
MÁMA MEZI MARŤANY
18.6. (sobota) 17.00 hod., 

Devítiletý Milo zjistí, jak moc potřebuje svoji maminku, až když ji unesou Mar-
ťané. Ti plánují, že jí ukradnou „maminkovství“ pro své vlastní potomky. Proto 
podnikne výpravu na její záchranu, při které zažije spoustu dobrodružství.
Režie: S. Wells. Animovaná komedie, USA 2011. Mládeži přístupno – mluveno 

česky. Délka fi lmu 88 minut, vstupné 69,- + 1,- Kč.

TVŮJ SNOUBENEC, MŮJ MILENEC
18.6. (sobota) 19.00 hod., 19.6. (neděle) 19.00 hod. 

Na oslavě svých třicátých narozenin se Rachel začíná trápit pocitem, že jí život 
zatím nevychází podle jejích představ. Má sice skvělou práci v prestižní právní 
kanceláři na Manhattanu, to ji ale ke štěstí nestačí. Spokojené fl irtování její nej-
lepší kamarádky, krásné a energické Darcy, a jejího okouzlujícího snoubence 
Dexe ještě podtrhne její pocit osamělosti. To však do té doby, nežli se jednou 
ráno probudí vedle svého spolužáka z univerzity a zároveň snoubence nejlepší 
kamarádky.
Režie: L. Greenfi eld, hrají: K. Hudson, C. Egglesfi eld, G. Goodwin, ad.
Romantická komedie, drama, USA 2011. Mládeži přístupno od 12 let. 

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

PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH PODIVNA
22.6. (středa) 17.00 hod., 23.6. (čtvrtek) 17.00 hod. 

Johnny Depp se vrací ke své ikonické roli kapitána Jacka Sparrowa v akčním 
příběhu plném pravdy, zrady, mládí a odchodů. Když se Jack setká se ženou ze 
své minulosti, není si jistý, zda jde o lásku, nebo zda tato žena jen „hraje na city“ 
a využívá ho, aby našla legendární Pramen mládí.
Režie: R. Marshall, hrají: P. Cruz, J. Depp, I. McShane ad.
Dobrodružný, USA 2011. Mládeži přístupno – mluveno česky. 

Délka fi lmu 137 minut, vstupné 79,- + 1,- Kč.

MEDVÍDEK PÚ
25.6. (sobota) 17.00 hod. 

S fi lmem Medvídek Pú se malí diváci vrací do Stokorcového lesa, kde znovu 
ožívá nadčasové kouzlo, vtip a žertovná atmosféra původních krátkých fi lmů. 
Přichází zábava ve společnosti „všetečného Medvěda“ a jeho přátel Tygra, Krá-
líčka, Prasátka, Sovy, Klokanice, Klokánka...a pochopitelně také Ijáčka, který 
ztratil ocásek.
Režie: S. Anderson a D. Hall. Animovaná komedie, USA 2011. Mládeži přístup-

no – mluveno česky. Délka fi lmu 70 minut, vstupné 69,- + 1,- Kč.

KAZATEL
25.6. (sobota) 19.00 hod., 26.6. (neděle) 19.00 hod.

Příběh zasazený do alternativního světa – do světa zpustošeného staletími vá-
lek mezi lidmi a upíry. Legendární Kazatel – bojovník - nyní žije v tajnosti mezi 
ostatními utiskovanými lidmi v antiutopickém městě obehnaném zdmi, ve kte-
rém vládne Církev. Když je jeho neteř unesena skupinou krvežíznivých upírů, 
Kazatel poruší svůj posvátný slib a vydá se na fanatickou výpravu, aby ji našel 
před tím, než z ní udělají jednu z nich.
Režie: S. Stewart, hrají: P. Bettany, L. Collins, K. Urban, ad. 
Akční, sci–fi , thriller, USA 2011. Mládeži přístupno od 12 let. 

Délka fi lmu 87 minut, vstupné 69,- + 1,- Kč.

MOZARTOVA SESTRA
29.6. (středa) 19.00 hod., 30.6. (čtvrtek) 19.00 hod.

Příběh začíná v roce 1763 a sleduje namáhavý život Mozartovy rodiny 
na cestách kočárem z jednoho královského dvora na druhý, kde šlechta 
žasne nad zázračným talentem mladého Wolfganga. Avšak jeho sestra 
Nannerl - skvělá zpěvačka, cembalistka, houslistka, byla známa jako prv-
ní. Zastíněna rostoucí slávou svého bratra se její otec stále více podřizuje 
společenskému zřízení a zakáže jí pokračovat ve hře na housle a skládání. 
Nannerl popuzují omezení, která jí ukládá její pohlaví, a užírá se svými 
vyhlídkami.
Režie: R. Féret, hrají: M. Féret, M. Barbé, D. Chuillot, ad.Drama, Francie 2010. 
Mládeži přístupno od 12 let. Délka fi lmu 120 minut, vstupné 74,- + 1,- Kč.
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ZKUS MĚ ROZESMÁT 
1.6. (středa) 19.00 hod., 2.6. (čtvrtek) 19.00 hod.

Plastický chirurg potřebuje urovnat jednu neuváženou lež, a tak požádá svou 
asistentku, aby předstírala, že je jeho bývalou manželkou. To se mu ale vymstí, a 
když vyjde na povrch ještě několik dalších lží, vloží se do věci děti jeho přítelky-
ně. Režie: D. Dugan., hrají: A. Sandler, J. Aniston, N. Swardson, ad.
Komedie, USA 2011. Mládeži přístupno. 

Délka fi lmu 116 minut, vstupné 69,- + 1,- Kč.

AUTOPOHÁDKY
4.6. (sobota) 17.00 hod. 

Povídkový fi lm je sestaven ze čtyř epizod a hrané části, která vše spojuje a vy-
tváří rámec příběhu. Každá pohádka je zpracovaná jinou technikou a jiným 
tvůrčím týmem.
Režie: B. Pojar, M. Žabka, F. Váša, L. Pixa. Animovaný fi lm, ČR 2011. Mládeži pří-

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

CZECH MADE MAN
4.6. (sobota) 19.00 hod., 5.6. (neděle) 19.00 hod. 

Příběh sleduje jednu nečítankovou kariéru. Od otloukánka z chudé rodiny al-
koholika ke králi internetových domén. Už jako kluk pochopil, že spolehnout se 
musí jedině sám na sebe. „Totáčem“ 80. let kličkuje nepříliš vzorově a přelomový 
listopad prožije mezi blázny v léčebně. Po revoluci se však všechno změní. Re-
žie: T. Řehořek, hrají: J. Budař, K. Brožová, M. Písařík, ad. Černá komedie, ČR 2011. 
Mládeži přístupno od 15 let. Délka fi lmu 90 minut, vstupné 69,- + 1,- Kč.

VŘÍSKOT 4
8.6. (středa) 19.00 hod., 9.6. (čtvrtek) 19.00 hod.

Sidney Prescott, nyní autorka nové self-help knihy, se vrací domů do Woodsbo-
ro, které je poslední zastávkou jejího turné k vydané knize. Naneštěstí její návrat 
přiláká zpátky i Ghostface, čímž se celé městečko Woodsboro a její známí dostá-
vají do nebezpečí. Režie: W. Craven, hrají: N. Campbell, D. Arquette, E. Roberts, 
ad. Horor, thriller, USA 2011. Mládeži přístupno od 15 let. 

Délka fi lmu 103 minut, vstupné 74,- + 1,- Kč.

ZDROJOVÝ KÓD
11.6. (sobota) 19.00 hod., 12.6. (neděle) 19.00 hod. 

Když se kapitán Col-
ter Stevens probudí 
v sedadle příměst-
ského vlaku, netuší, 
kde se tam vzal. 
Naproti němu sedí 
neznámá Christina. 
Colter ji vidí poprvé 
v životě, ale Christi-

na ho očividně dobře zná. Zjišťuje, že se probudil v těle jiného člověka, a než se 
stihne z nastalé situace vzpamatovat, je vlak rozmetán silným výbuchem. Režie: 
D. Jones, hrají: J. Gyllenhaal, M. Monaghan, V. Farmiga, ad.
Akční, sci-fi , thriller, USA a Francie 2011. Mládeži přístupno. 

Délka fi lmu 93 minut - – vstupné 69,- + 1,- Kč.

LÁSKA A JINÉ ZÁVISLOSTI
15.6. (středa) 19.00 hod., 16.6. (čtvrtek) 19.00 hod. 

Jamie, balič holek a fl ákač v jedné osobě, se nechá zlákat na práci reprezentanta 
velkého farmaceutického koncernu, jehož výrobky má vnucovat lékařům, aby 
je šířili dál, mezi své pacienty. V jedné čekárně narazí na krásnou a smyslnou Ma-
ggii, pacientku v první fázi Parkinsonovy choroby. Ve chvíli, když se začnou in-
timně sbližovat, vyzkouší Jamie „motor na erekci“. Otázkou zůstává, zda to bude 
pro jejich společné štěstí stačit. Režie: E. Zwick, hrají: J. Gyllenhaal, A. Hathaway, 
O. Platt, ad. Romantická komedie, USA 2010. Mládeži přístupno od 15 let. 

Délka fi lmu 112 minut, vstupné 64,- + 1,- Kč.

www.dvurkralove.cz



ČERVEN 2011
www.dvurkralove.cz

KRÁLOVÉDVORSKÉ

KdeCo

KRÁKRÁ

KKKKKKdKKKd

strana 2

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 H A N K Ů V  D Ů MH A N K Ů V  D Ů M
SNADNÝ PRACHY 
7.6. (úterý) 19.00 hod. 

JW je mladý charis-
matický muž žijící 
ve Stockholmu. I 
když má hluboko 
do kapsy, vede dvojí 
život – nelegálně se 
živí jako řidič taxi a 
následně si dopřává 
komfort vyšší třídy. 

Poté, co potká krásnou, bohatou dívku, zaplétá se do světa organizovaného 
zločinu. Aby si mohl i nadále dovolit svůj přepychový životní styl, začíná prodá-
vat kokain. Kam až bude schopný zajít?
Režie: D. Espinosa, hrají: J. Kinnaman, M. Padin, D. Mrsic, ad.
Krimi, drama, thriller, Švédsko 2010. Mládeži přístupno od 15 let. 
Délka fi lmu 119 minut, vstupné 74,- + 1,- Kč.

MR. NICE
14.6. (úterý) 19.00 hod. 

Film je založen na 
skutečném příběhu 
Howarda Markse, 
držitele diplomu z 
Oxfordu, který se 
stal hlavním dovoz-
cem marihuany v 
šedesátých letech 
ve Velké Británii a 

podařilo se mu uniknout na čas i vězení tím, že předstíral, že je agent MI6. Stal 
se rovněž bojovníkem za legalizaci marihuany, díky čemuž se objevil i na kan-
didátce do parlamentu.
Režie: B. Rose, hrají: R. Ifans, Ch. Sevigny, D. Thewlis, C. Glover, ad. 
Drama, komedie,VB 2010. Mládeži přístupno od 15 let. 

Délka fi lmu 121 minut, vstupné 74,- + 1,- Kč.

ODNIKUD NĚKAM
21.6. (úterý) 19.00 hod. 

Hollywoodské zlatíčko Johnny bydlí v hollywoodském hotelu Chateau Mar-
mont. Jeho okolí brázdí v nadupaném Ferrari, a když je zrovna doma, bývá tam 
s ním i dostatek krásných dívek nebo uklidňujících prášků, které mu pomáhají 
tenhle sladký život zvládnout. Z ničeho nic se přede jeho dveřmi objeví jede-
náctiletá dcera Cleo, jediný úspěch jeho nevydařeného manželství. Toto nena-
dálé setkání donutí Johnnyho, aby se ohlédl za svým dosavadním životem. 
Režie: S. Copolla, hrají: S. Dorff , E. Fanning, Ch. Pontius, ad.
Drama, USA 2009. Mládeži přístupno od 12 let. 

Délka fi lmu 98 minut, vstupné 64,- + 1,- Kč.

REKVALIFIKACE
28.6. (úterý) 19.00 hod. 

Film mapuje situaci člověka, který svým věkem přesáhl padesát-
ku, přišel ne vlastní vinou o práci, a nyní ji hledá. Příběh pana Zrzavé-
ho je napsaný podle neobyčejných zážitků obyčejných lidí. Jeho vzo-
rem jsou tisíce odborníků ve zralém věku, kteří vlivem vnějších okolností 
přišli o práci. Poněkud absurdní dobrodružství nezaměstnaného pana Zrza-
vého se prolínají s příběhem mužů „mafi ánů“ z druhého konce společnosti.
Režie: V. Štancel, hrají: V. Štancel, S. Vojvodová, M. Kačmarčík, ad. Komedie, ČR 2011. 
Mládeži přístupno. Délka fi lmu 80 minut, vstupné 64,- + 1,- Kč.

SCREAMERS
2.6. (čtvrtek )19.30 hodin 

Nejúspěšnější česká travesti show v novém progra-
mu „SCREAMERS V ŘÍŠI DIVŮ“. Pořádá ŘEMEN ROCK AGENCY Jan Živný. 

VÝSTAVA PAPÍROVÝCH MODELŮ 
4. a 5. června 9.00 – 17.00 hodin 

Modely automobilů, letadel, kosmické techniky, lodí, lokomotiv, architektury a 
další papírové modely. Divácká soutěž o nejhezčí model výstavy. 
Pořádá Hankův dům a Michal Rozínek.

DVOŘÁKŮV FESTIVAL 2011 
TRIO BOHEMIA  393. koncert KPH

7.6. (úterý) 19.00 hod.

BRÁNA ČASU 
9. – 17. června 9.00 – 12.00 hod., 13.00 – 17.00 hod., salonky Hankova domu

Výstava výtvarného oboru ZUŠ Dvůr Králové n/L. 
Vernisáž se koná ve středu 8. června v 17.00 hodin. 

SAMSON LENK A RADIM ZENKL-TROUBADOUR TOUR
14.6. (úterý) 19.30 hod.

V pořadu zazní Samsonovy písničky, Radimovy instrumentálky, keltské a stře-
dověké písně. 

DEZERTÉR Z OLŠAN  Hra v předplatném

Egon Artur Longen 

15.6. (středa) 19.30 hod.

Staropražská fraška je jednou z nejúspěšnějších komedií proslulého scená-
risty, herce, malíře a bohéma E.A. Longena. Je plná komických situací, zazní 
v ní známé staropražské písničky. Hrají: Oldřich Navrátil, Kamila Špráchalo-
vá, Julie Jurištová, Dagmar Čárová a další. Uvádí Divadelní společnost Julie 
Jurištové.

CESTA KOLEM SVĚTA
23.6. (čtvrtek) 8.30, 10.30, 17.00 hod. 

Akademie Základní školy Bílá Třemešná.

BABI POVÍDEJ
24. pátek 9.30 a 11.00 hod. 

Poetické lidové divadlo na motivy pohádek a říkadel K. J. Erbena u příležitosti 
200 let jeho narození. Účinkují studenti Pražské konzervatoře, Eva Vosková a 
VERONIKA ŽILKOVÁ.
Výtěžek z představení bude věnován Léčebně očních vad ve Dvoře Králové nad 
Labem. Pořad pro děti MŠ a mladšího školního věku.

Všem našim příznivcům přejeme krásné a pohodové léto a v září se opět 

těšíme na setkání v hledišti Hankova domu.

Sobota 20.8., 15.00 hod. - závěrečný koncert festivalu
Pavel Herzog – trubka, klarina, Petr Hostinský – varhany

ROZLOUČENÍ SE ŠKOLOU ANEB HURÁ NA PRÁZDNINY
18.6.2011 od 14.00 hod., hřiště na Sochorkách v Alešově ulici

Střediskový výbor KSČM Dvůr Králové n.L. pořádá tradiční zábavné odpoledne 
pro děti u příležitosti MEZINÁRODNÍHO DNE DĚTÍ. 
• Soutěže a hry
• Ukázka výcviku psů
• Ukázka hasičské techniky
• Seskok parašutistů
• Ukázka historických vozidel
• Ukázka policejní práce
• Modely vrtulníků
• Ceny a odměny pro všechny
• Občerstvení pro děti i pro rodiče

HUDEBNÍ LÉTO KUKS
12.6. - 20.8.2011,  kostel Nejsvětější Trojice v Kuksu

V letošním roce se bude opět konat festival Hudební léto Kuks. Od 12. června 
do 20. srpna proběhne v hospitálním kostele Nejsvětější Trojice v Kuksu celkem 
šest koncertů. Uměleckým patronem festivalu je houslový virtuos Václav Hude-
ček, ředitelem a dramaturgem festivalu je královédvorský varhaník Vít Havlíček. 

Neděle 12.6., 15.00 hod. - zahajovací koncert festivalu
Václav Hudeček a Barocco sempre giovane

Sobota 25.6., 15.00 hod

Markéta Mátlová – soprán, Vít Havlíček – varhany
„Novodobé premiéry skladeb kukských regenschori 18. století“

Sobota 16.7., 15.00 hod. 

Iva Kramperová–housle, Jiřina Dvořáková–Marešová – varhany, varhanní pozitiv

Sobota 23.7., 15.00 hod. 

Lukáš Pavlíček – hoboj, Michaela Káčerková – varhany

Sobota 6.8.,15.00 hod.

Julie Braná – fl étna, Edita Keglerová – cembalo
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POODHALENÁ TAJEMSTVÍ MĚSTA
3.6. – 28.8. 2011

Výstavní sál Špýcharu 

Městské muzeum si v letošním roce připomíná 120. 
výročí svého založení. K tomuto jubileu připravilo ve spolupráci s neziskovou 
organizací LABRYS, o.p.s., výstavu POODHALENÁ TAJEMSTVÍ MĚSTA. Na výsta-
vě budou prezentovány archeologické nálezy z moderního archeologického 
výzkumu, který probíhá od loňského roku v historickém centru města Dvora 
Králové nad Labem. Výzkum přináší obrovské množství nových nálezů a infor-
mací o každodenním životě města.
V expozici budou veřejnosti představeny fundovaně zpracované archeologic-
ké nálezy, doplněné fotografi ckým a mapovým materiálem. Velký zájem určitě 
vzbudí replika haltýře (srubová nádrž na vodu) nebo rekonstrukce archeologic-
kého naleziště.
Vstupné: dospělí 25 Kč/ děti, studenti, důchodci 15 Kč
Otevřeno: út-ne 9-12 / 13-17

ŠKOLA NARUBY S DANIELOU KROLUP-
PEROVOU
9. 6. od 10.15 a od 11.45

Slavnostní vyhodnocení čtenářských deníčků, které vypl-
ňují děti-prvňáčci se svými rodiči od lednového pasování 
dětí na čtenáře knihovny. Deníčky obsahují záznamy spo-
lečně přečtených knih, které jsou hlavním kritériem při hodnocení dětí. Největší 
čtenáři budou odměněni knihou Daniely Krolupperové, kterou jim spisovatelka 
sama vlastnoručně věnuje a podepíše. Pořad určený pro školní kolektivy bude 
probíhat v sálku knihovny.

M ě s t s k á
knihovna
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PĚVECKÝ SBOR ZÁBOJ

18. 6. 17 hod. - Dolní Dvůr - koncert v kostele.
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POHÁDKOVÉ PUTOVÁNÍ
Tradiční turistický pochod pro děti i dospělé 

Sobota 4. 6. 2011, start mezi 9.00 – 11.00 hodinou od Jedničky

Chystáme pro vás novou trasu příměstskými lesy s pohádkovými po-
stavičkami a drobnými úkoly. Chybět nebude občerstvení a v cíli hezké 
diplomy. Trasa bude volena tak, aby ji zvládly i maminky s kočárky. V 
cíli možnost dalšího občerstvení a posezení pod slunečníky. Akce se 
uskuteční za každého počasí.
Startovné 25,- Kč 

Více informací u p. Jiřičky: e-mail: vladimir.jiricka@ddmdvurkralove.cz, tel. 
499 320 353.

REIKI – CELODENNÍ KURZ
Sobota 11. 6. 2011 

Nabízíme celodenní kurz reiki, který vede vyškolená terapeutka R. Šulco-
vá ze Studia Relax v Hradci Králové. Naučíte se získávat a předávat energii, 
harmonizovat své tělo, uvolňovat blokády. Získáte první stupeň reiki. Počet 
míst je omezen, na kurz je nutné přihlásit se předem nejpozději do 6. 6. 2011
Cena kurzu I. stupeň – 1 200,- Kč. Více informací u I. Hanušové: e-mail: 
info@ddmdvurkralove.cz, tel. 499 320 353.

TRPASLÍCI V JEDNIČCE – VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
17. 5. - 13. 6. 2011

DDM Jednička vyhlašuje výtvarnou soutěž pro všechny děti bez rozdílu 
věku na téma Trpaslíci v Jedničce. Právě trpaslíci, mytologické postavič-
ky, které provázejí lidstvo již po tisíciletí, slaví 21. června svůj meziná-
rodní den. Trpaslíci mají pověst pomocníků a nositelů štěstí. Znáte je z 
pohádek a fi lmů, z historie i vlastní fantazie. Tak se zapojte do naší sou-
těže a nakreslete nebo namalujte trpaslíka. Formát výkresu je libovolný 
do velikosti A3. Technika: kresba nebo malba. Na zadní stranu výkresu 
uveďte své jméno a příjmení, věk, ZŠ, MŠ, ŠD, zájmový kroužek, případ-
ně adresu a doručte do DDM Jednička nejpozději do 13. 6. 2011. Soutěž 
bude vyhodnocena 27. 6. 2011.
Více informací u I. Hanušové: e-mail: info@ddmdvurkralove.cz, tel. 499 
320 353.

TRPASLÍCI V JEDNIČCE – VÝSTAVA SOUTĚŽNÍCH PRACÍ
20. – 24. 6. 2011 od 8.00 do 15.00 hodin

DDM Jednička vás zve na výstavu výtvarných prací na téma Trpaslíci v 
Jedničce. Přijďte spolu s námi oslavit Mezinárodní den trpaslíků a pod-
pořit svými hlasy obrázky, které nám do soutěže nakreslily a namalova-
ly děti. Jednotné vstupné 5,- Kč.
Více informací u I. Hanušové: e-mail: info@ddmdvurkralove.cz, tel. 499 
320 353.

BOWLING
Sobota 25. 6. 2011 10:00 – 12:00 hodin, 13:00 – 15:00 hodin 

Kategorie I – děti 8 – 11 let, kategorie II – děti 11 – 15 let.
Čeká nás poslední turnaj před prázdninami, tak neváhejte a přijďte. Cena: 
50,- Kč.
JE NUTNÉ SE PŘEDEM PŘIHLÁSIT, a to nejpozději do 23. 6. 2011. Více infor-
mací u L. Nedvídkové - tel.: 775 / 320 373, 499 / 320 353, e-mail: lucie.nedvid-
kova@ddmdvurkralove.cz.

POZOR! NOVÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
Pro velký zájem připravuje Jednička další příměstský tábor, a to na konec 
srpna. Bližší informace, termín a program tábora naleznete na speciálních 
letáčcích a na www.ddmdvurkralove.cz druhý červnový týden.

Podrobnější informace ke všem chystaným akcím naleznete na stránkách 

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

nička, tel.: 499 320 353.

FILMOVÝ FESTIVAL  WWW.PROMITEJITY.CZ 

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

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

BARMSKÝ VJ 3. 6. (pátek) 19.00 hod.

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

KONCERT V KOSTELE
19.6. od 18:00 hod., kostel Povýšení svatého kříže v Choustníkově Hradišti

Přijďte si poslechnout písně nejen z muzikálů v nádherné atmosféře kostela v 
Choustníkově Hradišti. Účinkují: Šárka Hulíková (zpěv), Martina Stříbrná (zpěv), 
Petra Stříbrná (zpěv), Josef Mádle (moderátor). 

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

Červen: Víkendový pobyt – Thámovky
Výstava fotokroužku v ZŠ v Domcích v Trutnově

DIVIZE C – MUŽI A 

05.06 NE 17.00 Dvůr Králové - FK Pěnčín-Turnov
08.06 ST 17.00 FC Hradec Králové - Dvůr Králové 

1.A TŘÍDA – MUŽI B

04.06 SO 17.00 Dvůr Králové - FC Slavia Hradec
11.06 SO 17.00 Dvůr Králové - SK Roudnice
19.06 NE 17.00 FC Vrchlabí – Dvůr Králové

FOTBAL

TIBETSKÉ MISKY V DOMOVĚ SV. JOSEFA
21. června od 16.00 hod., kostel sv. Anny v Žirči

Oblastní charita Červený Kostelec, středisko Domov sv. Josefa v Žirči Vás srdeč-
ně zve na koncert Waltera Erbera LÉČIVÉ TÓNY TIBETSKÝCH MISEK. 
první letní den – 21. června od 16.00 hodin, 
Dobrovolné vstupné bude věnováno na provoz a rozvoj tohoto zatím je-
diného zařízení svého druhu v ČR pro lidi nemocné roztroušenou sklerózou 
mozkomíšní.
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