
ZROZENÍ PLANETY OPIC
22.10. (sobota) 19.00 hod., 23.10. (neděle) 19.00 hod.  
U šimpanze Caesara se po aplikaci nově vyvíjeného léku proti Alzheimerově ne-
moci postupně začne projevovat vysoká inteligence. Čím dál inteligentnější zvíře 
se po čase ocitne v přírodní rezervaci, kde začne v čele ostatních opic pomaloučku 
připravovat vzpouru proti lidem. Režie: R. Wyatt, hrají: J. Franco, A. Serkis, B. Cox, ad.
Akční, sci-% , drama, USA 2011. Mládeži přístupno od 15 let. Délka % lmu 
105 minut, vstupné 69,- + 1,- Kč.

SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL 
25.10. (úterý) 17.30 hod., 26.10. (středa) 15.30 a 17.30 hod.
Saxána nyní žije normálním životem se svým manželem Janem a dcerkou 
Saxánkou. Tajemství o jejím předešlém čarodějnickém životě náhodou obje-
ví malá Saxánka, která se souhrou okolností ocitne v kouzelné Říši pohádek, 
plné trpaslíků, rarachů, draků, bazilišků, šotků a morkolabů.  Režie: V. Vorlíček, 
hrají: P. Černocká, J. Hrušínský, H. Nováčková, ad. Rodinná komedie, ČR 2011. 
Mládeži přístupno-mluveno česky. Délka % lmu 90 min., vstupné 79,- + 1,- Kč.

MUŽI V NADĚJI
29.10. (sobota) 19.00 hod., 30.10. (neděle) 19.00 hod.
Šarmantní bonviván Rudolf je přesvědčen o tom, že nevěra je dobrým zákla-
dem pro šťastné manželství: „Ženská má mít pocit, že o chlapa musí bojovat, 
musí se snažit, aby si ho udržela. A hlavně, ženská se nesmí nudit …!!!” Rudolf 
nabídne svému zeti Ondřejovi několik prověřených rad pro udržení jeho man-
želství, ve kterém se Ondřejova žena Alice začíná nebezpečně nudit. 
Režie: J. Vejdělek, hrají: J. Macháček, B. Polívka, S. Stašová, ad.
Komedie, ČR 2011. Mládeži přístupno. 
Délka % lmu 115 minut, vstupné 79,- + 1,- Kč.
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K I N O  S V Ě T
ŠÉFOVÉ NA ZABITÍ 
1.10. (sobota) 19.00hod., 2.10. (neděle) 19.00hod. 
S podporou více než malého množství drinků a pár pochybných rad od býva-
lého trestance si tři kamarádi vymyslí komplikovaný a zdánlivě „blbuvzdorný“ 
plán, jak se navždy zbavit svých nadřízených. I ten nejlepší plán je však vždy jen 
tak spolehlivý jako mozek, který ho vymyslel. Režie: S. Gordon, hrají: J. Bateman, 
Ch.Day, J. Sudeikis, ad. Komedie, USA 2011. Mládeži přístupno od 15 let. 
Délka % lmu 98 minut, vstupné 69,- + 1,- Kč.

INTIMNÍ PAST 
5.10. (středa) 19.00 hod., 6.10. (čtvrtek) 19.00 hod. 
Mladá a pěkná doktorka Juliet Dermer se po rozchodu s manželem přestěhu-
je do Brooklynu. Chce začít nový život v překrásném bytě, který se zdá být až 
příliš dokonalý. Záhadné události ji vedou k podezření, že v bytě není sama a 
brzy se její obavy stanou skutečností.  Režie: A. Jokinen, hrají: H. Swank, J. Dean 
Morgan, L. Pace, ad. 
Drama, thriller, USA 2011. Mládeži přístupno od 15 let. 
Délka % lmu 91 minut, vstupné 69,- + 1 Kč.

OBHÁJCE 
8.10. (sobota) 19.00 hod., 9.10. (neděle) 19.00 hod.
Mick Haller je charismatický advokát, jehož kanceláří je zadní sedadlo vozu 
Lincoln Continental. Z ničeho nic dostane svůj velký životní případ: obhajobu 
bohatého playboye z Beverly Hills, který je obviněn z pokusu vraždy. To, co se 
ze začátku jeví jako jasný případ s velkým 5 nančním výnosem, se rychle obrátí v 
děsivý souboj dvou mistrů manipulace a krizi Hallerova svědomí.
Režie: B. Furman, hrají: M. McConaughey, M. Tomei, R. Phillippe, ad.
Drama, thriller, USA 2011. Mládeži přístupno od 12 let. 
Délka % lmu 118 minut, vstupné 69,- + 1,- Kč.

SUPER 8 
12.10. (středa) 19.00 hod., 13.10. (čtvrtek) 19.00 hod. 
Skupinka teenagerů se rozhodne na kameru „Super osmičku“ natočit zombie 
horor. Při natáčení se stanou svědky katastro5 ckého vlakového neštěstí, a když 
následně ve městě začnou mizet domácí zvířata i lidé, oblast obsadí armáda 
a je vyhlášená okamžitá evakuace, začíná být jasné, že to nebyla jen tak oby-
čejná nehoda. Režie: J. J. Abrams, hrají: J. Courtney, K. Chandler, E. Faning, ad.
Sci- % , USA 2011. Mládeži přístupno - mluveno česky. 
Délka % lmu 112 minut, vstupné 64,- + 1,- Kč.

BARBAR CONAN 
15.10. (sobota) 19.00 hod., 16.10. (neděle) 19.00 hod. 
Legendární Barbar Conan je zpátky! Conanova touha po pomstě za smrt jeho 
rodičů se změní v krutý boj za záchranu národů Hyborie před mocnými silami 
zla. Režie: M. Nispel, hrají: J. Momoa, R. Perlman, R. McGowan, ad.
Akční, dobrodružný, USA 2011. Mládeži přístupno od 12 let. Délka % lmu 
110 minut, vstupné 74,- + 1,- Kč.

OŠETŘOVATEL 
19.10. (středa) 19.00 hod., 20.10. (čtvrtek) 19.00 hod.
Zvířata ve Franklin Park Zoo zbožňují svého laskavého ošetřovatele Gri7  na, 
který je ve společnosti lva spokojenější nežli ve společnosti ženy. Ve snaze najít 
dívku svých snů se rozhodne odejít ze zoo a najít si jinou práci. V záchvatu pani-
ky se tak zvířata rozhodnou porušit prastará pravidla mlčení a začnou mluvit a 
udělují Gri7  novi lekce seznamování a dvoření ve zvířecím stylu.
Režie: F. Coraci, hrají: K. James, R. Dawson, L. Bibb, ad.
Komedie, USA 2011. Délka % lmu 104 minut - Mládeži přístupno - mluveno 
česky - vstupné 69,- + 1,- Kč.

ŠMOULOVÉ
22.10. (sobota) 15.00 hod., 23.10. (neděle) 17.00 hod.
Dobrodružství bájné rasy malých modrých bytostí, které se musí vypořádat 
samy se sebou a také s lidmi, zejména se zlým čarodějem, který je posedlý tím, 
aby se jich zmocnil pro své nekalé záměry. Režie: R. Gosnell.
Animovaný, rodinný, USA a Belgie 2011. 
Mládeži přístupno - mluveno česky. Délka % lmu 95 min., vstupné 69,- + 1,- Kč.

www.dvurkralove.cz

K I N O  -  F I L M O V Ý  K L U B
ARABSKÉ REVOLUCE A DALŠÍ UDÁLOSTI JANA ŠIBÍKA
4.10. (úterý) 19.00 hod. 
Beseda s naším v současné době nejlepším a nejznámějším fotožurnalistou, 
kmenovým fotoreportérem Re8 exu, držitelem 3. místa v kategorii Sport Fe-
atures na soutěži World Press Photo a několika prvních míst v soutěži Czech 
Press Photo. Procestoval téměř celý svět a byl u všech nejdůležitějších událostí 
poslední doby. Vstupné 80,-Kč.

OSMDESÁT DOPISŮ 
11.10. (úterý) 19.00 hod. 
Československo, 29. březen 1987. Jeden den v komunistickém Československu 
inspirovaný životem režiséra. Čtrnáctiletý Vašek vyráží se svou matkou po úřa-
dech, aby získali povolení odejít za otcem, který emigroval do Velké Británie. 
Příběh o odloučení, touze být s milovaným člověkem a o absurdním byrokratic-
kém systému tehdejší doby. Režie: V. Kadrnka, hrají: Z. Lapčíková, M. Pavluš, ad.
Drama, ČR 2011. Mládeži přístupno. Délka % lmu 75 min., vstupné 69,- + 1,- Kč.

JANA EYROVÁ 
18.10. (úterý) 19.00 hod. 
19. století. Jana Eyrová pracuje na odlehlém panství Thorn5 eld Hall jako vychova-
telka dívky Adèle Varensové, která zde žije v opatrovnictví hloubavého majitele 
Edwarda Rochestera. Po jedné děsivé noci se Jana odhodlala k útěku. Útočiště, 
kde se může vzpamatovat, nalezne u rodiny duchovního, otce Johna Riverse. 
Režie: C. Fukunaga, hrají: M. Wasikowska, M. Fassbender, J. Bell, ad.
Romantický, drama, VB a USA 2011. Mládeži přístupno od 12 let. Délka % l-
mu 120 minut, vstupné 64,- + 1,- Kč.

BLÁZNIVÁ, ZATRACENÁ LÁSKA 
27.10. (čtvrtek) 19.00 hod. 
Dokonalý život čtyřicetiletého Cala Weavera vezme rázem za své, když zjistí, že 
ho manželka podvádí a chce se s ním rozvést. Cal se náhle ocitá ve světě svobod-
ných, kde nepobýval pár desítek let. Večery tráví sám v místním baru do doby, 
než se ho ujme Jacob, který mu ukáže nový život: 8 irtující ženy, pánské jízdy a 
také nový styl. Režie: G. Ficarra, a J. Requa, hrají: S. Carell, J. Moore, R. Gosling, ad.
Romantická komedie, USA 2011. Mládeži přístupno od 12 let. Délka % lmu 
118 minut, vstupné 69,- + 1,- Kč.
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COLPORTANTE ARTISTI ASOCIALI!
3.9. – 9.10. 2011
Výstavní sál Špýcharu
Salón mladých královédvorských výtvarníků opět v muzeu. Skupina umělců 
sdružených pod názvem COLPORTANTE ARTISTI ASOCIALI! Vám představí no-
vinky ve své tvorbě.
Vstupné: dospělí 15 Kč / děti, studenti, důchodci 10 Kč
Otevírací doba: 
út – ne: 9 – 12 / 13 – 17

PLAKÁTY PROTI 
RASISMU, XENOFOBII, INTOLERANCI A ŠIKANĚ
15.9. – 9.10. 2011
Výstavní síň ve Staré radnici 
Výstava plakátů studentů propagační gra5 ky Vyšší odborné školy gra5 cké 
v Praze. Práce mladých výtvarníků jsou možná trochu provokující, ale snad 
povedou k zamyšlení nad těmito závažnými společenskými jevy, kterými rasis-
mus, xenofobie, intolerance a šikana bezesporu jsou. 
Vstupné: dospělí 15 Kč / děti, studenti, důchodci 10 Kč
Otevírací doba: 
út – ne: 9 – 12 / 13 – 17

TŘI POHÁDKY O JEDNOM DRAKOVI
Sobota 1. 10. 2011 od 15:00
Přednáškový sál Špýcharu 
Pohádka pro nejmenší v podání maňáskové scény loutkářského souboru Klíček.
Vstupné: dospělí 20 Kč, děti 10 Kč

KOZA LÍZA
Neděle 9. 10. 2011 od 16:00 
Přednáškový sál Špýcharu 
Loutková pohádka pro nejmenší v podání divadélka ZVONEČEK. Jedná se 
o představení nám všem známého Volfova rodinného divadla, které mění svůj 
název na divadlo Zvoneček.
Vstupné: dobrovolné

BUDDHISMUS A MEDITACE V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ
Čtvrtek 13.10. 2011 od 19: 00
Přednáškový sál Špýcharu 
Srdečně Vás zveme na přednášku s velmi zajímavým tématem. Dozvíte se na ní 
odpovědi na následující otázky: Co to je meditace? Co to je buddhistická me-
ditace? Co je cílem této meditace? Proč a jak meditovat? Co mi může meditace 
přinést? Čím se liší 5 lozo5 e a buddhismus? Co jsou mantry? Co je mysl?
Přednášet bude dlouholetý zkušený žák lamy Ole Nydahla – Radek Růžička.
Vstupné: dospělí 50 Kč / důchodci a studenti 30 Kč

DĚTSKÁ VÝTVARNÁ DÍLNA S FRANTIŠKEM KALENSKÝM
„Cesty kreativní fantazie k výtvarnému sdělení“
Sobota 15.10. 2011 (I. kurz 9 - 12 hod., II. kurz 14 – 17 hod.)
Přednáškový sál Špýcharu
Chcete si vyzkoušet monotyp, automatickou kresbu nebo si popovídat o bar-
vách a jejich působení na člověka, potom neváhejte a zúčastněte se naší dílny. 
Podrobné informace na www.muzeumdk.cz.
S sebou: voskovky, vodové barvy, tempery, štětce ploché č. 12 a č. 16, štětce 
kulaté č. 10 a č. 12, houbičku na nádobí.
Vstup zdarma

ZE SVĚTA ZVÍŘAT - PLAZI
17.10. – 20.11. 2011
Výstavní sál Špýcharu
Zveme Vás na další zajímavou interaktivní výstavu připravenou ve spolupráci 
s Centrem pro rodinu a sociální péči v Ostravě, která je věnovaná plazům. Mů-
žete si vyzkoušet „lovit“ hmyz jako chameleón, pohybovat se v želvím krunýři, 
„postarat se“ o žabí vajíčka apod. K dispozici bude také pracovní katalog.
Vstupné: 30,- Kč
Otevírací doba: út – pá:  9 – 12 / 13 – 16, so –ne: 13 - 17

STRAŠIDLO NA HRADĚ a ČAROVNÁ PÍŠŤALKA
Neděle 23. 10. 2011 od 16:00 
Přednáškový sál Špýcharu 
Loutkové pohádky 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

M Ě S T S K É  M U Z E U M LEGIONÁŘI A VZNIK ČESKOSLOVENSKA
Úterý 25.10. 2011 od 18:00
Přednáškový sál Špýcharu
Přednáška k výročí vzniku Československa spojená s křtem nové knihy „LE-
GIONÁŘI OKRESU TRUTNOV“. Kniha přináší dosud nepublikované informace 
o Královédvorské obci legionářské a jejích členech.
Vstupné: dobrovolné

MAŠKARNÍ PLES - ŠIBŘINKY 
Sobota 12.11. 2011 od 20:00
Zábavní centrum Zálabí Dvůr Králové nad Labem
Hraje EGO RETRO MUSIC Hořice .̈ Předprodej vstupenek: Městské muzeum 
ve Dvoře Králové n.L. tel.: 499623800

PŘIPRAVUJEME

H A N K Ů V  D Ů M
JAN ŠIBÍK
4. úterý 19.00 hod., Kino Svět 
Jedinečné setkání s naším předním reportážním fotografem, držitelem ceny 
WORLD PRESS PHOTO a dalších prestižních cen. Téma – Arabská revoluce a jiné 
události.

JAKUB SMOLÍK
5. středa 19.00 hodin 
Pořádá REMOEX CZ.

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA / HRA V PŘEDPLATNÉM
Jaroslav Žák – Hana Burešová 
6. čtvrtek 19.30 hodin
Hudební komedie ze života študáků a kantorů v podání herců Městského di-
vadla BRNO.

DEN SENIORŮ
7. pátek 15.00 hodin, sál Hankova domu 
Město Dvůr Králové nad Labem srdečně zve všechny seniory na setkání 
s JOSEFEM ZÍMOU. 

NEZMAŘI – 33 LET
13. čtvrtek 19.30 hodin
Kapela v nejlepších letech

ZPÍVÁNÍ S NEZMARY
14. pátek 8.30 a 10.00 hodin 
Hudební pořad známé folkové českobudějovické kapely pro děti I. stupně zá-
kladních škol

NA PALOUČKU / DIVADELNÍ ČTYŘLÍSTEK 
23. neděle 10.00 hodin
Tančící slunečnice, žabáky Kvika a Kvaka, myšáka Kika a další známé i neznámé 
postavičky uvidí děti v podání loutkoherecké skupiny LOUDADLO, která spolu-
pracuje a účinkuje v České televizi v pořadech Hřiště 7, Studio Kamarád. Pro děti 
od 4 let. Loutková revue z cyklu „ POJĎTE S DĚTMI DO DIVADLA“.

„DÝCHAT ZNAMENÁ ŽÍT“
24. pondělí 8.30, 10.30 hodin 
Multimediální vzdělávací beseda na téma „Voda a člověk – potápění“. Pořad 
Pavla NOVÁKA ml. doplněný unikátními fotogra5 emi, videozáznamy a vlastní-
mi zkušenostmi. Pořad pro II. st. ZŠ a střední školy. 

TOMÁŠ KLUS – DIVADELNÍ TÚRA 2011 
28. pátek 19.00 hodin 
Koncertní šňůra Tomáše Kluse společně s kytaristou Jiřím Kučerovským 
u příležitosti vydání nového CD RACEK.

VODNÍKOVA HANIČKA / LOUTKOVÁ SCÉNA KLÍČEK 
30. neděle 10.00 hodin

16. listopadu  LUCIE BÍLÁ

PŘIPRAVUJEME

25. listopadu  HRDÝ BUDŽES - v hl. roli Bára Hrzánová - hra v předplatném

27. listopadu  SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

16. prosince  KRÁLOVÉDVORSKÉ VÁNOCE - tradiční trhy
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LET́ S SPEAK WITH KEYON
1. - 2. 10. 2011 
Intenzivní víkendový kurz angličtiny s rodilým mluvčím. 2 x 8 výukových hodin 
anglické konverzace na témata jako cestování, stolování apod. P.S.: Keyon „roz-
mluví“ opravdu každého. 

TÝDEN KNIHOVEN 
3. 10. – 7. 10. 2011
V rámci Týdne knihoven se uskuteční v Městské knihovně Slavoj následující akce:

3. 10. 2011 
SPUŠTĚNÍ NOVÉHO KNIHOVNÍHO KATALOGU PRO ČTENÁŘE NA WEBU 
KNIHOVNY SLAVOJ 
Od 3. října se na stránkách knihovny „roztančí“ nový čtenářský katalog „Car-
men“ a bude čekat jen na Vaše vyhledávání. Podívejte se na něj, seznamte se 
s ním a zkuste si v něm najít požadovaný dokument. Vyhledávání probíhá ve 
stylu Google. Knihovnice v jednotlivých oddělení Vám rády zodpoví Vaše pří-
padné dotazy. 

3. - 7. 10. 2011 
ELEKTRONICKÁ ANKETA SPOKOJENOSTI ČTENÁŘŮ
„Jak nás vidí čtenář…“ se budeme snažit zjistit pomocí anonymní elektronic-
ké ankety na našich webových stránkách www.slavoj.cz. Dotazník lze vyplnit 
i v tištěné podobě přímo v knihovně Slavoj v oddělení pro dospělé. Dejte nám 
vědět, jak se Vám líbí služby knihovny Slavoj, případně napište své návrhy a při-
pomínky, které nám pomohou naše služby zkvalitnit a přiblížit k Vám, ke čtená-
řům. Děkujeme předem za Vaši účast a za zájem o knihovnu Slavoj.

3. 10. 2011
PŘEDNÁŠKA: KAREL JAROMÍR ERBEN
PhDr. Dalibor Dobiáš, Ph.D, Ústav pro českou literaturu AV ČR 
V rámci Týdne knihoven nabídne MK Slavoj středním školám a 2. stupňům zá-
kladních škol interaktivní besedu a následnou diskusi na téma: Karel Jaromír 
Erben, komplexní pohled na jeho osobnost a dílo. Přednáška je spojená s výsta-
vou plakátů k osobě tohoto spisovatele a době, ve které žil. 

5. 10. 2011 od 9.00 do 18.00 hodin 
VELKÝ KNIŽNÍ BAZAR
„Neexistuje taková kniha, v níž by nebylo napsáno alespoň něco dobrého” - Johnson 
Samuel. Ve středu 5.10. máte jedinečnou možnost zakoupit knihy všech možných 
oborů a kvalit na knihovním dvoře. V případě špatného počasí akce zrušena. 

3. - 27. 10. 2011 
INTERNET PRO ZAČÁTEČNÍKY 
Tento kurz si klade za cíl přiblížit fungování internetu hlavně seniorům, matkám 
na MD a všem, kteří do jeho tajů zatím nepronikli. Kurzy budou otevřeny celkem 
dva. Dopolední v úterý a ve středu od 9.00 do 11.00 hodin, odpolední pak v pon-
dělí a ve středu od 17.00 do 19.00 hodin. Všem účastníkům děkujeme za odvahu 
poprat se s tímto médiem. Pro ty, kteří se do říjnového kurzu nedostali, a pro 
nové zájemce, plánujeme otevření dalšího kurzu v březnu. Kurzovné je zdarma. 

5. 10. od 18.00 hodin 
KOLEM SVĚTA ANEB CESTOVÁNÍ NEJEN ZA ZVÍŘATY 
AMERICKÝ JIHOZÁPAD
RNDr. Petr Rybář
Čestný člen Klubu cestovatelů Hanzelky a Zigmunda GLOBE Vás tentokrát zve 
na cestu americkým jihozápadem. Při své komentované projekci Vás provede 
přírodními parky a předkolumbovskými památkami Kalifornie, Nevady, Utahu 
a Arizony. Cestopisná přednáška ve spolupráci se ZOO Dvůr Králové nad Labem 
se koná v přednáškovém sálku knihovny. Vstup zdarma. 

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Jitka Šmelhausová 
10. 10. 2011 od 17.00 hodin 
Pravidelný měsíční mozkový jogging opět začíná. Zvyšte si mozkovou kapacitu 
spolu s lektorkou Jitkou Šmelhausovou. Rozhýbejte svou šedou kůru mozko-
vou a osvojte si drobné triky, které Vám ulehčí např. zapamatování si seznamu 
nákupu či jmen. Kurz se koná zdarma v sálku knihovny. 

ARNOŠT VAŠÍČEK – BESEDA „FANTASTICKÉ ZÁHADY” 
12. 10. 2011 od 18:00 hodin
Arnošt Vašíček - cestovatel, badatel, spisovatel a v neposlední řadě také dobro-
druh. Při svých výpravách za neodhalenými záhadami navštívil již více než 80 
zemí na pěti kontinentech a také četné ostrovy v Tichomoří a v Indickém oceá-
nu. Předmětem jeho zájmu jsou především nerozluštěné archeologické nálezy, 
nevysvětlitelné úkazy, tajemné jevy, utajované rituály a legendy. V posledních 
letech píše také scénáře hraných televizních 5 lmů a seriálů jako např. Strážce 
duší, Setkání s tajemnem, Planeta záhad či Ďáblova lest. Na besedě s podtitulem 
„FANTASTICKÉ ZÁHADY” se dozvíte více o nevysvětlitelných archeologických 

nálezech, podivných úkazech a paranormálních jevech. Arnošt Vašíček představí 
nejznámější objevy ze svých cest, jako např. vraždící rituály mágů, dračí mon-
strum z jezera Chini, zapovězená tajemství starověkých civilizací, trpaslíky z Jávy, 
utajované mumie mimozemšťanů, záhadné hrobky a důkazy o existenci tajem-
ných sil. Akce se koná v přednáškovém sálku knihovny. 
Vstupné 50,- Kč. Předprodej vstupenek v oddělení pro dospělé. 

AFRIKOU OD SEVERU K JIHU
(EXPEDICE VECTOR IV – TRANSAFRIKEENA, Z PRAHY DO NAIROBI)
Cestovatel Jan Šťovíček
13. 10. 2011 od 18.00 hodin 
„Expedice je prostě cesta. Cesta bez záruky. Cesta do končin, které nikdo nezná. Naše 
auta jezdí na naftu, na smích a přátelství expedičního týmu” - Jan Šťovíček. 
Expedice Vector IV - Transafrikeena z Čech až na konec světa, z Prahy do Kap-
ského města, z bodu A do bodu B. Výprava projela během 64 dní ve dvou 
automobilech africký kontinent od severu až k jihu. Tím, že výprava dosáhla 
Střelkového mysu, dojela tak daleko na jih, jak jen se vůbec z Prahy dá, a zažila 
spoustu dobrodružných příhod. Nejzajímavější z nich máte možnost si vyslech-
nout přímo od leadera této expedice, zkušeného cestovatele a autora mnoha 
cestovatelských knih, Jana Šťovíčka. Beseda bude spojena s autogramiádou 
nové knihy Transafrikeena a možností koupi cestopisů z let 2005-2010. 
Vstupné 30,- Kč. Předprodej vstupenek oddělení pro dospělé. 

ODKAZ DÁVNÉ INDIE DNEŠKU
St 19.10. od 18.00 hodin 
Centrum pro védská studia Lužce a hnutí Hare Krišna Vás zve na večer plný fas-
cinující mystiky a 5 lozo5 e. Na programu je zpěv manter a bhadžanů za dopro-
vodu tradičních hudebních nástrojů, přednáška z drahokamu indické moud-
rosti Bhagavad-gíty, slide show „Skrytá sláva Indie“ a ukázka z dokumentárního 
5 lmu „Matka Ganga.” Účastníci večera budou mít možnost ochutnat tradiční 
védské speciality a přivonět k exotickým kořením z Indie. Akce se uskuteční 
v literární čajovně knihovny Slavoj 

PROCHÁZKA PO ŘÍMĚ 
POVÍDÁNÍ O CESTĚ ZA POZNÁNÍM VĚČNÉHO MĚSTA NA VLASTNÍ PĚST
Miroslava Průchová 
26. 10. 2011 od 18.00 hodin
Přijměte pozvání na procházku po „věčném“ městě, spojenou s vyprávěním 
o antice, Italech a italské kuchyni, doplněné promítáním fotogra5 í. Víte, co je 
to „enoteca“? Během přednášky do enotecy vstoupíme a ochutnáme některá 
vína a speciality, které k němu patří. Vstupné dobrovolné.

PROJEKT „KDE KONČÍ SVĚT 2011/2012, 
ČESKÝ ROK - MĚSÍC ŘÍJEN“ 
Uzávěrka prací 15.11. 2011
1. Literární soutěž tvůrčího psaní s názvem „Pojďme se podívat na měsíc říjen 
aneb vraťme se do doby vzniku československého státu a navštivme tatíčka 
T. G. Masaryka.”
2. Výtvarná část soutěže s podtextem „Posvícení v české krajině aneb jak to 
vypadá, když se sejdeme na obědě u dědy a babičky.“
Přesné požadavky na formát a popis hlavičky prací najdete na webových strán-
kách www.slavoj.cz a na facebooku knihovny. Děkujeme všem účastníkům pro-
jektu a přejeme hodně tvůrčí energie do dalších let.

LEDNÍ HOKEJ - MUŽI  ŘÍJEN 2011

16.10.2011 NE 17:00 Dvůr Králové n.L. x HC Náchod

23.10.2011 NE 17:00 Dvůr Králové n.L. x BK Nová Paka

2.11.2011 ST 18:00 Dvůr Králové n.L. x St Nový Bydžov

DRAKYÁDA
9.10.2011 (neděle) od 13. hodin na stadionu v Podharti

Program 6. tradiční drakyády: Soutěž o nejzajímavější draky, skákání na tram-
políně, opékání buřtů, občerstvení. Startovné: hračka, se kterou si již nehrajete, 
nebo knížka, kterou máte přečtenou. Ať prší, nebo svítí, hlavně když fouká.

DEN SENIORŮ S JOSEFEM ZÍMOU
7.10.2011 (pátek) od 15. hodin v Hankově domě

Město Dvůr Králové nad Labem pořádá DEN SENIORŮ s vystoupením JOSEFA 
ZÍMY a jeho orchestru. Vstup zdarma. JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI! 
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ZLATÁ TUŽKA
XVII. ROČNÍK LITERÁRNÍ SOUTĚŽE MLADÝCH AUTORŮ
Možnost pro všechny mladé literární tvůrce: Chcete nechat ohodnotit své pří-
běhy a básně, porovnat je s pracemi stejně starých kolegů? Pošlete nám je do 
soutěže!
Téma: 
1. Veršování – vlastní básnička na libovolné téma
2. Příběh – vlastní zážitek nebo vymyšlený příběh bez tematického omezení
Věk. kategorie: A/ 10 – 12 let B/ 13 - 15 let C/ 16 – 20 let
Uzávěrka soutěže je 15. 2. 2011
Bližší informace: tel.: 499 320 353, e-mail: vladimir.jiricka@ddmdvurkralove.cz.

PODZIMNÍ POCHOD POHÁDKOU
1. 10. 2011 - start 9.00 – 11.00 hodin od Jedničky
Mezi pohádkové bytosti se tentokrát vydáme podzimní přírodou. Na příjemné 
procházce příměstskými lesy budete mít možnost potkat vodníka, čerta nebo 
princeznu. Účast přislíbili ale i Fióna, Jack Sparrow nebo Harry Potter. Cestu vám 
zpříjemní drobné úkoly, v cíli obdrží každý účastník diplom. Trasa bude volena 
tak, aby ji zvládly i maminky s kočárky. Akce se uskuteční za každého počasí. 
Startovné 25,- Kč.
Bližší informace: tel.: 499 320 353, e-mail: sylvie.cernotova@ddmdvurkralove.cz.

FOUKEJ, FOUKEJ VĚTŘÍČKU 
14. 10. 2011 - 16.00 – 17.30 hodin
Zveme všechny děti i rodiče s dětmi na akci věnovanou výrobě draků, dráčků 
a větrníků. Přijďte strávit odpoledne příjemnou tvůrčí činností a vyzdobte svůj 
dům či byt vlastnoručně vyrobenými dráčky z nejrůznějších materiálů. S sebou 
pouze přezůvky. Cena 30 Kč. 
Na akci je třeba se předem přihlásit, a to nejpozději do 11.10.2011!
Bližší informace: tel.: 499 320 353, e-mail: sylvie.cernotova@ddmdvurkralove.cz.

AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ!
26. - 27. 10. 2011 – čtvrtek 8.00 – pátek 10.00 hodin
Halloweenský den a noc v Jedničce o podzimních prázdninách! Pro všechny 
děti, které mají pro strach uděláno! Čeká vás nabitý program a spousta zábavy. 
Těšit se můžete na halloweenské vyrábění, dlabání dýní, noční cestu strašidel-
ným lesem, ale i hry a soutěže. Přihlásit se můžete v Jedničce nejpozději do 21. 
10. 2011. Cena: 200,- Kč (v ceně je zahrnuto: oběd, večeře, snídaně, ubyto-
vací náklady a veškerý materiál)
S sebou: hygienické potřeby, spacák, pyžamo, oblečení a obuv do budovy a 
ven, jednu středně velkou dýni, odvahu a dobrou náladu.

S KOLEM PROTI NUDĚ ANEB TAJNÝ VÝLET S PŘEKVAPENÍM
26. 10. 2011 - Sraz: v 8.00 u Jedničky, ukončení mezi 16.30 – 17.00 u Jedničky.
Výlet je určen pro zdatné a ukázněné cyklistické nadšence od 10 let, kteří se umí 
pohybovat po komunikacích za běžného silničního provozu a jsou fyzicky zdat-
ní. Čeká nás totiž cca 35 km jízdy v převážně náročném terénu. Podmínkou při-
hlášení na tuto akci je vlastní kolo v perfektním technickém stavu a cyklistická 
helma. Do batohu na záda si s sebou přibalte vydatnou svačinu, pití, pláštěnku 
nebo nepromokavou bundu na kolo a drobné na sladký doping. Výlet se koná 
jen v případě pro nás příznivého počasí, to znamená, že nebudou ráno „padat 
trakaře“! Nezapomeňte se přihlásit nejpozději do 23.10. 2011. Cena 80 Kč.
Bližší informace: tel. 499 320 353, e-mail: dana.kudrnovska@ddmdvurkralove.cz.

PRÁZDNINOVÝ BOWLING
27. 10. 2011 - Sraz: v 8.00 u Jedničky, ukončení cca v 11.30 u Jedničky.
Jednička připravila pro příznivce bowlingu prázdninový turnaj. Přijít mohou 
školáci od 1. do 9. tříd, zdatní hráči i začátečníci. S sebou si vezměte sportovní 
obuv se světlou podrážkou, drobné na pití. Nezapomeňte se předem přihlásit- 
nejpozději do 21. 10. 2011. Cena: 85,- Kč. 
Bližší informace: tel. 499 320 353, e-mail: dana.kudrnovska@ddmdvurkralove.cz.

VÁŠ NÁŠ LES
Pokračujeme v akci zaměřené na úklid a regeneraci lesa za DDM Jednička. Po-
slední příjemné podzimní dny využijeme k vyčištění části lesního porostu od 
ztrouchnivělých stromů a náletových keřů. Přivítáme pomoc škol a zájmových i 
jiných organizací, které budou mít následně možnost obnovené přírodní partie 
využívat nejen k přírodovědné činnosti. Odměnou vám bude pohled na část 
zkultivované přírody a buřtík opečený na ohni. Těšíme se na vás! 
Bližší informace a domluvení brigád: vladimir.jiricka@ddmdvurkralove.cz.

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

BAZAR ZIMNÍHO OBLEČENÍ A SPORTOVNÍCH POTŘEB
2. – 4. 11. 2011
K prodeji můžete nabídnout zimní oblečení ke všednímu nošení a zimní spor-
tovní oblečení, zimní obuv pro děti a dospělé, sportovní obuv a sportovní vyba-
vení k zimním sportům – lyžování, bruslení, hokej, sáňkování, klouzání aj. 

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
7. – 11. 11. 2011 vždy od 8. 00 do 17.00 hod.
Čisté a nepoškozené, především podzimní a zimní oblečení a obuv pro děti i 
dospělé, přikrývky, spací pytle, deky, povlečení, závěsy, záclony, hračky a různé 
funkční hry můžete nosit do DDM Jednička. Vše pečlivě zavažte do igelitových 
pytlů nebo krabic.

PODZIMNÍ ČAS V ŽIRAFĚ

Pondělí  - příjem (9 - 12 hod a 14 - 17 hod)
Úterý  - příjem (9 - 12 hod)
Středa  - prodej (9 - 12 hod a 14 - 17 hod)
Čtvrtek  - prodej (9 - 12 hod)
Pátek  - výdej (9 - 12 hod a 14 - 17 hod) 

Na bazárku můžete prodat i nakoupit pestrý sortiment věcí pro děti na pod-
zimní a zimní sezónu (oblečení, boty, fusaky, kombinézy, bundy, hračky, kočár-
ky, sportovní náčiní aj.). Do prodeje přijímáme pouze čisté a nepoškozené věci. 
Manipulační poplatek při příjmu činí 2 Kč za kus. 

TRADIČNÍ PODZIMNÍ BAZÁREK  10.10.-14.10.2011

Pondělí – Cvičeníčko, úterý – Zpívánky, středa – Šikulky, čtvrtek – Klub 
miminko, pátek – Školka nanečisto. Podrobnosti o jednotlivých programech a 
dalších akcích se dozvíte na níže uvedených kontaktech.

OD ŘÍJNA NABÍZÍME  od 9 do 12 hodin

Maminky se mohou seznámit s programy Mateřského centra Žirafa a získat 
informace o našich aktivitách. V rámci dne bude připraveno občerstvení a pro 
děti překvapení, vstup zdarma.

TRADIČNÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 6.10. od 9.-12.hod.

KONTAKT  

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

Pro nastávající maminky nabízíme každý čtvrtek od 14 do 15 hodin cvičení 
pro těhotné pod vedením zdravotní sestry paní Bednářové. Do cvičení jsou za-
hrnuty i prvky podle paní Mojžíšové, jsou tedy vhodné i pro ženy před početím 
miminka. Cvičení mohou využít i novopečené maminky, které si chtějí po poro-
du zpevnit postavu. Miminko si samozřejmě můžete vzít s sebou.

CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ každý čtvrtek od 14.-15.hod.

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD

NEDĚLE  2.10.2011  14.00 - 15.30 hod.
SOBOTA  8.10.2011  14.00 - 15.30 hod.
NEDĚLE  9.10.2011  15.15 - 16.45 hod.
SOBOTA  15.10.2011  14.15 - 15.45 hod. 
NEDĚLE  16.10.2011  14.00 - 15.30 hod.
PÁTEK  21.10.2011  (večerní) 19.30 - 21.00 hod.
SOBOTA  22.10.2011  14.00 - 15.30 hod.
STŘEDA  26.10.2011  14.00 - 15.30 hod.
ČTVRTEK  27.10.2011  13.00 - 14.30 hod. 
PÁTEK  28.10.2011  13.30 - 15.00 hod.
SOBOTA  29.10.2011  14.00 - 15.30 hod.
NEDĚLE  30.10.2011  14.00 - 15.30 hod.

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
SE I FE R TOVA 2936 , 54 4 01 DV Ů R K R ÁLOV É N . L .
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