
poslechnutí soudního příkazu. Na policejní stanici se sice záhy vysvětli-
lo, že je v tom Sandy nevinně, jenže tohle zjištění jeho problém neřeší.  
Režie: S. Gordon. Hrají: J. Bateman, M. McCarthy, J. Favreau, ad.
Komedie, USA, 2013. Délka filmu: 111 min. Vstupné: 80 Kč.

MUŽ Z OCELI / 3D (jen v sobotu)
22.–23. 6. od 20:00 hod., přístupno od 12 let
Příběh a charakter Supermana je jedním z nejuznávanějších superhrdinů všech 
dob. Opět se setkáme s postavou mladého žurnalisty Clarka Kenta, který je na 
Zemi poslán z planety Krypton. Clark se musí stát hrdinou známým jako Super-
man, nejen aby byl poslední nadějí záchrany, ale také aby ochránil své milované.
Režie. Z. Snyder. Hrají: H. Cavill, A. Adams, R. Crowe, ad.
Akční, dobrodružný, sci-fi, USA, 2013. Délka filmu: 148 min. Vstupné: 90 Kč. 

PO ZÁNIKU ZEMĚ
26.–27. 6. od 20:00 hod.
Po úspěšném dramatu Štěstí na dosah jsou tentokráte otec a syn Smithovi  v ro-
lích otce a syna v postapokalyptickém dramatu, kde musí na opuštěné planetě 
Zemi mladý Kitai zachránit svého otce Cyphera, umírajícího v kokpitu zřícené 
vesmírné lodě. Režie: M. N. Shyamalan. Hrají: W. Smith, J. Smith, I. Fuhrman, ad.
Akční, sci-fi, USA, 2013. Délka filmu: 104 min. Vstupné: 120 Kč. 

KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ / 3D (jen v sobotu)
29.–30. 6. od 17:30 hod., mluveno česky
Tvůrci Doby ledové a Ria odhalí neobyčejný, skrytý svět, který jste si ani nedo-
kázali představit.  Království lesních strážců je příběhem věčného boje dobra, 
které chrání přírodu, a silami zla, které chtějí přírodu zničit. Když se jednoho dne 
malá teenagerka náhle probudí v podivném tajuplném světě, musí se spolu s 
partičkou zelených zábavných postaviček pokusit zachránit jejich tajný svět....
vlastně i náš svět. Režie: Ch. Wedge.
Rodinný, animovaný, USA, 2013. Délka: 74 min. Vstupné: 130 (3D), 100 Kč (2D). 

SVĚTOVÁ VÁLKA Z / 3D (jen v sobotu)
29.–30. 6. od 20:00 hod., přístupno od 12 let
Gerry pracuje pod hlavičkou OSN jako expert na řešení nejrůznějších krizových 
situací. Jeho schopnosti se mu budou náramně hodit, protože v podobnou hor-
kou destinaci se právě proměnil celý svět. Lidstvo začala ve velkém decimovat 
virová epidemie... Režie: M. Forster. Hrají: B. Pitt, E. Wast, M. Fox, ad.
Thriller, USA, 2013. Vstupné: 150 (3D), 120 Kč (2D). 
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K I N O  S V Ě T
NEUVĚŘITELNÁ DOBRODRUŽSTVÍ TADA STONESE
1. 6. a 2. 6. od 17:30 hod. (v sobotu ve 3D), mluveno česky
Tad, snílek pracující na stavbě, je díky záměně za slavného archeologa poslán na 
expedici do Peru. S pomocí Jeffa – svého věrného psa, neohrožené archeoložky, 
němého papouška a podvodníčka, se pokusí zachránit bájné Ztracené město Inků 
před zlou skupinou lovců pokladů. Režie: E. Gato.
Animovaný, dobrodružný, rodinný, Španělsko, 2012. Délka filmu: 90 min. 
Vstupné: 110 (3D), 90 Kč (2D).

PAŘBA NA TŘETÍ
1.–2. 6. od 20:00 hod., přístupno od 12 let
Nejdřív ztratili ženicha ve Vegas. Poté se jim povedlo to samé i s bratrem nevěsty. 
A nyní budou léčit zlomené srdce po smrti nejbližšího. Ujetému Alanovi totiž ze-
mře otec, a tak se partička, která téměř položila město hazardu na lopatky, vrací, 
aby mu vymyla mozek pořádnou porcí alkoholu. Což se samozřejmě zvrhne... 
Režie: T. Phillips. Hrají: B. Cooper, J. Chung, E. Helms, ad.
Komedie, USA, 2013. Délka filmu: 100 min. Vstupné: 100 Kč.

TÍSŇOVÁ LINKA
5.–6. 6. od 20:00 hod., přístupno od 15 let
Napínavý thriller s Halle Berry je příběhem zkušené operátorky tísňové linky, kte-
ré změní život volání zoufalé dívky, jež se právě stala obětí únosu. Operátorka se 
rozhodne na vlastní pěst zachránit dívku a postavit se tváří tvář vrahovi, s nímž se 
v minulosti již setkala. Režie: B. Anderson, hrají: H. Berry, A. Breslin, M. Chestnut, ad. 
Thriller, USA 2013. Délka filmu: 95 min. Vstupné: 100 Kč. 

CROODSOVI
8. 6. od 17:30 hod., mluveno česky
Příběh první pravěké rodiny na světě – Croodsových. Taťka Grug miluje a chrání 
svou rodinu. Řídí se svéráznou filozofií pro přežití „Strach je dobrý, změna špatná“, a 
drží se jí až do chvíle, kdy dojde k zničení jejich rodinné jeskyně, kde doposud spo-
kojeně bydleli. Proto Croodsovi podniknou cestu do neznáma, výlet do krajiny plné 
i pěkně nebezpečných stvoření. Režie: Ch. Sanders a K. De Micco. 
Animovaná rodinná komedie, USA, 2013. Délka filmu: 90 min. Vstupné: 80 Kč.

JEN BŮH ODPOUŠTÍ
8.–9. 6. od 20:00 hod., přístupno od 15 let
Před deseti lety Julian zabil policajta. Dnes je z něj jeden z největších drogových 
dealerů v Bangkoku. Když Julianův bratr zabije prostitutku, policie si pozve na po-
moc Changa – Anděla pomsty, který dovolí otci zavražděné, aby ho osobně zabil. 
Tím však rozpoutá peklo – Julianova matka vysílá Juliana pomstít svého bratra. 
Režie: N. W. Refn. Hrají: R. Gosling, K. S. Thomas, T. Burke, ad.
Thriller, krimi, Francie, Dánsko 2013. Délka filmu: 90 min. Vstupné: 100 Kč.

STAR TREK: DO TEMNOTY / 3D (jen ve středu)
12.–13. 6. od 20:00 hod., přístupno od 12 let
Posádka Enterprise je povolána domů, nalézá zde však zdemolovanou floti-
lu i hodnoty, které flotila hájí. Za veškerý teror může nezastavitelná síla, která 
vzešla z vlastních řad. Kapitána Kirka se události osobně dotknou a nenechá je  
bez odezvy. Režie: J. J.Abrams. Hrají: Ch. Pine, B. Cumberbatch, Z. Saldana, ad.
Akční, sci-fi, USA, 2013. Délka filmu: 132 min. Vstupné: 150 (3D), 120 Kč (2D).

TEROR
15.–16. 6. od 20:00 hod., přístupno od 15 let
Kyle a Sarah Millerovi mají vše. Kyle, který je diamantovým makléřem, se vrací z 
obchodní cesty a čeká ho terapie šokem: do jeho domu vtrhnou čtyři maskovaní 
lupiči, aby se dostali po dobrém či po zlém do trezoru plného diamantů. Je zde 
vůbec místo pro hrdinství? 
Režie: J. Schumacher. Hrají: N. Cage, N. Kidman, B. Mendelsohn, ad.
Thriller, drama, USA 2011. Délka filmu: 91 min. Vstupné: 100 Kč. 

Z CIZÍHO KREV NETEčE
19. 6. a 20. 6. od 20:00 hod., přístupno od 12 let
Sandy měl život jako ze žurnálu, než se jeho dokonalý svět začal hroutit 
jako domeček z karet. Vše vyvrcholilo jeho zatčením a obviněním z neu-

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

Rezervace na www.kino-svet.cz nebo tel.: 499 320 403, e-mail: kino.svet@tiscali.cz. 

K I N O  –  F I L M O V Ý  K L U B
FULMAYA, DĚVčÁTKO S TENKÝMA NOHAMA
4. 6. od 20:00 hod.
Hlavní postavou nového českého celovečerního dokumentárního filmu je sloven-
ská muzikantka a herečka Dorota Nvotová, která k celému snímku také zkompono-
vala hudbu, a její nepálské alter ego Fulmaya, žijící v Nepálu. Sled autentických situa-
cí, doteky jinakostí vzdáleného světa, lidské opravdovosti a překvapivá katarze čeká 
na diváky v příběhu, jehož scénář napsal s nadsázkou řečeno osud hlavní hrdinky. 
Režie: V. Bradáčová.
Dokument, čR, 2013. Délka filmu: 76 min. Vstupné: 80 Kč.

KŘÍŽ CTI
11. 6. od 20:00 hod., přístupno od 15 let, vstupné: 90 Kč.
Vysoko nad drsnou norskou divočinou se po prudkém vzdušném útoku vzájem-
ně sestřelí angličtí a němečtí piloti. Izolovaní od okolního světa musí bojovat, aby 
přežili krutou zimu. Ačkoliv válka z nich učinila nepřátele, postupem dní je těžké si 
udržet nenávist a zlobu. Skrze společnou touhu přežít se zrodí neobvyklá přátel-
ství. Režie: P. Næss. Hrají: F. Lukas, D. Kross, S. Henrik, ad. 
Akční, historické drama, Norsko, Švédsko, 2012. Délka filmu: 100 min. 

NAZARETH: NEKONEčNÝ ROCKOVÝ MEJDAN
18. 6. od 20:00 hod.
Nazareth je legendární rocková skupina, která měla v sedmdesátých letech vý-
sadní postavení v top ten tabulkách. Zakládající členové Dan McCafferty a Pete 
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VÝSTAVA PAPÍROVÝCH MODELŮ 
31. 5 a 1. 6. od 9:00 do 17:00 hod.; 2. 6. od 9:00 do 14:00 hod., sál Hankova domu
Modely automobilů, letadel, kosmické techniky, lodí, lokomotiv, architektury a 
další pap.modely. Pořádá Hankův dům a Michal Rozínek.
Vstupné: 10 Kč (děti), 20 Kč (dospělí).

Rodina ATTITUDOVÝCH alias Taková NORMÁLNÍ 
rodinka
7. 6. od 18:00 hod., sál Hankova domu;  Vstupné: 60 Kč (děti), 100 Kč (dospělí).
Tanečně- divadelní projekt místní skupiny Attitude.

FILUMENA MARTURANO / HRA V PŘEDPLATNéM
9. 6. od 19:30 hod., sál Hankova domu
Co všechno musí podstoupit prostá žena, aby dostala k oltáři zhýralého boháče? 
V ideálně namíchaném dění se střídají humorné scény s dramatickými. V hlavní 
roli Simona Stašová a Svatopluk Skopal. Uvádí Divadelní agentura Harlekýn.
Vstupné: 350, 340 Kč.

KLUB EVERGREEN SPECIÁL 
18. 6. od 20:00 hod., sál Hankova domu
Dasha, Jan Smigmator a Leona Machálková zpívají slavné evergreeny za dopro-
vodu Pájky Pájk Quartet Martina Kumžáka.
Vstupné: 270 Kč, 260 Kč, 250 Kč.

DVOŘÁKŮV FESTIVAL 2013 – PETROF PIANO TRIO  
409. KONCERT KPH
20. 6. od 19:00 hod., sál Hankova domu
Jan Schulmeister – housle, Martina Schulmeisterová – klavír, Kamil Žák – violon-
cello. Vstupné: 130 Kč.

TRIO DIAMANTES / KRÁLOVéDVORSKé HUDEBNÍ LéTO 
26. 6. od 15:00 hod., náměstí T. G. Masaryka
Vystoupení žáků hudebního oboru ZUŠ R. A. Dvorského.

Předprodej vstupenek (kavárna Hankův dům): 
tel.: +420 499 320 110, 
e-mail: mannova.lenka@hankuv-dum.cz.
Otevírací doba: po: 14:00–21:00 hod.; út–čt:  09:00–12:00 a 
14:00–16:00 hod. Více na www.hankuv-dum.cz.

Agnew se znají od prvního školního dne a v kapele hrají již 40 let. Dokument nahlí-
ží do zákulisí rockové legendy a odhaluje kořeny její dlouhověkosti a stálé přízně 
fanoušků. Režie: M. Šmídmajer.
Dokument, čR, 2013. Délka filmu: 90 min. Vstupné: 80 Kč.

čTVRTÁ MOCNOST
25. 6. od 20:00 hod., přístupno od 15 let
Paul Jensen je novinář a právě opouští Berlín. Vydává se do Moskvy, aby zde začal 
pracovat v bulvárních novinách, které vede jeho mentor Alexei Onegin. Dokáže 
novinám navrátit jejich zašlý lesk a slávu a také zvýšit prodej. Paulův život je jedna 
velká party, dokud nepotká okouzlující Katju. Ta ho přiměje vést v novinách poli-
ticky laděný nekrolog. Od té chvíle se obrátí Paulův život vzhůru nohama. 
Režie: D. Gansel. Hrají: M. Bleibtreu, K. Smutniak, M. Riemelt, ad. 
Thriller, Německo, 2012.  Délka filmu: 115 min. Vstupné: 90 Kč.

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

3.–7. 6. Postupové zkoušky žáků HO.
5. 6. Škola pořádá zájezd do Prahy na koncert České filharmo-
nie „Co je vlastně hudba“ pro žáky ve věku 6–12 let.
6. 6. I. absolventský koncert – závěrečné vystoupení žáků HO, kteří ukončují 
studium I. a II. stupně základního studia.
8. 6. Mažoretky Anabel a rocková skupina Elbereth p. uč. J. Prouzy na Dni dětí 
v Lipnici.
13. 6. II. absolventský koncert – závěrečné vystoupení žáků HO, kteří ukončují 
studium I. a II. stupně základního studia.
17. 6. Koncert žáků Přípravné hudební výchovy p. uč. L. Jiranové.
26. 6. V rámci „Královédvorského hudebního léta“ vystoupí komorní soubory 
hudebního oboru na náměstí T. G. Masaryka
V sále ZUŠ se uskuteční 2 představení: „Krysař“, „Jonáš a rybí tuk“, obě v režii 
p. uč. L. Peřiny literárně-dramatického oboru ZUŠ z Nového Města nad Metují.
do 21. 6. Výstava známé české keramičky Jindry Vikové. 
25. 6. 18:00 hod. Vernisáž výstavy výtvarného oboru na téma „ Člověk“.

VLIV MEDITACE NA MOZKOVOU čINNOST 
MUDr. Antonín R. Machander
5. 6. od 18:00 hod., přednáškový sálek knihovny, vstup zdarma 
Dozvíte se udivující informace o nových unikátních objevech vlivu meditace 
na lidský mozek. Přednášku povede psychoterapeut a dlouholetý student ti-
betského buddhismu MUDr. Antonín R. Machander. 

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI – Jitka Šmelhausová
10. 6. od 17:00 hod., přednáškový sálek knihovny, vstup zdarma
Přijďte si osvojit zajímavá praktická cvičení, která podpoří vaši koncentraci, 
zlepší výkon vašeho mozku a zefektivní fungování vaší paměti. 

ŠKOLA NARUBY ANEB ANI DEN BEZ čTENÍ
10.–21. 6. 
Slavnostní vyhodnocení čtenářských deníčků, do kterých děti poctivě zapiso-
valy, jaká kniha a jak dlouho jim byla předčítána jejich rodinnými příslušníky 
nebo paní učitelkou ve škole. Cílem celého projektu je každodenní hlasité 
čtení rodičů či prarodičů dětem. Tentokrát každý pilný „posluchač-zapisova-
tel“ obdrží knihu básníka Radka Malého „Všelijaké básničky pro kluky a holčič-
ky“ s ilustracemi Alžběty Skálové. Slavnostní vyhodnocení proběhne v sálku 
knihovny. Majitelé nejlépe vedených deníčků obdrží hezký dárek. 
Pořad je určen pro školní kolektivy ZŠ a MŠ. Zarezervujte si, prosím, ter-
mín na tel. čísle 721 390 348 nebo 499 320 157. 
Prosíme, všechny rodiče a pedagogy, kteří se do projektu zapojili, aby ode-
vzdali své deníčky nejpozději do 6. června do dětského oddělení knihovny. 

čARODĚJNÉ POHÁDKY PRO MALÉ KOUZELNÍKY
14. 6. od 14:00 hod., přednáškový sálek knihovny, vstup zdarma
Pro všechny, kdo si rádi poslechnou hezké pohádky, je připraveno jejich další 
čtení v rámci projektu „Pohádkoterapie“.

ZUŠ  R .  A .  DVO R S K É H O

VÝZVA čTENÁŘŮM
Od 1. do 31. 7. bude Městská knihovna Slavoj z důvodu revize knižního fon-
du a výměny PVC uzavřena. Prosíme naše čtenáře o vypůjčení co největšího 
počtu knih v měsíci červnu, neboť vypůjčená kniha rovná se zrevidovaná kniha. 
Po celou dobu revize nebudou zasílány upomínky. 
Všem předem děkujeme za spolupráci a pochopení.

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  
V rámci expozice uvidíte ukázky lidového nábytku,  keramiky nebo dobového 
oblečení. Nebudou chybět ani ukázky řemesel, které k životu v podkrkonoší 
neodmyslitelně patřily, např. tkaní, výroba došek apod. 
Výstavu doplňují fo-
tografie Karla Hníka 
(např. foto napravo), 
který  prostřednictvím 
snímků vypráví o práci 
i životě posledních z 
nositelů lidových tra-
dic v kraji. Kombinace 
dobových předmětů a 
fotografií, tak dává jas-
nou představu o živo-
tě v podkrkonošských 
chalupách.
Pro návštěvníky je při-
pravena interaktivní 
dílna a pracovní listy.
Vstupné: dospělí: 30 Kč; 
děti, studenti, 
důchodci: 20 Kč; 
rodina: 90 Kč.

Všem našim příznivcům přejeme krásné a pohodové léto a  
v září se opět těšíme na setkání v hledišti Hankova domu. 
Na webových stránkách Hankova domu je již zveřejněn 
program na divadelní sezonu 2013/2014!
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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 a přihlášky v DDM Jednička na tel: 499320353, nebo:

KORÁLKOVÁNÍ / 5. 6., od 17:15 do 18:45 hod.
Z korálků se dá vytvořit spousta nejrůznějších předmětů, šperků a dekorací. Při-
pravili jsme pro vás další z řady rukodělných kurzů, kde si vyzkoušíte, jak vytvořit 
3D kostičky, jak se dělá „motanice“ nebo jak vytvořit korálkové zvířátko či jak na 
stávku utkat náramek. Kurz je vhodný pro děti od 9 let, mládež a dospělé zájem-
ce. Cena: 50 Kč za osobu. Přihlášky u p. černotové nejpozději do 3. 6. 2013.

KOLOBĚŽKIÁDA PRO MALÉ I VELKÉ / 5. 6. od 15:30 do 17: 30 hod. 
Jednička připravila pro malé i velké vyznavače jízdy na koloběžkách všech veli-
kostí, soutěžní odpoledne na dopravním hřišti . Zájemci všeho věku si mohou vy-
zkoušet jízdu zručnosti i rychlostní okruh a změřit si síly se svými soupeři. Akce se 
koná jen za příznivého počasí bez deště. Vstupné: děti: 5 Kč, dospělí: 10 Kč. 
Přihlášky u p. Kudrnovské nejpozději do 3. 6. 2013.

12. POHÁDKOVÉ PUTOVÁNÍ / 8. 6.  start od 9:00 do 11:00 hod.
Tradiční pochod pro děti a rodiče povede lesy nad Podhartí. Setkáte se s pohád-
kovými postavami, které pro vás budou mít připraveny drobné úkoly. Na trase 
nebude chybět občerstvení. V cíli získají všichni účastníci hezký diplom. Pokud si 
donesete buřtíky, budete si je moci opéct na připraveném ohni.  Startovné: 25 Kč.  
Bližší informace u Bc. V. Jiřičky.

BAZAR SPOLEčENSKÉHO OBLEčENÍ 
12.–14. 6. od 8:00 do 17: 30 hod.
Připravili jsme pro mládežníky (kteří se rozhodli  navštěvovat taneční kurzy 
nebo je absolvovali), ale i pro starší ročníky, bazar společenského oblečení. 
Přijďte prodat nebo si s předstihem nakoupit pěkné společenské oblečení. Pří-
jem věcí je 12. 6., prodej 13. 6. a vracení neprodaných věcí 14. 6. 2013. 
Bližší informace u p. Kudrnovské.

VÝLET POLICKEM / 15. 6. 
odjezd od Jedničky v 8:00 hod., plánovaný návrat do 17:00 hod.
Další akce z volného cyklu výletů Rodinné výpravy, které se mohou zúčastnit 
děti i dospělí. Tentokrát vyrazíme na Policko, prohlédneme si městečko Polici 
nad Metují, které se chlubí opravenou radnicí a hlavně známým Muzeem sta-
vebnice Merkur a nedávno otevřeným Muzeem papírových modelů. Pak vyra-
zíme na stolovou horu Ostaš. Těšit se můžete na putování mezi pískovcovými 
skalami s krásným výhledem do okolí. 
Přihlásit se můžete u Bc. V. Jiřičky nejpozději do 10. 6.  2013.

TRPASLÍCI V JEDNIčCE / 17.–19. 6. od 9:00 do 15:00 hod.
Srdečně zveme na výstavu dětských prací na téma Trpaslíci – malí, ale šikovní. 
Trpaslíci mají pověst pomocníků a nositelů štěstí. Znáte je z pohádek a filmů, z 
historie i vlastní fantazie. Tyto malé postavičky slaví 21. června svůj mezinárod-
ní den, naše výstava je dárkem pro ně. Vstupné: 5 Kč za osobu. 
Bližší informace u Mgr. I. Hanušové.

DRAXMOR – VÝLET DO STRAŠIDELNÉHO ZÁMKU / 23. 6.
Pojeďte s námi do Dolní Rožínky nedaleko Perštejna, kde z budovy bývalé zá-
mecké sýpky vznikl unikátní zábavní areál pro malé i velké. Ve třech rozsáhlých 
patrech navštívíme strašidelně-fantastickou expozici s atraktivními exponáty, 
originálními sklepními prostory a středověko-pohádkovým tržištěm. 3D Kino 
představí film, který Vás uvede do světa fantazie v exkluzivní podobě trojroz-
měrných obrázků. Součástí areálu je i dětský koutek, strašidelný výtah, muze-
um legend a skákací hrad. Přihlášky u p. černotové do 12. 6. 2013.

JAK SE MY DÍVÁME NA SVĚT / 25. 6. 
8:30–13:30 hod. pro děti MŠ a ZŠ, 15:00–17:00 hod. pro veřejnost 
Děti a zaměstnanci Léčebny zrakových vad a Domu dětí a mládeže Jednička 
vás srdečně zvou na akci: „JAK SE MY DÍVÁME NA SVĚT“.  Budete mít možnost 
si na zahradě v „Oční škole“ vyzkoušet, jak i jednoduché úkoly je najednou 
mnohem těžší splnit, díváte- li se jenom jedním okem a ještě na něho hůř vi-
díte. Přejdete i tak rovnou čáru bez přešlapu, trefíte se např. míčkem do koše? 
Tato akce bude probíhat u příležitosti oslav 60. výročí založení LZV. 
Bližší informace u Mgr. I. Hanušové.

KALENDÁŘ NEJEN MÍSTNÍCH AKCÍ 
najdete

na www.dvurkralove.cz (pravé menu – box KALENDÁŘ AKCÍ) 
a tamtéž v rubrice Turistika/volný čas. 

Zkuste také TURISTICKOU INTERAKTIVNÍ MAPU!

 CVIčENÍ PRO TĚHOTNÉ každé úterý 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.

M C  Ž I R A FA

ŽIRAFčINA DÍLNA    pondělí 10. 6. od 16:00 hod. 

Přijeďte za námi do Lipnice a společně oslavíme den našich nejmenších. Jsou 
pro vás připraveny soutěže. Občerstvení a další zábavu zajišťuje TJ Sokol Lipnice.

DEN DĚTÍ        sobota 8. 6. od 13:30 hod.

Mgr. Iveta Hanušová – 775 320 353, info@ddmdvurkralove.cz;
Sylvie černotová – 775 320 373, sylvie.cernotova@ddmdvurkralove.cz;
Vladimír Jiřička – 774 320 361, vladimir.jiricka@ddmdvurkralove.cz;
Dana Kudrnovská – 774 320 361, dana.kudrnovska@ddmdvurkralove.cz. 

Pojďme si vyrobit přáníčka pro tatínky na den otců. Materiál k dispozici v centru, 
vstup 30 Kč, hlídání dětí zajištěno. Rezervace nutná.

Jednou měsíčně nás navštíví laktační poradkyně, pedagožka, matka 4 dětí Mgr. 
Jana Bartoňová. V rámci diskusního setkání se s Vámi podělí o bohaté zkuše-
nosti v péči o děti.  Aktuální téma bude důslednost –  lék proti neposlušnosti. 
Vstup 30 Kč, hlídání dětí zajištěno. Rezervace nutná. 

Tématická beseda o využití aromatických vůní v domácnosti. Přednášku pove-
de Iva Tauchmanová. Vstup 50 Kč, hlídání dětí je možné po domluvě.

AROMATERAPIE V DOMÁCNOSTI  úterý 18. 6. 2013 od 16:00 do 18:00 hod.

ŽIRAFčINA PORADNA   úterý 11. 6. od 10:00 do 12:00 hod.

Letní párty na zahrádce mateřského centra. Přijďte s námi ukončit školního rok 
a oslavit letní prázdniny. Občerstvení zajištěno. 

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.

Informace o tom, jak poskytnout první pomoc při dětských úrazech, vám pře-
dají a názorně předvedou pracovníci záchranné služby ze Dvora Králové. Vstup 
30 Kč, hlídání dětí zajištěno. Rezervace nutná.

BESEDA PRVNÍ POMOCI  středa 5. 6. od 10:00 do 12:00 hod.

VÍTÁNÍ PRÁZDNIN  čtvrtek 27.  6. od 16:00 hod.

Provoz bude během letních prázdnin omezen. Více informací naleznete na webu.
LETNÍ PRÁZDNINY

NOVINKA! - příměstský tábor MEZI NÁMI ZVÍŘATY 
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