
ZKAŽENÁ ÚČA
17.9. (sobota) 19.00 hod., 18.9. (neděle) 19.00 hod. 

Elizabeth Halseyová je učitelka, která by z chování dostala přinejmenším dvoj-
ku. Je sprostá, zlá a chová se naprosto nevhodně. Pije, bere drogy a nemůže se 
dočkat, až si najde dobře situovaného muže, který se o ni postará a ona bude 
moci svou kariéru učitelky defi nitivně opustit. Když se s ní rozejde její snoube-
nec, vymyslí plán, jak získat jeho bohatého a pohledného náhradníka, o jehož 
přízeň soupeří se svou přehnaně aktivní kolegyní Amy.
Režie: J. Kasdan, hrají: C. Diaz, J. Timberlake, L. Punch, ad.
Komedie, USA 2011. Mládeži přístupno od 12 let. Délka fi lmu 92 minut, 

vstupné 69,- + 1,- Kč.

ŽENY SOBĚ
21.9. (středa) 19.00 hod., 22.9. (čtvrtek) 19.00 hod.

Smolařka Annie je všechno, jen ne úspěšná. Pochybné milence opouští nedů-
stojně (většinou přes plot), v práci ji terorizují zákazníci (a ona je). Jediný svět-
lý bod v jejím životě představuje kamarádka Lillian. Ta jí právě oznámila, že se 
bude vdávat, a Annie jako nejlepší kámoška pochopitelně slíbila, že jí se sva-
tebními přípravami pomůže. Annie pomáhá a plánuje jako o život, a jak to už 
v její tragické realitě bývá, na co sáhne, to přinejlepším selže, skončí zatčením, 
ohavnou scénou, otravou jídlem nebo i něčím jiným. 
Režie: P. Feig, hrají: K. Wiig, M. Rudolph, R. Byrne, ad.
Komedie, USA 2011. Mládeži přístupno od 15 let. Délka fi lmu 125 minut, 

vstupné 64,- + 1,- Kč.

VIDITELNÝ SVĚT
24.9. (sobota) 19.00 hod., 25.9. (neděle) 19.00 hod.

Máte pocit, že vás někdo sleduje? Může to být osamělý čtyřicátník, jehož vlastní 
život je tak prázdný, že parazituje na životech jiných. Možná mu bude stačit, že 
vás pozoruje, nebo bude chtít do vašeho života aktivně vstoupit. Pro jistotu se 
ale vždycky připravte na nejhorší. Oliver je velmi uzavřený a nekomunikativní 
letový dispečer. Jediný „živý“ kontakt má se svou matkou, od kolegů v práci si 
udržuje odstup a doma mu společníka dělají televize a dalekohled. Tím z bytu 
na bratislavském sídlišti šmíruje na první pohled šťastnou rodinku z protějšího 
domu. S rolí pouhého pozorovatele si ale dlouho nevystačí a rozhodne se k sou-
sedům odnaproti proniknout co nejblíž.
Režie: P. Krištúfek, hrají: I. Trojan, J. Hlaváčová, K. Turjanová, ad.
Thriller, ČR a SR 2011. Mládeži přístupno od 12 let - mluveno česky a sloven-

sky. Délka fi lmu 104 minut, vstupné 64,- + 1,- Kč.

LIDICE
27.9. (úterý) 19.00 hod. 

Příběh Lidic je příběhem obyčejných lidí, kteří se absurdní shodou náhod při-
pletli do cesty dějinám. Přibližuje osudy obyvatel Lidic skrz mezilidské vztahy, 
a to zejména lásku, která stojí na začátku celého příběhu. Jde o velkofi lm plný 
emocí, který poukazuje na to, jak zdánlivé maličkosti mohou změnit chod dějin 
a způsobit tragédii. Rok 1942 – německá propaganda úzkostlivě tají genocidu 
páchanou na civilním obyvatelstvu. Po atentátu na druhého muže třetí říše Re-
inharda Heydricha však udělá výjimku. Po vypálení malé české vesnice Lidice 
vše vyhlásí do světa. Jako záminka k vypálení obce stačí jeden milostný dopis. 
Režie: P. Nikolaev, hrají: K. Roden, Z. Fialová, R. Luknár, ad.
Drama, válečný, ČR 2011. Délka fi lmu 126 minut. Mládeži přístupno od 12 

let, vstupné 74,- + 1,- Kč.

V PEŘINĚ
29.9. (čtvrtek) 19.00 hod. 

Na malebném náměstí stojí proti sobě dva domy. V jednom se nachází čistírna 
peří, v druhém má kabinet paní Hilda, vykladačka snů. Mezi nimi vládne nepřá-
telství na život a na smrt. Dědeček z čistírny nedávno objevil skrytý svět snů v 
peřinách a umí z nich zlé sny odfi ltrovat. Vykladačka snů je díky tomu bez práce. 
Všem v okolí se zdají samé pěkné sny a s těmi se pro radu nechodí. A kdyby se 
něco ošklivého do spaní přece prodralo, stačí si dát peřinu vyčistit.
Režie: F. A. Brabec, hrají: L. Bílá, K. Roden, E. Balzerová, ad.
Hudební komedie, ČR 2011. Mládeži přístupno. Délka fi lmu 103 minut, 

vstupné 69,- + 1,- Kč.
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PAŘBA V BANGKOKU
1.9. (čtvrtek) 20.00 hod. 

Phil, Stu, Alan a Doug jedou do exotického Thajska na Stuovu svatbu. Po neza-
pomenutelné rozlučce v Las Vegas nenechá Stu nic náhodě a naplánuje zcela 
bezpečnou, poklidnou pozdní snídani. Jenže ne všechno se vždy děje tak, jak se 
naplánuje. Co se stane v Bangkoku si nedokážete ani představit...
Režie: T. Phillips, hrají: Z. Galifi anakis, E. Helms, B. Cooper, ad.
Komedie, USA 2011. Mládeži přístupno od 12 let. 

Délka fi lmu 102 minut, vstupné 69,- + 1,- Kč.

TRANSFORMERS 3 (TEMNÁ STRANA MĚSÍCE)

3.9. (sobota) 17.30 hod., 4.9. (neděle) 17.30 hod.

Na temné straně měsíce před lety posádka první americké měsíční expedice 
Apollo 11 objevila mimozemské vesmírné plavidlo a nechala si to pro sebe, 
respektive pro tajné služby. Podle Autobotů, kteří už dvakrát dokázali ochrá-
nit Pozemšťany před ničivou invazí Deceptikonů, to ale byla zásadní chyba, 
která by mohla zničit celou naši civilizaci, pokud Autoboti znovu nepomůžou.
Režie: M. Bay, hrají: S.LaBeouf, H. Weaving, T. Gibson, ad.
Akční, sci-fi , dobrodružný, USA 2011. Mládeži přístupno – mluveno česky. 

Délka fi lmu 154 minut, vstupné 64,- + 1,- Kč.

HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI - ČÁST 2 
7.9. (středa) 17.30 hod., 8.9. (čtvrtek) 17.30 hod.

Harry Potter a jeho přátelé Hermiona Grangerová a Ron Waesley mají již část 
svého nebezpečného putování za sebou. Několik viteálů je zničeno, ale několik 
z nich stále přežívá kdesi ve světě. Proto může zlovolný Lord Voldemort dál šířit 
po světě nenávist a násilí, pronásledovat své nepřátele a společně se svými pří-
vrženci směřovat k ovládnutí světa.
Režie: D. Yates, hrají: D. Radcliff e, E. Watson, R. Grint, ad.
Dobrodružný, drama, USA a VB 2011. Mládeži přístupno - mluveno česky. 

Délka fi lmu 150 minut, vstupné 74,- + 1 Kč.

AUTA
10.9. (sobota) 15.00 hod., 11.9. (neděle) 17.30 hod. 

Hvězdné závodní auto Blesk McQueen a jeho přítel, jedinečný odtahový vůz 
Burák, se dostanou na úžasná místa, když je jejich strastiplná cesta zavede za 
moře. Tam budou soutěžit ve vůbec prvním celosvětovém závodě Grand Prix, 
ve kterém se má rozhodnout o tom, jaké auto na světě je nejrychlejší. 
Režie: J. Lasseter, B. Lewis.
Animovaný, dobrodružný, USA 2011. Mládeži přístupno - mluveno česky. 

Délka fi lmu 110 minut, vstupné 69,- + 1,- Kč.

MUŽI V NADĚJI
10.9. (sobota) 17.30 a 20.00 hod., 11.9. (neděle) 20.00 hod. 

Může být nevěra základem šťastného manželství? Šarmantní bonviván Rudolf 
je o tom přesvědčen: „Ženská má mít pocit, že o chlapa musí bojovat, musí se 
snažit, aby si ho udržela. A hlavně, ženská se nesmí nudit...!!!” Rudolf s úspěchem 
uplatňuje svou teorii v každodenní praxi. O to víc pak nechápe naivitu svého 
nesnesitelně korektního zetě Ondřeje, který pro samé svědomité plnění povin-
ností nevnímá, jak nebezpečně se jeho žena Alice začíná nudit. Milující tatínek 
a kamarádský tchán Rudolf proto nabídne Ondřejovi několik prověřených rad. 
Režie: J. Vejdělek, hrají: J. Macháček, B. Polívka, S. Stašová, ad.
Komedie, ČR 2011. Mládeži přístupno. 

Délka fi lmu 115 minut, vstupné 79,- + 1,- Kč.

CAPTAIN AMERICA: PRVNÍ AVENGER 
14.9. (středa) 19.00 hod., 15.9. (čtvrtek) 19.00 hod.

Steve Rogers je idealistický mladík, který touží vstoupit do armády, aby mohl 
Americe pomoci zdolat nacisty, až se jeho země zapojí do druhé světové vál-
ky. Jenže nemá sebemenší šanci, protože je podměrečný a neduživý a jediným 
jeho předpokladem je zarputilost, s jakou se nechává opakovaně vyhazovat od 
odvodových komisí. Ta ve fi nále rozhodne, že ho vyberou jako kandidáta pro 
unikátní vědecký experiment, který má Americe produkovat supervojáky. 
Režie: J. Johnston, hrají: Ch. Evans, T. Lee Jones, H. Weaving, ad.
Akční, dobrodružný, USA 2011. Mládeži přístupno - mluveno česky. Délka 

fi lmu 125 minut, vstupné 64,- + 1,- Kč.

www.dvurkralove.cz
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Přípravná soustředění fl orbalistů všech výkonností a pražský fl orbalový me-
zinárodní turnaj Czech Open dává tušit, že už v září začnou fl orbalové soutěže 
ročníku 2011/2012, které pořádá Florbalová unie Hradeckého a Pardubického 
kraje. Do soutěží přihlásily královédvorské oddíly tyto kategorie: TJ Sokol: elévy, 
dorostence a muže. Kupfl orbalka.cz Team: mladší žáky, starší žáky, dorostence, 
muže a juniorky. Některé turnaje všech kategorií se odehrají ve sportovní hale 
ZŠ Strž ve Dvoře Králové nad Labem: 

KRÁLOVÉHRADECKÁ LIGA MLADŠÍCH ŽÁKŮ - oddíl Kupfl orbalku.cz 
Team - 12. turnaj 8.1.2012 a 20. turnaj 25.3.2012. 

2. LIGA DOROSTENCŮ - DIVIZE IV. - oddíly Kupfl orbalku.cz Team a TJ 
Sokol: 2. turnaj 16.10.2011, 4. turnaj 6.11.2011, 14. turnaj 4.3.2012, 20. turnaj 
15.4.2012. Dorostenečtí fl orbaloví rivalové se střetnou ve 4. turnaji 6.11.2011 
ve SH ZŠ Strž a při 18. turnaji 31.3.2012 ve SH Rtyně v Podkrkonoší, pokud se 
oddíly nedohodnou na předehrání ve SH ZŠ Strž. 

1. LIGA JUNIOREK - DIVIZE III - oddíl Kupfl orbalku.cz Team: 1. a 2. kolo 
18.9.2011, 11. a 12. kolo 15.1.2012, 15. a 16. kolo 12.2.2012.

KRÁLOVÉHRADECKÁ LIGA MUŽŮ - oddíly: Kupfl orbalku.cz Team a TJ 
Sokol: 2. turnaj 17.9.2011, 10. turnaj 11.12.2011, 18. turnaj 11.3.2012, 19. 
turnaj 1.4.2012. Rivalové (Sokol a Kupfl orbalku.cz) se střetnou při 4. turna-
ji 15.10.2011 v Náchodě a odvetu mají naplánovanou při 22. turnaji, který se 
uskuteční 14.4.2012 ve sportovní hale Rtyně v Podkrkonoší, pokud by se oddí-
ly nedohodly na předehrání ve SH ZŠ Strž. 

LIGA ELÉVŮ: přihlášen TJ Sokol - termíny budou uveřejněny po dodání 
rozpisu soutěží. Oddíl Kupfl orbalku.cz Team zve zájemce o fl orbal, aby se 
kontaktovali odpoledne v prodejně fl orbalových a sportovních potřeb v Hav-
líčkově ulici 15 (u Šindelářské věže) nebo telefonicky 732 156 831 p. Samek nebo 
724 410 309 p. Janeček, e-mail: team@kupfl orbalku.cz.

Josef Samek
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BĚLEHRADSKÝ FANTOM 
6.9. (úterý) 19.00 hod.

Bělehrad, hlavní město Socialistické federativní republiky Jugoslávie, srpen 
1979. Prezident Tito je na své poslední diplomatické cestě na Kubě. Mezitím 
doma, po deset nocí, vyvolává rozruch muž jezdící okolo hlavního náměstí v 
kradeném Porsche a dokonce veřejně provokuje policii skrze populární rádio-
vou stanici. Když pronásledování přerůstá ve stále větší show, náhle se ze zahra-
ničí vrací prezident Tito a policie je zatažena do hry, kde fantom určuje pravidla. 
Fantom se tak stává politickou hrozbou a musí být z ulic odstraněn. 
Režie: J. B. Todorovic, hrají: R. Milenkovic, M. Zivic, N. Macankovic, ad.
Akční, krimi, drama, Srbsko, Bulharsko a Maďarsko 2009. Mládeži přístupno. 

Délka fi lmu 82 minut, vstupné 74,- + 1,- Kč.

MORTEM
13.9. (úterý) 19.00 hod.

Příběh odehrávající se během jedné noci. Příběh Jeny, mladé ženy, která vzdo-
ruje smrti.
Režie: E. Atlan, hrají: D. Panchenko, D. Rudychenko, S. Coopet, ad.
Metafyzický thriller, Francie 2010. Mládeži přístupno od 12 let. 

Délka fi lmu 94 minut, vstupné 74,- + 1,- Kč.

ROZKAZ
20.9. (úterý) 19.00 hod.

Evropa je v roce 1918 zničená první světovou válkou. Ve Finsku řádí občanská 
válka. Sociálně-demokratičtí „Červení“ bojují proti „Bílým“ silám konzervativní-
ho Senátu. Když se voják Aaro Harjula vrací z Německa, připojuje se k vládnímu 
vojsku, ale záhy je svědkem surových znásilnění a hromadných poprav. Jeho 
víra je otřesena. Náhodou potkává jednu revolucionářku a jeho život se obrací 
vzhůru nohama
Režie: A. Louhimies, hrají: S. Vauramo, P. Viitala, E. Aho, ad.
Drama, historický, Finsko, Německo a Řecko 2008. Mládeži přístupno od 12 

let. Délka fi lmu 115 minut, vstupné 74,- + 1,- Kč.

ZAHÁJENÍ KURZŮ TANCE 
3. sobota 14.00 a 17.00 hod. 

Kurzy vedou taneční mistři Luboš Štěp a Jitka Štěpová.

CVIČENÍ PRO ŽENY
5. pondělí 17.30 hod. (powerjoga), 18.30 hod. (aerobic)

Cvičení vede Dáša Hloušková.

DVA CELLO - COLLEGEN/394. KONCERT KPH
15. čtvrtek 19.00 hodin

Petra Machková – Čadová, Gottfried Greiner

TANEČNÍ KURZY 

PRO MANŽELSKÉ PÁRY a TANEČNÍ DVOJICE
18. neděle 15.00, 17.00 a 19.30 hodin 

Kurzy vedou taneční mistři Miroslav a Vladimíra Francovi.

VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ / HRA V PŘEDPLATNÉM
William Shakespeare 

22. čtvrtek 19.30 hodin

Jak vše dopadne se záletným zchudlým rytířem Falstaff em, který svádí v měs-
tečku Windsor dvě počestné paničky, se dozvíte v jedné z nejhranějších Shake-
spearových komedií v podání herců SLEZSKÉHO DIVADLA Opava v režii Vlasti-
mila Pešky.

SVATOVÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ
24. sobota 10.00 hodin 

V dopoledním bloku se na nám. Václava Hanky představí královédvorské sou-
bory a spolky, odpoledne vystoupí kapely Vostruha, Phobos, Jarda Hypochon-
dr a Divná parta, Lety mimo, a DĚDA MLÁDEK ILLEGAL BAND.

O PEJSKOVI A KOČIČCE
27. úterý 8.30 a 10.00 hod. 
Pohádka Josefa Čapka v podání herců DIVADLA DRAK Hradec Králové.
Pro děti MŠ a I. ročníky ZŠ.

4. října  JAN ŠIBÍK – beseda s legendou reportážní fotografi e

PŘIPRAVUJEME

5. října  JAKUB SMOLÍK

6. října  ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA – hra v předplatném

13. října  NEZMAŘI 

27. října  TOMÁŠ KLUS

16. 11.  LUCIE BÍLÁ

FLORBAL

CHARITNÍ SBÍRKA OŠACENÍ
19.9. (pondělí) - 23.9. (pátek) 2011

Pořádá FARNÍ CHARITA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM společně s DĚKAN-

SKÝM ÚŘADEM A DIAKONIÍ BROUMOV. V prostorách římskokatolické fary 
(příjem sbírky - vrata vedle požádní stanice). Farní prostory pro účel sbírky 

budou otevřeny v tuto dobu : 9 – 12   13 – 17 hodin. Prosíme dárce o čisté 
a nepoškozené ošacení, ložní  prádlo a použitelnou obuv. Sbírka  bude da-
rována potřebným. Pro usnadnění manipulace vložte darované věci do pev-
ných převázaných igelitových pytlů. Tuto akci podpořili: městský úřad Dvůr 
Králové n.L., Technické služby Dvůr Králové. Touto cestou děkujeme všem 
našim dárcům za pomoc.

DEN CHARITY
27.9.2011 (úterý) 14-18 hod. před Hankovým domem

Kdo jsou vlastně pracovníci dvorské Farní Charity? Potkáváme je na ulicích 
Města? Jaké realizuje Charita služby a co nám nabízejí? Srdečně vás zveme na 
oslavu Dne Charity! Připravili jsme pro vás: SOUTĚŽE PRO DĚTI, malé občerst-
vení, překvapení pro každého malého účastníka akce a hlavně možnost SEZNÁ-
MIT SE NETRADIČNÍ FORMOU s jednotlivými službami. Kontakt: www.fchdk.

cz. V případě nepříznivého počasí bude akce přesunuta do Hankova domu. 
Aktivita je součástí individuálního projektu Služby sociální prevence v Králové-
hradeckém kraji. Projekt je fi nancován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřed-
nictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Muzikálové a fi lmové písně v podání sester Martiny a Petry Stříbrných a 
Šárky Hulíkové. Pořádá Římskokatolická farnost Pecka a obec Horní Brusnice v 
rámci Dne Charity na podporu Domova sv. Josefa v Žirči.

BENEFIČNÍ KONCERT
24.9.2011 (sobota) od 19 hod. - kostel sv. Mikuláše v Horní Brusnici
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COLPORTANTE ARTISTI ASOCIALI!
3.9. – 9.10. 2011

Výstavní sál Špýcharu

Salón mladých královédvorských výtvarníků opět v muzeu. Skupina umělců 
sdružených pod názvem COLPORTANTE ARTISTI ASOCIALI! Vám představí no-
vinky ve své tvorbě.
Vstupné: dospělí 15 Kč / děti, studenti, důchodci 10 Kč
Otevírací doba: 

út – ne: 9 – 12 / 13 – 17

PLAKÁTY PROTI 
RASISMU, XENOFOBII, INTOLERANCI A ŠIKANĚ
15.9. – 9.10. 2011

Výstavní síň ve Staré radnici 

Výstava plakátů studentů propagační grafi ky Vyšší odborné školy grafi cké v 
Praze. Práce mladých výtvarníků jsou možná trochu provokující, ale snad pove-
dou k zamyšlení nad těmito závažnými společenskými jevy, kterými rasismus, 
xenofobie, intolerance a šikana bezesporu jsou. 
Vstupné: dospělí 15 Kč / děti, studenti, důchodci 10 Kč
Otevírací doba: 

út – ne: 9 – 12 / 13 – 17

NA STŘÍBRNÉ PAVUČINĚ
Neděle 25. 9. 2011 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

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

10.-16.9.:  Podzimní rehabilitační pobyt 
1. října:  Magická drakiáda 
15. října:  Dopoledne plné vody – Aquapark Špindlerův Mlýn

POZVÁNÍ NA PROHLÍDKU KOSTELA sv. JANA KŘTITELE
7.8.-18.9. 2011

Občanské sdružení Klíč při Římskokatolickém děkanství ve Dvoře Králové zve 
návštěvníky na  prohlídku kostela sv. Jana Křtitele, rukopisné kobky a  věže. 
Vstupné dobrovolné. Celková prohlídka s průvodcem 40 minut.

Otevřeno ve dnech: 3.9., 4.9., 10.9., 11.9., 17.9., 18.9.
Sobota: 10 - 12, 14 - 16 hodin / Neděle: 14 - 16 hodin.
Mimo víkendy je možnost prohlídky po domluvě s průvodcem J. Langfelnerem 
na čísle 602 561 204. Za o.s. Klíč J. Langfelner

OSLAVA 130 LET KNIHOVNY SLAVOJ / 

VYHLÁŠENÍ OSOBNOSTÍ MĚSTA 2010
15.9. (čtvrtek) 17.00 hod.

V rámci oslav 220. výročí narození Václava Hanky uskuteční 
Česká společnost rukopisná v knihovně Slavoj přednášku 
na téma „Rukopis Královédvorský a jeho hmotný průzkum“. 
V 18 hod. zde pak dojde k předání ocenění Osobnost měs-
ta Dvůr Králové nad Labem za rok 2010. Následovat bude slavnostní pokřtě-

ní knihy Slavoj 1881-2011. Srdečně zveme všechny naše čtenáře a přátele 
knihovny. 

SLAVNOST KLÍČOVÁNÍ aneb ZACHRAŇTE KNIHOMÁNII
19. 9. – 30. 9. 2011

Smutní obyvatelé království Knihománie se těší na návštěvu všech loňských 
prvňáčků a prosí je o pomoc s bojem proti strašnému netvoru Nečterádovi. Po-
daří se statečnému rytíři Komiksovi vysvobodit z říše Analfabetie krásnou prin-
ceznu Pohádku, nebo zvítězí hloupý zloduch Nečterád a v literárním království 
Knihománie zavládne tupost? Spolu se skřítkem Slavoušem určitě rozluštíte taj-
nou šifru a vyčtete v moudré knize, jak to udělat, aby vzdělanost zvítězila nad 
hloupostí a princezna nezůstala na věky ve spárech krutého Nečteráda.
Tento program je připraven pro žáky 2. tříd základních škol Dvora Králové, kteří 
zde prokáží znalosti jednotlivých písmen a čtení. Pokud děti “rozklíčují” připra-
vené zkoušky a podaří se jim vysvobodit čestným způsobem princeznu Pohád-
ku, obdrží certifi kát a svůj vlastní kouzelný klíč, kterým pak otevřou všechna 
další tajemství knížek.

JAZYKOVÉ KURZY V KNIHOVNĚ 
Říjen 2011 - květen 2012 

Zlepšete si své jazykové znalosti v některém z kurzů pořádaných městskou 
knihovnou Slavoj. Pro předškolní děti nabízíme kurz angličtiny Playing English, 
pro dospívající studenty a dospělé pak kurzy němčiny, italštiny a francouzštiny. 
Bližší informace obdržíte přímo v knihovně, na stránkách www.slavoj.cz nebo 
na tel. čísle 499 320 157, 721 390 348. Přihlášky nejpozději do 15. září. 

M ě s t s k á
knihovna

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

LET́ S SPEAK WITH KEYON

1. - 2. 10. 2011 

Intenzivní víkendový kurz angličtiny s rodilým mluvčím. 2 x 8 výukových hodin 
anglické konverzace na témata jako cestování, stolování apod. P.S.: Keyon „roz-
mluví“ opravdu každého. 

KOLEM SVĚTA ANEB CESTOVÁNÍ NEJEN ZA ZVÍŘATY / AMERICKÝ JIHOZÁPAD

RNDr. Jiří Rybář 

5. 10. od 18.00 hodin 

Opět zahajujeme tradiční „cestovatelskou“ první středu v měsíci. Tentokrát se 
vypravíme s RNDr. Jiřím Rybářem na americký kontinent. Cestopisné přednáš-
ky jsou pořádány v přednáškovém sálku knihovny ve spolupráci se ZOO Dvůr 
Králové nad Labem.

INTERNET PRO ZAČÁTEČNÍKY 

3. 10. – 27. 10. 2011

Tento kurz si klade za cíl přiblížit fungování internetu hlavně seniorům, matkám 
na MD a všem, kteří do jeho tajů zatím nepronikli. Předpokládá se otevření dvou 
kurzů. Dopolední bude probíhat v úterý a ve středu od 9.00 do 11.00 hodin, od-
polední pak v pondělí a ve středu od 17.00 do 19.00 hodin. Zájemci se mohou 
přihlásit buď osobně v hudebním oddělení, nebo telefonicky na čísla: 499 320 
157, 721 390 348. Uzávěrka přihlášek je 30. září. Počet míst v kurzu je omezen. 

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

Jitka Šmelhausová 

10. 10. 2011 17.00 hod (pondělí)

Pravidelný měsíční mozkový jogging opět začíná. Zvyšte si mozkovou kapaci-
tu spolu s lektorkou Jitkou Šmelhausovou. Kurz se koná jako obvykle v sálku 
knihovny. 
Městská knihovna Slavoj přeje všem svým školou povinným čtenářům úspěšné 
vykročení do nového školního roku 2011 / 2012.

DĚTSKÁ VÝTVARNÁ DÍLNA S FRANTIŠKEM KALENSKÝM

Říjen 2011

PŘIPRAVUJEME

VÝZVA
Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem připravuje výstavu vánoč-
ních ozdob. Proto se s prosbou obracíme na všechny Královédvoráky, kteří 
mají staré vánoční ozdoby, vzorníky výrobků nebo fotografi e z provozů, 
zda by je zapůjčili na chystanou výstavu.
Předem děkujeme. Mgr. Alexandra Jiřičková, ředitelka muzea

Výstava papírových modelů „Papír v Dubenci“ se koná v sobotu 24. 9. 2011 
v prostorách Základní školy Dubenec od 9.00 do 14.00. Zveme všechny, kteří 
mají rádi malé, titěrné a úžasné věci. Podrobnosti na www.zsdubenec.cz.

VÝSTAVA PAPÍROVÝCH MODELŮ
24.9.2011 (sobota) Dubenec

Přijďte se rozloučit s letní sezonou, a to v neděli dne 11. září 2011 na vrchol 
Zvičiny. Akce je plánována od 13:30 hod. Drakyáda, vyhodnocení fotosoutěže 
,,Kulturní dědictví“, vyhodnocení soutěže v malování na téma ,,Prázdniny v Pod-
krkonoší“, živá hudba, dráček Zvičiňáček, a další. Více na www.podzvicinsko.cz.

PODZVIČINSKO - ROZLOUČENÍ SE SEZONOU!
11.9.2011 (neděle) Zvičina

PŘIPRAVUJEME
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MINIVELETRH KNIH A KNÍŽEK V JEDNIČCE ANEB 

BURZA KNIH A UČEBNIC
5. – 7. 9. 2011– vždy od 8.30 do 17.00

Učebnice a pracovní sešity pro žáky ZŠ a SŠ, pohádky, beletrie pro děti i do-
spělé, leporela, technická a jiná naučná literatura, knížky o vašich koníčcích a 
zálibách (tanec, modelová železnice, chovatelství,…), encyklopedie, časopisy 
a jiné…. Pokud sháníte literaturu pro výuku i zábavu, nebo naopak chcete na-
bídnout starší knihy, pak je právě pro vás určena naše burza.! Poplatek 1,-Kč za 
nabídnutou knihu.
Příjem knih 5.9. 2011, prodej 6.9. 2011, vrácení knih 7.9.2011 – vždy od 

8.30 do 17.00.

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

BĚH NADĚJE
Čtvrtek 8. září 2011 10.00 – 15.00 hodin

Přijďte podpořit 4. ročník humanitární akce, přispět jakoukoli částkou na vý-
zkum rakoviny a překonat jakýmkoli způsobem trasu vedoucí pěkným prostře-
dím parku Schulzovy sady. 
Bližší informace : tel.: 499 320 353, e-mail: info@ddmdvurkralove.cz.

ZAVÍRÁNÍ SEZÓNY NA ZVIČINĚ A DRAKIÁDA 
Neděle 11. září 2011 od 13.30 hodin

Již tradičně najdete soutěžní stanoviště, koutek s malováním na obličej a po-
rotu složenou z odborníků na let draků :) na akci, kterou pořádá Sdružení Pod-
zvičinsko. Kromě skvělé zábavy Vás čeká také vyhodnocení výtvarné soutěže 
Prázdniny v Podkrkonoší.
Bližší informace : tel.: 499 320 353, e-mail: info@ddmdvurkralove.cz.

BAVÍME SE S JEDNIČKOU ANEB 

DVEŘE JEDNIČKY OTEVŘENÉ
Středa 21. září 2011 9.00 – 15.00 hodin

Srdečně Vás zveme na akci, kterou pořádáme k zahájení činnosti DDM Jednička 
v novém školním roce. Pro všechny malé i velké návštěvníky bude připraveno 
mnoho zajímavých činností, vystoupení, ukázek a zábavních aktivit. Pokud si 
do batůžku přibalíte špekáčky, můžete si je u nás opéci :) Chybět nebudou ani 
soutěže a hry o ceny. Těšit se můžete na rukodělné dílničky, skákání na trampo-
líně, herní koutek pro nejmenší, modelovou železnici, ukázku šermířské zbroje 
a výzbroje, keramickou dílnu, jízdu na koloběžkách, malování na obličej, ukázky 
orientálních tanců, stolní hry, velkou vědomostní hru o zajímavé ceny a další. 
Vstupné dobrovolné. 
Bližší informace : tel.: 499 320 353, e-mail: sylvie.cernotova@ddmdvurkralove.cz.

BAREVNÝ PODZIM
Pátek 23. září 2011 9.00 – 15.00 hodin

Tvořivé odpoledne v tónech podzimu nabízíme všem dětem i rodičům s dět-
mi, kteří mají zájem vlastnoručně si vytvořit podzimní dekorace z nejrůznějších 
materiálů. S sebou pouze přezůvky. Cena: 40 Kč.
Bližší informace : tel.: 499 320 353, e-mail: sylvie.cernotova@ddmdvurkralove.cz.

SVATOVÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ
Sobota 24. září 2011 od 10 hodin

Soutěžní stanoviště DDM Jednička, hry o drobné dárky nebo oblíbené malová-
ní na obličej najdete na podzimní akci, kterou pořádá MKZ Hankův dům Dvůr 
Králové nad Labem na náměstí Václava Hanky. Přijďte se k našemu prezentač-
nímu místu podívat také na novou nabídku zájmových kroužků a přehled chys-
taných akcí. 
Bližší informace : tel.: 499 320 353, e-mail: info@ddmdvurkralove.cz.

BAZAR SPOLEČENSKÉHO OBLEČENÍ 
27. – 30. 9. 2011– vždy od 8.30 do 17.00

Plesové a společenské šaty všech délek, střihů a barev, sukně, halenky i zdobe-
né topy, pánské obleky, kalhoty, košile, saka, kravaty, ale i lodičky a polobotky, 
kravaty, motýlky, čelenky a rukavičky. To vše a mnohem více můžete nakoupit, 
ale i přinést do prodeje na Bazar společenského oblečení v Jedničce. Vybrat si 
můžete i z kolekce nádherných svatebních a společenských šatů renomované-
ho salonu. 
Příjem věcí 27.9. 2011, prodej 29.9., vracení neprodaných věcí 30.9.2011– 

vždy od 8.30 do 17.00 hod.

Přijímáme pouze čisté a nepoškozené věci. Neprodané oblečení i obuv můžete 
zanechat v DDM Jednička v humanitární sbírce. 
Bližší informace : tel.: 499 320 353, e-mail: dana.kudrnovska@ddmdvurkralove.cz.

Dům dětí a mládeže Jednička, Spojených národů 1620, Dvůr Králové n. L., 544 
01, telefon 499 320 353, info@ddmdvurkralove.cz, www.ddmdvurkralove.cz

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE JEDNIČKA A

Start a cíl u ZŠ Schulzovy sady od 10.00 do 15.00 hodin

8. ZÁŘÍ

2011

Přijďte jakoukoliv částkou podpořit humanitární akci

MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ n.L.

VÁS ZVOU NA HUMANITÁRNÍ AKCI

k prevenci a výzkumu  rakoviny.


