
ská královna proto vyslala svého věrného důstojníka Anticlimaxe, aby vyhledal 
pomoc u Galů v druhé malinké vesničce ve Francii, vyhlášené svým důmyslným 
bojem proti Římanům. Režie: L. Tirard, hrají: G. Depardieu, E. Baer, F. Luchini, ad.
Rodinná komedie, Francie, Španělsko, Itálie a Maďarsko 2012. Délka filmu 125 
min. Vstupné 129 + 1 Kč.

KLETBA Z TEMNOT
20. a 21.10. (sobota, neděle) 19:00 h, přístupno od 12 let
Mladá dívka si jednoho dne koupí ve výprodeji starožitnou krabičku. Netuší 
však, že se uvnitř skrývá zákeřný zlý duch.... 
Režie: O. Bornedal, hrají: N. Calis, J. D. Morgan, K. Sedgwick, ad.
Horor, thriller, USA 2012. Délka filmu 92 min. Vstupné 99 + 1 Kč.

PARANORMAL ACTIVITY 4
24. a 25.10. (středa, čtvrtek) 19:00 h, přístupno od 15 let 
Příběh hororu Paranormal Activity 4 volně navazuje na druhý díl, v němž démo-
nem posedlá Katie vyvraždila rodinu své sestry s výjimkou nemluvněte Hunte-
ra, které unesla neznámo kam. Uběhlo pět let a tahle dvojice s velice pohnutou 
minulostí se přistěhuje na poklidné americké předměstí, které záhy poklidné 
být přestane. Paranormální sílu na vlastní kůži pocítí především matka s dcerou, 
které žijí v sousedství Katie. Po prvních nevysvětlitelných událostech instalují v 
domě kamery a další bezpečnostní prvky a nestačí se divit tomu, co na nich uvidí. 
Režie: H. Joost, A. Schulman, hrají: K. Featherston, K. Newton, M. Shively, ad.
Horor, USA 2012. Délka filmu 95 min. Vstupné 99 + 1 Kč.

KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM/3D/
27. a 28.10. (sobota, neděle) 16:30 h
Příběh volně navazuje na předchozí díl. Děj filmu se přenese ze středověké Pra-
hy do pohádkového sýrového království. Celkové ladění filmu je více rodinné a 
pohádkové než v předchozím díle. Režie: J. Tománek. 
Animovaná, rodinná pohádka, ČR 2012. Délka 85 min. Vstupné 139 + 1 Kč.

96 HODIN: ODPLATA
27. a 28.10. (sobota, neděle) 19:00 h, přístupno od 12 let
Liam se vrací jako bývalý agent CIA Bryan Mills, který před dvěma lety v Paříži 
nemilosrdně zlikvidoval gang obchodníků s bílým masem, aby tak zachránil ži-
vot své unesené dcery. Na dovolené v Istanbulu ho překvapí návštěva dcery Kim 
a bývalé manželky Lenore. Poklidná dovolená netrvá dlouho a Lenore je přímo 
před zraky Bryana unesena, Kim se snaží před pronásledovateli uniknout. Syn  
jednoho ze zločinců, které Bryan zabil, chce jediné - krvavou odplatu. 
Režie: O. Megaton, hrají: L. Neeson, F. Jansen, M. Grace, ad.
Akční, drama, krimi, Francie 2012. Délka filmu 98 minut. Vstupné 89 + 1 Kč.
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K I N O  S V Ě T
ZEMĚ BEZ ZÁKONA
02. a 03.10. (úterý, středa) 19:00 h, přístupno od 15 let
Bratři Bondurantovi jsou tvrdí hoši. Nejstarší z nich Howard přežil 1. světovou vál-
ku. Prostřední Forrest málem zemřel, když se spolu s rodiči nakazil španělskou 
chřipkou. Nejmladší Jack se svou vnímavostí a citlivostí jako by se do drsného 
prostředí svých bratrů ani nehodil. Zatímco většina obyvatel městečka živoří, 
podnikavým bratrům se daří, vybudovali si totiž prosperující byznys. Ve Franklin 
County ale začínají krušné časy, když do města přijede zkorumpovaný zástupce 
šerifa Charlie Rakes. Režie: J. Hillcoat, hrají: G. Oldman, T. Hardy, S. LaBeouf, ad.
Western, drama, USA 2012.  Délka filmu 115 minut. Vstupné 99+1 Kč.

MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL DOBROMYSL - 
Příběhy obyčejného štěstí
05. 10. (pátek) od 8:00 do 19:00 h
Ozvěny FF Mental Power – projekce pro školy, animované filmy z celého světa, 
ozvěny polských filmových festivalů Lodž a Walbrzych
05. 10. (pátek) od 18:00 h
oficiální zahájení – unikátní přednáška „O dobru a zlu“
06. 10. (sobota) od11:00 h
Polský den – film Matka Tereza
Unikátní sbírka historických polských trailerů, workshopy, besedy s hosty 

DIVOŠI
10. a 11.10. (středa, čtvrtek) 19:00 h,přístupno od 15 let
Vypravěčka Ophelia žije ve spokojeném postmoderním uspořádání se dvěma 
chlapci, kteří ji milují, a ona miluje je. Vzájemně na sebe nežárlí, jsou totiž výji-
meční. Odlišné povahy chlapců spojují nejen společné zážitky ze školy, ale také z 
podnikání - prodávají nejlepší trávu v celé Kalifornii. Je to celkem bezpečné pod-
nikání do doby, než se jejich „podnik“ zalíbí jednomu mexickému kartelu... 
Režie: O. Stone, hrají: B. Lively, T. Kitsch, S. Hayek, ad.
Thriller, USA 2012.  Délka 131 min. Vstupné  99 + 1 Kč.

HOTEL TRANSYLVÁNIE /3D/
13. a 14.10. (sobota, neděle ) 16:30 h, mluveno česky
Málokdo o Draculovi ví, že není jen princem temnoty, ale také vlastníkem stylo-
vého Hotelu Transylvánie - luxusního pětihvězdičkového resortu, kde se mohou 
všechna monstra světa, například Frankenstein, Mumie, vlkodlaci a spoustu dal-
ších, dostat daleko od všech a být jen sami sebou v bezpečném prostředí bez lidí. 
Režie: G. Tartakovsky.  Animovaná, rodinná komedie, USA 2012. Délka filmu 91 
min. Vstupné164+ 1 Kč, děti do 15 let 139 + 1 Kč.

SOUSEDSKÁ HLÍDKA
13. a 14.10. (sobota, neděle) 19:00 h, přístupno od 15 let
Na klidném předměstí středoamerického městečka Glenview se stane zločin. Pro-
to se jeden z jeho nejaktivnějších obyvatel Evan, který své město miluje nade vše, 
rozhodne založit vlastní domobranu s názvem Sousedská hlídka. Hlídka má na 
městečko a jeho obyvatele dávat pozor, aby do něj nepronikl žádný nekalý živel. 
Přidají se k ní i Evanovi tři kamarádi, i když z ne tak ušlechtilých důvodů jako on. V 
městečku neberou hlídku moc vážně, ale jen do té doby, než jim povedená par-
tička domobrany vytře zrak. Režie: A. Schaffer, hrají: B. Stiller, V. Vaughn, J. Hill, ad.
Komedie, sci-fi, USA 2012. Délka filmu 102 min. Vstupné 99 + 1 Kč. 

LOOPER
17. a 18.10. (středa, čtvrtek) 19:00 h, přístupno od 12 let
Představte si, že pracujete pro organizaci, která posílá nepřátelské cíle zpět v čase 
a vaším úkolem je tento cíl zničit a tím vymazat z budoucnosti. Jediným pravi-
dlem je nenechat cíl uprchnout, i kdybyste tím cílem byl vy sám. 
Režie: R. Johnson, hrají: J. Gordon-Levitt, B. Willis, E. Blunt, ad.
Akční, sci-fi, USA 2012. Délka 118 min. Vstupné 99 + 1 Kč.

ASTERIX A OBELIX VE SLUŽBÁCH jEjÍHO VELIČENSTVA 
20. a 21.10. (sobota, neděle) 16:00 h, mluveno česky, 3D
Pod vedením Julia Caesara napadly proslulé římské legie Británii. Jedné malé 
vesničce se však daří statečně odolávat, ale každým dnem je slabší a slabší. Brit-

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

Kontakty: tel.: 499 320 403, e-mail: mannova.lenka@hankuv-dum.cz, www.hankuv-dum.cz. 

KOUZLO STARÝCH STROMŮ V KRESBÁCH  
VLADIMÍRA LEPŠE
10.10. - 30.11.  vestibul kina Svět

K I N O  -  F I L M O V Ý  K L U B
ŽIŽKOVSKÉ DIVADLO jÁRY CIMRMANA: ČESKÉ NEBE 
SATELITNÍ PŘÍMÝ PŘENOS Z DIVADLA jÁRY CIMR-
MANA V PRAZE
04.10. (čtvrtek) 18:45 h
Tenhle kus, co hrajem, vám napsal Jára Cimrman! Hercům Divadla Járy Cimrma-
na je dohromady 730 let, ale hrají spolu 45 let. A právě to oslaví představením 
České nebe, které bude živě přenášeno do kin v tak noblesní kvalitě, že si s nimi 
skoro budete moci přiťuknout. V rámci přenosu se na plátně odehraje hned ně-
kolik překvapení. Věříme, že tento večer se stane pro diváky kina nezapomenu-
telným zážitkem.
Délka přenosu je přibližně 2 hodiny 30 minut (včetně přestávky). Vstupné 200 Kč.
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H A N K Ů V  D Ů M

DEN SENIORŮ 
02.10. 15:00 h,sál Hankova domu
Město Dvůr Králové nad Labem zve všechny seniory na společné setkání. 
Vystoupí dechová hudba PODZVIČINKA a sbor ZUŠ CARPE DIEM. Vstup zdarma.

O MĚSÍČNÍKU, SLUNEČNÍKU A VĚTRNÍKU
13. 10. 19:30 h, sál Hankova domu
Divadelní představení pro děti MŠ a I. II. ročníků ZŠ.

Klasická výpravná pohádka v podání herců divadla MLADÁ SCÉNA Ústí nad 
Labem. Vstupné: 50 Kč.

MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL DOBROMYSL - 
Příběhy obyčejného štěstí
06.10. 10:00 h, sál Hankova domu - festivalové snímky, animované filmy

06.10. 18:30 h, sál Hankova domu - galavečer s předáním cen 

SEICENTO E SETTECENTO / 403. KONCERT KPH
Večer italské barokní hudby
10. 10. 19:00 h, sál Hankova domu 
Jan Kvapil – zobcové flétny, Jan Čižmár - loutny. Vstupné: 130 Kč

MIMUj ANEB jAK SE DĚLÁ POHYBOVÉ DIVADLO
11.10. od 08:30 a 10:00 h, sál Hankova domu
Interaktivní zábavná prezentace pohybového a neverbálního divadla Humorné 
etudy, které vytvoří samy děti. Pořad pro děti I. stupně ZŠ. Vstupné: 50 Kč

MICHAL NA HRANÍ 
21.10. 10:30 h, sál Hankova domu
Dětské představení Michala NESVADBY – hra se samolepicí páskou – PŘILEPÍ 
SE – NEPUSTÍ TĚ…Pořádá Pragokoncert Praha. Vstupné: 165 Kč / 145 Kč.

FELIX HOLZMAN – VČERA, DNES A ZÍTRA 
Pocta legendárnímu komikovi a jeho nestárnoucímu humoru
24.10. od 19:30 h, sál Hankova domu
V hlavní roli David Šír.

SMRTELNÁ VRAŽDA (D. Foley)/ HRA V PŘEDPLATNÉM
29.10. od 19:30 h, sál Hankova domu
Vtipný krimi příběh plný překvapení, dramatických zvratů a humoru rozehrají 
Vanda Hybnerová, Martin Pisařík a Michal Novotný.  Divadlo PALACE Praha. 
Vstupné:  290 Kč, 280 Kč, stání 140 Kč.

MARIMBA LIVE DRUMS – TOUR 2012 
30.10. od 08:30,10:30 a 19:30 h, sál Hankova domu
Naprosto fantastická audiovizuální show MARIMBA hraje pouze na bicí nástroje. 
Uslyšíte hudbu plnou krásných melodií a strhujících rytmů. Uvidíte mladé muzi-
kanty plné neuvěřitelné hudební energie.
Dopolední koncerty pro školy - vstupné: 50 Kč.  
Vstupné večer: 190 Kč

do 07.10; výstavní síň ve Staré radnici na náměstí T. G. Masaryka
Již tradiční společnou akcí je Výtvarný salon královských věnných měst, jehož 
XIII. ročník se koná v našem městě. Každé z měst zastupuje jeden výtvarník, 
který představí v rámci salonu své nejlepší práce. Přijďte se podívat na pestrou 
paletu fotografií, obrazů a objektů. 
Vstupné: dospělí 20 Kč; děti, studenti, důchodci 10 Kč.

M Ě S T S K É  M U Z E U M

Předprodej vstupenek (kavárna Hankův dům): 
tel.: 420 499 320 110, e-mail: mannova.lenka@hankuv-dum.cz
Otevírací doba: po 14:00 - 21:00, út-čt  9:00 - 12:00 a 14:00 - 16:00
www.hankuv-dum.cz

XIII. VÝTVARNÝ SALON KRÁLOVSKÝCH VĚNNÝCH MĚST

HOŘÍ, MÁ PANENKO
09.10. (úterý) 19:00 h
Slavný film ze zlatého fondu české kinematografie se po 45 letech opět vrací do 
kin na digitálně restaurované kopii. Film byl posledním Formanovým počinem 
před jeho emigrací do USA. Snímek vyvolal řadu kontroverzních reakcí jak doma, 
tak i v zahraničí a byl nominován na Oscara v kategorii Nejlepší cizojazyčný film. 
V tehdejším socialistickém Československu se ale v kinech v roce 1968 promítal 
pouze krátce. Režie: M. Forman, hrají: J. Vostrčil, J. Šebánek, L. Adam, ad.
Komedie, ČR 1967. Délka filmu 71 min. Vstupné 89 + 1 Kč.

CESTA DO LESA
16.10. (úterý) 19:00 h, přístupno od 12 let
Honza Marák dávno rezignoval na kariéru „ajťáka“ a koupil chalupu na konci malé 
vesnice, kde se zabydlel se svojí ženou, dcerou a synem. Pracuje v lese jako po-
mocný dělník, spravuje cesty, oplocenky, těží dřevo, pomáhá lesákům. Jeho žena 
se živí masážemi a alternativním léčením pacientů. Její léčebné metody vedou ke 
konfliktu se starousedlíky a poté i s protidrogovou policií. 
Režie: T. Vorel, hrají: T. Hanák, B. Schlesinger, A. Linhartová, ad. 
Lesní komedie, ČR 2012.  Délka filmu 120 min. Vstupné 89 + 1 Kč.

MAZEL
23.10. (úterý) 19:00 h, mluveno česky, přístupno od 15 let
Téměř čtyřicetiletý Denis se živí jako profesionální kulturista a ve svém věku je 
stále starý mládenec. K seznámení mu chybí dominantnější povaha i správná pří-
ležitost. V momentě, kdy se Denisův strýc ožení s dívkou z Thajska, rozhodne se 
rovněž skoncovat se samotou a odjíždí do země zaslíbené, aby zde našel „pravou 
lásku“. Režie: M. Matthiesen, hrají: K. Kold, E. Steentoft, D. Winters, ad.
Tragikomedie, Dánsko 2012.  Délka filmu 93 min. Vstupné 89 + 1 Kč.

YUMA
30.10. (úterý) 19:00 h, přístupno od 12 let, předpremiéra
Život v polsko-německém pohraničí se v 90. letech po pádu železné opony zatím 
nijak zvlášť nezměnil. Dvacátníka Zygu už nebaví dívat se na módní výstřelky a 
západní vymoženosti jen v barevných časopisech. Spolu s kamarády se rozhod-
ne rozzářit život v ospalém šedém městečku. Snímek je protkán westernovými 
motivy, odkazujícími k slavnému snímku Delmera Davese z roku 1957 Cesta za 
záchranou, který dvacátník sleduje v poloprázdném místním kině. 
Režie: P. Mularuk, hrají: J. Gierszal, K. Figura, T. Kot, ad.
Tragikomedie, Polsko a ČR 2012.  Délka filmu 105 min. Vstupné 89 + 1 Kč.

K I N O  -  F I L M O V Ý  K L U B

Otevírací doba: út – pá 9 – 12 / 13 – 16, so – ne 13 – 17

15.10. – 25.11., výstavní síň ve Staré radnici na náměstí T. G. Masaryka
Interaktivní výstava připravená ve spolupráci s Centrem pro rodinu a sociální 
péči v Ostravě.  Projekt se skládá z několika tematických okruhů, např. zvuk a lid-
ské ucho, zvuk a muzika, zvuk a film, zvuk jako fyzikální veličina apod. Nebudou 
chybět flašinety, lahvostroje, netradiční hudební nástroje, dabovací zařízení, 
pomůcky na výrobu ruchů, přehrávače apod. 
Vstupné: 40 Kč, rodinné vstupné: 130 Kč, skupiny od 5 osob vstupné: 35 Kč

HRÁTKY SE ZVUKEM - hejblata a věci kolem nás

neděle 14. 10. 2012 od 16:00, přednáškový sál v budově Špýcharu 
ROZMAZLENÁ PRINCEZNA- vstupné dobrovolné
neděle 28. 10. 2012 od 16:00 , přednáškový sál v budově Špýcharu 
KAŠPÁRKOVO POMNETLO ZAMETLO- vstupné dobrovolné

LOUTKOVÉ POHÁDKY PRO NEjMENŠÍ- ZVONEČEK

sobota 17. 11. 2012 od 20:00 h, Zábavní centrum Zálabí Dvůr králové nad La-
bem. Rezervace vstupenek: tel.: 499623800, info@muzeumdk.cz
Předprodej vstupenek: výstavní síň na Staré radnici, náměstí T.G.M.

MAŠKARNÍ PLES - ŠIBŘINKY



KRÁLOVÉDVORSKÉ
KdeCo

ŘÍjEN 2012
w w w . d v u r k r a l o v e . c z

strana 3

D D M  j E D N I Č K A
Dům dětí a mládeže jednička, Spojených národů 1620, Dvůr Král. n. L.,
tel.: 499 320 353, info@ddmdvurkralove.cz, www.ddmdvurkralove.cz

KURZ PLETENÍ Z PEDIGOVÉHO PROUTÍ  
Každou říjnovou středu 17:30 – 19:30, začínáme 03. 10. 2012.
Pro mládež od 15 let a dospělé zájemce, kteří se chtějí naučit techniku pletení z 
pedigového proutí, jsme připravili kurz 5 lekcí, na kterém se seznámíte se všemi 
základními postupy a technikami. Cena: 100 Kč za lekci, s sebou přezůvky a za-
hradnické nůžky. Na kurz je nutné se přihlásit do 01.10.2012.
Bližší informace na na tel. nebo e-mail: sylvie.cernotova@ddmdvurkralove.cz .

DRAKIÁDA NA ZVIČINĚ 
V sobotu 06.10.2012 od 13:30 do 16:30 h
Na vrchu Zvičina proběhne také letos Zavírání turistické sezony a Drakiáda, 
kterou připravilo sdružení Podzvičinsko ve spolupráci s Jedničkou. Na obloze 
bude opět k vidění spousta draků, kteří budou hodnoceni hned v několika ka-
tegoriích, a oceněno tak bude mnoho soutěžících. Vstup zdarma.
Bližší informace na tel. nebo e-mail: info@ddmdvurkralove.cz.

BAZAR PODZIMNÍHO A ZIMNÍHO OBLEČENÍ, SPOR-
TOVNÍCH POTŘEB  
10.-12.10.2012 – 09:00–16:00 h
K prodeji můžete nabídnout podzimní a zimní oblečení ke všednímu nošení, 
podzimní a zimní sportovní oblečení všech velikostí, podzimní a zimní obuv 
pro děti i dospělé, kola všech velikostí, sportovní obuv a vybavení k zimním 
sportům. Příjem věcí 10.10, prodej věcí 11.10. a vracení 12.10. Příjem i prodej 
bude probíhat od 09:00 do 16:30, vracení od 09:00 do 16:00. Vše v DDM.
Bližší informace na na tel. nebo e-mail: dana.kudrnovska@ddmdvurkralove.cz. 

TURNAj VE SPORTOVNÍCH HRÁCH NA XBOX KINECT
11.10. 17:00-18:00 h
Baví tě sport, ale také počítačové hry? Tak právě pro tebe je revoluční cool herní 
konzole jako stvořená. Přijď k nám do Jedničky, kde se staneš členem jednoho 
z týmů, které se utkají v turnaji sportovních her. Zapojíš celé tělo jako při sku-
tečném sportu. Určeno dětem od 6 let i mládeži.  Cena: 20 Kč. S sebou přezůvky 
-- nejlépe čistou sportovní obuv. Na akci je nutné se přihlásit do 09.10.2012.
Bližší informace na tel. nebo e-mail: sylvie.cernotova@ddmdvurkralove.cz.

PODZIMNÍ HUMANITÁRNÍ SBÍRKA OŠACENÍ
15.–19.10. 08:00–17:00 h
Určitě máte doma ošacení a jiné věci, které jsou ještě zachovalé a mohly by ně-
komu posloužit. Můžete je přinést do humanitární sbírky, kterou pořádáme pro 
Diakonii Broumov. Vše prosím zavažte do krabic nebo igelitových pytlů. 
Bližší informace na na tel. nebo e-mail: dana.kudrnovska@ddmdvurkralove.cz.

VÝSTAVA  DARY PODZIMNÍ PŘÍRODY
17.-19.10. 09:00-16:00 h, DDM Jednička
Výstava výtvarných prací a výrobků dětí MŠ, ZŠ a SŠ z Královédvorska, se 
kterými se zúčastnily soutěže Dary podzimní přírody. Vstupné 5 Kč.
Bližší informace na tel. nebo e-mail: dana.kudrnovska@ddmdvurkralove.cz.

PODZIMNÍ PRÁZDNINOVÝ BOWLING
25.10. 09:45-13:00 h
Pro příznivce bowlingu ze ZŠ a SŠ je připraveno další sportovní dopoledne s 
bowlingem. Zahrát si mohou přijít i úplní začátečníci. Sraz účastníků je v 9:45 
u hotelu Safari v ZOO, ukončení kolem 13. hodiny tamtéž. S sebou si vezměte 
svačinu, drobné na pití. Cena: 60 Kč. 
Bližší informace na tel. nebo e-mail: dana.kudrnovska@ddmdvurkralove.cz. 

AŤ ŽIjÍ DUCHOVÉ!
25.-26.10. (čtvrtek od 09:00 do pátku 10:00 h)
Halloweenský den a noc v Jedničce o podzimních prázdninách! Těšit se můžete 
na halloweenské vyrábění, dlabání dýní, noční cestu strašidelným lesem, ale i 
hry a soutěže. S sebou: hygienické potřeby, spacák, pyžamo, oblečení a obuv 
do budovy a ven, jednu středně velkou dýni a odvahu. Cena: 200 Kč (v ceně je 
zahrnuto: oběd, večeře, snídaně, ubytovací náklady a veškerý materiál). Na akci 
je nutné se předem přihlásit, a to nejpozději do 19. 10. 2012!
Bližší informace na na tel. nebo e-mail: sylvie.cernotova@ddmdvurkralove.cz.

VÝLET DO MĚSTA STAVEBNIC A  PAPÍROVÝCH MODELŮ 
26.10. 08:00-16:30 h
Pojeďte s námi do Muzea Merkuru v Polici nad Metují, které mapuje historii 
a současnost nejznámější české hračky. Dalším místem, které navštívíme, je 
nedávno otevřené Muzeum papírových modelů nejmodernějších staveb z ce-
lého světa, lodí, ponorek atd. Přihlásit se mohou děti, mládež i dospělí. Cena: 
děti 250 Kč, mládež a dospělí 300 Kč. Přihlášky a platby nejpozději do 15.10.  
Bližší informace na tel. nebo e-mail: dana.kudrnovska@ddmdvurkralove.cz. 

M Ě S T S K Á  K N I H O V N A

VYSVĚDČENÍ PRO KNIHOVNU - KAMARÁDKA 
KNIHOVNA (4. ROČNÍK)
září - listopad 2012
Od 1. září startuje 4. ročník soutěže dětských oddělení městských knihoven 
České republiky „Kamarádka knihovna”. Děti mohou knihovně „vysvědčení“ 
udělit, ať jsou jejími uživateli, nebo ne; musí však knihovnu navštívit. Každé 
dítě, které vysvědčení odevzdá nebo je vyplní elektronicky v knihovně, ob-
drží na dětském oddělení drobnou odměnu od firmy 3M. 

KOLEM SVĚTA ANEB CESTOVÁNÍ NEjEN ZA ZVÍŘATY 
Thajsko a Malajsie, autor: Roman Rozínek
03.10.  od 18:00 h, přednáškový sálek knihovny 
Tradiční „cestovatelské“ první středy v měsíci zahajujeme s cestovatelem Ro-
manem Rozínkem výpravou do Asie. Cestopisné přednášky jsou pořádány 
zdarma  ve spolupráci se ZOO Dvůr Králové nad Labem.

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI - Jitka Šmelhausová
08.10. od 17:00 h, přednáškový sálek knihovny
Vyzvěte svůj mozek na souboj a ukažte mu, že to nevzdáváte. Přijďte zabojovat 
s faktorem zapomínání a osvojte si efektivní zbraně, jak nad ním zvítězit. Další 
lekce trénování paměti s lektorkou Jitkou Šmelhausovou. Vstup zdarma. 

SETKÁNÍ SE VČELAŘEM - Ing. Tomáš Bukovský
10. 10. od 14:00 h , přednáškový sálek knihovny
Víte, co obnáší práce včelaře? Jak vzniká včelí med a co se děje v úlu? Přijďte na 
besedu s včelařem a jednatelem ZO ČSV Dvůr Králové n. L. Vstupné dobrovolné. 

POHÁDKOTERAPIE - RUSKÉ POHÁDKY
24.10. od 14:00 h, přednáškový sálek knihovny
Pohádky mají blahodárný účinek na náš organismus. Udělejte si chvilku a přijď-
te si poslechnout několik ruských lidových pohádek. Vstup zdarma. 

AUTORSKÉ ČTENÍ RNDr. VÁCLAVA VĚTVIČKY
24.10. od 18:00 h, přednáškový sálek knihovny
Přivítáme tohoto skvělého člověka a odborníka v oblasti botaniky. Přijďte si po-
slechnout jeho laskavé povídání a autorské čtení z jeho knížek do sálku knihov-
ny. Vstupné 60 Kč. Vstupenky lze zakoupit v předprodeji v oddělení pro dospělé.

ESOTERICKÁ PŘEDNÁŠKA „OSOBNOST ČLOVĚKA“
Míra Volný
31.10. od 18:00 h, přednáškový sálek knihovny
Tentokrát k nám opět zavítá esoterik a showman Míra Volný s psychologicko-
uměleckou přednáškou o charakteristice osobnosti člověka „Ejhle člověk“. Každý 
účastník večera obdrží jako bonus svou rychlokarikaturu. Vstupné dobrovolné. 

KNIŽNÍ BAZAR 
do 31.10. 
Do konce měsíce října máte možnost vybírat z knih vyřazených z fondu MěK 
Slavoj. Knižní bazar se koná na dvoře knihovny v pracovní dny kromě čtvrtka 
od 12:00 do 17:00 hodin.

Městská knihovna Slavoj, Tylova 512, Dvůr Král. n. L.; 
tel.: 499 320 157, 721 390 348, 606 531 153; 
e-mail:knihovna@slavoj.cz, www.slavoj.cz

ZUŠ  R .  A .  DVO R S K É H O
02. 10. Hankův dům 
Pěvecký sbor Carpe diem  pod vedením  J. Machkové vystoupí na 
Dnu seniorů v Hankově domě.
02. 10. od 17:00 h, galerie ZUŠ
Výtvarný obor připraví vernisáž výstavy „Setkání tří umělců z Kanady a Belgie“ 
(jedná se o účastníky rezidenčního pobytu v Keramickém studiu Kohoutov).   
04. 10. od 20:00 h, sál školy
Žáci hudebního oboru se představí pro uzavřenou společnost na módní pře-
hlídce.
12. 10. od 19:00 h, sál školy - Překvapení -  koncert pro paní učitelku    
18. 10. od 18:00 h, sál školy - Školní koncert

KALENDÁŘ AKCÍ 
na Královédvorsku je přehledně zpracován na webu města 

www.dvurkralove.cz (pravé menu - box kalendář) 
nebo ve žluté rubrice Turistika, volný čas.
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VSTUP ZDARMA

Program festivalu:

DEN SENIORŮ

MĚSTO 
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

pořádá

v úterý 2. 10. 2012 od 15 hodin
v sále Hankova domu

s vystoupením
dechové hudby

PODZVIČINKA
a sboru Základní umělecké školy

R. A. Dvorského

CARPE DIEM
VSTUP ZDARMA

BUDDHISMUS NA ZÁPADĚ

Žák lamy Oleho Nydahla 
a cestující učitel 

buddhismu Diamantové cesty 

Jaroslav Pešta 
přednáší 

v úterý 16. října od 19 hodin 

v salonku Hankova domu
 ve Dvoře Králové nad Labem. 

vstupné: 70 Kč,
 studenti a důchodci 30 Kč

Jaroslav Pešta jezdí na přání svého 
lamy po českých městech a předává 
své zkušenosti praktikujícím bud-
dhistům i příznivcům tohoto učení. 
Na přednášce se zájemci dozvědí, jak 
získat přirozený a zdravý pohled na 
svět a jak propojit svůj běžný život s 
buddhistickou praxí. Na konci bude 
vyhrazen prostor pro otázky publika 
a krátkou meditaci.

 PODZIMNÍ BAZÁREK 15.10.-19.10.

Pondělí  9:00 – 12:00 Cvičeníčko
Úterý  9:00 – 12:00 Šikulky I. (pro děti do 2,5 let)
Středa  9:00 – 12:00 Šikulky II. (pro děti od 2 do 4 let)
Čtvrtek  9:00 – 11:30 Klub miminko pro děti do 1,5 roku
Pátek  9:00 – 12:00 Školka nanečisto
Na žádný z níže uvedených pravidelných programů kromě Školky nanečisto se 
není potřeba objednávat a je možné programy navštěvovat jakkoliv nepravidel-
ně. Veškeré informace ke Školce nanečisto budou zveřejněny od 26. 09. na našich 
www stránkách.

PRAVIDELNÝ DOPOLEDNÍ PROGRAM od 9:00 do 12:00 hod.

Ve čtvrtek 18. 10. od 10.00 se mohou děti i maminky těšit na oblíbené „Pejsko-
vání“. Děti se budou přirozeným způsobem seznamovat se zvířecím tvorem 
a pejsek Mája pod vedením zkušené canisterapeutky Hany Böhmové dětem 
předvede, co všechno dokáže. 

PROŽITKOVÁ CANISTERAPIE čtvrtek 18.10.

KONTAKT  

V týdnu od 15. 10. do 19. 10 pořádáme již tradiční Podzimní bazárek. Na bazárku 
můžete prodat i nakoupit pestrý sortiment kojeneckého, dětského a těhotenské-
ho zboží na podzimní a zimní sezonu (oblečení, boty, fusaky, kočárky, hračky aj.). 
Do prodeje přijímáme pouze čisté a nepoškozené věci. Více informací naleznete 
na našich www stránkách. Neváhejte a přijďte si do Žirafky levně nakoupit!

POHÁDKOVÉ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI středa 31.10.

Ve středu 31. 10. k nám zavítá divadelní společnost Úsměv. Od 16.00 našim ma-
lým divákům zahraje muzikálovou pohádku O přátelství. Vstupné je 60 Kč pro 
dospělého, děti vstup zdarma. Zájemci o představení se mohou hlásit na níže 
uvedeném telefonním čísle, emailu, nebo na našich www stránkách. 

Od října budou v mateřském centru zahájeny jazykové kurzy Aj a Nj pro dospělé 
(nejen pro maminky) i děti všech věkových kategorií. Kurzy se budou otvírat v 
průběhu roku po přihlášení dostatečného počtu zájemců, pokud máte o někte-
rý z nabízených kurzů zájem, vyplňte prosím co nejdříve předběžnou přihlášku 
na našich www stránkách..

jAZYKOVÉ KURZY 

Mgr. Milena Matuchová, 773 292 033, info@mc-zirafa.cz, www.mc-zirafa.cz
náměstí T. G. Masaryka 2 (vpravo vedle Infocentra), Dvůr Králové n. L.

MATEŘSKÉ CENTRUM ŽIRAFA

Královédvorská arnika o.s. Vás zve  v úterý  02. 10. 2012 v 16:00 h 

DO AULY GYMNÁZIA NA BESEDU O DOBROVOLNICTVÍ 
K 10. výročí své dobrovolnické činnosti pořádá občanské sdružení Krá-
lovédvorská arnika besedu s předsedou Národního dobrovolnického 
centra  Hestia panem Ing. Jiřím Tošnerem, předsedkyní Královédvorské 
arniky paní Janou Štěpánovou, se zástupci spolupracujících organizací a 
dobrovolníky. Přijďte si popovídat o zajímavé práci dobrovolníků. Vítání 
jste všichni, kdo se zajímáte o dění kolem nás a komu není život lhostejný. 


