
VŠEMOCNÝ
18.5. (středa) 19.00 hod., 19.5. (čtvrtek) 19.00 hod.

Eddie je spisovatel, kterému se začíná hroutit svět. Chtějí ho vyhodit z práce 
a rozchod s přítelkyní Lindy ho jen utvrdí, že je jeho život v troskách. To se ale 
změní ve chvíli, kdy Eddieho navštíví jeho starý přítel z dětství, Vernon. Nabíd-
ne mu utajovanou drogu, která umožňuje využívat mozek na 100 % a dodává 
člověku extrémní sebevědomí. Eddie se nechá zlákat neodolatelnými účinky 
drogy a naprosto jí propadne. Jeho úspěch a nadlidské schopnosti však odhalí 
i vedlejší účinky, a proto se ocitá v ohrožení života.
Režie: N. Burger, hrají: B. Cooper, A. Cornish, R. De Niro, ad.
Thriller, USA 2011. Mládeži přístupno od 12 let. 

Délka fi lmu 115 minut, vstupné 69,- + 1,- Kč.

KRÁLOVA ŘEČ
21.5. (sobota) 19.00 hod., 22.5. (neděle) 19.00 hod.  

Po smrti otce, anglického krále Jiřího V., a skandální abdikaci krále Eduarda VIII. 
je Bertie, který celý život trpí vadou řeči, nečekaně korunovaný králem Jiřím VI. 
Británie stojí na prahu 2. světové války a zoufale potřebuje silného vůdce, kte-
rý by povzbudil a inspiroval anglický národ v dobách nejtěžších. Proto králova 
žena Alžběta, budoucí královna matka, domluví svému muži setkání s excent-
rickým terapeutem řeči Lionelem Loguem. Po tuhém začátku se tito dva ponoří 
do neobvyklého způsobu léčby a časem mezi nimi vznikne nenarušitelné pou-
to. Snímek oceněn čtyřmi Oscary 2011.
Režie: T. Hooper, hrají: M. Gambon, G. Pearce, C. Firth, ad.
Historický, drama, VB 2010. Mládeži přístupno od 12 let. 

Délka fi lmu 118 minut, vstupné 69,- + 1,- Kč.

ČERTOVA NEVĚSTA
25.5. (středa) 17.00 hod., 26.5. (čtvrtek) 17.00 hod. 

V království, kde král jezdí jen na lovy, prosí netrpělivá královna svatou Kryšpí-
nu o miminko. Když jí dojde trpělivost, obrátí se na čerta, žijícího nedaleko ve 
starém rozpadlém mlýně, a královně se zakrátko narodí holčička. Malá princez-
na vyrůstá po boku Štěpána, který je synem královniny komorné, a časem se 
do sebe zamilují. Když vyjde najevo, že královna podepsala smlouvu s čertem 
a princezna se má stát v den svých osmnáctých narozenin Luciperovou nevěs-
tou, uspořádá král ples, kde se má princezna zasnoubit s princem z jiné země, 
a tak uniknout svému osudu.
Režie: Z. Troška, hrají: V. Šanda, E. Josefíková, S.Laurinová, ad.
Pohádka, ČR 2011. Mládeži přístupno. 

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

ÚTĚK ZE SIBIŘE
25.5. (středa) 19.00 hod., 26.5. (čtvrtek) 19.00 hod.

Drama, založené na skutečné události z roku 1940, popisuje útěk mezinárodní 
skupinky vězňů z ruského gulagu. Uprchlíci se vymaní ze sevření nelítostné si-
biřské zimy, projdou oblastí jezera Bajkal a překročí Transsibiřskou magistrálu. 
Před sebou však mají ještě mnohem krutější zkoušky lidské odolnosti a vůle, 
poušť Gobi, Himálaje a Tibet. Zachrání se až po 4 000 mílích v Indii.
Režie: P. Weir, hrají: C. Farrell, M. Strong, J. Sturgess, ad.
Drama, USA 2010. Mládeži přístupno od 12 let. 

Délka fi lmu 133 minut, vstupné 69,- + 1,- Kč.

HLAVNĚ NEZÁVAZNĚ
28.5. (sobota) 19.00 hod., 29.5. (neděle) 19.00 hod.

Praktická Emma dospěla k svéráznému životnímu stylu proto, že jako doktorka 
aspirující na atestaci nemá čas ani energii na žádný vztah, jen občas potřebuje 
povolit ventil. To Adam má mnohem bolestivější důvody. Poslední přítelkyně 
ho podváděla s jeho vlastním otcem a vůbec ji neomlouvá, že je to slavný tele-
vizní producent, jenž má šarmu na rozdávání. Na duši zraněný Adam se proto 
rozhodne, že pustí city k vodě a bude si prostě jen nezávazně užívat.
Režie: I. Reitman, hrají: N. Portman, A. Kutcher, K. Kline, ad.
Komedie, USA 2011. Mládeži přístupno od 12 let. 

Délka fi lmu 108 minut, vstupné 64,- + 1,- Kč.
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SVĚTOVÁ INVAZE
4.5. (středa) 19.00 hod., 5.5. (čtvrtek) 19.00 hod. 

Po mnoho let byly na celém světě zaznamenávány případy pozorování UFO. 
Ale v roce 2011, když je Země napadena neznámými silami, se stane UFO drs-
nou realitou. Lidé všude na světě nešťastně přihlížejí tomu, jak jsou dobývána 
největší města a území. Jen námořní seržant Nantz a jeho nová četa jsou schop-
ni v boji zastavit další postup nepřítele, jakého ještě nikdy předtím neviděli.
Režie: J. Liebesman, hrají: M. Rodriguez, A. Eckhart, B. Moynahan, ad.
Akční, sci-fi , USA 2011. Mládeži přístupno od 12 let. 

Délka fi lmu 112 minut, vstupné 69,- + 1,- Kč.

GNOMEO A JULIE
7.5. (sobota) 16.30 hod. 

Vtipný děj je zasazen do Shakespearova rodného města a vše se odehrává 
uprostřed rivality mezi sousedy panem Kapuletem a slečnou Montekovou. Ti 
nadevše milují zahradničení, přičemž jejich trávníky a záhony překypují sádro-
vými trpaslíky. Když jsou ale lidé z dohledu, rozpoutají i sousedé trpaslíci kolo-
toč soupeření. A právě zde se odehrává, na pozadí bláznivých událostí, roman-
ce trpasličích milenců Gnomea a Julie.
Režie: K. Asbury. Animovaná komedie, USA a VB 2011. Mládeži přístupno – 

mluveno česky. Délka fi lmu 84 minut, vstupné 69,- + 1,- Kč.

JSEM ČÍSLO ČTYŘI
7.5. (sobota) 19.00 hod., 8.5. (neděle) 19.00 hod. 

Mladý muž John Smith je na útěku před nemilosrdnými nepřáteli, kteří usilují 
o jeho život. Neustálé změny identity a stěhování z města do města jsou příči-
nou toho, že je John neustále všude nováčkem, který nemá nikde žádné kořeny. 
Malé městečko v Ohiu, kde nyní John žije, se stane svědkem nečekaných a pře-
vratných událostí, které změní celý Johnův život.
Režie: D. J. Caruso, hrají: A. Pettyfer, T. Olyphant, T. Palmer, ad.
Akční, sci–fi , thriller, USA 2011. Mládeži přístupno. 

Délka fi lmu 109 minut, vstupné 69,- + 1,- Kč.

DILEMA
11.5. (středa) 19.00 hod., 12.5. (čtvrtek) 19.00 hod. 

Ronny a Nick jsou už od vejšky nejlepší kámoši. Společně vedou fi rmu vyvíje-
jící automobilové motory. Nick je technologickým géniem, zatímco Ronny má 
obchodní talent. Nickovo manželství s krásnou Genevou šlape jako hodinky 
a Ronny se konečně chystá požádat o ruku dlouholetou přítelkyni Beth. Když 
však Ronny přistihne Genevu při nevěře s potetovaným svalovcem, všechno se 
pokazí a on neví, zda říci kámošovi pravdu, nebo předstírat, že nic neviděl.
Režie: R. Howard, hrají: V. Vaughn, K. James, W. Ryder, J. Connelly, ad.
Komedie, USA 2011. Mládeži přístupno od 12 let. 

Délka fi lmu 111 minut, vstupné 64,- + 1,- Kč.

FIMFÁRUM DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO
14.5. (sobota) 17.00 hod. 

V dalším pokračování fi lmu na motivy pohádek Jana Wericha uvidíme tyto pří-
běhy: „O kloboučku s pérkem sojčím“ (25 min), „Jak na Šumavě obři vyhynuli“ 
(9 min) a „Rozum a štěstí“ (40 min).
Režie: K. Dufková, V. Pospíšilová, D. Súkup. Loutkový fi lm, ČR 2011. Mládeži pří-

stupno. Délka fi lmu 75 minut, vstupné 69,- + 1,- Kč.

OBŘAD
14.5. (sobota) 19.00 hod., 15.5. (neděle) 19.00 hod. 

Film je inspirovaný skutečnými událostmi, sleduje poněkud skeptického ame-
rického studenta kněžského semináře Michaela Kovaka, který navštěvuje ško-
lu exorcizmu ve Vatikánu. Michael se během svého pobytu v Římě seznámí 
s neortodoxním knězem Otcem Lucasem, který mu ukáže i temnou stranu jeho 
víry.
Režie: M. Håfström, hrají: C. O’Donoghue, A. Hopkins, A. Braga, ad.
Drama, thriller, USA 2011. Mládeži přístupno. 

Délka fi lmu 114 minut, vstupné 69,- + 1,- Kč.

www.dvurkralove.cz
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MAMA GOGO
3.5. (úterý) 19.00 hod. 

Ambiciózní režisér právě dokončil svůj nový snímek Děti přírody, který je ale 
naprostým komerčním propadákem. Svou matku po rodinné poradě přesune 
do domova důchodců, aniž by si uvědomil, že kopíruje děj svého fi lmu. Snímek 
je upřímným autoportrétem i ostrou satirou fi lmového průmyslu a islandské 
společnosti.
Režie: F. T. Fridriksson, hrají: K. Kjeld, H. S. Gudnason, G. Eyjólfsson, ad.
Tragikomedie, Island, Norsko, Švédsko, Německo a VB 2010. 
Mládeži přístupno. Délka fi lmu 88 minut, vstupné 69,- + 1,- Kč.

3 
10.5. (úterý) 19.00 hod. 

Příběh muže a ženy, kteří jsou už téměř 20 let pár a o životě už si nedělají žád-
né iluze. Jednoho dne je ale oba chytne druhá míza a vášnivě se zamilují - do 
stejného muže. Film o neobyčejném milostném trojúhelníku, který se může 
pochlubit originálním a dynamickým zpracováním, několika hodně smutnými 
a několika hodně vtipnými scénami.
Režie: T. Tykwer, hrají: S. Rois, S. Schipper, D. Striesow, ad.
Milostný příběh, Německo 2010. 
Mládeži přístupno od 15 let. Délka fi lmu 119 minut, vstupné 69,- + 1,- Kč.

FIGHTER
17.5. (úterý) 19.00 hod. 

Hvězdně obsazený fi lm vypráví skutečný příběh Mickyho Wara a jeho neuvěři-
telnou cestu za boxerským titulem v kategorii velterovy váhy. V jeho rockyov-
ské cestě jej vedl nevlastní bratr Dicky, bývalý šampión, který kdysi úspěšnou 
kariéru vyměnil za drogy a kriminální činnost. Touha porazit soupeře v ringu se 
mění i v boj za rodinu a vlastní hrdost.
 Režie: D. O. Russell, hrají: M. Wahlberg, Ch. Bale, A. Adams, ad. Po ocenění dvě-
mi Zlatými glóby 2011 získal snímek i dva Oskary 2011.
Biografi cké drama, USA 2010. 
Mládeži přístupno od 12 let. Délka fi lmu 115 minut, vstupné 74,- + 1,- Kč.

ODCHÁZENÍ 
24.5. (úterý) 19.00 hod.

Světově uznávaný dramatik a politik Václav Havel se poprvé stane režisérem, 
aby převedl na fi lmové plátno hru, kterou s úspěchem uvedly domácí i zahra-
niční scény. Příběh fi lmu Odcházení je příběhem zlomového bodu v lidském 
životě. Dr. Rieger po dlouhá léta zastával funkci kancléře, nedávno však o ni 
přišel a neumí se s tím vnitřně vyrovnat. I když se snaží to nedat najevo, v pod-
statě se mu zhroutil svět. Musí se vystěhovat z vládní vily, která se už za ta léta 
stala jeho domovem, a také se musí účastnit nedůstojné procedury oddělování 
erárních věcí od věcí soukromých. V tom přijde nabídka, že by možná mohl ve 
vile zůstat, kdyby...
Režie: V. Havel, hrají: D. Havlová Veškrnová, J. Abrhám, E. Holubová, ad.
Komedie, ČR 2011. 
Mládeži přístupno. Délka fi lmu 93 minut, vstupné 64,- + 1,- Kč.

LEPŠÍ SVĚT
31.5. (úterý) 19.00 hod. 

Příběh dvou rodin, jejichž osudy se náhodně spojí skrze přátelství dvou dospí-
vajících synů. Elias, jehož otec pracuje jako doktor v Africe a prožívá právě man-
želskou krizi, je šikanován ve škole, zatímco Christian, který se rozhodne ho brá-
nit, se do města přistěhoval s otcem po nedávné smrti matky. Film řeší zdánli-
vě jasné etické otázky po smyslu pomsty a násilí s ní spojeným. To vše na pozadí 
skutečných světových konfl iktů, kterým čelíme a které reprezentuje právě po-
stava dánského lékaře v Africe.
Režie: S. Bier, hrají: M. Persbrandt, T.Dyrholm, U. Thomsen, ad.
Drama, Dánsko a Švédsko 2010. 
Mládeži přístupno od 15 let. Délka fi lmu 113 minut, vstupné 69,- + 1,- Kč.

AKADEMIE 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY 5. KVĚTNA
3.5. (úterý) 18.00 hodin

MALOVANÉ PÍSNIČKY
5.5. (čtvrtek) 8.30 a 10.00 hodin 

Pohádkový „minimuzikál“ pro nejmenší. 
Pro děti MŠ a I. ročníky základních škol. 
Uvádí DIVADLO ANFAS Praha. 

JAROSLAV DUŠEK - ČTYŘI DOHODY: 
LÁSKA VZTAHY PŘÁTELSTVÍ
11.5. (středa) 19.30 hodin

Jak je vidí toltécký šaman DON MIGUEL RUIZ.
Účinkují: Jaroslav Dušek, Pjér La Š´éz a Zdeněk Konopásek, světelný design Vik-
tor Zborník

KRONEK ALBAND TOUR 2011
EX KERN
13.5. (pátek) 20.00 hodin 

TRAVESTI SHOW CRAZY GODDESS
14.5. (sobota) 19.30 hodin 

Uvádí LIBOR LANDA a jeho banda

HRÁČI  Hra v předplatném

Nikolaj Vasilijevič Gogol

16.5. (pondělí) 19.30 hodin

Komedie z atraktivního prostředí falešných karetních hráčů, kde podvod stíhá 
podvod a hra podvodů je stále spletitější a nakonec ústí v překvapivou pointu.
Hrají: Michal Dlouhý, Martin Písařík, Aleš Procházka a další..
Uvádí DIVADLO ROKOKO

SLAVNOSTNÍ KONCERT 
K 150. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ZÁBOJE  392. koncert KPH

19.5. (čtvrtek) 19.00 hodin 

Hosté: pěvecký sbor Pernštýn – Ludmila - Suk 

ON LINE SESSION A LACO DECZI  Festivalové dozvuky 
A CELULA NEW YORK
25.5. (května) - středa 19.00 hodin

DIVIZE  C – MUŽI A 

01.05 NE 17.00 Dvůr Králové -SK Semily
07.05 SO 17.00 FK OEZ Letohrad - Dvůr Králové
15.05 NE 17.00 Dvůr Králové - AFK Chrudim
21.05 SO 10.15  FK Trutnov - Dvůr Králové (UMT)
28.05 SO 17.00 FK Kolín - Dvůr Králové
05.06 NE 17.00 Dvůr Králové - FK Pěnčín-Turnov
08.06 ST 17.00 FC Hradec Králové - Dvůr Králové 

1.A TŘÍDA – MUŽI B

30.04. SO 17.00 Libčany – Dvůr Králové 
08.05 NE 17.00 Dvůr Králové - FC Kostelec n. O.
15.05 NE 17.00 Jiskra Jaroměř – Dvůr Králové
21.05 SO 17.00 Dvůr Králové - Spartak Opočno
29.05 NE 17.00 FK Černilov – Dvůr Králové
04.06 SO 17.00 Dvůr Králové - FC Slavia Hradec
11.06 SO 17.00 Dvůr Králové - SK Roudnice
19.06 NE 17.00 FC Vrchlabí – Dvůr Králové

FOTBAL

OTEVÍRÁNÍ TURISTICKÉ SEZÓNY NA ZVIČINĚ 
7.5.2011 od 11.00 hod.

Tato každoroční promoakce proběhne v sobotu 7. 5. 2011 od 11:00 do 13:30 na 
vrchu Zvičina. I letos se můžete těšit na různé soutěže a aktivity, které budou v 
pohádkovém duchu. Pro ty nejmenší je připraveno mnoho soutěží, zábavných i 
poznávacích her a pro ty větší zase závod na koloběžce o ,,krále a královnu Pod-
krkonoší“. V rámci akce bude vyhlášena i fotosoutěž. Akci pořádá MAS Podchlu-
mí. Otevírání sezóny je doprovázeno akcí ,,Běh na Zvičinu“ a letos poprvé i akcí 
,,Vítání jara na Kuksu“, kterou pořádá hospital Kuks. Pro spojení Zvičiny a hos-
pitalu Kuks bude k dispozici parní vláček! Sezóna bude zahájena symbolickým 
pouštěním balónků, na které si každý účastník bude moci nakreslit svou pohád-
kovou postavu! A přijde i dráček Zvičiňáček!!! Více na www.podzvicinsko.cz.

PŘIPRAVUJEME

7. června DVOŘÁKŮV FESTIVAL – Trio Bohemia

14. června Jaroslav Samson LENK a Radim ZENKL

15. června DEZERTÉR Z VOLŠAN – hra v předplatném
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O TŘÍDĚNÍ ODPADU V NAŠEM MĚSTĚ

8.4. – 15.5. 2011

Výstavní sál Špýcharu

Výstava vznikla ve spolupráci s městským úřadem - odborem životního pro-
středí a je určena pro všechny věkové kategorie. Návštěvníci se seznámí s histo-
rií třídění odpadů a zpětným odběrem elektrozařízení v našem městě. Dále je 
zde připraven interaktivní výukový program, kde se děti i dospělí naučí správně 
třídit odpady i použitá elektrozařízení. Do expozice jsou zařazeny elektrospo-
třebiče oceněné v soutěži „O nejstarší sebraný elektrospotřebič“, kterou pořá-
dal v roce 2009 ASEKOL. Z deseti oceněných spotřebičů byly dva právě ze Dvora 
Králové nad Labem (horské slunce Hanau z roku 1935 získalo 1. místo v kategorii 
elektrické hračky a zřízení pro volný čas a rozhlasový přijímač Telegrafi a Triumf-
Bali z let 1936-37 získal 3. místo v kategorii spotřební elektronika). 
Součástí výstavy je i soutěž - návštěvníci mohou na místě vhodit do schrán-
ky vyplněné soutěžní dotazníky, které budou po skončení výstavy slosovány. 
Šťastní výherci se mohou těšit na pěkné ceny.
Vstupné:  dospělí 20 Kč / děti, studenti, důchodci 10 Kč
Otevřeno:  út-ne 9-12 / 13-17

O RUSALCE A VODNÍKOVI
Neděle 8. 5. 2011 od 16.00 

Přednáškový sál v budově Špýcharu 
Volfovo rodinné loutkové divadlo a pohádka pro nejmenší.
Vstupné: dobrovolné

PRINCEZNA SVĚTLUŠKA
Neděle 22. 5. 2011 od 16.00 

Přednáškový sál v budově Špýcharu 
Volfovo rodinné loutkové divadlo a pohádky pro nejmenší.
Vstupné: dobrovolné

ABSOLVENTSKÝ KONCERT 
ZUŠ VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM
Čtvrtek 26.5. 2011 od 18 hodin

Koncert je určen všem příznivcům hudby a Základní umělecké školy ve Dvoře 
Králové nad Labem. Vystoupí na něm žáci hudebního oboru, kteří v letošním 
školním roce končí svá studia na základní umělecké škole.
Vstupné: dobrovolné

Děkujeme všem občanům za spolupráci při sběru petlahví na jarní dílnu.

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
JITKA ŠMELHAUSOVÁ 

11. 5. od 17.00 hodin

Poslední díl trénování paměti v tomto školním roce. Koná 
se v sálku knihovny. Vstup volný.

SAHADŽA JÓGA 
13. 5. od 18.00 hodin

Každá doba má své velké objevy. Ten největší leží uvnitř nás. Úvodní meditace 
se koná v sálku knihovny. 

ŠKOLA NARUBY – VYHODNOCENÍ 3. ROČNÍKU 
Do 31. 5.

Od 1. března tohoto roku probíhá v Městské knihovně Slavoj již 3. ročník pro-
jektu Škola naruby aneb ani den bez čtení. Jeho hlavním cílem je společné 
každodenní hlasité čtení rodičů či prarodičů svým dětem. Malí posluchači pak 
zaznamenají přečtené pohádky a příběhy do svých deníčků.
Prosíme tímto všechny pedagogy a rodiče, kteří se do projektu zapojili, aby do 
31. května odevzdali deníčky v dětském oddělení, kde všechny deníčky pečlivě 
prohlédneme a ty nejlepší ohodnotíme. Vyhodnocení nejlepších čtenářů a po-
sluchačů proběhne za účasti vzácného hosta ve čtvrtek 9. června v našem Pís-
menkovém království.

M ě s t s k á
knihovna
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PĚVECKÝ SBOR ZÁBOJ

12. 5. 17:30 hod. - Žireč – koncert pro Domov sv. Josefa

17. 5. dopoledne - koncert v královédvorském gymnáziu

19. 5. 19:00 hod. - Hankův dům - slavnostní koncert k jubileu za spoluúčasti 
pardubického sboru Perštýn-Ludmila-Suk

20. 5. - konšelská síň Staré radnice - slavnostní večer k jubileu

4. 6. - Osenice - účast na Foersterově sborovém festivalu Osenicích

Program a další informace na webových stránkách: www.nockostelu.cz 
a plakátech. Noc kostelů proběhne v: 

V KOSTELE SVATÉHO JANA KŘTITELE

V KOSTELE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI.
Akce proběhne pod záštitou starostky města a Nadace Dagmar a Václava Hav-
lových Vize 97.

Cyklistický oddíl MTB ve Velichovkách Vás zve na 6. ročník této tradiční akce. 
Ta se koná 21.5.2011. Start je na fotbalovém hřišti ve Velichovkách, prezentace 
účastníků od 8-10 hodin. Na své by si měli přijít jak příznivci cyklistiky, tak i pěší 
turistiky, protože je pro ně připraveno 5 tras: P15, C20, C35, C55 horská, C55 sil-
niční. Po celý den bude na hřišti připraveno bohaté občerstvení, každý účastník 
dostane diplom a upomínkový předmět. Více se můžete dozvědět na strán-

kách: www.velichovskeputovani.cz, nebo na tel. 605/910790.

SPMP - KALENDÁŘ AKCÍ
Spol. pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s., Okr. org. Trutnov

Květen

Víkendový pobyt pro rodiče s dětmi. Návštěva ZOO pro méně pohyblivé členy.

KRÁLOVÉDVORSKÁ LIGA MALÉHO FOTBALU
Ve spolupráci s ČMSMK startuje 5. ročník královédvorské ligy.

Neváhejte a zapojte se do hry. Více na www.klmf.cz.

6. ROČNÍK VELICHOVSKÉHO PUTOVÁNÍ
21.5. (sobota)

NOC KOSTELŮ VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM
27.5. (pátek)

Trasa kočárková 2 - 3 km * doporučena pro děti 
3-13 let * startovné dobrovolné * čekají vás soutě-
že, malé občerstvení a tombola * rodiče, příbuz-
ní, kamarádi i pejsci budou vítáni * v případě deš-
tivého nebo nejistého počasí bude akce přene-
sena na faru ŘK farnosti, Palackého 99 * organi-
zátor: NZDM Střelka a děti a mládež z ŘK farnos-
ti Dvůr Králové. 
Kontakt: 731 604 695, vedoucí NZDM Střelka, 
centrumstrelka@centrum.cz.

POHÁDKOVÝ LES
28.5. (sobota) Start mezi 15.00 - 15.30 nad nemocnicí

POCHOD ZA POHÁDKOVÝMI BYTOSTMI
14.5. (sobota) Start ze hřiště v Lipnici od 13.00 do 14.30 hod.

ASPV TJ SOKOL LIPNICE Vás zve na 20. roč-
ník pochodu jarní přírodou za pohádkový-
mi bytostmi v okolí Lipnice. 
Startovné 20,- Kč.

Doporučujeme sportovní oblečení a obuv, 
trasa není vhodná pro kočárky.
V případě trvalého deště se pochod koná 
15. 5. 2011. Občerstvení zajištěno, možnost 
opékání špekáčků.



KVĚTEN 2011
www.dvurkralove.cz

KRÁLOVÉDVORSKÉ
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FILMOVÝ FESTIVAL  WWW.PROMITEJITY.CZ 

V NÍZKOPRAHOVÉM KLUBU STŘELKA
STŘELKA Vás zve na  divácky nejúspěšnější fi lmy z  festivalu Jeden svět 2010. 
VSTUP VOLNÝ

ZEMŘÍT UKAMENOVÁNÍM 6. 5. (pátek) 19.00 hod.

Farid Haerinejad, Mohammad Reza Kazemi/Iran, Netherlands/ 2009/ 73 min.

Více o akci a obsahu fi lmů zjistíte na na www.promitejity.cz. Promítat se 
bude vždy od 19.00 v klubovně NZDM Střelka, Palackého 99, Dvůr Králové n.L. 
(přízemí fary).

FARNÍ CHARITA DV R KRÁLOVÉ N.L.
SPOLE N S D KANSKÝM Ú ADEM A DIAKONIÍ BROUMOV

PO ÁDÁ VE DNECH :

2. 5. (POND LÍ) – 6. 5. (PÁTEK) 2011

V PROSTORÁCH ÍMSKOKATOLICKÉ FARY
(p íjem sbírky vrata vedle požární stanice)

FARNÍ PROSTORY PRO Ú EL SBÍRKY BUDOU OTEV ENY
V TUTO DOBU : 9 – 12 13 – 17 HODIN

PROSÍME DÁRCE O ISTÉ A NEPOŠKOZENÉ OŠACENÍ, LOŽNÍ PRÁDLO
A POUŽITELNOU OBUV. SBÍRKA BUDE DAROVÁNA POT EBNÝM. PRO

USNADN NÍ MANIPULACE VLOŽTE DAROVANÉ V CI DO PEVNÝCH
P EVÁZANÝCH IGELITOVÝCH PYTL .

TUTO AKCI PODPO ILI : M STSKÝ Ú AD DV R KRÁLOVÉ N.L., TECHNICKÉ SLUŽBY DV R KRÁLOVÉ

TOUTO CESTOU D KUJEME VŠEM NAŠIM DÁRC M ZA POMOC

OBNOVA ZAHRADY DDM - termíny dle dohody

Jednička začíná velkou akci na regeneraci zadní části zahrady a přiléhající-
ho lesa, kde by měla vzniknout malá naučná stezka, sloužící jako zdroj pou-
čení i jako odpočinková zóna. Její součástí bude i obnovené jezírko s vodní-
mi živočichy a ohniště. Po dokončení prací nebudou tyto prostory slou-

žit jen DDM, ale chceme je nabídnout školám i veřejnosti.

Uvítáme každou pomoc zájmových i jiných organizací a škol při úkli-

du lesa i dalších pracích!

Bližší informace: 
Tel.: 499 320 353, e-mail: vladimir.jiricka@ddmdvurkralove.cz. 

DEN MATEK V JEDNIČCE
Čtvrtek 5. 5. 2011 17:00 – 18:00 hodin

Ke Dni matek si děti ze zájmových kroužků při DDM Jednička opět připravi-
ly vystoupení ze své činnosti. Srdečně zveme všechny maminky, tety a ba-
bičky, vítání jsou ale i tatínkové, strýčkové a dědečci.
Vstupné: 10,- Kč

OTEVÍRÁNÍ TURISTICKÉ SEZÓNY
Sobota 7. 5. 2011

Jako každoročně, tak i letos nebude Jednička chybět při tradičním otevírání 
turistické sezony na vrchu Zvičina, spojeném s kulturním programem a zá-
vodem do vrchu, který pořádá Šárovcova Lhota a Podzvičinsko. Čekají vás 
zábavná stanoviště s úkoly a soutěžemi pro malé i velké.

DEN LESŮ
Středa 12. 5. 2011

V rámci akce, kterou tradičně připravují Lesy ČR, nebudou chybět ani stano-
viště Jedničky. Těšíme se na viděnou.

PO STOPÁCH MATYÁŠE BERNARDA BRAUNA
Sobota 14. 5. 2011

Vedle tradičního předvelikonočního Jarního vejšlápku a červnového Po-
hádkového putování pro vás chystáme třetí turistický pochod. Bude určen 
nejen pěším turistům, ale i cykloturistům. Vydejte se s námi po stezkách 
Šporkova panství, na jehož tváři se zásadní měrou podílel vynikající tyrol-
ský sochař Matyáš Bernard Braun. Objevíte neznámou historii, známé i uta-
jené památky a zajímavou přírodu. 
Bližší informace: 
Tel.: 499 320 353, e-mail: vladimir.jiricka@ddmdvurkralove.cz. 

OKRESNÍ KOLO DOPRAVNÍ SOUTĚŽE CYKLISTŮ
Sobota 17. 5. 2011

Žáci základních škol se v OK dopravní soutěže tradičně utkají v několika dis-
ciplínách. Připravujeme opět jízdu zručnosti, jízdu na dopravním hřišti a sta-
noviště první pomoci.

PRIMA HRÁTKY V JEDNIČCE aneb ZAHRADNÍ SLAVNOST PRO DĚTI

Sobota 21. 5. 2011 od 9.30 hodin do 16.30 hodin

Zveme všechny na den plný zábavy a her. Těšte se na vystoupení hvězd, 
které znáte z televize či rádia. Představí se Vám zpěvačka ze skupiny HOL-
KI Klára Kolomazníková, fi nalista X-faktoru David Gránský, seriálová herečka 
(Ordinace v Růžové zahradě) a muzikálová zpěvačka (Rebelové, Noc na Karl-
štejně) Michaela Doubravová, herec a producent Tomáš Magnusek (Bastar-
di, Pamětnice), moderátor Hitrádia Magic a herec Jakub Štěpán a řada dal-
ších. Ti všichni si pro vás připravili také dílničky a autogramiády. Těšit se mů-
žete na vystoupení kouzelníka, profesionální orientální tanečnice, šermíř-
ského a tanečního kroužku, dětí z kroužku kytary, dramaťáčku, breakdan-
ce a podobně. Po celý den bude probíhat doprovodný program plný her a 
soutěží o ceny, ukázka nové sportovní hry, malování na obličej, opékání pár-
ků, skákání na trampolíně atd. 
Vstupné: zdarma, pro prvních třicet dětských návštěvníků máme připraven 
malý dárek!!!
Bližší informace: tel.: 499 320 353, e-mail: info@ddmdvurkralove.cz 

KULIČKIÁDA
Středa 25. 5. 2011 od 9.00 hodin v parku Schulzových sadů

Tradiční souboj v cvrnkání kuliček chystá Jednička i letos. Při v pořadí již IV. 
ročníku Kuličkiády budete mít možnost opět soutěžit o putovní kuličku. 
Akce je určena všem věkovým kategoriím. Těšíme se na vaši účast.

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN

DEN DĚTÍ
Středa 1. 6. 2011 Hrubá luka

Ve spolupráci s městem Dvůr Králové, městskou policii, KZM Hankův dům a 
dalšími organizacemi připravujeme pro všechny děti bohatý program plný 
soutěží, atrakcí a vystoupení. Nenechte si ujít netradiční den plný zábavy!

POHÁDKOVÉ PUTOVÁNÍ
Sobota 4. 6. 2011 

Opět se můžete těšit na tradiční pochod lesem plným pohádkových posta-
viček.

Podrobnější informace ke všem chystaným akcím naleznete na stránkách 

www.ddmdvurkralove.cz nebo vám je poskytnou pracovníci DDM Jed-

nička, tel.: 499 320 353.

ANNA V PŘEDNÍ LINII 13. 5. (pátek) 19.00 hod.

Masha Novikova/ Netherlands/ 2008/ 78 min.

HLAD 20. 5. (pátek) 19.00 hod.

Marcus Vetter, Karin Steinberger/ Germany/ 2009/ 90 min.

KIMČONGÍLIE 27. 5. (pátek) 19.00 hod.

N. C. Heikin/ Korea / 2009 / 75 min.

BARMSKÝ VJ 3. 6. (pátek) 19.00 hod.

Anders Ostergaard/ Norway, Sweden, Denmark, UK/ 2008/ 84 min.


