
BOURNEŮV ODKAZ
11. a 12.08. (sobota, neděle) 20:00 h, přístupno od 15 let 
Od doby, kdy domnělý Bourne pátral po své ztracené totožnosti, uplynula řada 
let. Dnes je univerzitním profesorem a vychutnává si život v klidu, kterého měl v 
minulé profesi jen velmi málo. Minulost ale na sebe nechce nechat zapomenout, 
a tak náhle čelí obvinění z dvojnásobné vraždy a navíc se stává terčem nájemné-
ho vraha. Znovu musí bojovat s nikdy nespatřenými nepřáteli, jejichž motivy mu 
zůstaly utajeny. Režie: T. Gilroy, hrají: J. Renner, E. Norton, R. Weisz, ad.
Akční, dobrodružný, thriller, USA 2012. Vstupné 99 + 1 Kč.

TALISMAN
14.08. (úterý) 20:00 h, přístupno od 12 let
Seržant americké námořní pěchoty Logan Thibault se vrací ze své třetí mise 
v Iráku, s jedinou věcí, kterou zde našel - fotografií ženy, která ho podle jeho 
slov držela při životě. Zjistí, že žena na fotce se jmenuje Beth, najde její adresu 
a jednoho dne se objeví přede dveřmi. I když mu Beth zpočátku nevěří a už má 
sama komplikací v životě dost, rozvine se mezi nimi milostný románek.
Režie: S. Hicks, hrají: Z. Efron, T. Schilling, B. Danner, ad. 
Drama, USA 2012. Délka 101 min. Vstupné 79 + 1 Kč.

DO ŘÍMA S LÁSKOU
15. a 16.08. (středa, čtvrtek) 20:00 h, přístupno od 12 let
Film je složen ze čtyř povídek. V prvním příběhu přijíždí postarší manželský 
pár do Říma, aby poznal nastávajícího své dcery, z něhož není její neurotický 
otec zrovna nadšený. Další příběh filmu je o prostitutce, která má za úkol splnit 
jakékoliv přání klientovi. V následující části si italský dav splete muže s filmovou 
hvězdou a jeho život se otočí o 180°. V poslední povídce navštívíme mladý ame-
rický pár, jehož životem zamíchají dvě nenadálé návštěvy. 
Režie: W. Allen, hrají: W. Allen, P. Cruz, R. Benigni, A. Baldwin, ad.
Komedie, ČR 2012. Délka filmu 102 min. Vstupné 89 + 1 Kč.

DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU /3D/
17. a 18.08. (pátek, sobota) 17:30 h, mluveno česky
Pokračování slavného snímku Doba ledová zavádí diváka přibližně do doby 
před 200 miliony let, kdy existoval jeden veliký kontinent, kterému se říkalo 
Pangea. Tento superkontinet se právě přibližně v té době rozdělil na menší kon-
tinenty, které jsou podobné těm dnešním. Autoři si tohle rozdělení vysvětlují 
tak, že za všechno může chamtivá veverka. Režie: S. Martino a M. Thurmeier.
Animovaná, dobrodružná, rodinná komedie, USA 2012. Délka filmu 94 min. 
Vstupné 129 + 1 Kč.

TAK FAJN /3D/
18. a 19.08. (sobota, neděle) 20:00 h, přístupno od 12 let
Letní dovolená ve třech - v sestavě zamilovaný pár, plus kamarád jako křen, to 
bývá většinou katastrofa a to potvrzuje i tato letní komedie. Ukazuje, co všechno 
se na romantickém zájezdu k moři může přihodit.
Režie: P. Janík ml., hrají: M. Labuda, M. Labuda ml., Z. Norisová, ad.
Romantická komedie, muzikál, SR a ČR 2012. Délka filmu 90 minut. Mluveno 
česky. Vstupné 89 + 1 Kč.

TEMNÉ STÍNY
21.08. (úterý) 20:00 h, přístupno od 12 let
V roce 1752 vypluli Joshua a Naomi Collinsovi se svým synem Barnabasem lodí 
z anglického Liverpoolu, aby začali nový život v Americe. Ale ani oceán jim ne-
pomůže v tom, aby unikli záhadnému prokletí, které jejich rodinu pronásleduje. 
Za 20 let leží Barnabasovi svět u nohou - je bohatý pán, má moc a je to notorický 
playboy. Dokud však nezlomí srdce Angelique, která je čarodějnice každým cou-
lem. Režie: T. Burton, hrají: J. Depp, E. Green, M. Pfeiffer, ad.
Komedie, USA 2012.  Délka filmu 113 min. Vstupné 79 + 1 Kč.

KONFIDENT
22. a 23.08. (středa, čtvrtek) 20:00 h, přístupno od 12 let
Adam pracuje po absolvování základní vojenské služby jako dispečer na sportov-
ním letišti poblíž někdejší západní hranice Československa, kde prožívá i vojen-
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K I N O  S V Ě T
TEMNÝ RYTÍŘ POVSTAL 
01. a 02. 08. (středa, čtvrtek) 20:00 h, přístupno od 12 let
Gotham se zmítá v temnotách nejistoty poté, co byl jeho maskovaný ochránce 
uznán vinným ze zločinů, které byly pro dobro lidu uloženy na jeho bedra. Nedů-
věru v Batmana a to co představuje, nahradila u většiny nenávist a pohrdání. Lov 
na netopýřího muže je v plném proudu.
Režie: Ch. Nolan, hrají: Ch. Bale, M. Freeman, A. Hathaway, ad.
Akční, krimi, drama, USA a VB 2012. Délka filmu 165 minut. Vstupné 99+1 Kč.

POLSKI FILM 
03.08. (pátek) 20:00 h, přístupno od 15 let
Čtveřice populárních herců se rozhodla natočit své vzpomínky na bezstarostná 
léta studií na brněnské JAMU. Dnes už legendární kabaret Komediograf, který s 
úspěchem hrají hlavní protagonisté téměř dvacet let, vznikal právě v uvolněné 
atmosféře první poloviny 90. let minulého století. 
Režie: M. Najbrt, hrají: T. Matonoha, P. Liška, J. Polášek, ad.
Reality film, ČR a Polsko 2012. Délka filmu 113 minut. Vstupné 79 + 1 Kč.

PIRÁTI /3D/
04.08. (sobota) 17:30 h, mluveno česky
Film ukazuje události, které se přihodí bandě bodrých smolařských pirátů, když 
křižují sedm moří, v dobrodružství hodném barona Prášila. Tato komedie začíná, 
když Pirát kapitán se svou posádkou vytáhne do bitvy proti svému soupeři Čer-
nému Bellamymu, aby získal kýženou cenu „Pirát roku“. Režie: P. Lord, J. Newitt.
Animovaná, dobrodružná komedie, USA a VB 2012. Délka filmu 88 minut. 
Vstupné 129 + 1 Kč.

PIRAŇA /3D/
04. a 05.08. (sobota, neděle ) 20:00 h, přístupno od 15 let
Uplynul rok od poslední jarní párty v Lake Victoria a krvelačné rybky se zuby os-
trými jako nože opět pocítily hlad. Houfně se vydaly na cestu proti proudu a ten-
tokrát se jejich cílem útoku stal nově otevřený aquapark Big Wet. Je parné léto a 
párty u vody i ve vodě je v plném proudu, slunce pálí do obnažených těl krásných 
dívek a vysportovaných svalovců... 
Režie: J. Gulager, hrají: D. Hasselhoff, D. Panabaker, M. Bush, ad.
Komedie, horor, thriller, USA 2012. Délka filmu 83 min. Vstupné 129+ 1 Kč.

PŘÍBĚH Z PERIFERIE
07. 08. (úterý) 20:00 h, přístupno od 12 let
Příběh vypráví o Radce a Honzovi, kteří vyrůstají na předměstí a prožívají svůj 
první zamilovaný vztah. Do cesty jim vstoupí Radčiny „růžové brýle“ a vysněné 
ideály. Mění starou partu ze sídliště za motorkářskou bandu, kde také nachází no-
vou lásku. Věci se ale nevyvíjí tak, jak si Radka představovala, a proto po čase zase 
mění prostředí a dostává se do blízkosti rockové kapely a hlavně jejího zpěváka. 
Bude už konečně šťastná? Režie: K. Hřib, hrají: S. Černá, M. Čech, J. Sýkora, ad. 
Hudební drama, ČR 2011. Délka filmu 93 min. Vstupné 99 + 1 Kč. 

POSLEDNÍ VÝKŘIK
08. a 09.08. (středa, čtvrtek) 20:00 h, přístupno od 12 let. 
V malém městečku Petrovice řádí sériový vrah a zabíjí studenty tamní střední 
školy. Policie pátrá po pachateli, ale nemůže najít žádnou stopu. Vše nasvědčuje 
tomu, že maskovaný zabiják má spadeno na Karin Tomečkovou, jejíž rodiče byli 
před 8 měsíci brutálně zavražděni. Policie se snaží vraha dopadnout, ale aby už 
nebylo pozdě. Režie: T. Kučera, hrají: I. Bartošová, I. Máchová, M. Šmajda, ad.
Krimi, horor, ČR 2012. Délka 90 min. Vstupné 99 + 1 Kč.

HUGO A JEHO VELKÝ OBJEV /3D/
11.08. (sobota) 17:30 h, mluveno česky
Hugo je neobyčejný kluk, který po otcově smrti žije na pařížském vlakovém ná-
draží u strýce alkoholika, jenž tu pracuje jako seřizovač nádražních hodin. Po tá-
tovi Hugo zdědil vynalézavost a robota s klíčovou dírkou ve tvaru srdce, který 
možná ožije, pokud se do ní vloží ten správný klíč.
Režie: M. Scorsese, hrají: A. Butterfield, B. Kingsley, S. B. Cohen, ad
Dobrodružný, drama, rodinný, USA 2011. Délka 126 min. Vstupné 119 + 1 Kč.

www.dvurkralove.cz

Kontakty: tel.: 499 320 403, mannova.lenka@hankuv-dum.cz; www.hankuv-dum.cz. 
Prodej vstupenek 30 minut před promítáním.

Pokračování na straně 2
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H A N K Ů V  D Ů MK I N O  S V Ě T

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

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

SVATOVÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ
28. září 10:00 h

FILMOVÝ FESTIVAL DOBROMYSL
5. - 6. září

PETRA JANŮ 2012  
1. listopadu19:30 h, výjimečné narozeninové turné

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

M Ě S T S K É  M U Z E U M

PŘIPRAVUJEME:

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

SMRTELNÁ VRAŽDA
29. října, David Foley/ DIVADLO PALACE

NEBEZPEČNÉ VZTAHY
13. listopadu
CHRISTOPHER HAMPTON / MěSTSKé DIVADLO MLADá BOLESLAV

ZDRAVÝ NEMOCNÝ
18. prosince, Moliére/MěSTSKé DIVADLO KLADNO

DIVADELNÍ SEZÓNA 2012 (program do konce roku 2012)

HOŘICKÝ KOMORNÍ ORCHESTR (září) 
Sólisté Edita Adlerová – zpěv a Libor Suchý – klarinet, orchestr řídí PhDr. 
Vladimír Kulík.

VEČER  ITALSKÉ BAROKNÍ HUDBY (říjen)
SEICENTO E SETTECENTO 
Jan Kvapil – zobcové flétny, Jan Čižmár - loutny 

FAMILY HÖNIG QUARTET (listopad)
BAROCCO SEMPRE GIOVANE (prosinec)
ADVENTNÍ KONCERT

BELFIATO QUINTET (únor)
KONCERT MLADÝCH UMĚLCŮ
Oto Reiprich – flétna, Jan Souček – hoboj, Kateřina Javůrková – lesní roh, 
Ondřej Šindelář – fagot, Jiří Javůrek – klarinet

KLAVÍRNÍ RECITÁL (duben)
Slávka Pěchočová – klavír, Petr Verner – housle, viola

JARNÍ KONCERT PĚVECKÉHO SBORU ZÁBOJ(květen)

DVOŘÁKŮV FESTIVAL (červen)

KONCERTNÍ SEZÓNA 2012/2013

ZUŠ  R .  A .  DVO R S K É H O
Základní umělecká škola přeje všem pěkné prázdniny. 
Na září připravuje akci: Výstavu výtvarných oborů ZUŠ ZUŠ krá-
lovských věnných měst, a to od 14. 9. 2012 do 30.9.2012 na téma: 
„OSOBNOSTI“.
Vernisáž proběhne dne 13.9.2012 v 17:00 hodin.

Na podporu stavby památníku na místě bývalého židovského hřbitova pro-
běhne dne 25. 08. 2012 na městském koupališti ve Dvoře Králové nad La-
bem 1. ročník benefičního festivalu DÉKÁ fest. 
Přijďte si poslechnout zajímavou hudbu a podpořit správnou věc. 
Program festivalu najdete na plakátku zveřejněném na str. 4 této přílohy 
KdeCo.

skou invazi v srpnu 1968. Aniž si to tehdy sám uvědomí, právě tam začíná jeho 
dramatický příběh a aby zachránil svou lásku Evu proti represím StB, podepíše 
„smlouvu s ďáblem“. Režie: J. Nvota, hrají: J. Mádl, M. Majerníková, J. Budař, ad.
Drama, thriller, historický, SR, PL a ČR 2012. Délka filmu 108 min. Vstup 79 + 1 Kč.

REBELKA /3D/
25.a 26.08. (sobota, neděle) 17:30 h, přístupno od 12 let, mluveno česky
Odvážná a zkušená lučištnice Merida, dcera krále Ferguse a královny Elinor, je 
odhodlaná jít si v životě svou vlastní cestou a stane tváří v tvář tradici, osudu a té 
nejkrutější bestii. Její činy nechtěně rozpoutají v království chaos a běsnění. Je na 
čase zlomit příšernou kletbu. Režie: M. Andrews a B. Chapman.
Animovaný, rodinný, USA 2012. Délka filmu 100 min. Vstupné 164 + 1 Kč, děti 
do 15 let 139 + 1 Kč.

SVATÁ ČTVEŘICE
24. - 26.08. (pátek -  neděle) 20:00 h, přístupno od 15 let
Kolegové elektrikáři Ondra a Vítek dostanou nabídku na exotickou „brigádu“ na 
karibském ostrově, kde hurikán poničil elektrické vedení. Ondra s Vítkem jsou ka-
marádi a navíc sousedi z dvojdomku, ve kterém oni a jejich rodiny žijí v naprosté 
harmonii. Jejich manželky, Dita a Marie, se mají rády, Ondrovi dospívající synové 
chodí s Vítkovými dospívajícími dcerami, prostě všeobjímající idyla, kterou naru-
šuje jediná věc - postelová nuda. A právě v zahraničí, na služební cestě v dopro-
vodu manželek, zjistí, že jejich sexuální život už nebude nikdy nudný.
Romantický, komedie, ČR 2012. Vstupné 99 + 1 Kč.

TITANIC /3D/
28.08. (úterý ) 20:00 h 
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 pro-
najato 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 Atlantickém oceánu 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.
Drama, romantický, USA 1997. Délka filmu 194 min. Vstupné 129+ 1 Kč.

MÉĎA
29. - 30. 08. (středa, čtvrtek) 20:00 h, přístupno od 12 let
John byl jako malý velmi opuštěný, i proto pronesl to pošetilé přání, aby jeho 
plyšový vánoční dárek začal mluvit. Stal se zázrak a mluvící medvěd se stal medi-
ální hvězdou a miláčkem davů. Jak roky ubíhaly, chlupatému Tedovi zůstal jediný 
fanoušek – John. Ti dva si náramně notují v pohledu na život, na holky, na práci a 
John i díky tomu velkoryse přehlíží, že okolí se na jeho soužití s méďou dívá čím 
dál rozpačitěji. Režie: S. MacFarlane, hrají: S. MacFarlane, M. Wahlberg, M. Kunis,..
Komedie, fantasy, USA 2012. Délka filmu 106 min. Vstupné 89 + 1 Kč.

Předprodej vstupenek (kavárna Hankův dům): 
tel.: 420 499 320 110, e-mail: mannova.lenka@hankuv-dum.cz
Otevírací doba (červen - srpen): po-pá 9:00 - 12:00 a 14:00 - 16:00
www.hankuv-dum.cz

Pokračování ze strany 1
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D D M  J E D N I Č K A  v  l é t ě
Dům dětí a  mládeže Jednička, Spojených národů 1620, Dvůr Králové n. L., 
544 01, tel.: 499 320 353, info@ddmdvurkralove.cz, www.ddmdvurkralove.cz

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

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

M Ě S T S K Á  K N I H O V N A

LETNÍ KNIŽNÍ BAZAR
Upozorňujeme všechny hledače „knižních pokladů“, že  po celý srpen se za pří-
znivého počasí koná na dvoře knihovny prodej knih vyřazených z fondu MěK 
Slavoj.  

PRODEJNÍ VÝSTAVA NAKLADATELSTVÍ THOVT
Do konce srpna probíhá v dětském oddělení knihovny Slavoj prodejní vý-
stava knih nakladatelství THOVT za akční ceny. Přijďte vašemu dítěti vybrat 
zajímavou knihu.

KREATIVNÍ úTERKY V KNIHOVNĚ (9.00 - 11.00 h)
Po celou dobu letních prázdnin budou na dětském oddělení knihovny Slavoj 
probíhat úterní literární hrátky a tvůrčí dílny na motivy a nápady z knih z 
fondu MěK Slavoj. Přijďte k nám příjemně strávit úterní dopoledne. Těšíme 
se na vás. Vstup zdarma.

ILUSTRÁTORSKÁ SOUTĚŽ (uzávěrka 31. 10. 2012)
MěK Slavoj vyzývá všechny své čtenáře, kteří si chtějí vyzkoušet práci ilu-
strátora v praxi, k zapojení do ilustrátorské výtvarné soutěže. Namalujte za-
jímavé a originální  ilustrace k básni Josefa Kainara „Žáby hrají na piano“ a 
přineste nám je do dětského oddělení knihovny. Báseň a podmínky soutěže 
naleznete v dětském oddělení knihovny a na www.slavoj.cz.

POHÁDKOTERAPIE (15.08. od 14:00 h)
Pohádky nás baví, ať jsme staří nebo mladí. Udělejte si chvilku a přijďte si 
poslechnout několik korejských pohádek. Všechny malé i velké posluchače 
zveme opět do sálku knihovny. Vstup zdarma. 

MATEŘSKÉ CENTRUM ŽIRAFA

O letních prázdninách máme pro všechny otevřeno každé úterý a čtvrtek od 
9 do 12 hodin. Všechny maminky, tatínky a děti srdečně zveme do Žirafky a na 
společné akce. 
Těšíme se na všechny v dětském koutku na Slavnostech řemesel v Kohou-
tově v sobotu 11. 08. od 9 do 17 hodin. K dispozici budou výtvarné, kreslicí, 
modelářské potřeby, trampolína, mašinka, skluzavka, houpací parníček, kostky 
a nejrůznější hračky pro děti. Těšíme se na Vás!

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

KALENDÁŘ AKCÍ 
na Královédvorsku je přehledně zpracován na webu města 

www.dvurkralove.cz (pravé menu - box kalendář) 
nebo ve žluté rubrice Turistika, volný čas.

SALVÁTORSKÁ POUŤ 
12. srpna, CHRUDIM 
Kolotoče, atrakce pro malé i velké, stánkový prodej. Pouťová zábava probíhá ve 
dnech pátek až neděle – 10. - 12. 08. 2012; www.chrudim.eu.

KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ 
12. - 15. srpna , VYSOKÉ MÝTO
V letošním roce uvidíte: „Fimfárum – Do třetice všeho dobrého“, „V peřině“, „Ne-
vinnost“, „Lidice“; www.vysoke-myto.cz.

TÝDEN HUDBY 
27. - 31. srpna , VYSOKÉ MÝTO
Multižánrový hudební festival na náměstí Přemysla Otakara II. Pořádá město Vy-
soké Mýto; www.vysoke-myto.cz.

SLAVNOSTI KRÁLOVNY ELIŠKY
31. srpna - 1. září,  HRADEC KRÁLOVÉ
Město již tradičně oslaví příjezd královny Elišky Rejčky. Historické centrum 
oživí středověký jarmark, průvody, rytířská klání, středověké hry a zábavy, rej 
komediantů, kejklířů a jiných kumštýřů. Oslavy budou zakončeny slavnostním 
ohňostrojem; www.adalbertinum.cz, www.ic-hk.cz.

BRUTAL ASSAULT 2012 
8. - 11. srpna, JAROMĚŘ
Již 17. ročník open air festivalu v autoparku (Ravelin 13), v tradiční lokalitě vojen-
ské pevnosti Josefov v Jaroměři ; http://brutalassault.cz/cs.

MĚLNICKÝ KOŠT 
11. srpna, MĚLNÍK
Svatováclavská ulice se zaplní stánky mělnických vinařů, kteří nabízejí k 
ochutnávce své nejlepší produkty. Tak bude vypadat 6. ročník svatovavřinecké 
slavnosti mělnického vína a gastronomie; www.melnickykost.cz.

FESTIVAL POLIČKA 555 
17. - 19. srpna, POLIČKA
Oblíbený letní multižánrový festival – klasická hudba, jazz, rock, divadlo…; 
www.tyluvdum.cz.

PROMENÁDNÍ KONCERTY KRAKONOŠKY
10. a 24. srpna, TRUTNOV
Vystoupení městské dechové hudby před společenským centrem UFFO v Trut-
nově. Vždy v 15:30 h; www.uffo.cz .

SVATOVAVŘINECKÁ POUŤ A POSVÍCENÍ
11. - 13. srpna, NOVÝ BYDŽOV
Tradiční novobydžovská akce. Součástí této akce je Velká prodejní výstava na ZŠ 
Karla IV., výstava obrazů v Jiráskově divadle, koncert v MEKCE....; 
www.novybydzov.cz.

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

PŘIPRAVUJEME:

JAZYKOVÉ KURZY V KNIHOVNĚ
Zlepšete si své jazykové znalosti v některém z kurzů pořádaných MěK Slavoj. 
Pro předškolní děti nabízíme kurz angličtiny Playing English, pro dospívající stu-
denty a dospělé pak kurzy němčiny, italštiny a francouzštiny. Bližší informace 
obdržíte  přímo v knihovně, na stránkách  www.slavoj.cz nebo na tel. čísle 499 
320 157, 721 390 348.   

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. Předpokládá se 
otevření dopoledního a odpoledního kurzu a sice v měsíci říjnu a březnu v 
hudebním a internetovém oddělení knihovny.    

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

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