůže existovat
- stávajícím abonentům rezervujeme dosavadní místa do 30. června 2013. 

Cena předplatného: 
Přízemí: 1.–6. a 13. řada: 2.400 Kč; 7.–12. řada: 2.300 Kč; 14.–18. řada: 2.200 Kč
Balkon: 1.–3. řada: 2.300 Kč; 4. řada: 2.200 Kč. 
O představeních, u kterých není uveden konkrétné termín, budete včas 
informováni. Změna titulů i termínů je vyhrazena, proto podrobnosti o 
jednotlivých představeních sledujte na plakátech a internetových stránkách 
www.hankuv-dům.cz

DIVADELNÍ SEZONA 2013/2014

 

JAzYKOVÉ KURzY V MĚStSKÉ KNIhOVNĚ SLAVOJ
Chcete si od října zlepšit své jazykové vědomosti? Městská knihovna Slavoj 
nabízí tradičně několik jazykových kurzů pro děti, dospívající mládež a dospělé. 
• Playing English aneb angličtina hrou 
 Jedná se o jazykový projekt angličtiny pro děti od 4 do 6 let. Výuka je 

uzpůsobena věku dítěte, probíhá hravou, interaktivní formou s humorem a 
pohybem. 

• Němčina pro začátečníky, němčina pro mírně pokročilé a pro 
pokročilé

 Kurz je určen pro studenty a dospělé zájemce.
• Francouzština pro začátečníky a mírně pokročilé 
 Kurz je určen pro studenty a dospělé zájemce.

Výuka jazyků je založena na individuálním přístupu, maximální počet je 10 
osob na kurz. Lekce probíhají od října do května, 1× týdně 90 minut v úterý 
nebo ve čtvrtek. 
V případě zájmu nás kontaktujte na tel.: 499 320 157, 721 390 348 nebo na 
e-mail: knihovna@slavoj.cz nejpozději do 13. září 2013. Bližší informace 
naleznete na www. slavoj.cz v sekci služby / jazykové kurzy. 
V případě, že kapacita kurzu (8–10 osob) nebude naplněna, nabízený kurz 
nebude otevřen. 
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KALENDÁŘ NEJEN MÍStNÍCh AKCÍ 
na www.dvurkralove.cz (pravé menu – box KALENDÁŘ AKCÍ) 

a tamtéž v rubrice turistika/volný čas. 
Zkuste také tURIStICKOU INtERAKtIVNÍ MAPU!

 CVIČENÍ PRO tĚhOtNÉ každou středu od 17:00 do 18:00 hod.

Rozpis pravidelných dopoledních programů  najdete na webu MC Žirafa. Každý 
den je k dispozici také Volná herna a kromě Školky nanečisto a Hudebního krouž-
ku se není potřeba objednávat. Možné jsou i nepravidelné návštěvy.

PRAVIDELNý PROgRAM  od 9:00 do 12:00 hod.

Zveme všechny těhotné na cvičení s Mgr. Janou Bartoňovou. Cena 50 Kč. Hlídá-
ní dětí je možné po domluvě. Objednání pouze v MC nebo přes web.

E-mail: info@mc-zirafa.cz; www.mc-zirafa.cz; tel.: 773 292 033;
MC Žirafa, náměstí T. G. Masaryka 2 (vpravo vedle infocentra), Dvůr Králové n. L.
* Informace o dalších programech pro rodiče dětí předškolního a mladšího školního 
věku naleznete na: www.mc-zirafa.cz v sekci Speciální pedagog v MC.

M C  ž I R A FA

Jednou měsíčně nás navštíví laktační poradkyně, pedagožka, matka 4 dětí Mgr. 
Jana Bartoňová. V rámci diskusního setkání se s vámi podělí o bohaté zkušenos-
ti v péči o děti.  Aktuální téma bude „dovolená s dětmi“. Vstup 30 Kč, hlídání dětí 
zajištěno. Rezervace nutná. 

Pojďte se s námi podívat jak bydlí pejsci a koníci v našem městském útulku. 
Součástí bude projížďka na ponících. Sejdeme se u Žirafky v 9:30 hod., nebo 
přímo na místě v 10:00 hod. Malé pamlsky vezměte s sebou.

POMÁhÁME zVÍŘÁtKůM středa 10. 7. 2013 od 9:30 do 12:00 hod.

žIRAFČINA PORADNA   úterý 2. 7. od 10:00 do 12:00 hod.

Přijeďte se za námi podívat do Žirče na tradiční svatoanenské slavnosti. Je pro 
vás připravený bohatý doprovodný program a s vašimi nejmenšími si můžete 
pohrát. Vstupné dospělí 80 Kč a děti 40 Kč. Akce je součástí veřejné sbírky Nada-
ce Divoké husy a výtěžek bude věnován na dovybavení rehabilitace.

KONtAKtY A BLIžŠÍ INFORMACE: www.mc-zirafa.cz

* Aktivity v  rámci projektu Podpora rodiny v  MC Žirafa jsou podpořeny 
z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV.

SVAtOANENSKÉ SLAVNOStI žIREČ  sobota 20. 7. od 13:00 hod.

Pojďte se s námí osvěžit v horkém letním dnu na naše Tyršovo koupaliště. V pří-
padě větší účasti je cena vstupného pouze 20 Kč. Sejdeme se přímo na místě v 
10:00 hod. Při nepříznivém počasí se výlet přesune na jiný den a bude náhradní 
program. Informace budou na našich webových stránkách.

VýLEt NA tYRŠOVO KOUPALIŠtĚ  středa 25. 7. 2013 od 10:00 hod. 

ŘÍJEN POCTA EDITH PIAF
 Účinkují: Marta Balejová – zpěv, Jiří Hošek – klavír a Libuše 

Švormová – umělecký přednes
LIStOPAD SLAVNOST VE VERSAILLES – Francouzské baroko a renesance
 Účinkují: Jan Kvapil – zobcové flétny, Jan Čižmář – loutny
PROSINEC VÁNOČNÍ KONCERT PĚVECKÉHO SBORU ZÁBOJ
 Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryba, vánoční koledy a 

pastorely v podání Pěveckého sboru Záboj v kostele sv. Jana 
Křtitele. 

LEDEN  TO NEJLEPŠÍ OD BRAHMSE A MARTINŮ
 Účinkují: Jan Páleníček – violoncello a  Jitka Čechová – klavír 
ÚNOR   Koncert mladých umělců
 HOUSLOVÝ RECITÁL
 Účinkují:  Julie Svěcená – housle, Václav Mácha - klavír
DUBEN  HIPOCONDRIA ENSEMBLE
 Účinkují: Jan Hádek – housle, Magdaléna Malá– housle, Zuzana 

Peřinová – viola, Ondřej Michal – violoncello, Michal Novák –
kontrabas, Filip Dvořák – cembalo, Ivana Brouková - soprán

KVĚtEN  VEČER SBOROVÉHO ZPĚVU
ČERVEN  DVOŘÁKŮV FESTIVAL

Změna titulů i termínů je vyhrazena, proto podrobnosti o jednotlivých 
koncertech sledujte na plakátech, nebo na www.hankuv-dum.cz. 
Předplatné si můžete zakoupit v předprodeji vstupenek v Hankově domě.
Cena předplatného je 900 Kč, studenti a ZTP 350 Kč

KONCERTNÍ SEZÓNA KPH 2013/2014

Návštěvu zoologické zahrady, besedu o nástupu dětí do školky, interaktivní be-
sedu se speciálním pedagogem, jógu pro děti a pilates. Přesné termíny uvede-
me na našich webových stránkách. 

PŘIPRAVUJEME     

D D M  J E D N I Č K A
Dům dětí a mládeže Jednička, Spojených národů 1620, Dvůr Král. n. L.,
Bližší informace v DDM Jednička na tel: 499320353.

tANEČNÍCI z JEDNIČKY DOBYLI PRAžSKOU O2 ARÉNU
Děti z tanečních kroužků při DDM Jednička vyrazily 25. května do Prahy, aby bojovaly 
v postupovém kole soutěže „Česko se hýbe“ o co nejlepší umístění a postup do finále. 
Do sportovní haly na Petřinách Jednička vypravila 2 autobusy plné nadšených 
tanečnic a tanečníků z kroužků při DDM Jednička – streetdance a cheerleaders, a 
z kroužků, které v DDM pracují při ZŠ Nemojov a Dubenec.  
Bezmála 70 dětí mělo šanci ukázat, jak celý rok v kroužcích pracovalo a co 
se naučilo. V různých věkových kategoriích předvedly celkem 6 parádních 
vystoupení a v obrovské konkurenci dalších týmů se podařilo hned dvěma 
našim kroužkům postoupit do celorepublikového finále. Z 6. místa startovala 
skupina streetdancu Trouble Makers a ze 7. místa postoupila nemojovská parta 
holek The Monster. Z medailí, postupu i odměny měli všichni velikou radost a 
den po příjezdu už začala příprava na republikové kolo, které se 1. června konalo 
v pražské O2 Aréně. Obrovská hala byla nabita těmi nejlepšími z nejlepších, a 
proto jsme byli opravdu hrdi, že mezi těmito skupinami můžou bojovat také děti 
z Jedničky. Ve svých věkových kategoriích soutěžily obě skupiny v konkurenci 
24 a 31 týmů, takže to pro ně byla opravdu velká výzva. Sice se žádná ze skupin 
nevešla do první pětice, i tak ale považujeme jejich výkony za skvělé a úspěch, v 
podobě postupu do celorepublikového finále, za fantastický. Všechny děti i jejich 
vedoucí si zaslouží veliké poděkování za celoroční práci a skvělé výsledky. Vždyť 
probojovat se do O2 Arény v Praze se nepodaří jen tak někomu. Soutěž také 
natáčela Česká televize – naše děti jste tak mohli zahlédnout během společné 
sestavy v záznamu ČT Sport. 
Příští rok se budeme opět těšit na shledání a fandit všem, kteří tančí s Jedničkou.

Mgr. Iveta Hanušová 
ředitelka DDM Jednička
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