
žádné vyhlídky na lepší budoucnost. Je nucen přivydělávat si jako promotér ro-
botických zápasů. Daří se mu jakž takž protloukat tím, že dává dohromady mizer-
né a vysloužilé roboty boxery a cestuje od jednoho turnaje k druhému. Když už 
se zdá, že situace nemůže být zoufalejší a komplikovanější, vpadne mu znenadá-
ní do života jeho syn Max, se kterým už delší dobu není v kontaktu. Oba společ-
ně spojí síly, aby postavili nového robota a proměnili ho v boxerského šampiona. 
Režie: S. Levy, hrají: H. Jackman, D. Goyo, E. Lilly, ad.
Akční, sci-fi , drama, USA 2011. Mládeži přístupno – mluveno česky. Délka 

fi lmu 127 minut, vstupné 69,- + 1,- Kč.

ČTYŘI SLUNCE
17. 3. (sobota) 19.00 hod., 18. 3. (neděle) 19.00 hod. 

Příběh rodiny a jejích přátel z menšího města vypráví o touze proměnit svůj ži-
vot k lepšímu. Téměř čtyřicetiletý, ale pubertou doposud zmítaný otec od rodi-
ny Jára se stále nepoučil z vlastních chyb a jeho úlety s sebou přinášejí komické 
momenty. S partnerkou Janou vychovávají dvě děti, kdy starší z nich je dospíva-
jící syn z Járova prvního manželství Véna, který v příběhu sehraje klíčovou roli po 
boku staršího kamaráda, punkáče Jerryho. Jana prožívá krizi v manželství, která 
vyvrcholí v momentě, kdy Járu vyhodí z práce a ona si najde milence.
Režie: B. Sláma, hrají: J. Plesl, A. Geislerová, M. Šácha, ad.
Komedie, drama, ČR 2012. Mládeži přístupno. Délka fi lmu 90 minut, vstup-

né 84,- + 1,- Kč.

PARANORMAL ACTIVITY 3
21. 3. (středa) 19.00 hod., 22. 3. (čtvrtek) 19.00 hod.

V příběhu znovu vystupují hrdinky předchozích dvou dílů paranormálními akti-
vitami pronásledované sestry Katie a Kristi, s nimiž se vrátíme ke kořenům zla, do 
časů jejich dětství, kdy se rády vzájemně strašily a hrály si na vyvolávání duchů, 
až se jim to jako bumerang začalo vracet. 
Režie: H. Joost a A. Schulman, hrají: K. Featherston, B. Boland, M. Ephraim, ad.
Horor, USA 2011. Mládeži přístupno od 15 let. Délka fi lmu 84 minut, vstup-

né 69,- + 1,- Kč.

BASTARDI 2
24. 3. (sobota) 19.00 hod., 25. 3. (neděle) 19.00 hod.

Druhý díl začíná krátce po smrti největšího bastarda Michala Dostála. Michalův 
otec a dědeček jsou přesvědčeni, že učitel Majer stál za vraždami všech tří žáků 
a mstil smrt své sestry. Začnou tak Majera psychicky deptat a hledají důkazy. Na 
Majera, který je v tuto chvíli již ředitelem školy, se začíná zaměřovat i nový policej-
ní vyšetřovatel Karas, jenž přebírá agendu po zesnulém vyšetřovateli Palečkovi.
Režie: J. Lengyel, hrají: T. Magnusek, J. Šťastný, K. Brožová, ad.
Drama, ČR 2011. Mládeži přístupno od 12 let. Délka fi lmu 95 minut, vstup-

né 69,- + 1,- Kč.

MERUŇKOVÝ OSTROV
28. 3. (středa) 19.00 hod., 29. 3. (čtvrtek) 19.00 hod.

Film odehrávající se na jižním Slovensku, na samotě ukryté v meruňkových sa-
dech, vás vtáhne do víru vášní tří mužů k jedné osudové ženě a její lásky k nim se 
všemi strastmi a radostmi, které dokáže přinést jen život. Slunce, vůně dozráva-
jících meruněk a hledání vlastního štěstí si vás získají v příběhu silné ženy, která 
miluje a touží být milována. 
Režie: P. Bebjak, hrají: S. Tobias, A. Mokos, P. Nadasdi, ad.
Drama, romantický, Slovensko 2011. Mládeži přístupno od 12 let. Délka fi l-

mu 102 minut, vstupné 74,- + 1,- Kč.

KONTRABAND
31. 3. (sobota) 19.00 hod. 

Chris je spořádaný otec od rodiny, ale kdysi se pohyboval za hranou zákona. Bo-
hužel, mladší bratr jeho ženy se rozhodl začít tam, kde Chris přestal. Ve strachu 
před šťárou nechal velkou pašovanou zásilku utopit v moři - jde po něm místní 
narkomafi e. Chris má vlastně jen dvě možnosti – buď nechá vlastního švagra od-
pravit, nebo se vrátí na místo činu a selhání odpracuje.
Režie: B. Kormákur, hrají: M. Wahlberg, K. Beckinsale, G. Ribisi, ad.
Thriller, USA 2012. Mládeži přístupno od 15 let. Délka fi lmu 110 minut, 

vstupné 69,- + 1,- Kč.
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LABYRINT
1. 3. (čtvrtek) 19.00 hod. 

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

minut, vstupné 79,- + 1,- Kč.

PERFECT SENSE
3. 3. (sobota) 19.00 hod., 4.3. (neděle) 19.00 hod. 

Zatímco Susan a Michael objevují nové hluboké city, lidé na celém světě se za-
čínají cítit divně, jako by něco ovlivňovalo jejich emoce. Je to proto, že jsou za-
milovaní, nebo se svět citově rozpadá? Snímek nabízí dvě navzájem provázané 
dějové linie: první je milostný příběh mezi mladým šéfkuchařem a dívkou, kte-
rá je epidemioložka; druhou je propuknutí záhadné nákazy v různých částech 
světa, která způsobuje, že postihnutí lidé ztrácí nejprve čich, poté chuť a nako-
nec i sluch. 
Režie: D. Mackenzie, hrají: E. McGregor, E. Green, C. Nielsen, ad.
Romantický, drama, VB, Dánsko, Německo a Švédsko 2011. Mládeži pří-

stupno od 12 let. Délka fi lmu 92 minut, vstupné 74,- + 1,- Kč.

JUNIORFILM – MEMORIÁL JIŘÍHO BENEŠE
XVIII. ročník celostátní soutěže amatérských fi lmů

Pořádá DDM Jednička Dvůr Králové n. L.

PŘEDPROJEKCE VYBRANÝCH SOUTĚŽNÍCH FILMŮ 

PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY

5. 3. pondělí, 6. 3. úterý

Začátek projekce po oba dva dny 8.15 hod. a 10.15 hod. Vstupné 20,- Kč.
SOUTĚŽNÍ PROJEKCE XVIII. ROČNÍKU JUNIORFILMU

9. 3. (pátek) 16.00 hod., 10. 3. (sobota) 9.00 hod. 

Během dvou soutěžních dnů představí své snímky v pěti věkových kategori-
ích mladí amatérští fi lmaři z České republiky
a Slovenska. Soutěž je otevřena pro širokou veřejnost. Vstupné 30,- Kč.
ZLATÉ SLUNCE

9. 3. (pátek) 8.30 hod. 

Soutěž fi lmových amatérů - postupové kolo. Určeno zejména mateřským 
školám - vstup zdarma.

ŠKOLNÍ VÝLET
7. 3. (středa) 19.00 hod., 8. 3. (čtvrtek) 19.00 hod. 

Příběh o výletě dvaceti bývalých, dnes již osmdesátiletých spolužáků do českých 
lázní. Pobyt v lázních je plný komických situací, starých křivd, ale především nád-
herného hereckého koncertu a i setkání s oblíbenými celebritami. Ve čtvrtek 

dne 8.3.2012 se uskuteční beseda s tvůrci fi lmu. Režie: P. Šícha a T. Magnusek, 
hrají: L. Švormová, S. Nováková, J. Bendig, ad. 
Komedie, ČR 2012. 
Mládeži přístupno. Délka fi lmu 90 minut, vstupné 69,- + 1,- Kč.

PÁSMO POHÁDEK - DVANÁCT MĚSÍČKŮ
13. 3. (úterý) 15.00 hod. 

Pásmo pohádek je složeno z osmi kratších pohádek: Dvanáct měsíčků, Požár 
v Kocourkově, Štafl ík a Špagetka - Fotografové, Hloupý vlk, Amálka - Jak obrátila 
potok, Lyšajův sen, Jak Mikeš zachránil Bobeše, Krtek a koberec.
Animovaný a loutkový, ČR. Mládeži přístupno. Délka fi lmu 74 minut, mlu-

veno česky - vstupné 34,- + 1,- Kč.

OCELOVÁ PĚST
14. 3. (středa) 17.00 hod., 15. 3. (čtvrtek) 17.00 hod. 

Bývalý boxer Charlie, jehož milovaný sport ovládli dva a půl metru vysocí ocelo-
ví roboti, už nijak do tohoto světa nezapadá, protože nemá s kým zápasit a nemá 
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PLES ZÁKLADNÍ ŠKOLY 5. KVĚTNA
2. 3. (pátek) 20.00 hodin 

Hraje hudební skupina JH Ohnišov.

NAŠE PÍSNIČKA aneb POSTAVÍM SI DOMEČEK
8. 3. (čtvrtek) 8.30 a 10.00 hodin 

Propojením tvorby Michaely Novozámské a hudebně divadelní činnosti Hudeb-
ního divadla dětem Hradec Králové s profesionální prací chlapeckého pěvecké-
ho sboru BONIFANTES z Pardubic vznikl živý hudební pořad pro děti MŠ a I.II. roč-
níky ZŠ.

ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
Loutková scéna Klíček

11. 3. (neděle) 15.00 hodin

DNY R.A. DVORSKÉHO - BLUES Z CHICAGA
Druhý večer 18. ročníku swingového a jazzového festivalu

13. 3. (úterý) 19.00 hodin 

Rene Trossman – Chicago, Illinois, USA – kytara a zpěv
Jan Kořínek – Hammondovy varhany, Tomáš Vokurka – bicí
JIŘÍ ŠEVČÍK + PIRATE SWING Band

PINK FLOYD REVIVAL – Czech
16. 3. (pátek) 19.30 hodin 

Výběr skladeb z nejznámějších alb skupiny Pink Floyd, propracovaný zvuk a svě-
telné efekty, lasery a velkoplošná projekce.

ZÁPIS DO KURZU TANEČNÍCH
19. 3. (pondělí) 13.00 hodin, kavárna Hankova domu 

ČILE PO CHILE
19. 3. (pondělí) 8.30, 10.30 a 19.00 hod. 

Pouští a pralesem až nakonec světa. LIVE MULTIMEDIASHOW Kateřiny a Miloše 
MOTANI. Dopoledne pro mládež.

DNY R. A. DVORSKÉHO - MÓDA V RYTMU SWINGU 
Třetí večer 18. ročníku swingového a jazzového festivalu

22. 3. (čtvrtek) 19.00 hodin 

Blue Star Václava Marka a modely dobového oblečení ze sbírky Vlaďky 
Dobiášové uvádí ALEŠ CIBULKA.

ZAMYKÁNÍ PLESOVÉ SEZONY 
23. 3. (pátek) 20.00 hodin 

K tanci a poslechu hraje MARATHONBAND Zlín.

FRANTIŠKOVO ČAROVÁNÍ S MAJDOU
25. 3. (neděle) 15.00 hodin 

Dětské představení Magdaleny Reifové pro nejmenší. Uvádí PRAGOKONCERT 
Praha. 

PETR PAN A VANDA aneb CESTA DO ZEMĚ NEZEMĚ
27. 3. (úterý) 10.00 hodin 

Výpravný muzikál o chlapci, který nechtěl vyrůst a malé holčičce Vandě, která se 
bojí usnout, a jejich společné dobrodružné cestě do Říše snů, do Země Nezemě, 
o bojích s piráty i s lidojedým krokodýlem. Uvádí DIVADLO AHA Praha.

FÍGL / HRA V PŘEDPLATNÉM
Henry Meyerson

28. 3. (středa) 19.30 hodin

Tragikomedie o stárnoucím baviči, který se náhle ocitne ve složité životní situa-
ci. Manželský trojúhelník nabízí tři role pro vyzrálé herectví – Alenu Vránovou, 
Martu Vančurovou a Václava Postráneckého. V režii Ladislava Smočka uvádí DI-
VADLO UNGELT Praha.

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

MILOVANÍ
6. 3. (úterý) 19.00 hod. 

Z Paříže 60. let do současného Londýna. Madeleine se svou dcerou Verou pro-
plouvají tanečním krokem skrze životy mužů, které milují. Ale láska může po-
vznášet i bolet, umí být radostná i hořká. Elegie na ženskost a vášeň, elegie, která 
tu a tam propuká v hudbu. Snímek se z části odehrává v Praze a objeví se v něm 
i někteří čeští protagonisté.
Režie: Ch. Honoré, hrají: C. Deneuve, L. Sagnier, Ch. Mastroianni, M. Forman, ad.
Melodrama, Francie, VB a ČR 2011. 

Mládeži přístupno od 12 let. Délka fi lmu 139 minut, vstupné 69,- + 1,- Kč.

KDO, KDYŽ NE MY
20. 3. (úterý) 19.00 hod. 

Na začátku 60. let se v dusné atmosféře provinčního Západního Německa do 
sebe vášnivě zamilují Bernward Vesper a Gudrun Ensslinová, spolužáci z vyso-
ké. Tito dva nadšení vyznavači psaného slova najdou vydavatelství, jehož první 
publikací bylo paradoxně kontroverzní dílo Bernwardova ostrakizovaného otce, 
nechvalně známého nacistického autora. Bernward hájí tvůrčí schopnosti svého 
otce, dokonce i když je pronásledován tátovou podezřelou minulostí, a Gudrun 
se pouští do pátrání po roli svého vlastního otce v rámci Hitlerovy Třetí říše.
Režie: A. Veiel, hrají: A. Diehl, L. Lauzemis, A. Fehling, ad.
Drama, Německo 2011. Mládeži přístupno od 15 let. Délka fi lmu 124 minut, 

vstupné 74,- + 1,- Kč.

KŘTINY
27. 3. (úterý) 19.00 hod. 

Dva někdejší přátelé z malého městečka, kteří se chtěli dostat do velkého světa, 
se setkávají po několika letech. Michalovi se to podařilo - žije v luxusním bytě ve 
Varšavě, podniká, má krásnou ženu a novorozeného syna. Janek, jeho někdejší 
kumpán, za ním přijíždí z vojny, aby se stal kmotrem jeho dítěte. Kamarádovou 
proměnou je však překvapen a spoustě věcí nerozumí. Kdysi drsný přítel, který 
si nenechal nic líbit, se proměnil v citlivého člověka, kterého však pronásleduje 
zločinecká minulost: členové jeho někdejšího gangu, které před lety udal policii.
Režie: M. Wrona, hrají: W. Zielinski, T. Schuchardt, N. Rybicka, ad.
Drama, Polsko 2010. Mládeži přístupno od 12 let. Délka fi lmu 86 minut, 

vstupné 74,- + 1,- Kč.

30. 4. a 1. 5.  MAJÁLES

21. května  4TET S JIŘÍM KORNEM

PŘIPRAVUJEME

11. dubna  PETROLEJOVÉ LAMPY – hru v předplatném
 Uvádí Klicperovo divadlo.

6. května  KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA

 Pohádka z cyklu  „ Divadelní čtyřlístek“
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UDĚLENÍ TITULU “ČTENÁŘ KNIHOVNY SLAVOJ 2011”
V průběhu měsíce března vyhodnotí knihovnice “největšího“ čtenáře v každém 
oddělení knihovny. Pět jejích nejaktivnějších uživatelů bude oceněno knihou a 
tričkem s logem knihovny Slavoj.

MAGNESIA LITERA 2011
1. 3. – 23. 3. 

V měsíci březnu mohou čtenáři MěK Slavoj hlasovat o “NEJLEPŠÍ PŮVODNÍ ČES-
KOU BELETRII” (próza, poezie, dětská kniha) vydanou v roce 2011. Hlasovat lze 
prostřednictvím korespondenčního lístku přímo v knihovně nebo elektronicky 
na adrese: http://www.magnesia-litera.cz/. Vylosováno bude 1000 čtenářů, kte-
ří obdrží cenu od vydavatelství Albatros. Seznam výherců bude uveřejněn na 
výše uvedených webových stránkách.

KOLEM SVĚTA ANEB CESTOVÁNÍ NEJEN ZA ZVÍŘATY 
ZA PTÁKY IZRAELE

Ing. Kamil Čihák 

7. 3. od 18.00 hodin

Netradiční pohled na Izrael jako na cíl mnoha ornitologů z celého světa a vý-
znamnou migrační trasu statisíců ptáků vracejících se ze zimovišť v Africe na 
hnízdiště do Evropy a západní Asie. Krátce se podíváme také na některá známá 
historická místa. Další díl z cyklu cestopisných přednášek ZOO Dvůr Králové nad 
Labem se koná v přednáškovém sálku knihovny. Vstup zdarma.

SETKÁNÍ S ODBORNÍKEM / S krtkem do kosmu
Setkání se zástupci České kosmické kanceláře a Amerického centra v Praze

7. 3. od 14.00 hodin 

Vyprávění o projektu, kdy astronauti vzali na výpravu do kosmu oblíbenou po-
stavičku Krtečka od českého ilustrátora Zdeňka Millera. Přednáší M. Kovalinka 
a M. Haloušek. Beseda z cyklu „Setkání se zajímavou osobností“ se uskuteční v 
sálku knihovny. Vstupné dobrovolné. 

VELKÝ KNIŽNÍ BAZAR 
9. 3. od 9.00 do 19.00 hodin

V pátek 9. 3. máte jedinečnou možnost zakoupit vyřazené knihy z fondu knihov-
ny všech možných oborů a kvalit. Bazar knih se uskuteční v přednáškovém sál-
ku knihovny Slavoj.

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Jitka Šmelhausová 

12. 3. od 16.00 hodin

Další lekce trénování paměti se uskuteční v rámci „Národního týdne trénová-
ní paměti.“ Cílem tohoto projektu je přesvědčit nejen seniorskou populaci, že 
si ještě docela slušně pamatuje, když jí někdo poradí, jak na to. Vstup zdarma. 

VYHODNOCENÍ ANKETY SUK o nejlepší dětskou knihu roku 2011

13. 3. od 15.00 hodin 

Ukončení ankety SUK a vylosování 8 šťastných výherců z anketních lístků ode-
vzdaných v MěK Slavoj. Která kniha byla zvolena našimi čtenáři za nejlepší a se-
znam šťastných výherců naleznete na webu knihovny www.slavoj.cz.

FACEBOOK
Petra Braunová 

19. 3. od 8.00 do 12.00 hodin

Beseda se známou literární osobností na téma Facebook. Určeno pro žáky 
4. a 9. tříd ZŠ.

KURZ ZDRAVÉHO SEBEVĚDOMÍ 
Milada Langfelnerová

19. 3. od 17.30 do 19.00 hodin

Chcete dosáhnout přiměřeného respektu ve svém okolí a získat tak větší pro-
stor pro sebe a svá přání? Zkuste kurz zdravého sebevědomí. Poslední lekce 
proběhne v sálku knihovny. Cena lekce je 150,- Kč. 

PATAGONIÍ NA KOLE – CESTA NA KONEC SVĚTA
Lucie Kovaříková a Michal John 

21. 3. od 18.00 hodin

Lucie a Michal našlapali na svých horských kolech během téměř tříměsíčního pu-
tování po Chile a Argentině krásných 4548 kilometrů bez doprovodu, vše potřeb-
né si vezli jen v brašnách. Na dobrodružný „cyklovýlet” se můžete vydat v sálku 
knihovny Slavoj. Vstupné 60,- Kč. Předprodej vstupenek v oddělení pro dospělé. 

WORKSHOPY S MALÍŘEM JIŘÍM FIXLEM
21. – 23. 3. od 8.00 do 12.00 hodin

Interaktivní výukový program určený žákům 1. stupně ZŠ. Děti budou vtaženy 
zábavnou formou do světa knih. Stanou se malíři či ilustrátory a vytvoří si svou 
vlastní originální knížku. 

MEZNÍKY V KRAJINĚ NA PANSTVÍ F. A. ŠPORKA
9.3. – 15.4. 2012

Výstavní sál Špýcharu

Výstava k 350. výročí narození F. A. Šporka, který se nesmazatelným způsobem za-
psal do dějin našeho regionu. Nechal vybudovat proslulé lázně v Kuksu a barokní 
komplex Braunova Betléma. Hrabě se svými umělci respektovali krajinu panství 
a umělecky ji dotvářeli v duchu promyšlené barokní kompozice. Výstava se sna-
ží představit F. A. Šporka ve všech sférách jeho činnosti. K vidění budou dobové 
předměty z hospitalu v Kuksu a sbírek muzea, např. trpaslík z Braunovy dílny, knihy 
ze Šporkovy knihovny, podobizny hraběte, reprodukce rytiny hospitalu, historické 
fotografi e Kuksu atd. Na výstavě se podílí také Keramické studio Jarmily Tyrnerové 
z Kohoutova, které v rámci projektu „Mezníky v krajině“ vytvořilo novodobé mez-
níky v krajině. Účastníci projektu se tak stali novodobými „Šporky“ a vytvořili mil-
níky, boží muka a křížky současnosti. Také tyto objekty a fotografi e, které artefakty 
ukazují zakomponované do krajiny, uvidíte na naší výstavě.
Vstupné: dospělí 25 Kč / děti, studenti, důchodci 15 Kč
Otevírací doba: út – pá: 9 – 12 / 13 – 16, so –ne: 13 – 17

FRANTIŠEK ANTONÍN ŠPORK A JEHO DOBA
Úterý 20.3. 2012 od 17:00

Přednáškový sál Špýcharu

Přednáška Jindřicha Koldy z hospitalu v Kuksu o životě F. A Šporka.
Vstupné: dobrovolné

BABA JAGA
Neděle 11. 3. 2012 od 16:00 

Přednáškový sál Špýcharu 

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

O ZLÉ KOZE
Sobota 24. 3. 2012 od 15:00

Přednáškový sál Špýcharu 

Pohádka pro nejmenší v podání maňáskové scény loutkářského souboru Klíček.
Vstupné: dospělí 20 Kč, děti 10 Kč

KOCOUR V BOTÁCH
Neděle 25. 3. 2012 od 16:00 

Přednáškový sál Špýcharu 

Loutková pohádka pro nejmenší v podání divadélka ZVONEČEK. 
Vstupné: dobrovolné

JARNÍ DÍLNA F.A. ŠPORKA
28. - 29. 3. 2012

Přednáškový sál Špýcharu

Další muzejní tvůrčí dílná pro malé i velké návštěvníky. Budeme vyrábět nový 
erb pro hraběte Šporka nebo škrabošku na jeho slavnost a další zajímavé věci. 
Přijďte se pobavit i poučit.
Vstupné jednotné: 30 Kč
Otevřeno: 9 – 12 / 13 - 17

VÝZVA
Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem připravuje výstavu „Židé na Krá-
lovédvorsku“. Proto se s prosbou obracíme na všechny milovníky historie, kteří 
mají materiály ke královédvorské židovské komunitě, aby je zapůjčili na chysta-
nou výstavu. Předem děkujeme.  Mgr. Alexandra Jiřičková, ředitelka muzea

NOC S ANDERSENEM
30. 3. 

V pořadí dvacátá akce k podpoře dětského čtení probíhá současně na mnoha 
místech Čech, Moravy, Slovenska, Slovinska i Polska. Jako každoročně se i naše 
knihovna připojuje k tomuto projektu. Tentokrát v duchu Trnkových „Broučků.“ 
V knihovně přenocují děti z některé dvorské základní školy. Na děti čeká spous-
ta zajímavých knížek, knižní happening, literární soutěže a ochutnávka plodů 
ze stromu „Pohádkovníku.”

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

PŘIPRAVUJEME

INTERNET PRO ZAČÁTEČNÍKY

Pro nové zájemce a pro ty, kteří se do říjnového kurzu Internet pro začáteční-
ky nedostali, připravujeme otevření dalšího kurzu internetu v dubnu. Kurzy 
budou celkem dva. Dopolední 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. Kurzovné 200,- Kč. 
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VÍKEND V POHYBU / 2.- 3. 3. 2012

JUNIORFILM – Memoriál Jiřího Beneše a Zlaté Slunce / 9. - 10. 3. 2012

18. ročník festivalu amatérských fi lmů přinese nejen dvoudenní promítání v 
kině Svět, ale také doprovodný program za účasti hereckých osobností. Vstup-

né 30,- Kč. Program Juniorfi lmu bude na www.ddmdvurkralove.cz ke stažení 
od konce února. Novinkou letošního memoriálu je soutěž Zlaté slunce, ve kte-
rém budou mladí fi lmaři bojovat nejen o ceny, ale i postup do celorepublikové-
ho fi nále. Vstup na Zlaté slunce je zdarma.

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

JARNÍ PRÁZDNINY V JEDNIČCE
Prázdninový bowling / 12.3., 9.45 – 13.00 

Na bowlingu v hotelu Safari ZOO DK - pro školáky od 1. do 9. tříd, mládež, 
cena 60,- Kč (v ceně je zahrnut pronájem bowlingu, sladká odměna a diplom 
pro vítěze). Bližší informace: tel.: 499 320 353, e-mail: dana.kudrnovska@
ddmdvurkralove.cz.
Hurá, prázdniny I. / 12.3., 8.00 – 15.00 hodin

Pro školáky od 1. do 9. tříd. Prázdninový den plný sportu, her a soutěží. Sraz 
i ukončení v DDM Jednička. Cena 130,- Kč (v ceně je zahrnut oběd v restau-
raci, bowling a sladké odměny). Bližší informace: tel.: 499 320 353, e-mail: 
dana.kudrnovska@ddmdvurkralove.cz.
Hurá, prázdniny II / 13.3., 8.00 – 15.00 hodin

Pro školáky od 1. do 9. tříd. Prázdninový den určený pro milovníky společen-
ských her, soutěží a výtvarného tvoření. Cena 110,- Kč (v ceně je zahrnut oběd 
v restauraci, materiál na výrobu a sladké odměny). Bližší informace: tel.: 499 
320 353, e-mail: dana.kudrnovska@ddmdvurkralove.cz.
Výlet do rádia / 14.3.2012

Celodenní výlet do velkého světa médií a divadla je určen pro děti od 9 let. 
Společně se podíváme do zákulisí rádiového vysílání i mezi divadelní rekvi-
zity. Cena cca 250 – 300 Kč (bude upřesněna podle počtu přihlášených a ve-
likosti množstevní slevy). Bližší informace: tel.: 499 320 353, e-mail: info@
ddmdvurkralove.cz. 
Den a noc s vílami a skřítky / 15 - 16. 3. 2012

Čtvrtek od 9.00 hodin – pátek do 10.00 hodin. Pro děti od 5 let. Celoden-
ní program s přespáním v Jedničce, který všem dětem nabídne plno zába-
vy, tvůrčích aktivit, pohádek, her a soutěží. Cena: 200 Kč (v ceně je zahrnuto: 
oběd, večeře, snídaně, ubytovací náklady a veškerý materiál). S sebou: hygi-
enické potřeby, spacák, pyžamo, oblečení a obuv do budovy a ven, svačinu).
Bližší informace: tel.: 499 320 353, e-mail: e-mail: sylvie.cernotova@ddmdvur-
kralove.cz. Více informací naleznete na www.ddmdvurkralove.cz. Na každou 
akci se můžete přihlásit zvlášť a to nejpozději do 7.3.2012.

JARNÍ BAZAR / 20.3. – 22.3.2012

Můžete přijít prodat nebo nakoupit jarní a letní oblečení všech velikostí, kola, 
koloběžky, odstrkovadla, sportovní obuv.
Bližší informace: tel.: 499 320 353, e-mail:dana.kudrnovska@ddmdvurkralove.cz.

VÍTÁNÍ JARA / 23. 3. 2012, 16.00 – 17.30 hodin

Tvoření pro děti i rodiče s dětmi. Přijďte si do Jedničky vyrobit jarní dekora-
ce – motýlky, berušky, květinové řetězy nebo veselé zápichy. Cena: 20,- Kč za 

osobu. S sebou přezůvky a tvůrčí náladu. Přihlásit se můžete telefonicky nebo 
emailem nejpozději do 20. 3. 2012.
Bližší informace: tel.: 499 320 353, e-mail: e-mail: sylvie.cernotova@ddmdvur-
kralove.cz. 

JARNÍ HUMANITÁRNÍ SBÍRKA OŠACENÍ / 26.3. – 30.3. 2012 

Sběr použitého ošacení všech velikostí, povlečení, dek, závěsů, záclon a jiných 
textilií potřebných pro občany, kteří se dočasně ocitli v krizových situacích. 
Bližší informace: tel.: 499 320 353, e-mail: dana.kudrnovska@ddmdvurkralove.cz.

DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA / 31. 3. 2012

Nepostupové soutěže se mohou zúčastnit kolektivy z MŠ, ZŠ, školních družin, 
DDM a SVČ, klubů a dalších organizací nebo zájmových skupin z celé republi-
ky. K vidění budou maňásková představení, jevištní i hudební divadlo. Těšte se 
nejen na neokoukaná zpracování klasických pohádek a příběhů, ale i nové au-
torské texty. Bližší informace: tel.: 499 320 353, e-mail: e-mail: info@ddmdvur-
kralove.cz

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

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

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN

 

Neděle  4. 3.2012  14.00 - 15.30 hod.
Neděle  11. 3.2012  13.30 - 15.00 hod.
Pondělí  12. 3.2012  13.30 - 15.00 hod.
Úterý  13. 3.2012  (dopolední) 10.00 - 11.30 hod. 
Středa  14. 3.2012  13.30 - 15.00 hod.
Čtvrtek  15. 3.2012  13.30 - 15.00 hod.
Pátek  16. 3.2012  13.30 - 15.00 hod.
Sobota  17. 3.2012  14.00 - 15.30 hod.
Neděle  18. 3.2012  14.00 - 15.30 hod.

Po 18.3. provoz zimního stadionu ukončen !!!

BŘEZEN
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AKCE MATEŘSKÉHO CENTRA ŽIRAFA

CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ  každé pondělí od 17:30 hod. 

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

Klub miminko a v pátek Školka nanečisto.

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

Ve čtvrtek 22. 3. 2012 v 9:30 hodin přijde za dětmi paní Böhmová se svými 
čivavami Kamilkou a Májou na Pejskování - canisterapii. K dispozici máme cvi-
čební pomůcky, lávky, obruče, překážky a švédskou lavičku, ze kterých lze vy-
tvořit nejrůznější dráhy, které prověří zručnost a šikovnost pejsků i našich ma-
lých návštěvníků. Všechny srdečně zveme!

PEJSKOVÁNÍ - CANISTERAPIE čtvrtek 22. 3. v 9:30 hod.

KONTAKT  

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

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

JARNÍ BAZÁREK 19. 3. - 23.3. 

V březnu pořádáme tradiční jarní bazárek v termínu od 19. – 23. 3. 2012. 
Pondělí – příjem věcí (9.00 – 12.00 a 14.00 – 17.00 hod.), úterý – příjem věcí 
(9.00 – 12.00 hod.), středa - prodej věcí (9.00 – 12.00 a 14.00 – 17.00 hod.), čtvr-

tek – prodej věcí (9.00 – 12.00 hod.), pátek – výdej věcí a peněz (9.00 – 12.00 
a 14.00 – 17.00 hod.). Na bazárku můžete prodat i nakoupit pestrý sortiment 
věcí pro děti na jarní i letní sezónu (oblečení, boty, hračky, kočárky, sportovní 
náčiní aj.). Do prodeje přijímáme pouze čisté a nepoškozené oblečení. Manipu-
lační poplatek při příjmu věcí činí Kč 2,- za kus. Neváhejte a přijďte si do Žirafy 
levně nakoupit! 

Velikonoční bowling / 6. 4. 2012, 09.45 - 13.00 hod. 

Na bowlingu v hotelu Safari ZOO DK - bowlingový turnaj pro školáky od 1. do 9. 
tříd a mládež O velikonočního zajíce. Cena 60,- Kč
Barevné Velikonoce / 5.-6. 4.2012 – čt od 9.00 hod. – pá do 11.00 hod.

Pro děti od 5 let. Celodenní program s přespáním v Jedničce, který bude zamě-
řený na Velikonoce. Těšit se můžete na zdobení vajíček, pletení pomlázek a ko-
šíčků a spoustu dalších tvůrčích aktivit, pohádek, her, soutěží a zábavy. 
Dvorská jednička / 14. – 15. 4. 2012 od 10.00 hod. v Hankově domě

8. ročník přehlídky tanečních kolektivů, dvojic a jednotlivců. V sále Hankova 
domu předvedou svá vystoupení taneční kolektivy, kluby a studia z mnoha 
koutů České republiky, a to ve čtyřech věkových kategoriích - od nejmenších 
až po dospělé. Těšit se můžete na choreografi e ve stylu street dance, modern 
denc, break dance, v neděli pak na vystoupení mažoretek, orientálních taneč-
nic a cheerleaders.

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
Jarní vejšlápek / 5. 4. 2012

Tradiční putování jarní přírodou určené dětem i dospělým, s malým testem 
a občerstvením na trase. Těšíme se na vás !


