
země nebezpečí, ohromných tvorů, rostlin pojídajících mamuty, země plná ta-
jemných míst. Režie: C. Saldanha, M. Thurmeier.
Animovaná komedie, USA 2009. Délka filmu 94 minut. Vstupné 109 + 1 Kč.

DĚTI MOJE 
21. a 22. 4. (sobota, neděle) 19.00 hod. 
Poklidný havajský život Matta Kinga se začne sypat ve chvíli, kdy jeho žena po ne-
hodě skončí v kómatu. Otec dvou dcer, předčasně vyspělé desetileté Scottie a se-
dmnáctileté rebelky Alexandry, který doposud sloužil jen jako „záložní“ rodič, se 
najednou musí vyrovnat s vědomím, že výchovu vlastních dětí musí zvládnout 
sám. A to mu „dětičky“ rozhodně neusnadní.
Režie: A. Payne, hrají: G. Clooney, S. Woodley, A. Miller, ad.
Drama, komedie, USA 2011. Přístupno od 12 let. Délka filmu 115 min. Vstupné 
79  + 1 Kč.

ZAHÁJENÍ DIGITÁLNÍHO PROMÍTÁNÍ VE 2D A 3D
24. 4. (úterý) 17. 00 hod.
Prohlídka technického zázemí kina a pár slov o digitalizaci 

VELKÉ PODMOŘSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ 3D
24. 4. (úterý) 17.30 a 19.30 hod.
Fascinující výlet do světa pod hladinou z dílny legendy Jeana-Michela Cousteau 
přináší životní zážitek ve formátu 3D. Napínavá a dlouhá cesta mořské želvy na-
příč světovými oceány nabízí vedle dobrodružství i úchvatný a unikátní pohled 
na barevný mořský život. Díky technologii 3D se návštěva kina stane doslova po-
tápěčským zážitkem. Režie: J. J. Mantello. 
Dokument ve 3 D, Anglie 2009. Délka filmu 81 min. Vstupné 49 + 1 Kč.

SIGNÁL 
25. a 26. 4. (středa) 17.30 a 20.00 hod.
Poklidnou idylu rázovité vesničky, která je tak trochu odříznutá od světa, nečeka-
ně rozčeří sympatičtí mladíci Kája a Filos. Přijeli prý proto, aby vyhledali nejlepší 
místo pro instalaci nového mobilního vysílače. Vidina zisku vzbudí v místních po-
chopitelné očekávání, zvláště když se dozvědí o zajímavé finanční odměně pro 
majitele pozemku, na kterém bude vysílač stát. Vesnice se rychle stává bitevním 
polem, a to s využitím všech povolených i nepovolených zbraní. Je ovšem otáz-
kou zda Filos s Kájou budou schopni naplnit očekávání, do nich vkládaná. Možná 
totiž nejsou tím, za co se vydávají.
Režie: T. Řehořek, hrají: V. Dyk, B. Polívka, K. Roden, K. Winterová, ad. 
Komedie, drama, ČR 2011. Délka filmu 115 min. Vstupné 79 + 1 Kč.

SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL
28. a 29. 4. (sobota a neděle) 17.00 hod.
Tři sta let po škole! Tak zněl ortel vynesený před mnoha a mnoha lety nad Saxá-
nou, studentkou čarodějnické školy v  Říši pohádek, která utekla do  světa lidí 
za  svou první láskou Honzou Bláhou. Saxána nyní žije normálním životem se 
svým manželem Janem a dcerkou Saxánkou. Na co ale úplně zapomněla, je půda 
skrývající tajemství o jejím předešlém čarodějnickém životě. Právě toto mamin-
čino tajemství náhodou objeví dcerka Saxánka, která se nenadálou souhrou 
okolností a své zvědavosti 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. Délka filmu 90 min. Vstupné 79 + 1 Kč.

TITANIC /3D/
28. a 29. 4. (sobota a neděle) 19.00 hod.
Oscarový film se vrací na plátna kin ve 3D. Titanic byl obrovský a  luxusní. Lidé 
o  něm říkali, že je nepotopitelný. Když vyplouval na  svou první plavbu, byli 
na  jeho palubě také chudý Jack a bohatá Rose. On vyhrál lístek v pokeru, ona 
měla pronajato jedno z nejluxusnějších apartmá. Prožili spolu nejkrásnější chvíle 
života a slíbili si, že už se nikdy nerozejdou - až do oné osudné noci, kdy pýcha 
lidstva narazila v  Atlantiku do  ledovce, který Titanic neúprosně poslal ke  dnu. 
Krásná romance se změnila v tragický boj o záchranu.
Režie: J. Cameron, hrají: L. DiCaprio, K. Winslet, B. Zane, ad.
Katastrofický, drama, romantický, USA 1997. Délka filmu 194 min., 129 + 1 Kč.
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K I N O  S V Ě T
KONTRABAND
1. 4. (neděle) 19.00 hod. 
Chris je spořádaný otec od rodiny, ale kdysi se také pohyboval za hranou zákona, 
když pašoval různé zboží ze Střední Ameriky do USA. Jenže on dokázal včas ode-
jít. Bohužel, mladší bratr jeho ženy se rozhodl začít tam, kde Chris přestal. A pro-
tože nebyl zdaleka tak šikovný, jde po něm místní narkomafie. Chris má vlastně 
jen dvě možnosti – buď nechá vlastního švagra odpravit, nebo se vrátí na místo 
činu a selhání odpracuje.
Režie: B. Kormákur, hrají: M. Wahlberg, K. Beckinsale, G. Ribisi, ad.
Thriller, USA 2012. Přístupno od 15 let. Délka filmu 110 minut. Vstupné 69 + 1 Kč.

STROM ŽIVOTA
4. a 5. 4. (středa, čtvrtek) 19.00 hod.
Texas, 50. léta minulého století. Jack si prošel dětstvím plným her a krásné nevin-
nosti. Dospívání mu však přináší rozčarování a vztah s jeho otcem, který by mu 
pomohl tímto nelehkým obdobím projít, je dosti komplikovaný. Jack je ztrace-
nou duší v moderním světě, která si klade řadu otázek a snaží se v životě zorien-
tovat. Kde je pravda? Co je věčnost? Jak vznikl život? Na MMF v Cannes byl snímek 
oceněn Zlatou palmou. Režie: T. Malick, hrají: B. Pitt, S. Penn, J. Chastain, ad.
Drama, USA 2011. Přístupno od 12 let. Délka filmu 138 minut. Vstupné 74 + 1 Kč.

PROBUDÍM SE VČERA 
7. a 8. 4. (sobota, neděl) 19.00 hod.
Věčně svobodný profesor češtiny Petr se díky třídnímu srazu uvědomí, že jediná 
dívka, kterou kdy miloval, byla jeho spolužačka Eliška. Tehdy, v sedmnácti letech, 
nenašel odvahu jí říct, že ji má rád, a ona se pak navždy vytratila z jeho života. 
Petrovi se naskytne jedinečná šance. Cestovat zpět v čase do svých studentských 
let a vrátit se do června 1989, kdy chodil do třeťáku. Jenže zahrávat si s minulostí 
není jen tak. Režie: M. Šmídmajer, hrají: E. Josefíková, J. Mádl, F. Blažek, ad.
Školní komedie, ČR 2012. Délka filmu 120 minut. Vstupné 74 + 1 Kč.

ZATÍMCO SPÍŠ 
11. a 12. 4. (středa, čtvrtek) 19.00 hod.
César pracuje jako vrátný v bytovém domě v Barceloně. S úsměvem otevírá dveře 
nájemníkům a vyřizuje jejich stížnosti. Není to sice ta nejlepší práce na světě, ale 
on o změně místa neuvažuje. Jeho práce mu totiž umožňuje poznat všechny ná-
jemníky domu, jejich denní harmonogram a zvyky. Ví o všech jejich příchodech 
a odchodech, zná jejich slabé stránky i tajemství. Může dokonce ovládat jejich ži-
voty, jitřit otevřené rány a ponořit se do nich, aniž by proti němu vzniklo jakékoliv 
podezření. Režie: J. Balagueró, hrají: L. Tosar, M. Etura, A. San Juan, ad.
Horor, thriller, Španělsko 2011. Přístupno od  15 let. Délka filmu 102 min. 
Vstupné 74 + 1 Kč.

PERFECT DAYS - I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY
14. a 15. 4. (sobota a neděle) 19.00 hod. 
Celý příběh začíná 44. narozeninami Eriky, která sice nedostane největší kytici, ja-
kou si dovede představit, zato ale pěkné přáníčko od své bývalé švagrové, trapný 
vzkaz v rozhlasovém pořadu od bývalého manžela, krém na vrásky od homose-
xuálního kamaráda Richarda a  dárkový striptýz od  své nevyzpytatelné matky. 
Přáníčko si doma vystaví, při vzkazu se – ač sama sebe proklíná – dojatě rozpláče 
a dárkového striptéra jí okamžitě přebere Richard. Takhle vypadá úspěšný život 
Eriky Oskarové, hvězdy televizního pořadu „Před a po”. Přitom Erika má opravdu 
skoro všechno – jen ne to po čem nejvíce touží - dítě.
Režie: A. Nellis, hrají: I. Chýlková, V. Kotek, Z. Bydžovská, ad.
Komedie, ČR 2011. Přístupno od 12 let. Délka filmu 108 min. Vstupné 64 + 1 Kč.

16. 4. - 20. 4. 2012 KINO NEHRAJE
DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT DINOSAURŮ /3 D/
21. a 22. 4. (sobota a neděle) 16.30 hod. 
Hrdinové z  prostředí pod bodem mrazu se vrací, aby zažili další neuvěřitelné 
dobrodružství. Nová „Doba ledová” zavede naše hrdiny i diváky do ohromného 
podzemního světa dinosaurů. Je to barevná krajina plná bujné vegetace, která 
je ostrým protipólem mrazivého prostředí z prvních dvou “dob ledových”. Je to 
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ODPOLEDNE PLNÉ 

TANCE, HUDBY  
A ZÁBAVY 

 
 

Nízkoprahové zařízení Střelka si Vás u příležitosti Mezinárodního 
dne Romů dovoluje pozvat na odpolední program plný zábavy, 
hudby, tance a zpěvu – to vše v podání dětí a mládeže z klubu 
Střelka. 

Vystoupí zde dívčí taneční skupina, hudební skupina, a možná 
přijde i kouzelník  

Kdy: ve čtvrtek 12. dubna 2012 

Kde: Klub Střelka, Palackého 99, Dvůr Králové n./L. 

V kolik: v 16:00 hod. a poté ještě jednou v 18:00 hod.  

 

Těšíme se na Vaši návštěvu !                                                      

H A N K Ů V  D Ů M

T I P  O D J I N U D

PETROLEJOVÉ LAMPY/ HRA V PŘEDPLATNÉM
10. 4. (úterý) 19.30 hod.
Jaroslav Havlíček, Martin Velíšek, Ivan Rajmont 
Divadelní adaptace nadčasového pohledu na život z přelomu 19. a 20. století. 
Sága dvou rodů, kde dominuje osud mladé ženy s neutuchající energií, s jakou se 
přes všechny rány osudu snaží dosáhnout aspoň kousek štěstí…
V titulní roli Štěpy Kiliánové se představí Pavla Tomicová, Filip Rochtermoc, Hy-
nek Pech, Marie Kleplová a další. Uvádí KLICPEROVO DIVADLO Hradec Králové. 

LEGENDA V + W / DIVADÉLKO PRO ŠKOLY
11. 4. (středa) 8.30 a 10.30 hod.
Divadelní představení je souborem ukázek nejslavnějších her autorů Jiřího Vos-
kovce a Jana Wericha. Pořad pro II. st. ZŠ. Uvádí DIVADÉLKO PRO ŠKOLY.

AFRICKÁ POHÁDKA /DIVADÉLKO PRO ŠKOLY
aneb Podivuhodná dobrodružství doktora Holuba
12. 4. (čtvrtek) 8.30 a 10.00 hod.
Loutkoherecké představení, ve kterém se děti na pozadí lehce ztřeštěných příbě-
hů něco dozvědí o Africe a seznámí se s legendární postavou českého cestovate-
le a dobrodruha Emila Holuba. Pořad pro děti MŠ a I., II. ročníky uvádí. 

DVORSKÁ JEDNIČKA
14. a 15. 4. (sobota  a neděle) 10.00 hod. 
VIII. ročník taneční soutěže - přehlídky tanečních kolektivů, kterou pořádá DDM 
Jednička Dvůr Králové nad Labem.

KONCERT MLADÝCH UMĚLCŮ - KORNGOLD QUAR-
TET / 399. koncert KPH 
17.  4. (úterý) 19.00 hodin 
Kristina Czajkowská, Václav Zajíc – housle, Klára Hegnerová – viola, David Hru-
bý – violoncello.

ZVÍŘE NENÍ VĚC
19. dubna – 30. června  9.00 – 17.00 hod.
Výstava vybraných dětských prací z VIII. ročníku výtvarné soutěže.  Slavnostní 
zahájení výstavy s předáním cen se koná ve čtvrtek 19. dubna v 16. 00 hodin v Ga-
lerii Zdeňka Buriana v ZOO Dvůr Králové.  

DÍVČÍ VÁLKA – nová éra 
19. 4. (čtvrtek) 19.30 hod.
Legendární komedie F. R. Čecha výrazně omládla v novém zpracování, je plná 
energie a radosti. Jediným cílem tohoto představení je bavit! Účinkují herci no-
vého profesionálního zájezdového divadla ARTUR –  Miluše Bittnerová, Jindra 
Kriegel, Miroslav Šimůnek, Tomáš Krejčíř, Petr Jablonský, Nikol Štíbrová a další.

SETKÁNÍ S LEGENDAMI
25. 4. (středa ) 19.30 hod. 
O zážitcích z hereckého i osobního života Stanislava Zindulky a Jaroslavy Ober-
maierové si povídá herec, režisér a producent Tomáš Magnusek.

K I N O  -  F I L M O V Ý  K L U B
ČERNÁ VENUŠE
3. 4. (úterý) 19.00 hod. 
Mladá služka Saartjie opustila rodnou Jižní Afriku a pod příslibem bohatství se 
vydala společně se svým pánem Caezarem do  Evropy. Nejdříve je vystavena 
v dřevěné kleci coby skutečná „hotentótská Venuše“ lačným divákům londýnské-
ho panoptika, kteří se přišli podívat na abnormálně vyvinuté proporce jejího těla, 
poté se vydává do Paříže, kde baví chlípnou společnost a stává se předmětem 
vědeckého bádání. Režie: A. Kechiche, hrají: Y. Torrès, A. Jacobs, O. Gourmet, ad.
Historické drama, Francie 2010. Přístupno od 15 let. Délka filmu 159 min. 
Vstupné 64 + 1 Kč.

JANA EYROVÁ
10. 4. (úterý) 19.00 hod. 
19. století. Jana Eyrová nečekaně uprchne z rozsáhlého a odlehlého panství Thor-
nfield Hall, kde pracuje jako vychovatelka dívky Adèle Varensové, která zde žije 
v  opatrovnictví hloubavého majitele, pana Rochestera. Impozantní rezidence 
a neméně okouzlující, stále temnější povaha Rochestera těžce zkouší její odolnost 
až do děsivé noci, kdy se odhodlá k útěku. Přijme pomocnou ruku duchovního 
otce Johna Riverse a jeho rodiny. S jejich pomocí se vzpamatovává z událostí po-
slední doby. Režie: C. Fukunaga, hrají: M. Wasikowska, M. Fassbender, J. Bell, ad.
Romantický, drama, VB a USA 2011. Přístupno od 15 let. Délka filmu 120 
min. Vstupné 64 + 1 Kč.

21. května  4TET S JIŘÍM KORNEM 

30. května RINGOVA ŠKOLA ŽIVOTA

HANKŮV DŮM PŘIPRAVUJE

 6. května  KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA 
Pohádka z cyklu  „ Divadelní čtyřlístek“ 

23. května COLUMBO – VRAŽDA NA RECEPT – hru v předplatném

PREMIÉRA ÚPICKÝCH OCHOTNÍKŮ

KAŽDÝ NĚCO PRO VLAST / V. K. KLICPERA
28. 4. (sobota) 19.30 hod, divadlo A. Jiráska Úpice
Veselohra o  dvou dějstvích, plná zlidovělých písniček, v  úpravě E. F. Buriana 
z poloviny 20. století. 
Hudba: Karel Reiner, kostýmy: Irena Vylíčilová, scéna a režie: Pavel Švorčík
Předprodej: Telefon: 499 882 329 (Toholová Alena)

KRÁLOVÉDVORSKÝ MAJÁLES
náměstí T. G. Masaryka

30. 4. (pondělí) 16.00 hodin
ČARODĚJNICKÉ ODPOLEDNE se SAXANOU Petrou Černockou
Trio Diamantes
Nightwisch
VAŤÁK
Lampionový průvod, ohňostroj
ČVAJMAJS – čarodějnická zábava s populární královédvorskou kapelou

1. 5. (úterý) 9.30 hodin
Big Band Dvorský
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NÁMĚSTÍ A ZUŠ R.A.DVORSKÉHO
Dětské pěvecké sbory a kapely ZUŠ 
CATE – rocková kapela
BLUE EFECT
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INTERNET PRO ZAČÁTEČNÍKY 
3. - 27. dubna 
Přiblížíme fungování internetu hlavně seniorům, matkám na  MD a  všem, 
kteří do jeho tajů zatím nepronikli. Otevřeme dva kurzy - dopolední v úte-
rý a ve středu od 9.00 do 11.00 hodin, odpolední pak v pondělí a ve středu 
od  17.00 do  19.00 hodin. Přihlášky: osobně v  hudebním oddělení, tel.: 
499 320 157, 721 390 348. Počet míst v kurzu je omezen. Kurzovné 200 Kč.

KALAHARI
Kolem světa aneb Cestování nejen za zvířaty 
MVDr. Lukáš Pavlačík, Ph.D. 
4. dubna (středa) od 18.00 hodin 

Tentokrát vás provedeme divočinou přes Kgalagadi Transfortier Park. Kgala-
gadi neboli „země žízně“ je místem extrémních přírodních výkyvů, neuvěři-
telných krajinných scenérií a jedním z posledních panenských útočišť velkých 
stád kopytníků a jejich predátorů na planetě Zemi. Další díl z cyklu cestopisných 
přednášek ZOO Dvůr Králové. 
Vstup zdarma.

SETKÁNÍ S ODBORNÍKEM - ZOOLEKTOR
Ing. Tomáš Hajnyš
11. dubna (středa) od 14.00 hodin
Víte, co obnáší práce zoolektora? Vše o tom, jak probíhá jeho pracovní den, se 
dozvíte v sálku knihovny. Navštivte další z besed v rámci projektu „setkání s od-
borníkem.“ 
Vstupné dobrovolné.

NÁRODNÍ PARKY USA II.
Ing. Radko Chadima
11. dubna (středa) od 18.00 hodin
Po absolvování první části cesty s Radkem Chadimou se vydáváme dál. Tento-
krát vyrazíme z hlavního města mormonského státu Utah, ze Salt Lake City přes 
solné pláně do nejstaršího národního parku USA, Yellowstonu. Ohromné úze-
mí s řadou tryskajících gejzírů, ale také divočina, kde můžete spatřit medvěda, 
bizona či losa. Dále slunná Kalifornie s tisíciletými sekvojemi - nejvyššími stro-
my planety - a sněžné putování v NP Olympic. A nakonec trajektem do Seattlu. 
Vstupné 30 Kč.

POHÁDKOTERAPIE
16. dubna (pondělí) od 14.00 hodin
Přijďte si poslechnout méně známé světové pohádky. Tektokrát vás zveme 
na čtení z litevských pohádek. Všechna „malá ouška” jsou vítána. 
Vstup zdarma. 

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Jitka Šmelhausová
16. dubna (pondělí) od 17.00 hodin
„Paměť je naším jediným bohatstvím. Teprve přijdeme-li o ni, stanou se z nás 
skuteční žebráci.“ J.E.D. Esquirol
Potrénujte opět mozeček a ukažte mu, že boj se slábnoucí pamětí nevzdáte. 
Další lekce trénování paměti se koná v sálku knihovny. 
Vstup zdarma.

SVĚTOVÝ DEN KNIHY
23. dubna  (pondělí)
Navštivte v tento den některé z oddělení knihovny  a vzdejte hold věrné “ka-
marádce knize.” Každý malý návštěvník dětského oddělení obdrží originální 
„Poťouší pexeso”  z dílny ilustrátorky Markéty Vydrové.  

MEZNÍKY V KRAJINĚ NA PANSTVÍ F. A. ŠPORKA
do 15. 4. (neděle) 
Výstavní sál v budově Špýcharu
Výstava k 350. výročí narození F. A. Šporka, který se nesmazatelným způsobem 
zapsal do dějin našeho regionu. Nechal vybudovat proslulé lázně v Kuksu a ba-
rokní komplex Braunova Betléma. K vidění jsou dobové předměty z hospita-
lu v Kuksu a sbírek muzea, např. trpaslík z Braunovy dílny, knihy ze Šporkovy 
knihovny, kříž z rakve F.A. Šporka , hraběcí křeslo atd.
Na výstavě se podílí také Keramické studio Jarmily Tyrnerové z Kohoutova, kte-
ré v rámci projektu „Mezníky v krajině“ vytvořilo novodobé mezníky v krajině. 
V neděli 15.4. 2012 od 15 hodin je připravena komentovaná prohlídka vý-
stavy s Jindřichem Koldou z hospitalu Kuks a Jarmilou Tyrnerovou. Vstup-
né: dospělí 25 Kč / děti, studenti, důchodci 15 Kč
Otevírací doba: út – pá:  9 – 12 / 13 – 16, so –ne: 13 – 17

PRINCEZNA SVĚTLUŠKA
7. 4. (sobota !) od 16:00 
Přednáškový sál v budově Špýcharu 
Loutková pohádka pro nejmenší v podání divadélka ZVONEČEK (bývalé Vol-
fovo rodinné divadlo). POZOR PŘEDSTAVENÍ SE KONÁ VYJÍMEČNĚ V SOBOTU !
Vstupné: dobrovolné

DALŠÍ VÝTVARNÁ DÍLNA S FRANTIŠKEM KALEN-
SKÝM PRO DOSPĚLÉ
„Cesty kreativní fantazie k výtvarnému sdělení“
11. 4. (středa) od 18 hodin
Přednáškový sál ve Špýcharu
Chcete-li se oprostit od každodenních starostí a stresu, přijďte si vyzkoušet en-
kaustiku (malba voskem), monotyp nebo si popovídat o barvách a jejich půso-
bení na člověka.  S sebou: voskovky, vodové barvy, tempery, štětce ploché č. 12 
a č. 16, štětce kulaté č. 10 a č.12, houbičku na nádobí, obyčejná dlouhá svíčka, 
lžička, 10 ks čtvrtek A3.
Vstupné: 70 Kč

OBRAZY Z KARPAT 
Rumunsko, Ukrajina, Polsko, Slovensko
12. 4. (čtvrtek)  od 17:00
Přednáškový sál v budově Špýcharu 
Cestopisná přednáška s promítáním diapozitivů v podání manželů Mervarto-
vých.
Vstupné: dobrovolné

KURZ SMALTOVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ
19. 4. (čtvrtek) od 17 hodin
Přednáškový sál ve Špýcharu 
Vždy jste toužili vyzkoušet si technikou smaltování přívěšek nebo náušnice? Teď 
máte jedinečnou příležitost si to vyzkoušet. Kurz povede všestranná lektorka 
paní Jindra Machková. S sebou: dobrou náladu a  chuť se něco nového naučit.
Vstupné: 50 Kč

KAŠPÁREK A ČAROVNÝ POKLAD ŽELEZNÉHO RYTÍŘE
22. 4. (neděle ) od 16:00 
přednáškový sál v budově Špýcharu 
Loutková pohádka pro nejmenší v podání divadélka ZVONEČEK. 
Vstupné: dobrovolné

VČELAŘSTVÍ NA KRÁLOVÉDVORSKU
27. 4. – 27. 5. 2012
Výstava věnovaná 120. výročí založení královédvorského včelařského spolku.
Otevírací doba: duben  út – pá:  9 – 12 / 13 – 16, so –ne: 13 – 17

M Ě S T S K É  M U Z E U M

VÝZVA
Městské muzeum ve  Dvoře Králové nad Labem připravuje vý-
stavu „Židé na  Královédvorsku“. Proto se s  prosbou obracíme 
na  všechny milovníky historie, kteří mají materiály ke  králo-
védvorské židovské komunitě, aby je zapůjčili na chystanou vý-
stavu.
Předem děkujeme.

Mgr. Alexandra Jiřičková 
ředitelka muzea
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VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
11. JARNÍ VEJŠLÁPEK  
5. dubna start od DDM v 9.00 – 11. 00 hodin
Tradiční turistická akce pro děti, jejich rodiče i další zájemce. Vydejte se s námi 
na malé putování přírodou příměstských lesů. Na kontrolních bodech na vás 
čekají nejen razítka, ale i malá soutěž, chybět nebude občerstvení. V cíli obdrží 
všichni účastníci hezké diplomy. Akce se koná za každého počasí. 
Startovné 15 Kč.
Bližší informace na tel. nebo e-mail: vladimir.jiricka@ddmdvurkralove.cz. 

NOCUJEME NA HRADĚ  
5. – 6. dubna 2012 
Akce pro všechny milovníky dobrodružství. Na jednu noc se stane naším do-
movem srub ve zřícenině starého hradu. Kromě pěkné vyhlídky do okolí vás 
čekají soutěže, ministezka odvahy, prohlídka s  průvodcem a  návštěva další 
malé zříceniny. Akce je určena pro chlapce i dívky od 4. tříd. S sebou: hygienické 
potřeby, karimatku, spacák, občerstvení; další údaje upřesníme.
Bližší informace na tel. nebo e-mail: vladimir.jiricka@ddmdvurkralove.cz.

VELIKONOČNÍ BOWLING 
6. dubna 2012, 9.45 – 13.00 hodin 
hotel Safari ZOO DK 
Bowlingový turnaj pro školáky od 1. do 9. tříd a mládež, tentokráte „O veliko-
nočního zajíce“. Cena 60 Kč. Přihlášky nejpozději do 3. 4. 2012. Bližší informace 
na tel. nebo e-mail: dana.kudrnovska@ddmdvurkralove.cz.

BAREVNÉ VELIKONOCE 
5.- 6. dubna 2012 (čtvrtek od 9.00 hodin – pátek do 11.00 hodin)
Pro děti od 5 let. Celodenní program s přespáním v Jedničce, zaměřený na Veli-
konoce. Čeká nás zdobení vajíček, pletení pomlázek a košíčků a spousta dalších 
tvůrčích aktivit, pohádek, her, soutěží a zábavy, zúčastníme se také Jarního vej-
šlápku. Cena: 220 Kč (v ceně je zahrnuto: oběd, večeře, snídaně, ubytovací ná-
klady a veškerý materiál). S sebou: hygienické potřeby, spacák, pyžamo, obleče-
ní a obuv do budovy a ven, cca 5 vyfouklých a cca 5 natvrdo uvařených vajíček, 
jednu sadu barev na vajíčka OVO. Přihlásit se můžete nejpozději do 2. 4. 2012. 
Bližší informace na  tel. nebo e-mail:sylvie.cernotova@ddmdvurkralove.cz.

DVORSKÁ JEDNIČKA
14. – 15. dubna 2012 od 9.30 hodin 
Hankův dům
8. ročník přehlídky tanečních kolektivů, dvojic a  jednotlivců. V  sále Hankova 
domu předvedou svá vystoupení taneční kolektivy, kluby a  studia z  mnoha 
koutů České republiky, a to ve čtyřech věkových kategoriích - od nejmenších 
až po dospělé. Těšit se můžete na choreografie ve stylu street dance, modern 
denc, break dance, v neděli pak na vystoupení mažoretek, orientálních taneč-
nic a cheerleaders. Vstupné 30 Kč. Bližší informace na tel. nebo e-mail: sylvie.
cernotova@ddmdvurkralove.cz.

Dům dětí a mládeže Jednička, Spojených národů 1620, Dvůr Králové n. L., 
544 01, tel.: 499320353, info@ddmdvurkralove.cz, www.ddmdvurkralove.cz

DDM JEDNIČKA PŘIPRAVUJE NA DUBEN

DDM JEDNIČKA NABÍZÍ NEJEN PRO ŠKOLY

AKCE MATEŘSKÉHO CENTRA ŽIRAFA

CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ  každé pondělí od 17:30 hod. 

V pondělí je Cvičeníčko, v úterý Zpívánky, ve středu Šikulky, ve čtvrtek 
Klub miminko a v pátek Školka nanečisto.

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

Ve čtvrtek 19. 4. 2012 v 9:30 hodin přijde za dětmi paní Böhmová se svými 
čivavami Kamilkou a Májou na Pejskování - canisterapii. Děti pejsky krmí připra-
venými dobrůtkami, pejskové dětem dávají pac, prolézají společně tunelem, 
překonávají překážky z tyčí a kuželů, děti vodí pejsky na vodítku, hladí je a mazlí 
se s nimi. Děti se přirozenou formou učí, jak se mají chovat k malým zvířátkům.

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

KONTAKT  

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

Cvičení pro těhotné probíhá každé pondělí od 17:30 hodin pod vedením 
zdravotní sestry Ivany Bednářové. Cena je 30 Kč za cvičební hodinu. 

EKOHRANÍ V JEDNIČCE 
2. 4.2012  (start od 9.00 hodin do 11.00 hodin)
Zveme děti z MŠ a I. stupně ZŠ, ale také třeba maminky s dětmi na interaktivní 
akci, kterou Jednička připravila u příležitosti oslav Dne Země. Zjistíte, co si potají 
odpadky špitají, kdy místo pláče Země radostí skáče anebo jak hravě žít zdra-
vě.  Na každého, kdo zkusí projít naši eko stezku, čeká nejen několik zajímavých 
úkolů, ale na jejím konci také ocenění nebo malý dárek. V případě pěkného po-
časí si nezapomeňte přinést buřtíky, ohniště bude připravené k opékání. Cena 
20 Kč.

DOPIS ZEMI 
16.- 20. 4.2012 vždy 9.00 – 16.00 hodin
Výstava výtvarných a  literárních prací ze soutěže, kterou vyhlásila Jednička 
ke Dni Země 2012. Vstupné 5 Kč.

POŠTOVNÍ ZNÁMKA
16.- 20. 4.2012 vždy 9.00 – 16.00 hodin
Výstava návrhů poštovních známek s tématem Život pod vodní hladinou, které 
byly zaslány do soutěže ke Dni Země. 

STŘÍBRNÁ ZEMĚKOULE
19. 4.2012, 9.00 hodin v DDM Jednička 
Vyhlášením výsledků 5. ročníku Stříbrné Zeměkoule vyvrcholí celoroční snaže-
ní kolektivů MŠ, ZŠ a SŠ. Zváni jsou všechny zúčastněné kolektivy i další zájemci. 

LESNÍ POCHOD SE ZOO
20. 4. 2012 start od DDM v 8.00 – 10.00 hodin
Tradiční akce pro školy pořádaná v rámci Dne Země ve spolupráci ZOO Dvůr 
Králové a DDM Jednička. Letošní ročník bude věnován kampani za záchranu 
asijské přírody. I tentokrát čeká na děti pěkná trasa přírodou, na které se dozví 
mnoho zajímavého.

BOHEMIA – IV. KOLO 
24. 3. 2012 v 8.30 hodin
Závěrečný díl náročné znalostní soutěže, ve které spolu soupeří družstva 6 zá-
kladních škol Královédvorska.

KOUZLA A ČÁRY 
25.- 30. 4.2012 vždy 9.00 – 16.00 hodin
Výstava výtvarných prací, ve  kterých se soutěžící snažili zachytit postavičky, 
které se ve svém životě neobejdou bez kouzel a čar. Jak se jim to zdařilo, můžete 
přijít posoudit sami. Vstupné 5 Kč.

MISS ČARODĚJNICE 
27. 4.2012 od 9.00 hodin 
Soutěž zástupců jednotlivých tříd MŠ i ZŠ o „nej“ čarodějnici. O vítězce rozhod-
ne nejen čarodějný vzhled, ale i náležitý úbor, charisma, smysl pro humor a do-
vednosti v čarodějných soutěžích a zkouškách.  

10. května 

KONCERT KE DNI MATEK  
11. – 12. května 

CESTA DO PRAVĚKU ANEB DEN A NOC MEZI DINOSAURY  
12. května 

PO STOPÁCH M. BRAUNA  
16. května 

KULIČKIÁDA  
19. května 

PRIMA HRÁTKY V JEDNIČCE ANEB ZAHRADNÍ  SLAVNOST PRO DĚTI 
25. – 26. května  

VÍKENDOVKA S KROUŽKY

MÁTE TIP NA KULTURNÍ ČI SPORTOVNÍ AKCI? 
POŠLETE NÁM JEJ NA: NOVINY@MUDK.CZ.


