
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3
18.2. (sobota) 15.00 hod., 19.2. (neděle) 17.00 hod.

Tentokrát si naši staří známí vyrážejí užít prázdniny na luxusní výletní loď, kterou 
svým dováděním během chvíle obrátí naruby. Chimpunkové a Chipettky pácha-
jí na parníku, který se stal dočasně jejich hracím hřištěm, jednu lumpárnu za dru-
hou a zpestřují tak prázdniny nejen sobě, ale i všem ostatním pasažérům. Veške-
rá legrace ale končí ve chvíli, kdy ztroskotají na opuštěném ostrově, ze kterého, 
jak se zdá, není úniku. Brzy se ale ukáže, že ostrov není tak opuštěný, jak to na prv-
ní pohled vypadalo.
Režie: M. Mitchell. 
Animovaný, rodinný, USA 2011. Mládeži přístupno – mluveno česky. Délka 

fi lmu 87 minut, vstupné 69,- + 1,- Kč.

LURDY
22.2. (středa) 19.00 hod., 23.2. (čtvrtek) 19.00 hod.

Christine je téměř celý život připoutána na invalidní vozík. Tím, že se cítí být sama, 
vydá se na výlet do Lurd v pyrenejském pohoří, ikonického města poutníků, které 
je považováno za místo zázraků, nadějí, pokoje a uzdravení pro zoufalé nemoc-
né a umírající lidi. Cesty boží jsou nevyzpytatelné - jednoho rána se Christine pro-
budí zdánlivě vyléčená.
Režie: J. Hausner, hrají: S. Testud, L. Seydoux, B. Todeschini, ad.
Drama, Francie, Německo, Rakousko 2009. Mládeži přístupno od 12 let. 

Délka fi lmu 96 minut, vstupné 74,- + 1,- Kč.

EXPEDIČNÍ KAMERA
24.2. (pátek) 18.00 hod. 

Celovečerní promítání fi lmů o dob-
rodružství, divoké přírodě, o extrém-
ních zážitcích i sportech. Čtyřhodi-
nové pásmo fi lmů a vstupů čerpá 
především z fi lmů promítaných na 
Mezinárodním horolezeckém festi-
valu v Teplicích nad Metují. Uvidíte 

fi lmy Ve vlčí kůži po stopách Džingischána, Odkud není návratu, Nejdelší cesta, 
Mazungu, Life cycles, Co se stalo na ostrově Pam.

ANONYM
25.2. (sobota) 19.00 hod., 26.2. (neděle) 19.00 hod.

 Příběh se odehrává v Anglii za období vlády královny Alžběty, spekuluje o otáz-
ce, která už po staletí vrtá hlavami akademiků a géniů. Kdo je doopravdy autorem 
díla připisovaného Williamu Shakespearovi? Odborníci o tom vytrvale diskutují, 
byla o tom napsána řada knih a učenci zasvětili celé životy obraně či popírání te-
orií o osobě autora nejuznávanějšího díla anglické literatury. Anonym nabízí jed-
nu z možných verzí jejich výkladu a zaměřuje se na dobu, kdy politické skandály 
a intriky, tajné románky na královském dvoře a zákeřné plány hamižných šlech-
ticů, toužících po trůnu, vycházely na světlo na těch nejpřekvapivějších místech: 
na londýnských jevištích.
Režie: R. Emmerich, hrají: V. Redgrave, R. Ifans, J. Richardson, ad.
Drama, Velká Británie, Německo 2011. Mládeži přístupno od 12 let. Délka 

fi lmu 130 minut, vstupné 69,- + 1,- Kč.

LABYRINT
29.2. (středa) 19.00 hod., 1.2. (čtvrtek) 19.00 hod. 

Ambiciózní Renata točí reportáž o mystice v současné době, navštěvuje rituály 
satanistů a náhoda ji nakonec zavede k legendě o dávných chodbách v pod-
zemí staré Prahy. V domě, jehož sklepení by mohlo být bránou do tajemného 
labyrintu, se začnou ztrácet lidé. Jako by se v podzemí pod domem cosi probu-
dilo k životu. Pověst o středověkých katakombách a další stopy ji a její přátele 
vtáhnou do labyrintu chodeb bez konce a skupině brzy nezbývá než zoufale 
volat o pomoc a začít bojovat o holý život. Co se v Labyrintu skrývá? Je jisté, že 
odpovědi se nedožijí všichni.
Režie: T. Houška, hrají: L. Vondráčková, J. Zadražil, M. Coronado, ad.
Thriller, mysteriózní, ČR 2011. Mládeži přístupno od 12 let. Délka fi lmu 93 

minut, vstupné 79,- + 1,- Kč.
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PŘEPADENÍ
1.2. (středa) 19.00 hod., 2.2. (čtvrtek) 19.00 hod.

V prosinci 1994 čtyři teroristé ozbrojené islámské skupiny (GIA) unesli letadlo 
společnosti Air France na letišti v Alžíru s 227 osobami na palubě. Teroristé po-
žadovali osvobození svých spolubojovníků a okamžitý vzlet letadla. Teprve po 
dlouhých diplomatických vyjednáváních mezi francouzskou a alžírskou vládou 
a popravě 3 cestujících opustilo letadlo Alžír, muselo však přistát na letišti v Mar-
seilles - Provence, protože nemělo dostatek paliva pro let do Paříže. Film je zalo-
žen na skutečných událostech a sleduje tři postavy - Thierryho, člena GIGN, Ca-
role Jeanton, ambiciózní technokratku z ministerstva zahraničí, a Yahia Abdalla-
ha, odhodlaného džihádistu.
Režie: J. Leclercq, hrají: V. Elbaz, G. Derangère, M. Bernier, ad.
Akční, thriller, Francie 2010. Mládeži přístupno od 12 let. Délka fi lmu 95 mi-

nut, vstupné 69,- + 1,- Kč.

KOCOUR V BOTÁCH
4.2. (sobota) 15.00 hod a 17.00., 5.2. (neděle) 17.00 hod. 

Kocour je psanec a zločinec, na jehož hlavu byla vypsaná odměna, ale copak by 
ty obrovské černé oči dokázaly podvádět a krást? Všechno určitě musí být úplně 
jinak, což se taky potvrdí, když se kocour v honbě za třemi kouzelnými
 fazolkami ocitne tváří v tvář Valdovi Cvaldovi, bývalému nejlepšímu kamarádo-
vi z dětství, který ho jednoho nepěkného dne podrazil tak, že se z kocoura stal 
štvanec a z Valdy Cvaldy nepřítel. Navzdory tomu se vydává vstříc dobrodružství, 
během něhož se utká s nebezpečnými zločinci, navštíví vzdušné zámky, zachrání 
rodné město a možná i očistí své jméno.
Režie: Ch. Miller. 
Animovaný, dobrodružný, USA 2011. Mládeži přístupno – mluveno česky. 

Délka fi lmu 90 minut, vstupné 69,- + 1,- Kč.

KONEC ROBERTA MITCHUMA
8.2. (středa) 19.00 hod., 9.2. (čtvrtek) 19.00 hod.

Road movie, v níž se na festival za polárním kruhem vydává herec a jeho agent, 
aby vyhledali legendárního režiséra a přesvědčili ho ke spolupráci. Film, který 
je natočený v evropské koprodukci, vzdává hold stylu režiséra Jima Jarmusche.
Režie: O. Babinet, F. Kihn, hrají: O. Gourmet, P. Nicomedes, A. Wilms, ad.
Drama, Francie, Norsko, Belgie, Polsko 2011. Mládeži přístupno od 15 let. 

Délka fi lmu 91 minut, vstupné 74,- + 1,- Kč.

JOHNNY ENGLISH SE VRACÍ
11.2. (sobota) 19.00 hod., 12.2. (neděle) 19.00 hod.

Na ofi ciální návštěvu Velké Británie se chystá čínský premiér, u kterého má jít 
podle zaručených informací o úplně poslední cestu v jeho životě, nepočítáme-li 
tu na hřbitov. A protože se šéfová MI7, Pamela Thorntonová, nemůže na nikoho 
spolehnout, neboť se to v jejím revíru hemží dvojitými agenty, kteří jsou do plá-
novaného atentátu zapojení, vsadí vše na jednu kartu – na Johnnyho Englishe. 
Ten se vydá nejen po stopách organizátorů globálního spiknutí proti čínskému 
premiérovi, ale pustí se také do dobývání krásné psycholožky Kate. 
Režie: O. Parker, hrají: R. Atkinson, D. West, G. Anderson, ad.
Akční, dobrodružný, komedie, USA, VB a Francie 2011. Mládeži přístupno. 

Délka fi lmu 101 minut, vstupné 64,- + 1,- Kč.

MISSION: IMPOSSIBLE - GHOST PROTOCOL
15.2. (středa) 19.00 hod., 16.2. (čtvrtek) 19.00 hod.

Špionážní agentura IMF má obrovský problém. Právě když její eso Ethan Hunt 
provádělo tajnou operaci v Moskvě, spáchal kdosi úspěšný bombový útok 
na Kreml. Ruští představitelé jsou rozezlení na nejvyšší míru a mluví dokonce 
o válečném aktu. A protože se všechny nitky sbíhají právě u IMF, americký pre-
zident dá pro jistotu od agentury ofi ciálně ruce pryč vyhlášením „Ghost Proto-
colu“, čímž ji odřízne od zdrojů, zázemí, podpory a z jejích členů udělá lidi na 
odstřel. Hunt se proto společně s trojicí věrných a odhodlaných kolegů pokusí 
o nemožné: najde pachatele útoku a sebe očistí od veškeré viny. Režie: B. Bird, 
hrají: T. Cruise, J. Renner, P. Patton, ad. 
Akční, USA 2011. Mládeži přístupno od 12 let. Délka fi lmu 132 minut, 

vstupné 64,- + 1,- Kč.

www.dvurkralove.cz
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M Ě S T S KM Ě S T S K ÁÁ   K N I H O V N AK N I H O V N A

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ
1. - 17.2. 

Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny se stalo již tradiční slavností pořáda-
nou pro všechny prvňáčky z královédvorských škol a okolí. Také letos by měly 
děti obdržet svůj první čtenářský průkaz. V dětském oddělení knihovny Slavoj 
se ovšem v poslední době dějí podivuhodné věci. Z knih se ztrácí písmenka! Po-
mohou prvňáčkové vyřešit záhadu mizejících písmen a prázdných stran? Král 
Abecedník I. děkuje všem statečným dětem za odvahu a slibuje tučnou odmě-
nu ve formě registrace na 365 dní zdarma.

KOLEM SVĚTA ANEB CESTOVÁNÍ NEJEN ZA ZVÍŘATY 
PTAČÍ PARK JOSEFOVSKÉ LOUKY

Ing. Kamil Čihák 

1.2. od 18.00 hodin

Ptačí park Josefovské louky, jeden z prvních projektů zaměřených na ochranu 
ptáků, se již několik let realizuje i u nás v Dolním Pometují. Proč právě tato ob-
last a  proč právě tyto druhy živočichů? To vše bude obsahem přednášky o Pta-
čím parku Josefovské louky. Další díl z cyklu cestopisných přednášek ZOO Dvůr 
Králové se koná v přednáškovém sálku knihovny. Vstup zdarma.

ANKETA SUK 2011
1.2. - 12.3.

20. ročník ankety dětí, knihovníků a učitelů o nejoblíbenější dětskou knihu vy-
danou v roce 2011. Anketní lístky jsou k vyzvednutí v oddělení pro děti. Ruč-
ně vyplněné lístky odevzdejte na dětském oddělení knihovny, elektronicky 
vyplněné pak zasílejte na adresu knihovna@slavoj.cz, vše do 12. 3. Z odpovědí 
vylosujeme osm účastníků ankety, kteří od nás obdrží tričko s logem Měst-
ské knihovny Slavoj, a pět výherců bude mít možnost zúčastnit se 4. dubna 
2012 slavnostního vyhlášení výsledků této ankety v Památníku národního pí-
semnictví v Praze. Více podrobnosti o projektu naleznete na www.slavoj.cz.

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Jitka Šmelhausová 

6. 2. od 17.00 hodin

Osudu se postavíme, mozek řádně procvičíme…Pro všechny, kdo chtějí skonco-
vat s věčným zapomínáním a roztržitostí, je určena další lekce trénování paměti 
s lektorkou Jitkou Šmelhausovou. Koná se opět v sálku knihovny. Vstup zdarma.  

H A N K Ů V  D Ů MH A N K Ů V  D Ů M

XVI. PLES ABSOLVENTŮ GYMNÁZIA
4.2. (sobota) 20.00 hod.

Hraje hudební skupina Jari – Kurri - Band.

MATURITNÍ PLES SŠIS / OBOR HOTELNICTVÍ
10.2. (pátek) 20.00 hodin

Hraje Big Band Dvorský a Šatlava.

PLES ZÁKLADNÍ ŠKOLY SCHULZOVY SADY
11.2. (sobota) 20.00 hodin

K tanci a poslechu hraje EGO RETRO MUSIC Hořice.

SALONNÍ ORCHESTR Petra KOŘÍNKA / 398. KONCERT KPH
14.2. (úterý) 19.00 hodin 

To nejlepší od G. Gershwina a jiných světových skladatelů.

VI. REPREZENTAČNÍ PLES SŠIS
17. pátek 20.00 hod. 

Hudba - HOLIDAY Express Jaroměř, host večera ELVIS PRESLEY REVIVAL BAND, 
bohatá tombola, raut.…

VIII. PLES JUTAŘŮ
18.2. (sobota) 20.00 hod. 

K tanci a poslechu hraje Čvajmajs Dvůr Králové n/L.

KAŠPÁREK V ROHLÍKU – NEVÝCHOVNÝ KONCERT 
/ DIVADELNÍ ČTYŘLÍSTEK
26.2. (neděle) 16.00 hodin 

Kašpárek v rohlíku je projekt pro děti i dospělé postavený na originálním propo-
jení divadla a hudby ve vlastních představeních, živých hudebních show i na hu-
debních nosičích. Další pořad z cyklu“ Pojďte s dětmi do divadla“

OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY / HRA V PŘEDPLATNÉM
Bohumil Hrabal – Ivo Krobot

27.2. (pondělí) 10.00 a 19.30 hod.  

Dramatizace novely, kterou proslavil oskarový fi lm Jiřího Menzela. Tragikomedie 
tělesného a lidského dospívání Miloše Hrmy na malém středočeském nádraží 
v době války. Účinkují herci Městského divadla MLADÁ BOLESLAV.

JÁNOŠÍK
28.2. (úterý) 8.30 a 10.00 hod. 

Originální zpracování života legendárního hrdiny Juraje JÁNOŠÍKA v podání DI-
VADLA DRAK Hradec Králové. Představení pro II. stupeň ZŠ.

K I N O  -  F I L M O V Ý  K L U BK I N O  -  F I L M O V Ý  K L U B

ROCK ŽIVOTA
7.2. (úterý) 19.00 hod. 

Olda Říha, zakládající člen a šéf skupiny Katapult, v roce, kdy mu zemře-
li jeho dva hudební kolegové – Jiří „Dědek“ Šindelář a Karel „Káša“ Jahn. Pří-
běh rockera, kterému se rozpadl vlastní svět a musí tak v pokročilém věku za-
čínat od nuly. Rány osudu přitom vnímá jako přihrávky. Katapult se navzdo-
ry svojí jednoduchosti, anebo možná právě díky ní, stal legendou: dvojná-
sobný Zlatý slavík, téměř 40 let na pódiích, cca 7000 koncertů a milión proda-
ných nosičů. Písně skupiny se hrají v médiích i u táboráku. Snímek není jen bi-
lancujícím portrétem, ale hlavně setkáním s životní sílou Oldy, který doká-
zal neobyčejné věci a stojí si stále za svým jako pařez. Režie: J. Gogola ml. 
Dokumentární, ČR 2011. Mládeži přístupno. Délka fi lmu 86 minut, vstup-

né 69,- + 1,- Kč.

VENKU
14.2. (úterý) 19.00 hod. 

Časosběrný dokument sleduje osudy tří lidí, kteří opouštějí vězení. Den po dni, 
minutu po minutě můžeme sledovat jejich cestu ven. Linda už nechce krást ani 
fetovat a přemýšlí o rodině. Mirek si hledá „tu pravou“, která nebude odsuzovat 
jeho kriminální minulost. Tomáš doufá v podmínečné propuštění v polovině tres-
tu a věří, že venku to bude jiné než dřív. Hlavní je, aby to šlo bez drog. Všichni se 
snaží vyrovnat se svou vlastní minulostí. Film je metaforou o nakládání se svobo-
dou, časem a osudem, o rozhodování na důležitých životních křižovatkách.
Režie: V. Sobková. Dokumentární, ČR 2011. Mládeži přístupno. Délka fi lmu 

79 minut, vstupné 69,- + 1,- Kč.

EM a ON
21.2. (úterý) 19.00 hod. 

Další dokument z cyklu Bez cenzury je věnován dvojici nonkonformních umělců 
ze severočeského Litvínova. První si říká EM Rudenko, prohlašuje se za bývalého 
ukrajinského dělníka a je autorem absurdních básní, plných záměrných nonsen-
sů. Druhý - užívající pseudonym Xavier Baumaxa - je originální písničkář, jenž 
svou tvorbu zakládá na parodiích zprofanovaných žánrů, karikaturách celebrit 
a zesměšňování předsudků. Režisér Vladimír Michálek sledoval aktéry svého sním-
ku více než dva roky a přiblížil řadu jejich veřejných i soukromých vystoupení.
Režie: V. Michálek. 
Dokumentární, ČR 2011. Mládeži přístupno. Délka fi lmu 87 minut, vstup-

né 69,- + 1,- Kč.

ZÁVOD KE DNU
28.2. (úterý) 19.00 hod. 

Snímek diskutuje na konkrétních příkladech otázky nezaměstnanosti, odborů, 
práce či lidské mobility. Filosof Václav Bělohradský, sociolog Jan Keller, ekonom-
ka Ilona Švihlíková, rozvojový expert Tomáš Tožička a několik zaměstnanců, od-
borářů i nezaměstnaných refl ektují tato témata v dnešní situaci České republiky 
a na pozadí různorodého spektra lidského podnikání - od textilu, skla, automobi-
lů či sirek až po nadnárodní IT byznys. OP Prostějov, sirkárna Solo Sušice, morav-
ská sklárna, kterou zachránily odbory, Hyundai Nošovice a lidé mezitím.
Režie: V. Janeček. Dokument, ČR 2011. Mládeži přístupno. Délka fi lmu 82 mi-

nut, vstupné 69,- + 1,- Kč.

 19. března  ZÁPIS DO TANEČNÍCH

PŘIPRAVUJEME

3. a 22. března  DNY R.A. DVORSKÉHO

18. ročník swingového a jazzového festivalu

 Blues z Chicaga – Rene Trossmann
  Jiří Ševčík a PIRATE SWING Band
  Móda v rytmu swingu – Blue Star 
  a módní kreace uvádí Aleš Cibulka

 28. března  FÍGL – hra v předplatném
 V hlavní roli Alena Vránová, Marta Vančurová a Václav Postrá-

necký. Divadlo UNGELT
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SETKÁNÍ S ODBORNÍKEM
Hana Böhmová 

8.2.  od 14.00 hodin

„Jeden dělá to a ten zas tohle…“ Zveme Vás na první z cyklu Setkání se zají-
mavou osobností. Tentokrát s paní Hanou Böhmovou, cvičitelkou nejmenších 
plemen psů. Beseda a praktické ukázky za přítomnosti dvou čivavích slečen se 
uskuteční zdarma v sálku knihovny Slavoj. 

NÁRODNÍ PARKY USA
Ing. Chadima Radko 

8.2. od 18.00 hodin

Z Denveru přes Rockey  Mountains, Arches, Zion, Bryce Canyon, Monument Val-
ley, Antilop Canyon do Grand Canyonu. Přeleťte Atlantik a přeneste se s námi 
do Denveru a procestujte všechny výše uvedené národní parky severozápadu 
USA. Cestopisná přednáška se uskuteční v sálku knihovny. Vstupné 30,- Kč. 

KURZ ZDRAVÉHO SEBEVĚDOMÍ 
Milada Langfelnerová 

13.2.  a  27.2. od 17.30 do 19.00 hodin

Kurz zdravého sebevědomí patří mezi kurzy osobnostního rozvoje, které jsou 
velmi oblíbené  především mezi vysokými úředníky a managery. Lekce proběh-
ne v sálku knihovny. Cena 150,- Kč. 

BESEDA O KRONIKÁCH 2008 A 2009
Václav Bartoška 

22.2. od 18.00 hodin

Vyprávění kronikáře města Dvora Králové nad Labem o kronikách z let 2008 
a 2009,  doplněné o plakáty a grafi cké upoutávky na akce městských organizací 
v těchto letech.  Povídání bude doprovázeno fotografi emi, které se do kronik 
nedostaly. Přednáška se uskuteční zdarma  v sálku knihovny Slavoj.  

KURZ ZDRAVÉHO SEBEVĚDOMÍ
Milada Langfelnerová 

27.2. od 17.30 do 19.00 hodin

Další lekce kurzu osobnostního rozvoje. Koná se opět v sálku knihovny.  Vstup-
né 150,- Kč.   

OD VĚDY K MIKROFONU, OD MIKROFONU KE KNIZE 
RNDr. Václav Větvička 

29. 2. od 18.00 hodin

Známý popularizátor  botanické vědy RNDr. Václav Větvička dorazí do knihovny 
Slavoj s jeho vlastním „živočichopisem,“ tj. s besedou o tom, kterak od vědy ute-
kl k rozhlasovému mikrofonu a od něho ke spisovatelství. Povídání bude dopro-
vázeno  autorským čtením z jeho knížek. Beseda se uskuteční  v sálku knihov-
ny. Vstupné 30,-  Kč.

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM VE FOTOGRAFIÍCH
20.1. – 26.2. 2012

Výstavní sál Špýcharu

Výstava historických fotografi í Dvora Králové nad Labem ze sbírek muzea 
a Geislerovy sbírky. V termínu od 21.2. do 26.2. 2012 budou vystaveny také DA-
GUERROTYPIE ze sbírek městského muzea.
Vstupné: dospělí 20 Kč / děti, studenti, důchodci: 10 Kč
Otevírací doba: út – pá:  9 – 12 / 13 – 16, so –ne: 13 – 17

VÝSTAVA DĚTSKÝCH PRACÍ NA TÉMA „KRAJ F. A. ŠPORKA“
6. – 12.2. 2012

Výstavní sál Staré radnice

Výstava prací zaslaných do výtvarné a literární soutěže „Kraj F.A. Šporka“, vyhlá-
šené k 350. výročí narození Františka Antonína Šporka (9.3. 1662 – 30.3. 1738). 
O vítězi ve výtvarné soutěži rozhodnou sami návštěvníci výstavy. Vyhlášení 
soutěže proběhne v pondělí 13.2. 2012. Přijďte podpořit své favority.
Vstupné: dospělí 10 Kč / děti, studenti, důchodci: 5 Kč
Otevírací doba: po – pá:  9 – 12 / 13 – 16, so –ne: 13 – 17

O ŠESTINOHÉM STRAŠIDLU
Neděle 12. 2. 2012 od 16:00 

Přednáškový sál Špýcharu 

Loutková pohádka pro nejmenší v podání divadélka ZVONEČEK. Jedná se 
o představení nám všem známého Volfova rodinného divadla, které mění svůj 
název na divadlo Zvoneček.
Vstupné: dobrovolné

KOCOUR V BOTÁH
Sobota 18. 2. 2012  od 15:00

Přednáškový sál v budově Špýcharu 

POHÁDKA pro nejmenší v podání maňáskové scény loutkářského souboru Klí-
ček. Vstupné: dospělí 20 Kč, děti 10 Kč

O POTRESTANÉ PRINCEZNĚ
Neděle 26. 2. 2012 od 16:00 

Přednáškový sál Špýcharu 

Loutková pohádka pro nejmenší v podání divadélka ZVONEČEK. Jedná se o 
představení nám všem známého Volfova rodinného divadla, které mění svůj 
název na divadlo Zvoneček.
Vstupné: dobrovolné

M Ě S T S K É  M U Z E U MM Ě S T S K É  M U Z E U M

PŘIPRAVUJEME

PATAGONIÍ NA KOLE – CESTA NA KONEC SVĚTA

Lucie Kovaříková a Michal John 

21. 3. od 18.00 hodin

Na dobrodružný „cyklovýlet”  s oběma cestovateli do zajímavého koutu světa 
se můžete vydat v sálku knihovny Slavoj. Vstupné 60,-  Kč.

IX. SPOLEČENSKÝ PLES SPMP A DIAKONIE ČCE
Sobota 11. února, ZC Zálabí

Společnost pro podporu mentálně postižených osob (SPMP) a Diakonie ČCE 
vás zvou na IX. SPOLEČENSKÝ PLES, který se uskuteční 11. února 2012 v ZC Zála-
bí od 20.00 hod. Hudba: Dynamic Opočno, vstupné 150 Kč. Vstupenky možno 
zajistit v Diakonii ČCE, Benešovo nábřeží nebo na tel. 607153682 (SPMP o.s.).

ŠKRABÁKOVY DÍLNY TVŮRČÍHO PSANÍ
Uzávěrka příjmu příspěvků je 20. února 2012

Škrabodílny jsou určeny začínajícím autorům ve věku 15-25 let z Hradce Krá-
lové a přilehlých regionů. Účast je pro autory bezplatná. Dílny tvůrčího psaní 
zahrnují 4 jednodenní semináře, které povedou členové SPKS a hosté z řad 
českých spisovatelů, redaktorů a publicistů. Více na http://www.spks.info/.
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DEN PRO KONĚ / 3. 2. 2012, 9.00 – 17.00 hodin 

TURNAJ V BOWLINGU / 3. 2. 2012, 8.15 - 11.30 hodin

PARDUBICKÉ POKOUKÁNÍ / 11. 2. 2012 

Další akce z obnoveného cyklu Rodinné výpravy, určeného dětem, mládeži 
i dospělým. Čeká vás fyzicky nenáročná a určitě zajímavá procházka atraktivním 
historickým centrem pernštejnských Pardubic. Na své si přijdou zájemci o staré 
i novější zbraně, prohlédneme si také expozici skla, možná vás čeká i pohled 
na město z výšky a třeba i nějaké překvapení. Čas bude i na odpočinek s mlsá-
ním a závěrečný testík o drobné ceny. S sebou si přibalte občerstvení a drobné 
kapesné, nezapomeňte dobrou náladu! Bližší informace: tel.: 499 320 353, 
e-mail: vladimir.jiricka@ddmdvurkralove.cz.

VALENTÝNSKÁ PÁRTY / 13. 2. 2012, 16.00 – 18.00 hodin

Chcete zjistit, jak to bylo se skřítkem Valentýnem v jeho příběhu, užít si disko-
téku, srdíčkovou hru, vyrobit si přáníčko, pobavit se a najít si nové přátele? Pak 
přijďte v předvečer svátku svatého Valentýna do Jedničky. Zábavný program 
pro malé i velké ve znamení srdíček přinese soutěže o drobné dárky i tajem-
ný úkol skřítka Valentýna. Vstupné: Kdo přijde ozdobený alespoň jedním sr-
díčkem 5,- Kč, ostatní děti i dospělí 15,- Kč. Bližší informace: tel.: 499 320 353, 
e-mail: info@ddmdvurkralove.cz.

ZLATÁ TUŽKA / 15.2. 2012 uzávěrka literární soutěže pro děti a mládež

Mladí „psavci“, máte poslední možnost zaslat své příběhy a básničky 
do soutěže! Podrobnější informace najdete na: www.ddmdvurkralove.cz.

POHÁDKA O 12 MĚSÍČKÁCH / 20. 2. 2012 

Jednička připravila pro rodiče s dětmi zábavné odpoledne motivované zná-
mou pohádkou Boženy Němcové. Přijďte pomoci hodné Marušce splnit úkoly, 
které jí nachystala zlá sestra Holena s macechou. Start v 15.30 – 16.00 u DDM, 
ukončení po splnění úkolů opékáním špekáčků u ohně. Startovné pro rodiče 
a děti nad 3 roky 20,- Kč. Akce se koná jen v případě souvislé sněhové pokrývky, 
bez deště a hustého sněžení. Přihlášky nejpozději do 15.2.2012.
Bližší informace: tel.: 499 320 353, e-mail: dana.kudrnovska@ddmdvurkralove.cz.

DĚTSKÝ KARNEVAL / 26. 2. 2012 

Srdečně zveme všechny děti i rodiče na dětský karneval, který také letos tradič-
ně pořádáme v Zábavním centru Zálabí. Čekají vás soutěže, písničky, vystou-
pení, vyhodnocení masek a samozřejmě oblíbená tombola. Jednotné vstupné 
20,- Kč. Bližší informace: tel.: 499 320 353, e-mail: sylvie.cernotova@ddmdvur-
kralove.cz.

Dům dětí a mládeže Jednička, Spojených národů 1620, Dvůr Králové n. L., 

544 01, tel.: 499320353, info@ddmdvurkralove.cz, www.ddmdvurkralove.cz

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN

 
Pátek  3. 2.2012  13,30 - 15,00 hod. 
Sobota  4. 2.2012  14,00 - 15,30 hod. 
Neděle  5. 2.2012  14,00 - 15,30 hod.
Sobota  18. 2.2012  (dopolední) 10,00 - 11,30 hod. 
Neděle  19. 2.2012  14,00 - 15,30 hod.
Sobota      25. 2.2012        14,00 - 15,30 hod.
Neděle      26. 2.2012        14,00 - 15,30 hod.
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lekcí – bez jarních prázdnin) v 16.00 – 17.00 hodin v DDM Jednička pod vedením 
paní Hany Smotlachové, učitelky MŠ Slunečná II. Jedná se o aktivity zaměřené 
především na lidovou slovesnost a tradiční české lidové písně a hry. Bude dopl-
něn vhodnými autorskými písněmi a dramatizacemi (písničky, říkadla, tanečky, 
pohádky, rytmické nástroje). Cena: 350 Kč/celý kurz 10 lekcí. Pozor!  Kapacita 
kroužku je omezena, prosíme všechny zájemce, aby se přihlásili v DDM Jed-

nička co nejdříve, nejpozději do 3.2. 2012. Více na stránkách DDM Jednička.

VÍKEND V POHYBU / 2.-3.3. 2012 

Chtěli byste si vyzkoušet street dance, breakdance, volejbal, fl orbal, moder-
ní tanec, fi t cross a mnoho dalších tradičních i nových sportů? Pak si nenechte 
ujít ojedinělou akci plnou rozmanitých sportovních dílen. Během pár hodin tak 
můžete vyzkoušet několik činností, objevit své nadání a otestovat svoje schop-
nosti.

JUNIORFILM / 9. - 10. 3. 2012 

18. ročník festivalu amatérských fi lmů přinese nejen dvoudenní promítání 
v kině Svět, ale také doprovodný program za účasti hereckých osobností. Novin-
kou letošního memoriálu je soutěž Královédvorské Zlaté slunce, ve kterém bu-
dou mladí fi lmaři bojovat nejen o ceny, ale i postup do celorepublikového fi nále.

JARNÍ PRÁZDNINY
12. a 13.3. 2012 Hurá prázdniny! Dny plné soutěží, tvoření, her a překvapení 
pro děti od 6 let. 14.3.2012 Výlet do rádia – celodenní výlet do velkého světa 
médií a divadla je určen pro děti od 9 let. Společně se podíváme do zákulisí 
rádiového vysílání i mezi divadelní rekvizity. 15 - 16. 3. 2012 Den a noc s ví-

lami a skřítky – pro děti od 5 let. Celodenní program s přespáním v Jedničce, 
který všem dětem nabízí plno zábavy, tvůrčích aktivit, pohádek, her a soutěží.

BAZAR JARNÍHO A LETNÍHO OBLEČENÍ, KOL…
20.3. – 22.3.2012

Můžete přijít prodat nebo nakoupit oblečení všech velikostí, kola, koloběžky, 
odstrkovadla, sportovní obuv.

JARNÍ HUMANITÁRNÍ SBÍRKA OŠACENÍ / 26.3. – 30.3.

Sběr použitého ošacení všech velikostí, povlečení, dek, závěsů, záclon a jiných 
textilií potřebných pro občany, kteří se dočasně ocitli v krizových situacích. 

POZOR! NOVÝ KROUŽEK DDM - HEJBÁNEK 
Začínáme v úterý 7. 2. 2012 v 16.00 hodin. Kroužek je určen dětem od 2 do 3 let 
s doprovodem rodiče a probíhat bude vždy v úterý, a to od 7. 2. do 17. 4. 2012 (10 

AKCE MATEŘSKÉHO CENTRA ŽIRAFA

CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ  každé pondělí od 17:30 hod. 

V pondělí je Cvičeníčko, v úterý Zpívánky, ve středu Šikulky, ve čtvrtek 

Klub miminko a v pátek Školka nanečisto.

OTEVŘENO KAŽDÝ VŠEDNÍ DEN od 9:00 do 12:00 hod.

Kurz Němčina pro začátečníky probíhá každé úterý od 17 do 18 hodin 
a kurz Angličtina pro začátečníky probíhá každé úterý od 18 do 19 hodin. Cena 
jednotlivé lekce je 50,- Kč. Kurzy vede Mgr. Milena Matuchová a rozsah výuky je 
přizpůsoben znalostem a tempu účastníků.

KURZY ANGLIČTINY A NĚMČINY  

KONTAKT  

Mgr.  Linda Mocová, tel: 604  433  355, email: mczirafa.dknl@centrum.cz, 
www: http://mc-zirafa.wz.cz.

Na konci minulého roku jsme do Žirafky pořídili terapeutický bazén s ba-
lónky, ve kterém děti řádí a nemůžou se od něj odtrhnout. Přijďte se svými dět-
mi strávit u nás příjemné dopoledne plné povídání, zpívání, tvoření, her a no-
vých zážitků. Všechny srdečně zveme!

PŘIJĎTE MEZI NÁS

Cvičení pro těhotné probíhá každé pondělí od 17:30 hodin pod vedením 
zdravotní sestry Ivany Bednářové. Cena je 30,- Kč za cvičební hodinu. Cvičení je 
určené nejen pro nastávající maminky, ale i pro ženy po porodu, kterým cvičení 
pomůže vrátit se ke své původní kondici před porodem. Do cvičení jsou zahr-
nuty i cvičební prvky podle Mojžíšové určené pro ženy mající potíže s početím.

O BUDULÍNKOVI  pondělí 13.2. od 16:00 hod. 

V pondělí 13. 2. 2012 od 16:00 hod. nás navštíví divadelní společnost Úsměv. 
Pro naše malé diváky je připraveno pohádkové představení O Budulínkovi. 
Vstupné je 50,- pro dospělého, děti mají vstup zdarma. Zájemci o představení 
se mohou hlásit u služby v centru nebo na níže uvedeném kontaktu. Prostoro-
vá kapacita centra je omezena, hlaste se proto včas a rezervujte si na pohádku 
místo zaplacením vstupného!

KARNEVALOVÝ REJ pátek 24.2. od 16:00 hod. 

V pátek 24. 2. 2012 od 16:00 hod. pořádáme Karnevalový rej. Všechny děti 
ze Žirafky i jejich starší sourozenci jsou srdečně zváni. Těšíme se na princezny, 
berušky, Červené Karkulky, krále, broučky, čaroděje, kočičky a další veselé mas-
ky. Všichni karnevaloví účastníci budou odměněni. Vstupné pro dospělého je 
50,- Kč, děti mají vstup zdarma.


