
loterii. Nechtěně se zaplete do velikých problémů, kterým čelí nejen země Oz, ale 
i její obyvatelé. Musí se naučit odlišovat dobré lidi od zlých dřív, než bude příliš 
pozdě. Režie: S. Raimi, hrají: J. Franco, M. Kunis, R. Weisz, ad.
Dobrodružný, fantasy, USA 2013. Délka filmu 125 min. 
Vstupné 165 Kč, děti do 15 let 140 Kč. 

JENÍČEK A MAŘENKA: LOVCI ČARODĚJNIC / 3D
16. a 17. 3. (sobota, neděle) 19:00 hod., přístupno od 12 let
Středověké městečko sužují obvyklé dobové problémy – včetně únosů místních 
dětí, jež prý mají na svědomí čarodějnice obývající okolní hluboké lesy. Staros-
ta proto pozve na záchrannou misi dvě celebrity – legendární lovce čarodějnic 
Jeníčka a Mařenku. Jejich práce brzy začne přinášet výsledky. Bohužel jiné, než 
jaké by si přáli. Režie: T. Wirkola, hrají: J. Renner, G. Arterton, F. Janssen, ad.
Akční, komedie, fantasy, USA a SRN 2013. Délka filmu 83 min. Vstupné 150 Kč.

SMRTONOSNÁ PAST: OPĚT V AKCI
20. a 21. 3. (středa, čtvrtek) 19:00 hod., přístupno od 12 let
Bruce Willis se vrací se svou nejslavnější filmovou rolí, tedy jako John McClane, 
„lidový“ hrdina, který díky svým schopnostem nakonec vždycky přežije všech-
no a všechny. Režie: J. Moore, hrají: B. Willis, J. Courtney, S. Koch, ad.
Akční, thriller, USA 2013. Délka filmu 105 min. Vstupné 120 Kč.

JUNIORFILM – MEMORIÁL JIŘÍHO BENEŠE
XIX. ROČNÍK CELOSTÁTNÍ SOUTĚžE AMATéRSKýCH FILMů
22. a 23. 3. (pátek, sobota) – více informací v přehledu akcí DDM Jednička

FRANKENWEENIE: DOMÁCÍ MAZLÍČEK / 3 D
24. 3. (neděle) 16:30 hod.
Film je dojemným příběhem chlapce a jeho psa. Když mladý Victor nečekaně 
přijde o svého milovaného psa Sparkyho, svého nejlepšího přítele přivede zno-
vu k životu pomocí vědy – jen s několika drobnými změnami... Režie: T. Burton. 
Animovaný, komedie, horor, USA 2012. Délka filmu 87 min. Vstupné 130 Kč. 

NÁDHERNé BYTOSTI
24. 3. (neděle) 19:00 hod., přístupno od 12 let
Ethan je životní smolař. Žije v zapadákově jménem Gatlin County. Místo zcela vy-
stihuje Ethanův komentář: „V Gatlinu člověka nečeká žádné překvapení. Je to ta 
nejpitomější díra. Doteď jsem si to aspoň myslel. Zdá se ale, že jsem se sakra sek-
nul.“ Režie: R. LaGravenese, hrají: E. Thompson, J. Irons, E. Rossum, ad.
Drama, fantasy, romantický, USA 2013. Délka filmu 123 min. Vstupné 80 Kč.

PARALELNÍ SVĚTY
27. a 28. 3. (středa, čtvrtek) 19:00 hod. 
Adam je obyčejný kluk žijící v neobyčejné realitě. Vede skromný život a stále 
myslí na dívku, kterou kdysi potkal. Ta však pochází ze zcela jiného světa. Jedno-
ho dne ji zahlédne v televizi a už ho nic nezastaví, aby ji získal zpět.
Režie: J. Solanas, hrají: K. Dunst, J.Sturgess, L. Day, ad.
Romantický, sci-fi, Kanada a Francie 2012. Délka filmu 107 min. Vstupné 90 Kč.

CROODSOVI / 3 D
30. a 31. 3. (sobota) 16:30 hod., mluveno česky
Příběh první pravěké rodiny na světě jménem Croodsovi. Když dojde k zničení 
jejich rodinné jeskyně, kde doposud spokojeně bydleli, Croodsovi podniknou 
cestu do neznáma, ohromující výlet do krajiny plné nejrůznějších, neuvěřitel-
ných a někdy i pěkně nebezpečných stvoření. Režie: Ch. Sanders a K. De Micco. 
Animovaná, rodinná komedie, USA 2013. Délka filmu 90 min. 
Vstupné 150 Kč, děti do 15 let 130 Kč. 

G. I. JOE 2: ODVETA / 3 D
30. a 31. 3. (sobota) 19:00 hod., přístupno od 12 let
Modrá planeta se ocitla na pokraji zkázy vinou intrik mocné organizace Cobra, 
která má s G. I. Joe nevyřízené účty. Jak moc leží jejím vůdcům v žaludku, se 
ukáže ve chvíli, kdy lstí ovládnou Bílý dům. Vůdci Cobry si s prstem na jaderném 
tlačítku podmaňují celý svět až do chvíle „Druhé americké revoluce“. 
Režie: John M. Chu, hrají: D. Johnson, B. Willis, Ch. Tatum, ad.
Akční, sci-fi, USA 2013. Délka filmu 120 min. Vstupné 150 Kč.
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K I N O  S V Ě T
ČTYŘLÍSTEK VE SLUžBÁCH KRÁLE
1.–3. 3. (pátek–neděle) 16:30 hod. 
Malý výlet do Prahy nabídne Čtyřlístku úžasné setkání – na Karlově mostě je nej-
dříve přepadne obživlý lev ze sochy Bruncvíka, který je pak zavede do podzem-
ních chodeb Pražského Hradu, kde se setkají se samotným císařem Rudolfem! 
Jenom Čtyřlístek může totiž získat císaři zázračný kámen mudrců a zachránit tak 
císaři život i korunovační klenoty, o které usiluje alchymista Kelly. Režie: M. Žabka.
Animovaná, rodinná pohádka, ČR 2012. Délka filmu 100 min. Vstupné 120 Kč.

BABOVŘESKY
1.–3. 3. (pátek–neděle) 19:00 hod., přístupno od 12 let
Film ze života současné jihočeské vesnice, která s nadhledem a komediální nad-
sázkou sleduje kupící se nedorozumění a souhry náhod, které pořádně zamota-
jí hlavu jejím obyvatelům. Slovy režiséra: „Je to prostě film tak ‚trošku‘ ze života.“ 
Režie: Z. Troška. Hrají: V. Žilková, L. Plekancová-Vondráčková, L. Langmajer, ad.
Komedie, ČR 2013. Délka filmu 133 min. Vstupné 120 Kč.

30 MINUT PO PůLNOCI
6. 3. (středa) 19:00 hod., přístupno od 15 let
Dva roky po událostech 11. září se agentka CIA Maya přesune z bezpečí washing-
tonských kanceláří do epicentra honu na Usámu, na americkou ambasádu v Pá-
kistánu. Byť relativní zelenáč, brzy pochopí pravidla hry, do kterých patří i mu-
čení lidí, kteří by mohli poskytnout vodítko k dopadení nejhledanějšího teroris-
ty. Snímek získal 5 nominací na Oskary. Režie: K. Bigelow, hrají: J. Chastain, J. Clar-
ke, J. Edgerton, ad.
Drama, thriller, USA 2012. Délka filmu 157 min. Vstupné 100 Kč.

HLEDÁ SE NEMO / 3 D 
9. a 10. 3. (sobota, neděle) 16:30 hod., mluveno česky
Podvodní dobrodružství, ve kterém se starostlivý mořský klaun vydává za ztra-
ceným synem. Od odloučení na Velkém korálovém útesu až k přistání v akváriu 
v zubní ordinaci čeká oba série neuvěřitelných zážitků a setkání s podmořskými 
tvory. Režie: A. Stanton. 
Animovaný, rodinný, USA 2003. Délka filmu 101 min. Vstupné 130 Kč. 

TERAPIE LÁSKOU
9. a 10. 3. (sobota, neděle) 19:00 hod., přístupno od 15 let
Učitel dějepisu, Pat Solatano, prošel psychickou krizí, během níž přišel o všechno – 
ztratil dům, práci, manželku i svůj dosavadní život. Naopak dostal osm měsíců strá-
vených v psychiatrické léčebně. Po jejich skončení mu soud dovolí vrátit se domů. A 
tady teprve začíná příběh. Film se pyšní 4 nominacemi na Zlaté glóby a 8 nominace-
mi na Oscary. Režie: D. O. Russell, hrají: B. Cooper, J. Weaver, R. De Niro, ad.
Komedie, drama, romantický, USA 2013. Délka filmu 122 min. Vstupné 100 Kč.

DIVOKý MADAGASKAR
11. 3. (pondělí) 19:00 hod.
Lemuři, baobaby a domečky z bláta. Tentokrát vás manželé MOTANI zavedou na 
fascinující tajuplný ostrov, který prozkoumají od východu na západ a od seve-
ru na jih. Obklopí je podivný zvířecí a rostlinný svět, který nikde jinde nenajdete.
Multimediální show. Vstupné 100 Kč.

MARTIN A VENUŠE
13. a 14. 3. (středa, čtvrtek) 19:00 hod., mluveno česky
Příběh filmu začíná před 10 lety na vernisáži obrazů, kdy se mladá výtvarnice 
Vendula seznámí se svým budoucím manželem Martinem. Společně založí ro-
dinu, mají dvojčata a ještě jednoho kluka. Martin buduje kariéru a Vendula se 
stará o rodinu. Události naberou spád uzavřenou sázkou, kdy Martin slíbí, že se 
postará o děti a domácnost. Je přesvědčen, že to vůbec není těžké.
Režie: J. Chlumský, hrají: K. Boková, M. Taclík, J. Budař, ad. 
Komedie, ČR 2013. Délka filmu 120 min. Vstupné 100 Kč.

MOCNý VLÁDCE OZ / 3 D
16. a 17. 3. (sobota, neděle) 16:00 hod., mluveno česky
Když se Oscar Diggs, druhořadý cirkusový kouzelník s pochybnou morálkou, 
dostane z prašného Kansasu do životem pulsující země Oz, myslí si, že vyhrál v 

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

Rezervace na www.kino-svet.cz nebo tel.: 499 320 403, e-mail: mannova.lenka@hankuv-dum.cz. 
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H A N K ů V  D ů M

PLES ZÁKLADNÍ ŠKOLY 5. KVĚTNA
1. 3. od 20:00 hod., sál Hankova domu
Hraje hudební skupina JH Ohnišov.

PUTOVÁNÍ OŠKLIVéHO KÁČÁTKA
6. 3. od 08:00 a 10:00 hod., sál Hankova domu
Příběh ošklivého káčátka, které hledá svoje místo v životě, uvádí DIVADLO NESLY-
ŠÍM Brno. Příběhem provází Petra Vaňurová. Pořad pro děti MŠ a I. roč. ZŠ.
Vstupné: 40 Kč

ZAMYKÁNÍ PLESOVé SEZONY
8. 3. od 20:00 hod., sál Hankova domu
Poslední ples sezony 2013. K tanci a poslechu hraje HOLIDAY EXPRESS Jaroměř. 
Vstupné: 250 Kč

O ŠTĚSTÍ A NEŠTĚSTÍ
12. 3. od 08:00 a 10:00 hod., sál Hankova domu
Literárním základem inscenace DIVADLA DRAK je dramatizace povídky Mazel 
a Šlimazel aneb Mléko lvice slavného židovského spisovatele polského půvo-
du, nositele Nobelovy ceny za literaturu, Issaca Bashevise Singera. Pořad pro II. 
stupeň ZŠ. 
Vstupné: 50 Kč

DEALER´S CHOICE (P. Marber) / HRA V PřEDPLATNéM
13. 3. od 19:30 hod., sál Hankova domu
Zaměstnanci jedné londýnské restaurace se každou neděli setkávají v suterénu 
podniku na partičku pokeru. Jednoho dne se objeví záhadný muž, jak se záhy 
ukáže, profesionální hráč. Majitel restaurace jej pozve k hracímu stolu. Rozehrá-
vá se zajímavá partie, v níž zdaleka nejde jen o karty. Účinkují herci DEJVICKéHO 
DIVADLA: David Novotný, Václav Neužil, Hynek Čermák, Martin Myšička, Jaroslav 
Plesl a Ivan Trojan. Režie: Jiří Pokorný. 
Vstupné: 350, 340 Kč 

ZÁPIS DO KURZU TANEČNÍCH
18. 3. od 13:00 hod., kavárna Hankova domu
Cena: kurzovné – 1.300 Kč, garde – 450, 500 Kč

DNY R. A. DVORSKéHO / 1. večer
XIX. ROČNÍK SWINGOVéHO A JAZZOVéHO FESTIVALU
21. 3. od 19:00 hod., sál Hankova domu.
BIG BAND hraběte Šporka ZUŠ Jaroměř pod taktovkou M. Brunnera
kapela FATS JAZ BAND – swingový orchestr z Bratislavy
Vstupné: 230 Kč

ZAČAROVANý LES / LOUTKOVá SCéNA KLÍČEK 
24. 3. od 10:00 hod., sál Hankova domu
Vstupné: děti 20 Kč, dospělí 30 Kč

DNY R. A. DVORSKéHO / 2. večer
XIX. ROČNÍK SWINGOVéHO A JAZZOVéHO FESTIVALU
26. 3. od 19:00 hod., sál Hankova domu
Jan SMIGMATOR a SWINGING QUARTET (Jan Smigmator – jazzový a swingový 
zpěvák, který na hudební scéně 21. st. s noblesou ztělesňuje odkaz swingo-
vých králů)
GOLDEN BIG BAND PRAGUE – zcela nové hudební těleso na české hudební scéně
Vstupné: 270 Kč

JAROMÍR NOHAVICA / KONCERT 
28. 3. od 19:00 hod., sál Hankova domu
Sólový recitál jednoho z našich nejznámějších písničkářů. Jarka doprovází na 
akordeon a piano vynikající muzikant z Varšavy Robert Kusmierski. 
Vstupné: 430, 410, 390 Kč

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

13. března  PAVEL ŠPORCL A GIPSY WAY
21. dubna  BROUHÁDKA / DIVADELNÍ ČTYřLÍSTEK
24. dubna  MIROSLAV DONUTIL / HUMORNý POřAD 
30. dubna  a 1. května MAJÁLES
21. května  4TET S JIŘÍM KORNEM

PřIPRAVUJEME

K I N O  –  F I L M O V ý  K L U B
EXPEDIČNÍ KAMERA
5. 3. (úterý) 19:00 hod.
Pásmo špičkových filmů úspěšných na mezinárodních outdoorových filmových fes-
tivalech. Vstupné 100 Kč.

KRÁLOVSKý VÍKEND
12. 3. (úterý) 19:00 hod., přístupno od 12 let
Každý občas potřebuje rozptýlení od každodenních starostí. I prezident. K americ-
kému prezidentovi F. D. Rooseveltovi přijíždí do jeho soukromé residence na svo-
ji první státní návštěvu USA král a královna Anglie. Poprvé se tak střetávají upja-
té společenské konvence Angličanů s uvolněnou americkou morálkou na té nej-
vyšší společenské úrovni. Režie: R. Michell. Hrají: B. Murray, L. Linney, S. West, ad.
Komedie, VB 2012. Délka filmu 94 min. Vstupné 90 Kč.

THE QUEEN / ZáZNAM ROCKOVéHO KONCERTU
19. 3. (úterý) 19:00 hod.
Projekce záznamu slavného budapešťského koncertu skupiny QUEEN z roku 1986. 
Tento záznam promítáme v HD rozlišení s fantastickým prostorovým zvukem. 
Délka záznamu 115 min. Vstupné 150 Kč. Filmu předchází 25minutový dokument. 

NEPOUžITELNÍ
26. 3. (úterý) 19:00 hod., přístupno od 12 let
Manželka vlivného šéfa Národní unie zaměstnavatelů je nalezena mrtvá na pa-
řížském předměstí Bobigny. Vyšetřování svede dohromady dva policisty z pro-
tichůdných světů, kteří budí svými neohrabanými metodami pozdvižení všude, 
kde se objeví. Režie: D. Charhon, hrají: O. Sy, L. Lafitte, S. Ouazanim, ad.
Komedie, Francie 2012. Délka filmu 96 min. Vstupné 100 Kč.

Ve  dnech 10. března 2013 od 16:00 
hod. a  13. března 2013 od  10:00 
hod. vystoupí na  zimním stadionu 
krasobruslařky a  krasobruslaři 
oddílu krasobruslení TJ Dvůr Králové 
nad Labem v  rámci  představení  
nazvaného „Putování za pohádkou“. 
Ledovou plochu opanují loupežníci, 
princezny, koťata, Šmoulové a další. 
Délka představení je 35 min., vstupné 
činí 30 Kč na odpolední a  20 Kč na 
dopolední představení.

POZVÁNKA NA KRASOBRUSLAŘSKé VYSTOUPENÍ

M Ě S T S K é  M U Z E U M
Otevírací doba: 
út–pá 09:00–12:00 hod. a 13:00–16:00 hod., 
so–ne 13:00–17:00 hod. Více na www.muzeumdk.cz.

8. 2.–24. 3., výstavní síň ve Staré radnici na náměstí TGM
Výstava historických fotografií se sportovní tematikou ze sbírek městského 
muzea, Geislerovy sbírky a osobních archivů občanů města Dvora Králové n. L.
Vstupné: dospělí 20 Kč; děti, studenti, důchodci 15 Kč.

VýTVARNÁ DÍLNA
12.–14. 3., výstavní síň ve Staré radnici na náměstí TGM 
V rámci výstavy „Královédvorský sport ve fotografiích“ si mohou děti i dospělí 
vyrobit rámeček na fotografii a siluetu vlastního profilu.  Vstupné: 30 Kč. 

KRÁLOVéDVORSKý SPORT VE FOTOGRAFIÍCH

O PRINCEZNĚ DOBROVÍLE – neděle  3. 3. od 16:00 hod. 
OKLAMANý HASTRMAN – neděle 17. 3. od 16:00 hod. 
KAŠPáREK A ČAROVNý POKLAD – neděle 31. 3. od 16:00 hod.

přednáškový sál ve Špýcharu, hraje divadlo ZVONEČEK, vstupné dobrovolné

NEKUŘ TOHO TYGRA
16. 3. od 20:00 hod., přednáškový sál v budově Špýcharu
Výroční večírek k desátému jubileu opavské kapely s královédvorskými koře-
ny „Nekuř toho tygra“ hrající punkrockovou muziku s trochou blues na folko-
vých základech. Jako hosté se představí královédvorští An-26. Vstupné: 80 Kč. 

OTTO HEJNIC TRIO 
23. 3. od 19:00 hod., přednáškový sál v budově Špýcharu 
Jazzový koncert hudebníků světového formátu – bubeník Otto Hejnic, pia-
nista Ondrej Krajňák a basista Josef Fečo. Vstupné: 99 Kč. 

KONCERT

LOUTKOVé POHáDKY PRO NEJMENŠÍ
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D D M  J E D N I Č K A
Dům dětí a mládeže Jednička, Spojených národů 1620, Dvůr Král. n. L.,
tel.: 499 320 353, info@ddmdvurkralove.cz, www.ddmdvurkralove.cz

KURZ TIFFANY VITRÁžE  
6. 3. a 13. 3. od 17:00 do 19:00 hod.
Pod vedením zkušené lektorky se zájemci z řad mládeže a dospělých naučí 
řezat a brousit sklo do požadovaného tvaru a pájet jednotlivé dílky dohroma-
dy. Vlastnoručně si vyrobíte drobné předměty a vitrážky. Cena 80 Kč za lekci. 
Přihlásit se můžete nejpozději do 4. 3. 2013. 
Bližší informace na tel. nebo e-mail: sylvie.cernotova@ddmdvurkralove.cz.

BAZAR JARNÍHO A LETNÍHO OBLEČENÍ, OBUVI 
A SPORTOVNÍCH POTŘEB
6.–8. 3. vždy od 09:00 do 16:30 hod.
K prodeji můžete nabídnout jarní a letní oblečení všech velikostí, obuv pro děti 
i dospělé, sportovní vybavení, hračky, kočárky, atd. Příjem 6. 3., prodej 7. 3., 
vracení 8. 3., vždy od 9:00 do 16:30 hod. v DDM Jednička.
Bližší informace na tel. nebo e-mail: dana.kudrnovska@ddmdvurkralove.cz. 

ŠMOULÍ NOCLEHÁRNA V JEDNIČCE 
8.–9. 3., od pátku 17:00 hod. do soboty 10:00 hod. 
Tradiční „přespávačka“ v Jedničce pro všechny malé Šmouly. Cena: 130 Kč. S sebou: 
hygienické potřeby, spací pytel, pyžamo, oblečení a obuv do budovy a ven, dob-
rou náladu. Přihlásit se můžete nejpozději do 5. 3. 2013. 
Bližší informace na tel. nebo e-mail: sylvie.cernotova@ddmdvurkralove.cz.

JARNÍ HUMANITÁRNÍ SBÍRKA OŠACENÍ 
11.–15. 3., denně 08:00–17:00 hod., prostory DDM Jednička
Ošacení a  jiné věci, které jsou ještě zachovalé a mohly by někomu posloužit 
(oblečení, lůžkoviny, ručníky, utěrky, závěsy, záclony, deky a přikrývky, hračky), 
přineste do humanitární sbírky, kterou pořádáme pro Diakonii Broumov. Ta je 
rozdělí lidem, kteří se dočasně ocitli v nouzi a potřebují rychlou pomoc. Vše 
prosím zavažte do krabic nebo igelitových pytlů. 
Bližší informace na tel. nebo e-mail: dana.kudrnovska@ddmdvurkralove.cz.

KARNEVAL NA LEDĚ 
17. 3. od 15:00 do 17:00 hod. 
Pro malé i velké děti a jejich rodiče připravila Jednička ve spolupráci s Tech-
nickými službami Dvůr Králové nad Labem zábavné odpoledne na ledě. Při-
praveny budou hry a soutěže o ceně, diskotéka na ledě a vyhlášení nejlepších 
masek. Zařádit si a užít spoustu legrace můžou opravdu všichni. Vstupné: děti 
do 3 let zdarma, masky 15 Kč, ostatní 25 Kč.
Bližší informace na tel. nebo e-mail: info@ddmdvurkralove.cz.

KURZ SMALTOVÁNÍ
20. 3. od 17:30 do 19:00 hod. 
Určeno dospělým zájemcům a mládeži od 13 let. Na kurzu se naučíte základy 
smaltování na  vařiči a  vyrobíte si několik smaltovaných šperků. Cena: 80 Kč 
(v ceně je veškerý materiál). Přihlásit se můžete nejpozději do 15. 3. 2013. 
Bližší informace na tel. nebo e-mail: sylvie.cernotova@ddmdvurkralove.cz.

ZLATé SLUNCE KRÁLOVéDVORSKé 
22. 3. od 08:30 do 11:00 hod.
Druhý ročník republikového kola filmové soutěže amatérských filmařů. V rám-
ci projekce budou promítnuty všechny filmy přihlášené do soutěže. Z nich po-
rota vybere snímky, které postoupí do celorepublikového kola, jež se v červnu 
bude konat v Ústí nad orlicí. Vstup zdarma!
 Bližší informace na tel. nebo e-mail: info@ddmdvurkralove.cz.

JUNIORFILM – MEMORIÁL JIŘÍHO BENEŠE 
XIX. ročník celostátní soutěže mladých amatérských filmařů
22.–23. 3. od 15:00 do 17:00 hod.
Tradiční klání mladých amatérských filmařů a filmařských kolektivů se blíží k 
jubilejnímu dvacetiletí svého konání. Více informací v NKR 2/2013 na str. 10.
Bližší informace na tel. nebo e-mail: info@ddmdvurkralove.cz.

NOC NA HVĚZDÁRNĚ V ÚPICI
27.–28. 3., od středy 17:00 hod. do čtvrtka 12:00 hod.
Chcete strávit noc na hvězdárně, kde budete místo spaní pozorovat hvěz-
dářským dalekohledem planety a jiné objekty vzdáleného vesmíru, známá i 
neznámá souhvězdí? Pojeďte s námi! S sebou: vlastní spací pytel, karimatku, 
obuv na přezutí, mycí potřeby, večeři z vlastních zásob, pití, kapesné. Cena vý-
letu: 300 Kč. Přihlášky a platby nejpozději do 19. 3. 2013.
Bližší informace na tel. nebo e-mail: dana.kudrnovska@ddmdvurkralove.cz.

BAREVNé VELIKONOCE 
28.–29. 3. čtvrtek od 08:00 hod. – pátek do 10:00 hod.
Celodenní program s přespáním v Jedničce zaměřený zejména na velikonoční 

VýTVARNÁ SOUTĚž KNIHOSAUŘI – DO 30.11.2013
Nakreslete nám, jak by mohli vypadat prehistoričtí obyvatelé knihovny. Nejzají-
mavější a nejoriginálnější výtvarná díla budou oceněna na slavnostním vyhláše-
ní 16.12.2013 v 15:00 hod. Výkresy o formátu A3 doneste na dětské oddělení 
knihovny. Podmínky soutěže naleznete tamtéž a na  www.slavoj.cz.

M Ě S T S K Á  K N I H O V N A

ANKETA SUK 2012
do 12. 3. Zapojte se do 21. ročníku ankety dětí, knihovníků a učitelů o nej-
oblíbenější dětskou knihu vydanou v roce 2012. Hlasovací lístky jsou k vy-
zvednutí v oddělení pro děti nebo ke stažení na našem webu. 

KOLEM SVĚTA ANEB CESTOVÁNÍ NEJEN ZA ZVÍŘATY: 
VENEZUELA – Roman Rozínek
6. 3. od 18:00 hod., přednáškový sálek knihovny, vstup zdarma 
Co můžete vidět a zažít na obyčejném zájezdě s CK? Stát se alkoholikem, ne-
chat se zastřelit lupičem, být sražen na kolena vodopádem, koupat se s pira-
ňou a nespadnout s letadlem. Aneb i obyčejný zájezd může být dobrodružný. 

TRéNOVÁNÍ PAMĚTI – Jitka Šmelhausová
11. 3. od 16:00 hod., přednáškový sálek knihovny, vstup zdarma
Od 11. do 17. března bude probíhat 15. ročník „Národního týdne trénování pa-
měti“. Cílem tohoto projektu je přesvědčit nejen seniorskou populaci, že si ješ-
tě docela slušně pamatuje, když jí někdo poradí, jak na to. Osvětové přednášky 
jsou určeny široké veřejnosti a konají se zdarma. 

SETKÁNÍ S PRůVODCEM – Josef Langfelner
15. 3. od 14:00 hod., přednáškový sálek knihovny, vstupné dobrovolné
Přijměte pozvání  na besedu s průvodcem po kostele sv. Jana Křtitele. 

CYKLOTRASY, CYKLOSTEZKY, CYKLOVýLETY 
Ing. Karel Reich – vedoucí značkař Klubu českých turistů 
20. 3. od 18:00 hod., přednáškový sálek knihovny, vstup zdarma
Dozvíte se o možnostech kratších cyklovýletů i delších přesunů na bicyklu, 
cyklobusy i vlaky ČD nejen v našem okolí, ale i v rámci republiky. Získáte infor-
mace o výstroji bicyklu pro cykloturistiku a o značení cyklotras. 
POHÁDKOTERAPIE – SLOVENSKé POHÁDKY 
22. 3. od 14:00 hod., přednáškový sálek knihovny, vstup zdarma
Pro malé i velké posluchače jsme tentokrát připravili čtení slovenských pohádek.  

PASOVÁNÍ PRVňÁČKů 2013 
11.–22. 3. Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny se stalo již tradiční slavností 
pořádanou pro všechny prvňáčky z královédvorských škol a okolí. Termín pa-
sování si můžete zarezervovat osobně na dětském oddělení knihovny, telefo-
nicky nebo poslat e-mail. 

Městská knihovna Slavoj, Tylova 512, Dvůr Králové n. L.; 
tel.: 499 320 157, 721 390 348, 606 531 153; 
e-mail: knihovna@slavoj.cz, www.slavoj.cz

tvoření, ale také na spoustu dalších tvůrčích aktivit, pohádek, her, soutěží a zá-
bavy, včetně tradičního pochodu „Jarní vejšlápek“. Cena: 230 Kč. S sebou: hyg. 
potřeby, spacák, pyžamo, oblečení a obuv do budovy a ven, pracovní obleče-
ní, cca 6 vyfouklých vajíček. Přihlásit se můžete nejpozději do 22. 3. 2013. 
Bližší informace na tel. nebo e-mail: sylvie.cernotova@ddmdvurkralove.cz.

XII. JARNÍ VEJŠLÁPEK
28. 3. start 09:00–10:00 hod.
Tradiční pochod pro děti, rodiče i prarodiče s dětmi startuje od Jedničky za 
každého počasí.. Na trase bude i malé občerstvení a znalostní soutěž pro malé 
i velké. V cíli bude připravený ohýnek na opékání vuřtů. Startovné 15 Kč. 
Bližší informace na tel. nebo e-mail: vladimir.jiricka@ddmdvurkralove.cz. 

HRADNÍ PÁTRÁNÍ 
29. 3. Prázdninová turistická výprava jarní přírodou povede na nepříliš zná-
mou zříceninu hrádku Břecštejna nacházející se nad Hrádečkem, známým 
pobytem Václava Havla. Putování doplněné drobnými soutěžemi a opékáním 
buřtů zakončíme společným mlsáním v cukrárně. S sebou jídlo a pití na celý 
den, vuřty, pláštěnku, průkazku na slevu, dobrou náladu. Cena: 110 Kč. 
Přihlášky nejpozději do 22. 3. 2013!
Bližší informace na tel. nebo e-mail: vladimir.jiricka@ddmdvurkralove.cz. 

VELIKONOČNÍ BOWLING 
29. 3. 10:00–13:00 hod.
Přijďte si s námi zahrát bowling do hotelu Safari v zoo Dvůr Králové nad La-
bem. Tentokráte se bude hrát o putovní pohár Jedničky! Přijít mohou i úplní 
začátečníci, naučíme vás tento sport a určitě se vám zalíbí. S sebou sportovní 
obuv na přezutí, pití. Startovné 60 Kč. Přihlášky nejpozději do 22. 3. 2013.  
Bližší informace na tel. nebo e-mail: dana.kudrnovska@ddmdvurkralove.cz.
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 PŘEDPORODNÍ KURZ    středa 6. a 20. 3. 2013 od 16:00 do 19:00 hod.

Každý den je k dispozici kromě pravidelného programu (viz web) také „Volná her-
na“ a kromě páteční „Školky nanečisto“ a středečního hudebního kroužku se není 
potřeba objednávat. Možné jsou i nepravidelné návštěvy. 

PRAVIDELNý PROGRAM od 9:00 do 12:00 hod.

KONTAKTY A BLIžŠÍ INFORMACE: www.mc-zirafa.cz

První část je věnována porodu a všemu okolo něj, druhá péči o dítě. Cena za oba 
kurzy 700 Kč, lze zakoupit i jednotlivě (1 kurz 350 Kč). 

e-mail: info@mc-zirafa.cz; www.mc-zirafa.cz; tel.: 773 292 033;
MC Žirafa, náměstí T. G. Masaryka 2 (vpravo vedle infocentra), Dvůr Králové n. L.

M C  ž I R A FA

Psychologicko-duchovní přednáška pod taktovkou esoterika Míry Volného. 
Vstupné dobrovolné, hlídání dětí zajištěno.

CO NÁM PŘINESE ROK 2013?     čtvrtek 7. 3. 2013 od 16:00 hod.

Malé i velké zveme na maškarní bál. Těšte se na odpoledne plné zábavy, tance a 
soutěží. Pohoštění zajištěno. Vstup 50 Kč (dospělý + dítě, každé další dítě 30 Kč).

MAŠKARNÍ TAŠKAŘICE  pátek 15. 3. 2013 v 16:00 hod.

O bohaté zkušenosti v péči o děti se s námi podělí laktační poradkyně, pedagož-
ka a matka 4 dětí Mgr. Jana Bartoňová. Vstup 50 Kč. Rezervace nutná.

žIRAFČINA PORADNA  čtvrtek 21. 3. 2013 od 10:00 hod.

Beseda o nových trendech v přechodu z kojeneckého mléka na příkrmy. Vyvinu-
to ve spolupráci s českou pediatrickou společností. Vstupné dobrovolné, občer-
stvení a hlídání dětí zajištěno.

TEMATICKÁ BESEDA středa 27. 3. 2013 od 10:00 hod. 

 žIRAFČINA DÍLNA  1 pondělí 11. 3. 2013 od 16:00 hod.
V první dílně si přijďte s námi vytvořit masky nejen na naši maškarní taškařici. 
Potřebný materiál a pohoštění zajištěno. Vstupné 50 Kč (dospělý + dítě).

Maminky i děti se mohou těšit na oblíbené „Pejskování“. 

PROžITKOVÁ CANISTERAPIE   čtvrtek 14. 3 2013 od 9:30 hod.

 žIRAFČINA DÍLNA  2 pondělí 25. 3. 2013 od 16:00 hod.
...aneb „Velikonoční tvoření“. Potřebný materiál a pohoštění zajištěno. Vstupné 
50 Kč (dospělá osoba + 1 dítě, každé další dítě 30 Kč).


