
KOCOUR V BOTÁCH /3D/
14.7. (sobota) 17:30 h, mluveno česky
Kocour je psanec a zločinec, na jehož hlavu byla vypsaná odměna, ale copak by 
ty obrovské černé oči dokázaly podvádět a krást? Všechno určitě musí být úplně 
jinak, což se taky potvrdí, když se kocour v honbě za třemi kouzelnými fazolkami 
ocitne tváří v tvář Valdovi Cvaldovi, bývalému nejlepšímu kamarádovi z dětství, 
který ho jednoho nepěkného dne podrazil tak, že se z kocoura stal štvanec a z 
Valdy Cvaldy nepřítel. Navzdory tomu se vydává vstříc dobrodružství, během 
něhož se utká s nebezpečnými zločinci, navštíví vzdušné zámky, zachrání rodné 
město a možná i očistí své jméno. Režie: Ch. Miller. 
Animovaný, dobrodružný, USA 2011.  Délka 90 min. Vstupné 129 + 1 Kč.

MOJE LETNÍ PRÁZDNINY
14. a 15. 7. (sobota, neděle) 20:00 h, přístupno od 12 let 
Ten den pro Portera nebyl jedním z nejlepších. Nejdřív se mu podaří ukrást slušný 
balík peněz, který by mu stačil na báječné doživotní prázdniny strávené na pláži s 
dostatkem vína, žen a zpěvu. Ale pak už se mu situace poněkud vymyká z rukou. 
Dostává se do šílené honičky s pohraniční stráží, na jejímž konci končí jeho auto 
na kapotě těsně za mexickými hranicemi. Pak už je zadržen mexickými úřady a 
po peprné výměně názorů je vržen do podivně drsného a nebezpečného světa 
zvaného El Pueblito, což rozhodně není pětihvězdový hotel, který si představoval 
pro svou zaslouženou dovolenou. Je to místo, které je symbolem násilí, korupce 
a promiskuity. Režie: A. Grunberg, hrají: M. Gibson, P. Stormare, D. Norris ad.
Akční, drama, komedie, USA 2012. Délka 95 min. Vstupné 79 + 1 Kč.

BEZ KALHOT
18. a 19. 7. (středa, čtvrtek) 20:00 h, přístupno od 12 let
Snímek otevírá dveře do světa mužských striptérů a je inspirován zkušenostmi 
Channinga Tatuma z dob, kdy pracoval jako striptér a o své herecké kariéře 
pouze snil. Tatum však ve snímku nehraje sám sebe, ale svého staršího rádce 
Mika. Režie: S. Soderbergh, hrají: Ch. Tatum, A. Pettyfer, M. McConaughey, ad.
Komedie, USA 2012. Délka 110 min. Vstupné 89 + 1 Kč.

OKRESNÍ PŘEBOR - POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA
21. a 22. 7. (sobota, neděle) 20:00 h, přístupno od 12 let
 Film vychází z populárního televizního seriálu Okresní přebor. Jak sám název 
naznačuje, ve filmu se objeví legendami   opředená postava trenéra s licencí 
- Josefa Hnátka. Protože v samotném seriálu se tento muž vyskytoval pouze 
jako popel rozprášený na houslickém hřišti, rozhodli se tvůrci, že ho divákům 
představí i v živoucí podobě. Příběh celovečerního filmu je tak situován do 
doby jeho života a rozehrává dilema muže, pro něhož je fotbal celý jeho život. 
Dokonce víc než život. 
Režie: J. Prušinovský, hrají: M. Krobot, O. Vetchý, L. Sobota, ad.
Komedie, ČR 2012. Délka 104 min. Vstupné 79 + 1 Kč.

ABRAHAM LINCOLN: LOVEC UPÍRŮ /3D/
25. a 26. 7. (středa, čtvrtek) 20:00 h, přístupno od 15 let, mluveno česky
Film odhaluje skrytý život jednoho z největších amerických prezidentů a vyprá-
ví tajemný příběh, který stál za vznikem amerického národa. Vizionářští tvůrci 
filmu nabízejí nový pohled na žánr upírských filmů a právě Lincolna představují 
jako historicky největšího lovce neživých bytostí.
 Režie: T. Bekmambetov, hrají: B. Walker, R. Sewell, D. Cooper, ad.
Horor, thriller, fantastický, USA 2012. Délka filmu min. Vstupné 149 + 1 Kč.

AMAZING SPIDER – MAN /3D/
28. a 29. 7. (sobota, neděle) 17:30 h
Snímek je příběhem Petera Parkera, mezi svými vrstevníky nepříliš oblíbeného 
středoškoláka, kterého v dětství opustili rodiče a jeho výchovy se ujali - strýček 
Ben a tetička May. Jako většina dospívajících se Peter snaží zjistit, kým vlastně je 
a proč se z něj stal člověk, kterým je. Současně má plnou hlavu starostí se svou 
první středoškolskou láskou Gwen, se kterou společně proplouvají úskalími lás-
ky, závazků a tajemství. Režie: M. Webb, hrají: A. Garfield, E. Stone, R. Ifans, ad.
Akční, dobrodružný, thriller, USA 2012. Délka filmu 137 minut. Mluveno česky.
Vstupné 154 + 1 Kč.
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K I N O  S V Ě T
DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU /3D/
1. 7. (neděle) 14:00 a 16:30 h
Pokračování slavného snímku Doba ledová zavádí diváka přibližně do doby před 
200 miliony let, kdy existoval jeden veliký kontinent, kterému se říkalo Pangea. 
Tento superkontinet, který existoval v paleozoiku a mezozoiku, se právě přibližně 
v té době rozdělil na menší kontinenty, které jsou podobné těm dnešním. Autoři 
si tohle rozdělení vysvětlují tak, že za všechno může chamtivá veverka, která ne-
ustále sbírá své oříšky. Režie: P. Lord, J. Newitt. 
Animovaná, dobrodružná, rodinná komedie, USA 2012. Délka filmu 94 minut. 
Mluveno česky. Vstupné 149+1 Kč.

PROMETHEUS /3D/
1. 7. (neděle) 19:00 h, přístupno od 12 let. 
Ridley Scott, režisér filmů „Vetřelec“ a „Blade Runner“, se vrací s žánrem, ke kte-
rému pomáhal psát pravidla. V Prometheovi stvořil další výjimečný svět, v němž 
napínavé pátrání po kořenech naší civilizace na planetě Zemi zavede skupinu 
průzkumníků až do neprobádaných koutů vesmíru. Právě tady budou muset 
svést děsivou bitvu za záchranu a budoucnost lidské rasy.
Režie: R. Scott, hrají: N. Rapace, Ch. Theron, P. Wilson, ad.
Akční, drama, horor, USA 2012. Délka filmu 124 minut. Vstupné 159 + 1 Kč.

AVENGERS /3D/
4. a 5. 7. (středa, čtvrtek) 18:00 h, přístupno od 12 let, mluveno česky
Super hrdinský tým všech dob Avengers, ve kterém se představí ikoničtí super 
hrdinové – Iron Man, neuvěřitelný Hulk, Thor, Captain America, Hawkeye a Black 
Widow. Když se objeví nečekaný nepřítel, který ohrožuje světovou bezpečnost, 
Nick Fury, ředitel mezinárodní mírové agentury, známé také jako S.H.I.E.L.D., zjis-
tí, že potřebuje tým, aby odvrátil světovou katastrofu. Začíná provádět nábor po 
celém světě.  Režie: J. Whedon, hrají: R. Downey Jr., J. Renner, S. Johansson, ad.
Akční, dobrodružný, sci-fi, USA 2012. Délka filmu 137 minut. Vstupné 129 + 1 Kč.

SNĚHURKA
7. 7. (sobota ) 17:30 h, mluveno česky 
Zlé královně se podařilo získat vládu nad královstvím. Uprchlá princezna se však 
svého výsostního práva jen tak snadno nevzdá a rozhodne se jednat. Za pomoci 
sedmi vynalézavých trpaslíků začíná plánovat odvetu. Dobrodružný příběh plný 
lásky, ale i žárlivosti a zrady.
Režie: T. Singh, hrají: J. Roberts, L. Collins, S. Bean, ad.
Dobrodružná pohádka, USA 2012. Délka filmu 106 min. Vstupné 69 + 1 Kč.

LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
7. a 8. 7. (sobota, neděle) 20:00 h
Příběh filmu začíná ve chvíli, kdy staré manželské svazky jsou definitivní minu-
lostí a Helena s Františkem se pokoušejí začít nový, společný život - vyrážejí na 
romantickou exotickou dovolenou do Maroka. Ovšem, jak už to tak bývá, pouto s 
bývalým životem nelze zpřetrhat jen tak jednoduše. Stále je to vaše rodina, vaše 
okolí a vaši bývalí partneři do společného života nutně stále patří.
Režie: M. Poledňáková, hrají: K. Magálová, O. Kaiser, J. Bartoška, ad.
Komedie, ČR 2012. Délka filmu 113 min. Vstupné 79 + 1 Kč. 

JAK PORODIT A NEZBLÁZNIT SE
11. a 12. 7. (středa, čtvrtek) 20:00 h, přístupno od 12 let. 
Film je humorný pohled do života pěti párů v radostném očekávání. Televizní 
hvězda a fitness guru Jules a její partner Evan přichází na to, že život ve světle 
reflektorů je absolutně nic proti těhotenství. Přemoudřelá dětská spisovatelka 
Wendy ochutná svou vlastní medicínu, když s ní začnou mlátit hormony. Její 
manžel Gary se snaží, aby ho nepřeválcoval vlastní otec, alfa samec, který čeká 
dvojčata se svou mladou a krásnou ženou Skyler. Rosie a Marco se musí poprat s 
otázkou: Co dělat, když první těhotenství přijde dřív než první rande? Fotograf-
ka Holy se chystá na cestu přes celou zeměkouli, aby adoptovala dítě. Její muž 
Alex si tím nápadem však není tak jistý a snaží se zklidnit ve skupince zasloužilých 
otců, kde platí základní pravidlo „žádné odsuzování“.
Režie: K. Jones, hrají: C. Diaz, E. Banks, J. Lopez, ad.
Romantická komedie, USA 2012. Délka 110 min. Vstupné 89 + 1 Kč.
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H A N K Ů V  D Ů MK I N O  -  F I L M O V Ý  K L U B
NĚŽNOST
10. 7. (úterý) 20:00 hod
Nathalie žije úžasný život. Je mladá, krásná a má skvělé manželství. Ale v oka-
mžiku, kdy její manžel zemře při nehodě, její svět se zhroutí. Několik dalších let 
se soustředí pouze na práci, své emoce nechává stranou. Pak nenadále, aniž by 
věděla proč, políbí toho nejnepravděpodobnějšího muže – svého kolegu Mar-
kuse. Tento zvláštní pár se pak pouští na vlastní emocionální pouť; cestu, která 
vyvolává nejrůznější otázky. Můžeme opravdu ovlivnit způsob, jakým objevíme 
novou chuť do života?
Režie: D. Foenkinos, S. Foenkinos, hrají: A. Tautou, F. Damiens, A. Ascaride, ad.
Komedie, romantický, Francie 2011.  Délka filmu 108 min.Vstupné 99 + 1 Kč.

NEDOTKNUTELNÍ
17. 7.  (úterý) 20:00 h
Ochrnutý a bohatý aristokrat Philippe si za svého nového opatrovníka vybere 
Drisse, živelného mladíka z předměstí, kterého právě propustili z vězení. Jinými 
slovy - najde si na tuto práci tu nejméně vhodnou osobu. Podaří se jim však pro-
pojit nemožné: Vivaldiho a populární hudbu, serióznost a žoviální vtípky, luxusní 
obleky a tepláky. Bláznivým, zábavným, silným, neočekávaným a hlavně „nedo-
tknutelným“, přesně takovým se stane jejich přátelství. Film je inspirovaný osu-
dem někdejšího obchodníka se šampaňským Phillipa Pozzo Borgo.
Režie: O. Nakache, É. Toledana, hrají: F. Cluzet, O. Sy, ad.
Komedie, drama, Francie 2011. Délka filmu 112 min. Vstupné 79 + 1 Kč.

DONT STOP
24. 7. (úterý) 20:00 h, přístupno od 12 let 
Do komunistického Československa konečně dorazil PUNK naplno. Osmnáctiletý 
Miki se svým provokativním kamarádem Dejvidem nechtějí zůstat pozadu. Des-
ka London Calling od Clash jim ukáže ten správný směr. Vezmou elektrické kyta-
ry, naježí vlasy a přestanou brát ohled na svoje okolí. NO FUTURE se stane jejich 
heslem. Příběh vypráví o tom, co se stane během jednoho roku vašeho života, 
kdy nepřemýšlíte o zítřku a ani o důsledcích svých rozhodnutí. Jediné co chcete, 
je prosadit svoje generačního právo na svůj vlastní životní styl.
Režie: R. Řeřicha, hrají: P. Děrgel, L. Reichl, J. Kocman, ad..
Hudební, drama, ČR a SR 2012. Délka filmu 98 min. Vstupné 89 + 1 Kč.

KRÁLOVSKÁ AFÉRA
31. 7. (úterý) 20:00 h, přístupno od 12 let 
Příběh vášnivé a zakázané lásky, která změnila celý národ. Lásky, která propuk-
la na začátku 70. let 18. století mezi Johanem Struenseem, německým lékařem 
pološíleného dánského krále Kristiána VII., a mladičkou královnou Karolinou Ma-
tyldou Hannoverskou.
Režie: N. Arcel, hrají: M. Mikkelsen, A. Vikander, D. Dencik, ad.
Drama, Dánsko, Švédsko a ČR 2012. Délka filmu 128 min. Vstupné 69 + 1 Kč.

SETKÁNÍ S DECHOVKOU
11. července  (středa) od 17:00 h, náměstí T. G. Masaryka
Promenádní koncert dechových hudeb PODZVIČINKA a KRAKONOŠKA

COUNTRY PARÁDA
27. července (pátek) 18:00 h, Tyršovo koupaliště
Zahrají kapely GRASS ROAD, DO KLOBOUKU a PHOBOS

SWINGOVÁ NEDĚLE
19. srpna (neděle) 17:00 h, náměstí T. G. Masaryka
SWING SEXTET & L.A. DAVISONA a BIG BAND DVORSKÝ

ZLOČIN V POSÁZAVSKÉM PACIFIKU
13. září 19:30 h, HRA V PŘEDPLATNÉ  - DIVADLO KALICH PRAHA

JAK TRAUNTENBERK DĚLAL KRAKONOŠOVI DUCHA             
23. září  10:00 h, pohádka z cyklu Divadelní čtyřlístek

SVATOVÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ
28. září 10:00 h

PETRA JANŮ 2012  
1. listopadu19:00 h, výjimečné narozeninové turné

ŽIDÉ NA KRÁLOVÉDVORSKU
8. června – 2. září 2012, út – ne 9 – 12 / 13 - 17
Výstavní síň ve Staré radnici na náměstí T. G. Masaryka
Výstava má několik rovin. Obecná rovina je zaměřená na židovské tradice a zvy-
ky. To jsou judaismus, židovský kalendář, oslava šabatu a  jednotlivých nejvý-
znamnějších svátků (Nový rok a Den smíření, Pesach, Šavuot, Sukot, Chanuka 
a Purim) stejně jako hlavní události životního cyklu (narození, svatba a úmrtí). 
Dále následuje rovina regionální, která se zabývá židovskou komunitou na Krá-
lovédvorsku. Výstava také představí projekt Občanského sdružení za obnove-
ní židovského hřbitova Dvůr Králové nad Labem, jehož cílem je vybudování 
památníku na místě bývalého židovského hřbitova, který by připomínal židov-
skou komunitu a  její osud. Expozice je doplněna předměty, které se vztahují 
k židovské tradici. 
Vstupné: dospělí 25 Kč; děti, studenti, důchodci 15 Kč

M Ě S T S K É  M U Z E U M

PŘIPRAVUJEME:

ZLOČIN V POSÁZAVSKÉM PACIFIKU
13. září, Martin Vačkář – Ondřej Havelka/ DIVADLO KALICH PRAHA

SMRTELNÁ VRAŽDA
21. října, David Foley/ DIVADLO PALACE

NEBEZPEČNÉ VZTAHY
13. listopadu
CHRISTOPHER HAMPTON / MĚSTSKÉ DIVADLO MLADÁ BOLESLAV

ZDRAVÝ, NEMOCNÝ
18. prosince, Moliére/MĚSTSKÉ DIVADLO KLADNO

PROUTNÍK POD PANTOFLEM 
leden, Georges Feydeau / DIVADLO NA FIDLOVAČCE

BYLO NÁS PĚT
6. února, Karel Poláček/KLICPEROVO DIVADLO

DEALER´S CHOICE
březen, Patrick Marber / DEJVICKÉ DIVADLO

ŽELARY
duben, Květa Legátová / MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽSKÁ - DIVADLO 
ROKOKO

TŘI BRATŘI V NESNÁZÍCH ANEB PODIVNÁ RODINKA
22. květen, Ray a Michael Coony / DIVADELNÍ SPOLEK HÁTA

FILUMENA MARTURANO
červen, Eduardo De Filipp / DIVADELNÍ AGENTURA HARLEKÝN 

DIVADELNÍ SEZÓNA 2012/2013

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO DIVADELNÍ SEZóNY:
-   zakoupením permanentní vstupenky si zajistíte stálé místo v hledišti 

po celou divadelní sezónu
-  výrazná sleva jednotlivých představení ve srovnání s běžnou cenou 

vstupenky
-  stálá cena vstupenky během celé sezóny
-  předplatitelská průkazka je přenosná, můžete ji darovat nebo půjčit 

jiné osobě
-  zakoupením předplatného se stáváte jedním z těch, bez nichž žádné 

divadlo nemůže  existovat - jeho pravidelným divákem a návštěvní-
kem 

Stávajícím předplatitelům rezervujeme jejich místa do 15. července 2012.
Cena za 10 představení: 2.400 Kč, 2.300 Kč, 2.200 Kč

ZUŠ  R .  A .  DVO R S K É H O
Základní umělecká škola přeje všem pěkné prázdniny. 
Na září připravuje akci: Výstavu výtvarných oborů ZUŠ věnných 
měst královen a to 13. 9. 2012 v 17:00 hodin na téma: „OSOBNOSTI“.
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D D M  J E D N I Č K A  v  l é t ě
Dům dětí a mládeže Jednička, Spojených národů 1620, Dvůr Králové n. L., 
544 01, tel.: 499320353, info@ddmdvurkralove.cz, www.ddmdvurkralove.cz

POBYT U MOŘE VE FRANCII ANEB VELKÁ FILMOVÁ 
LOUPEŽ S JEDNIČKOU 
24. srpna - 2. září 2012
Pojeďte s námi do krásného letoviska Antibes. Pobyt je vhodný pro samostatně 
jedoucí děti od 8 let i rodiny s dětmi. Ubytování v tříhvězdičkovém Camp du 
Pylone v mobilhomech pro 5 osob (kompletně vybavené karavany). Součástí 
campu je velký sladkovodní bazén pro plavce a brouzdaliště pro děti. K dispo-
zici volejbalové a travnaté hřiště, prolézačky pro nejmenší. Možnost zapůjčení 
kol, kulečníků a ping-pongu. Pro děti je zajištěn každodenní program na téma 
film a pohádkoví hrdinové (hry, koupání, soutěže, výtvarné dílničky, sportování, 
vycházky,…) pod vedením pedagogů.
Bližší informace na webu, rezervace na tel. nebo e-mail: info@ddmdvurkralo-
ve.cz u Mgr. Ivety Hanušové.

HATLA-MATLA-PATILKA - příměstský tábor
30. července - 3. srpna 2012
Poputujeme letem světem kontinentem - zábavnou formou poznáme zvyky, 
tradice i jazyky nejrůznějších zemí světa. Můžete se těšit na sportování,  vě-
domostní hry a soutěže, chybět nebude ani výtvarná či rukodělná činnost a 
spousta legrace. Už se na Vás moc těší Terezka s Lenkou. Cena 960 Kč
Bližší informace a rezervace na  tel. nebo e-mail: info@ddmdvurkralove.cz u 
Mgr. Ivety Hanušové.

POHÁDKOVÝ TÝDEN - příměstský tábor
6. - 10. srpna 2012
Pro táborníky, kteří mají rádi pohádky, je připraven zábavný program na celý 
týden. Můžete se těšit na sportovní hry a soutěže v přírodě, přespání v Jedničce 
s noční hrou, nebude chybět ani výtvarná činnost a spousta legrace. Těší se na 
Vás Ája s Maruškou. Cena 960 Kč
Bližší informace a rezervace na  tel. nebo e-mail: info@ddmdvurkralove.cz u 
Mgr. Ivety Hanušové.

M Ě S T S K Á  K N I H O V N A
POCHLUBTE SE S VYSVĚDČENÍM  
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ SLAVOJ
30. června - 18. července 2012 
Vážení školáci a školačky, přijďte nám ukázat do 20. 7. 2012 své vysvědčení na 
dětské oddělení ve výpůjční době od 9 - 11 hod. Akce je určena pro žáky 1. - 9. 
tříd ZŠ )
Školáci a školačky, 
nebojte se známek,
k prázdninám nám přece otvírají zámek.
Do Slavoje přineste své vysvědčení,
všichni budou odměnění.
Na známku ze čtení se podíváme, 
nikoho v tom nenecháme.
Pěkné známky oceníme,
případně Vám poradíme, 
co a jak číst, 
aby to příště dopadlo líp.

KLUB DESKOVÝCH HER KNIHOVNY SLAVOJ
Hrajete rádi stolní hry a nemáte s kým a kde? Tak to pro vás máme dobrou zprá-
vu. U nás najdete soubor her, které si můžete s kamarády vyzkoušet. Přijďte 
kterýkoli půjčovní den na dětské oddělení knihovny nebo do literární čajovny 
knihovny Slavoj. Domluvte se s kamarády nebo se zastavte jen tak. Třeba tu 
najdete někoho, kdo si s vámi rád zahraje. 

PRODEJNÍ VÝSTAVA NAKLADATELSTVÍ THOVT
Po celou dobu letních prázdnin bude na dětském oddělení knihovny Slavoj 
probíhat prodejní výstava knih nakladatelství THOVT za super akční ceny. 
Přijďte Vašemu dítěti vybrat pěknou knihu na prázdniny.

KREATIVNÍ úTERKY V KNIHOVNĚ 
Po celou dobu letních prázdnin budou na dětském oddělení knihovny Slavoj 
probíhat úterní literární hrátky a tvůrčí dílny na motivy a nápady z knih z 
fondu MěK Slavoj. Přijďte k nám příjemně strávit úterní dopoledne. Těšíme 
se na vás. Vstupné dobrovolné.

POHÁDKOTERAPIE
11. července od 14:00 h
Pohádky mají blahodárný účinek na náš organismus. Udělejte si chvilku a přijď-
te si poslechnout tentokrát několik afrických pohádek. Všechny malé i velké 
posluchače zveme opět do sálku knihovny. Vstup zdarma. 

LETNÍ INTERNETOVÁ KAVÁRNA KNIHOVNY SLAVOJ
Knihovna Slavoj zve všechny na návštěvu letní internetové kavárny na dvoře 
knihovny. Otevřeno je každý všední den kromě čtvrtka od 12.00 do 19.00 hod.  

UPOZORNĚNÍ: V SOBOTU 7. ČERVENCE JE KNIHOVNA UZAVŘENA!

MATEŘSKÉ CENTRUM ŽIRAFA

O letních prázdninách máme pro všechny otevřeno každé úterý a čtvrtek od 9 
do 12 hodin. Všechny maminky, tatínky a děti srdečně zveme do Žirafky a na 
společné akce. 
Těšíme se na všechny v dětském koutku na Svatoanenských slavnostech v so-
botu 28. 7. od 13 hodin a na Slavnostech řemesel v Kohoutově v sobotu 11. 8. od 
9 do 17 hodin. K dispozici budou výtvarné, kreslicí, modelářské potřeby, tram-
polína, mašinka, skluzavka, houpací parníček, kostky a nejrůznější hračky pro 
děti. Těšíme se na Vás!

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

Také měsíc květen byl v DDM Jednička nabitý nevšedními akcemi, které při-
vedly do Sochorovy vily a její zahrady dohromady přes tisíc dětí i dospělých.
Velkou návštěvnost opět zaznamenaly Prima hrátky v Jedničce aneb Zahrad-
ní slavnost pro děti, která proběhla 19. května 2012 od ranních hodin. Akce 
podpořena z dotačního programu Královéhradeckého kraje i městem Dvůr 
Králové nad Labem hostila herecké i pěvecké hvězdy současné scény a děti 
si tak mohly zazpívat i zatančit s Veronikou Zelníčkovou, Jakubem Štěpánem 
nebo Anetou Krejčíkovou. Svoji kouzelnickou dílnu otevřel fantastický iluzionis-
ta Štěpán Šmíd, který předvedl nejen svá nejnovější kouzla, ale také obdaroval 
děti zvířátky z balónků. V programu vystoupily děti z kytarových, tanečních a 
šermířských kroužků. V otevřených workshopech si pak mohli všichni vyzkou-
šet žonglování, šermování, tancování, střelbu ze vzduchovky, modelovou že-
leznici, malování a mnoho dalšího. Nechyběla ani soutěž ve sbírání „jedniček“, 
které děti mohly vyměnit za pěkné dárky. Věříme, že si děti i dospělí připravený 
program užili a za rok se na naší zahradě všichni opět sejdeme. 

Květen také patřil přípravám na 
oslavu Dne dětí, kterou Jednička 
spolu s městem uspořádala 1. červ-
na 2012. Děti si i přes počáteční ne-
přízeň počasí naplno užily lanové 
překážky, žonglérský a freerunový 
workshop, mohly si zasoutěžit a 
zastřílet, vyzkoušet si exponáty IQ 
Parku Liberec nebo herní konzoli 
XBOX. Za splnění úkolů získávaly 
děti razítka, která mohly směnit 
za pěkné dárky. Velké poděkování 
patří tímto Automotoklubu ČR za 
finanční dar, za který DDM Jednička 
nakoupila ceny a odměny pro děti. 

O dalších akcích Jedničky, které 
v květnu v DDM proběhly, se do-
čtete na www.ddmdvurkralove.
cz, najdete zde také kompletní 
fotogalerii. 

D D M  J E D N I Č K A  v  k v ě t n u

KALENDÁŘ AKCÍ 
na Královédvorsku je přehledně zpracován na webu města 
www.dvurkralove.cz (pravé menu - box kalendář nebo ve 

žluté rubrice Turistika, volný čas.

MÁTE TIP NA KULTURNÍ ČI SPORTOVNÍ AKCI? 
POŠLETE NÁM JEJ NA: NOVINY@MUDK.CZ.
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61. LOUTKÁŘSKÁ CHRUDIM
30. června - 5. července, CHRUDIM 
Přehlídka amatérského loutkářství, workshopy, loutkářská pouť, hudební pro-
gram; www.chrudimdnes.cz

DOLNOVANKA
12. - 26. července , VYSOKÉ MÝTO
Promenádní koncerty dechové hudby na náměstí; www.vysoke-myto.cz

BALóNOVÉ DNY HRADEC KRÁLOVÉ 2012
28. - 29. července, Univerzita Hradec Králové – před fakultní nemocnicí
Lety horkovzdušných balónů, dětské skákací hrady zdarma, program dobro-
volného hasičského sboru z Malšovy Lhoty, Hořáková FIRE SHOW, muzika - af-
ter party; www.balonovedny.cz

JOSEFOVSKÁ SLAVNOST & BOJ O PEVNOST
14. července, JAROMĚŘ
Z dobového vojenského tábora projdou Josefovem vojáci v historických uni-
formách směrem k „Dolíku“, kde poté vypukne bitevní ukázka dobývání pev-
nosti. Akce se účastní historické vojenské jednotky nejen z Čech, ale i ze zahra-
ničí. Zajímavý program pro celou rodinu. www.josefov.cz

MĚLNICKÝ TRIATLON 
21. července, MĚLNÍK
Součást Českého poháru, 15. ročník prestižního závodu v plavání, běhu a jízdě 
na kole. www.triathlonmelnik.cz 

DIVADELNÍ POUŤ NA HRADĚ SVOJANOVĚ
28. - 29. července, POLIČKA
Divadlo pro děti i dospělé, kejklíři, pouliční umělci, herci na chůdách, stylové 
tržiště s ukázkami řemesel a výtvarnými dílnami pro děti. www.svojanov.cz

TRUTNOVSKÉ HUDEBNÍ LÉTO 2012
červenec - srpen
Koncerty se konají před společenským centrem UFFO v Trutnově každou středu 
a pátek pravidelně od 16:30 hodin. www.uffo.cz 

K R Á L O V S K Á  V Ě N N Á  M Ě S TA

SVATOANENSKÉ SLAVNOSTI  
aneb 

SLAVNOSTI BEZ BARIÉR
sobota 28. července od 13:00 h

v areálu Domova sv. Josefa v Žirči 

POUTNÍ DĚKOVNÁ BOHOSLUŽBA- 13:00 kostel sv. Anny
slouží R.D.ICLic. Karel Moravec

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ - 14:30 nádvoří Domova

TRIO IVANA HLASE - 15:00 park

POHÁDKA BAJAJA - 15:30 nádvoří Domova
divadelní spolek Komedianti na káře

OBOROH SE SLÁVKEM KLECANDREM - 16:00 kostel sv. Anny

ŽONGLÉRSKÉ PŘEDSTAVENÍ - 17:00 nádvoří Domova
divadelní spolek Komedianti na káře

PROF. VÁCLAV UHLÍŘ - 18:00 kostel sv. Anny
varhany a zvonkohra

DOSTAVNÍK- 19:00 h; jaroměřská country kapela; park

Po celé odpoledne jarmark lidových řemesel a chráněných dílen, kafírna, 
cukrárna a bohaté občerstvení
Doprovodný program pro děti: jízda na ponících, skákací hrad, MC Žirafa, 
malování na obličej
Den otevřených dveří v Domově sv. Josefa – prohlídky v 14:30, 15:30 a 16:30 
hod.
Ochutnávka českých vín – v 16 a 17 hod.
Mediální partner: Rádio Černá Hora
Vstupné: dospělí 80 Kč, děti do 14 let, studenti a důchodci 40 Kč zdravotně 
postižení zdarma
Výtěžek je určen na projekt Bylinková zahrada pro klienty.  


