
život i korunovační klenoty, o které usiluje alchymista Kelly. Režie: M. Žabka.
Animovaná, rodinná pohádka, ČR 2012. Délka filmu 100 min. Vstupné 100 Kč.

PÁD BÍLÉHO DOMU
20. a 21. 4. (sobota, neděle) 19:00 hod., přístupno od 12 let
Bílý dům je pod útokem teroristů a prezident Spojených států se stává jejich 
hlavním rukojmím. Jediný, kdo by dokázal prezidenta zachránit je bývalý vládní 
agent jménem Mike Banning. Ve známé budově se tak rozpoutá nefalšované 
akční peklo. Režie: A. Fuqua, hrají: G. Butler, M. Freeman, R. Mitchell, ad. 
Akční, thriller, USA 2013. Vstupné 100 Kč. 

GAMBIT
24. a 25. 4. (středa, čtvrtek) 19:00 hod., přístupno od 12 let
Harry Deane dělá správce umělecké sbírky, svou práci miluje, a přesto trpí. Jeho 
zaměstnavatelem je totiž jeden z nejbohatších Angličanů, stejně excentrický 
jako šílený a zcela nesnesitelný. Harry rozehraje partii směřující k tomu, aby si 
jeho šéf koupil falešný, dávno ztracený obraz Moneta. 
Režie: M. Hoffman, hrají: C. Firth, C. Diaz, A. Rickman, ad.
Komedie, krimi, USA 2012. Délka filmu 86 min. Vstupné 90 Kč.

ZAMBEZIA/3 D (jen v sobotu)
27. a 28. 4. (sobota, neděle) 16:30 hod., mluveno česky
Mladý sokol Kai se vydá na dobrodružnou výpravu do bájného ptačího města 
Zambezia, aby se stal členem prestižní letky chránící město před útoky nepřátel. 
Jeho otec se ho snaží zadržet, ale je lapen podlým ještěrem, který kuje pikle na 
přepadení Zambezie. Kai a jeho spřízněná duše Zoe budou muset použít všech-
ny své síly, aby před ním toto jedinečné místo zachránil. Režie: W. Thornley. 
Animovaný, rodinný, Jižní Afrika 2012. Délka filmu 83 min. 
Vstupné pro formát 2D 100 Kč, pro formát 3D 130 Kč.

JAKO ZA STAREJCH ČASŮ
27. a 28. 4. (sobota, neděle) 19:00 hod.
Ve filmu se sešly herecké legendy v rolích stárnoucích gangsterů. V komediál-
ním, až donkichotském dobrodružství ožívají stará gangsterská pravidla loaja-
lity a kodex cti. Úžasnou noční jízdu si užijí naplno, i když - nebo možná právě 
proto, že vědí, co přinese ráno. 
Režie: F. Stevens, hrají: Al Pacino, Ch. Walken, A. Arkin, ad.
Krimi, komedie, USA 2012. Délka filmu 95 min. Vstupné 100 Kč.
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K I n O  S V Ě T
SPRInG BREAKERS
3. a 4. 4. (středa, čtvrtek) 17:30 hod., přístupno od 15 let
Čtyři sexy středoškolačky se rozhodnou vyloupit fast food, aby měly peníze na 
krátkou jarní dovolenou. Dívky jsou zatčené a stanou před soudem. K překvapení 
všem, zaplatí za ně kauci nechvalně proslulý místní gangster Alien, který je vezme 
pod svá křídla a začíná ta nejdivočejší jarní jízda, co pamatují. 
Režie: H. Korine, hrají: S. Gomez, V. Hudgens, J. Franco, ad.
Komedie, krimi, USA 2012. Délka filmu 94 min. Vstupné 100 Kč.

JACK A OBŘI/3 D
6. a 7. 4. (sobota, neděle) 16:30 hod., mluveno česky
Když mladý farmář náhodou otevře bránu dělící náš svět od hrůzostrašných obrů, 
vzplane nanovo starodávná válka. Obři po dlouhých staletích vtrhnou na Zemi a 
snaží se získat zpět území, o která v minulosti přišli. Mladý Jack se jim v tom snaží 
zabránit. Režie: B. Singer, hrají: N. Hoult, E. Tomlinson, S. Tucci, ad. 
Dobrodružný, fantasy, USA 2013. Délka filmu 114 min. Vstupné 120 Kč.

BEZ DOTEKU 
6. a 7. 4. (sobota, neděle) 19:00 hod., přístupno od 15 let
Příběh dospívající dívky Jolany, která je předmětem sexuální touhy svého nevlast-
ního otce. Problémy v rodině nedokáže řešit, ztrácí schopnost komunikace i se 
svými kamarády a stále více se propadá do uzavřeného světa svých představ. Má 
strach, ale submisivní erotické hry zároveň neodmítá. 
Režie: M. Chlupáček, hrají: T. Vítů, M. Roden, P. Lustigová, ad.
Drama, ČR 2013. Délka filmu 72 min. Vstupné 100 Kč. 

ELBA A SICÍLIE OČIMA CTIBORA KOŠŤÁLA
8. 4. (pondělí) 19:00 hod.
Ostrovy v Tyrhénském a Středozemním moři Ctibor Košťál v rámci jachtingu na-
vštívil postupně v rozmezí let 2011–2012. Z cest připravil jednak řadu inspirativních 
snímků, ale i krátká videa. 
Cestopisná beseda. Vstupné 100 Kč.

ARGO
10. a 11. 4. (středa, čtvrtek) 19:00 hod., přístupno od 12 let
Film popisuje tajnou operaci na záchranu šesti Američanů, která se odehrála na 
pozadí krize s rukojmími v Íránu. Snímek získal při vyhlašování 85. prestižních filmo-
vých cen Oscar 2013 hlavní cenu za Nejlepší film roku 2012 a dále dvě oscarové soš-
ky za scénář a střih. Režie: B. Affleck, hrají: B. Cranston, B. Affleck, J. Goodman,  ad.
Thriller, USA 2012. Délka filmu 120 min. Vstupné 70 Kč.

nA DŘEŇ
13. a 14. 4. (sobota, neděle) 19:00 hod., přístupno od 15 let
Alimu byl do péče svěřen jeho pětiletý syn. Sotva se znají, ocitají se bez do-
mova, bez peněz a bez přátel. Ali se uchýlí ke své sestře Anně do jihofrancouz-
ského města Antibes. V klubu se Ali seznámí s rezervovanou Stephanie. Ani 
Stephanie, ani Ali zatím netuší, že každému z nich se vlastní svět již brzy zhrou-
tí a jediné, co je může zachránit, je vzájemná blízkost. 
Režie: J. Audiard, hrají: M. Schoenaerts, A. Verdure, C. Mariero, ad.
Drama, Belgie, Francie 2012. Délka filmu 120 min. Vstupné 100 Kč.

JURSKÝ PARK/3 D
17. a 18. 4. (středa, čtvrtek) 17:30 hod., mluveno česky
Po fantastickém nálezu miliony let starých DNA. se pokusí skupina ambiciózních 
vědců vytvořit přírodní park s žijícími prehistorickými zvířaty na vzdáleném lidu-
prázdném ostrově. Celý projekt podporuje milionář John Hammond, který těsně 
před otevřením Jurského parku pro veřejnost pozve na jeho návštěvu svá dvě 
vnoučata a odborníky. Jejich návštěva se změní v noční můru. 
Režie: S. Spielberg, hrají: S. Neill, L. Dern, Richard Attenborough, ad.
Dobrodružný, sci-fi, thriller, USA 1993. Délka filmu 127 min. Vstupné 150 Kč, 
děti do 15 let 130 Kč. 

ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE
20. 4. (sobota) 16:30 hod. 
Jenom Čtyřlístek může získat císaři zázračný kámen mudrců a zachránit tak císaři 
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Rezervace na www.kino-svet.cz nebo tel.: 499 320 403, e-mail: kino.svet@tiscali.cz. 

K I n O  –  F I L M O V Ý  K L U B
OTÁZKY PAnA LÁSKY
2. 4. (úterý) 19:00 hod.
Dokument nahlíží do každodennosti mladého muže, postiženého schizofrenií. Tři-
cetiletý Jiří Láska, jenž žije v podhorské vsi Batňovice poblíž Trutnova, se apatickým 
pacientům psychiatrických léčeben zásadně vymyká. Pomocí moderních techno-
logií komunikuje s okolím, pečuje o své nejbližší a pozoruhodně uvažuje o smyslu 
života i o své klopotné existenci. Režie: D. Smržová.
Dokumentární, ČR 2013. Délka filmu 75 min. Vstupné 80 Kč.

5 PRAVIDEL
9. 4. (úterý) 19:00 hod., přístupno od 12 let
Celovečerní dokumentární film o riskantní experimentální hře. Buďte poslušní a 
budete šťastní. Ale musíte se přizpůsobit Systému. Jeho zákonům, pravidlům a 
zvyklostem. Ať se vám líbí nebo ne. Padesát lidí se dobrovolně přihlásilo do hry, 
aniž by tušili, jak se dokáží s totalitním systémem vypořádat. Režie: V. Menšl. 
Dokument, ČR 2013. Délka filmu 80 min. Vstupné 90 Kč.

MAMA
16. 4. (úterý) 19:00 hod., přístupno od 12 let
Pět let Lucas vytrvale hledal malé neteře Lilly a Victorii, které zmizely po matčině 
násilné smrti. Obě dívky se podaří najít v opuštěné chatě uprostřed hlubokých 
lesů. Dívky jsou zubožené, velmi zaostalé, ale naživu, což si nikdo neumí vysvětlit. 
Postupně si ale Lucas se svou přítekyní Anabel začínají klást otázku, zda si s dívka-
mi nepřivedli domů i někoho dalšího... Někoho, kdo Lilly a Victorii pomáhal celou 



DUBEn 2013
w w w . d v u r k r a l o v e . c zKRÁLOVÉDVORSKÉ

KdeCo

strana 2

H A n K Ů V  D Ů M

VÁLKA S MLOKY
9. 4. od 08:30 a 10:30 hod., sál Hankova domu
Autorský tým DIVADLA TRAMTARIE Olomouc si pro svoji nejnovější inscenaci 
zvolil látku z klasické světové literatury – slavný sci-fi román K. Čapka Válka s mlo-
ky. Divadelní představení pro VIII., IX. ročníky ZŠ a střední školy. Vstupné: 50 Kč.

PAVEL ŠPORCL A GIPSY WAY
9. 4. od 19:00 hod., sál Hankova domu
Setkání houslového virtuosa s cikánskou cimbálovou kapelou Gipsy Way. Me-
lodie slovenských, maďarských, rumunských, ale především cikánských lido-
vých písní se prolínají s originálními úpravami slavných melodií klasické hudby.                             
Vstupné: 360, 340, 320 Kč.

AKADEMIE ZÁKLADnÍ ŠKOLY SCHULZOVY SADY
11. 4. od 08:15, 10:30 a 16:30 hod., sál Hankova domu
Vstupenky možno zakoupit v kanceláři (budova A ZŠ Schulzovy sady) od 07:00 
do 14:30 hod. Vstupné: dospělí 80 Kč, děti 20 Kč.

IX. ročník taneční soutěže „DVORSKÁ JEDnIČKA“ 
13. a 14. 4. od 09:30 hod., sál Hankova domu, vstupné 30 Kč
Přehlídku tanečních kolektivů pořádá DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem.

„ZVÍŘE nEnÍ VĚC“
19. 4.–25. 5. od 09:00 do 17:00 hod., Galerie Zdeňka Buriana zoo Dvůr Králové
Výstava vybraných dětských prací IX. ročníku výtvarné soutěže. 
Slavnostní zahájení výstavy s předáním cen se koná ve čtvrtek 18. dubna v 16:00 
hod. v Galerii Zdeňka Buriana v zoo.

BROUHÁDKA/DIVADELNÍ ČTyřLÍSTEK 
21. 4. od 10:00 hod., sál Hankova domu
Co všechno se může stát ve světě broučků, když se na paloučku potkají brouk 
Svalík, brouk Škodík, Beruška a ještě k tomu najdou ubrečenou mravenčí kuklu. 
Neverbální klauniáda pro děti od tří let. Uvádí divadlo MIMOs Praha. Pohádka z 
cyklu „Pojďte s dětmi do divadla“. Vstupné: 100 Kč.

MUSICA KUKUSIEnSIS/407. KONCERT KPH
23. 4. od 19:00 hod., kostel sv. Jana Křtitele
Skladby z hudebního archivu kukských milosrdných bratří. Vstupné: 130 Kč.

JAK PŘICHÁZÍME nA SVĚT 
24. 4. 08:30 a 10:30 hod., sál Hankova domu
Další pořad z hudební dílny Pavla Nováka ml., ve kterém nenásilně a velmi cit-
livě poodhalí roušku tajemství vzniku lidského života. Pořad pro děti MŠ a I. 
ročníky ZŠ. Vstupné: 50 Kč.

MIROSLAV DOnUTIL – „Cestou necestou“ 
24. 4 od 19:00 hod., sál Hankova domu
Nové historky o kamarádech, cestování a rybaření, proložené písničkami v po-
dání vynikajícího vypravěče, herce Národního divadla, Miroslava Donutila.                          
Vstupné: 260, 240, 220 Kč.

SVOBODnÝ VĚZEŇ 
25. 4. od 08:30 a 10:30 hod., sál Hankova domu
Osobní zpověď Pavla Nováka ml. Závislost rovná se slabá vůle? Kdepak! NEMOC! 
Snadný pád na dno. Ale jak obtížná je cesta zpět? Pořad pro VIII., IX. ročníky ZŠ a 
střední školy. Vstupné: 50 Kč.

PARCHAnT MARILYn / HRA V PřEDPLATNéM
28. 4. od 19:30 hod., sál Hankova domu
Inscenace o zrození jednoho mýtu. Mýtu Marilyn Monroe. I padesát let po smrti 
nás ikona MM stále fascinuje. Účinkují herci Švandova divadla v režii Natálie De-
ákové. Vstupné: 290, 280 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.

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.

12. 4.–26. 5., výstavní síň ve Staré radnici na náměstí TGM
Autorská výstavní kolekce podmořských fotografií obsahuje 70 velkoplošných 
fotografií pořízených zejména v Egyptě, Vietnamu a Indonésii. Tato zbrusu nová 
výstavní kolekce navazuje na úspěšnou sérii výstav TVÁřE MOřE. Na velkých 
snímcích tu uvidíte živočichy, kteří jsou ve skutečnosti velcí jen několik málo 
centimetrů a pokocháte se i širokoúhlými záběry na kouzelný podmořský svět. 
Součástí výstavy je i několik panelů se zajímavými „drby“ a biologickými infor-
macemi vybraných druhů mořských živočichů.
Autorkou projektu je Martina Balzarová a tato unikátní fotografická kolekce 
vznikla za podpory Přírodovědecké fakulty JU v Českých Budějovicích.
Vstupné: dospělí 25 Kč; děti, studenti, důchodci 15 Kč.

PODMOŘSKÁ SETKÁnÍ

dobu přežít. Režie: A. Muschietti, hrají: N. Coster-Waldau,  J. Chastain, D. Kash, ad.
Horor, Španělsko, Kanada 2013. Délka filmu 100 min. Vstupné 110 Kč.

HOSTITEL
23. 4. (úterý) 19:00 hod., přístupno od 12 let
Po úspěšné invazi teď Zemi kontrolují neviditelní mimozemšťané. Takzvané Duše 
přebírají kontrolu nad myslí člověka, používají jeho tělo a zdánlivě beze změny 
žijí jejich životy. Hlavní hrdinkou filmu je Melanie, mladá dívka, která patří mezi 
zbývající „divoké“ lidi. Režie: A. Niccol, hrají: S. Ronan, D. Kruger, F. Fisher, ad.
Sci-fi, thriller, USA 2013. Délka filmu 125 min. Vstupné 90 Kč.

MŮJ PES KILLER
30. 4. (úterý) 19:00 hod., přístupno od 12 let
Osmnáctiletý Marek žije v bezútěšném prostředí blízko slovensko-moravských 
hranic se svým otcem vinařem a hooligans. Jeho nejlepším přítelem je jeho pes, 
který je perfektně vycvičen proti všem vetřelcům. Markovým životem otřese šo-
kující tajemství, které zjistí o své dávno zmizelé matce. Dramatický příběh ze sou-
časnosti, který se vyznačuje syrovostí a velkou mírou autenticity. 
Režie: M. Fornay, hrají: A. Mihál, I. Bendová, M. Kuruc, ad. 
Drama, Slovensko 2012. Délka filmu 87 min.  Vstupné 80 Kč.

Mateřské centrum Žirafa  pro vás připravilo již tradiční 
 

JARNÍ BAZÁREK nejen dětského oblečení, 
 

10.– 19. dubna 2013. 
 
 
PŘÍJEM 

 

Středa 10. 4. 9:00–12:00 
Čtvrtek 11. 4. 9:00–12:00 a 14:00–17:00 
Pátek 12. 4. 9:00–12:00 a 14:00–17:00 
 
PRODEJ 
Pondělí 15. 4. 9:00–12:00 a 14:00–17:00 
Úterý 16. 4. 9:00–12:00 a 14:00–17:00 
Středa 17. 4. 9:00–12:00 a 14:00–17:00 
 
VÝDEJ 
Čtvrtek 18. 4. 14:00–17:00 
Pátek 19. 4. 9:00–12:00 a 14:00–17:00 
 
Co všechno můžete přinést? 
 

Přijímáme jarní a letní oblečení (kojenecké, dětské, těhotenské i kojící), hračky, 
sportovní potřeby, potřeby pro dět i ,  kočárky. 
 

Vzhledem k omezeným prostorám si vyhrazujeme právo kdykoli zastavit příjem zboží. 
 
Kolik si za prodej účtujeme? 
 

Provize MC Žirafa činí 10 % z ceny prodaného zboží (zaokrouhleno na pětikoruny nahoru) 
a bude odečtena při vyplácení peněz. 
 

Manipulační poplatek za každou přinesenou věc do 300 Kč činí 2 Kč (popř. 10 Kč u 
zboží od hodnoty 300 Kč) a je splatný ihned při příjmu zboží. Manipulační poplatek se 
v případě neprodání zboží nevrací. 
 

V letošním roce nově nabízíme možnost prominutí manipulačního poplatku těm, kteří si 
sami označí zboží a sepíší jej na formulář, který je k vyzvednutí v MC.  
 

Všechny peníze získané z provizí a manipulačních poplatků budou použity na financování 
chodu MC Žirafa.  
 
Kontakty a bližší informace: e-mail: info@mc-zirafa.cz, www.mc-zirafa.cz, 
 tel.: 773 292 033, MC Žirafa, náměstí T. G. Masaryka 2 (vpravo vedle Infocentra) 

KRÁLOVÉDVORSKÝ MAJÁLES
30. 4. od 16:00 hod  a 1. 5. od  9:30 hod., náměstí T. G. Masaryka

Pískomil se vrací – zábavné odpoledne pro děti i jejich rodiče;
KROKY MICHALA DAVIDA- jediný autorizovaný revival v ČR; 
VAŤÁK; lampionový průvod, ohňostroj; 
čarodějnická zábava s kapelou ČVAJMAJS;
vystoupení žáků hudebního a tanečního oboru ZUŠ R. A. Dvorského; 
EVA A VAŠEK; Big Band hraběte Šporka ZUŠ Jaroměř; 
BAnJO BAnD IVAnA MLÁDKA
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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

nEŠITÝ  PATCHWORK  
3. 4. a 10. 4. od 17:15 do 19:00 hod.
Další z řady rukodělných kurzů, určený pro mládež a dospělé zájemce, vás 
seznámí s technikou nešitého patchworku, známého také jako nepravý nebo 
vtlačovaný patchwork. Seznámíte se také s artyčokovou technikou nešitého 
patchworku, kde si vyrobíte drobné dekorace pomocí špendlíků a stužek. 
Cena: 70 Kč/lekci. Přihlásit se můžete nejpozději do 27. 3. 2013. 
Bližší informace na tel. nebo e-mail: sylvie.cernotova@ddmdvurkralove.cz.

DVORSKÁ JEDnIČKA 
13. a 14. 4. vždy od 09:00 hod., sál Hankova domu
Srdečně zveme všechny milovníky tance na 9. ročník soutěžní přehlídky ta-
nečních 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, disco denc, break dance…., v 
neděli pak na vystoupení mažoretek, orientálních tanečnic a cheerleaders. 
Vstupné 30 Kč.
Bližší informace na tel. nebo e-mail: sylvie.cernotova@ddmdvurkralove.cz. 

nOC S nEJOBLÍBEnĚJŠÍ KnÍŽKOU  
19.–20. 4., od pátku 16:00 hod. do soboty 09:00 hod. 
Na všechny malé i velké čtenáře čeká „přespávačka“ v Jedničce, tentokrát literár-
ně laděná. Uspořádáme pohádkovou soutěž, prožijeme večer po vzoru někte-
rých hrdinů z vašich oblíbených příběhů a zahrajeme si divadlo. Cena: 130 Kč (v 
ceně je zahrnuto: jídlo, ubytovací náklady a veškerý materiál). S sebou: svou nej-
oblíbenější knížku, hygienické potřeby, spací pytel, pyžamo, oblečení a obuv do 
budovy a ven, dobrou náladu. Přihlásit se můžete nejpozději do 15. 4. 2013. 
Bližší informace na tel. nebo e-mail: info@ddmdvurkralove.cz.

POŠTOVnÍ ZnÁMKA A DOPIS ZEMI 
22.–24. 4., od 09:00 do 15:00 hod.
Výstava soutěžních výtvarných prací dětí z MŠ, ZŠ a SŠ Královédvorska, které se 
zúčastnily 6. ročníku soutěže O nejhezčí poštovní známku a 2. ročníku literárně 
výtvarné soutěže Dopis Zemi. Vstupné: děti 5 Kč, dospělí 10 Kč. 
Bližší informace na tel. nebo e-mail: dana.kudrnovska@ddmdvurkralove.cz.

KURZ ZDOBEnÍ PORCELÁnU 
24. 4. od 17:15 do 19:00 hod. 
Další z řady rukodělných kurzů je i tentokrát nabízen mládeži a dospělým zá-
jemcům, avšak zúčastnit se mohou i děti od 10 let (popřípadě mladší v dopro-
vodu maminek). Naučíte se pracovat s různými technikami zdobení porcelánu, 
zejména s malbou a kresbou, ale také se zapékací fólií či lepidlem na ubrousky. 
S sebou si nezapomeňte přinést předměty vhodné k dekoraci (nejlépe bílý 
porcelánový hrneček, mističku, talířek, apod.). Cena: 40 Kč/osobu. 
Přihlásit se můžete nejpozději do 16. 4. 2013. 
Bližší informace na tel. nebo e-mail: sylvie.cernotova@ddmdvurkralove.cz. 

HURÁ, ČARUJI ! 
26. 4. od 15:00 do 17:30 hod. 
Čarodějné odpoledne plné kouzelné zábavy a soutěží pro malé i velké zájem-
ce. Na zahradě Jedničky vás čeká například let zručnosti na koštěti, poznávání 
čarodějných lektvarů, čarodějný kosmetický salón, ale i „famfrpál“ nebo „miss 
čarodějnice“. Takže kostým na sebe, šťastný let a těšíme se na vás v Jedničce. 
Akce se uskuteční pouze za příznivého počasí. Vstupné dobrovolné!
Bližší informace na tel. nebo e-mail: sylvie.cernotova@ddmdvurkralove.cz.

nOCUJEME nA HRADĚ  
26.–28. 4. od pátku 14:30 do neděle 15:56 hod. 
Po loňském úspěchu pobytové akce na hradě Kumburku se sem vracíme, ten-
tokrát na dvě noci. Pro účastníky chystáme hry, soutěže, malou stezku odvahy, 
výpravu do okolí, také trochu přiložíme ruku k dílu, aby byl hrad ještě hezčí. 
Na své si přijdou i „lovci“ razítek, turistických známek a vizitek. Zveme všechny 
zájemce od 5. třídy! Cena: 310 Kč /osobu. Přihlášky na akci nejpozději do 
19.dubna 2013
 Bližší informace na tel. nebo e-mail: vladimir.jiricka@ddmdvurkralove.cz.

MOJE MALÁ ČARODĚJnICE 
29. 4. od 16:00 do 17:30 hod.
Zveme do naší dílny všechny zájemce bez věkového omezení, kteří si chtě-
jí vlastnoručně vyrobit svou vlastní originální malou čarodějnici. S sebou: 
přezůvky, pár starých silonových punčoch tělové barvy (neděravé) a balíček 
vaty (vatelínu). Cena: 40 Kč/osobu. Přihlášky nejpozději do 23. 4. 2013. 
Bližší informace na tel. nebo e-mail: sylvie.cernotova@ddmdvurkralove.cz.

 BESEDA SE SPECIÁLnÍM PEDAGOGEM 1 2. a 4. 4. 2013 od 14:00 do 17:00 

Každý den je k dispozici také Volná herna a kromě Školky nanečisto a 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

Přijďte se informovat o nových programech MC pro rodiče dětí předškolního a 
mladšího školního věku. Vstup zdarma.

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

ŽIRAFČInA PORADnA     středa 3. 4. 2013 od 10:00 hod.

Maminky i děti se mohou těšit na oblíbené „Pejskování“. Děti se budou přiroze-
ným způsobem seznamovat se zvířecím tvorem - pejskem Májou. 

PROŽITKOVÁ CAnISTERAPIE  čtvrtek 11. 4. 2013 od 9:30 hod

V bazárku můžete prodat i nakoupit pestrý sortiment věcí pro děti na jaro a 
léto. Více na letáčku v příloze KdeCo NKR 3/2013.

BAZÁREK DĚTSKÉHO OBLEČEnÍ  středa 10. 4. 2013 až pátek 19. 4. 2013

Pod dohledem paní Lenky Horáčkové ze soukromé zubní ordinace „Prouzo-
vých“ si budou moci i děti osvojit správné návyky důležité v péči o své zuby. 
Zubní kartáčky s sebou! Vstup 50 Kč, hlídání dětí zajištěno. Rezervace nutná.

InSTRUKTÁŽ HYGIEnY DUTInY úSTnÍ  čtvrtek 25. 4. 2013 10:00 hod.

Zveme vás na psychologicko-duchovní přednášku na téma : „Láska, vztahy 
a co s tím?“. Přednášku povede esoterik Míra Volný. Vstupné dobrovolné, hlí-
dání dětí zajištěno.

LÁSKA, VZTAHY A CO S TÍM? středa 3. 4. 2013 od 16:00 hod.

  TÉMATICKÁ BESEDA čtvrtek 25. 4. 2013 10:00 hod. hod. 
Zveme vás na besedu s Niveou, kde si budeme povídat na téma HyGIENCKé NÁ-
VyKy A UČENÍ NA NOČNÍK. Vstup zdarma, občerstvení a hlídání dětí zajištěno. 

PŘIVÍTEJTE S nÁMI ZPĚV PTÁKŮ!
Rádi bychom vám již počtvrté nabídli možnost zaposlouchat se do zvuků 
probouzející se přírody v okolí Dvora Králové při „Vítání ptačího zpěvu“. 
Zájemci se mohou sejít v neděli 5. května v 06:30 hod. na okraji Hrubých 
luk pod Žižkovem. Vycházku nenáročným terénem zvládnou i děti, délka 
trasy přibližně 3 km. Je dobré si vzít vhodnou obuv, tráva může být ráno 
mokrá. 
Přivítáme ptačí zpěv, povíme si zajímavosti o migraci, hnízdění a o ochraně 
opeřenců, součástí vycházky bude také ukázka odchytu a kroužkování 
ptáků. Na setkání se těší a další informace ochotně sdělí organizátoři: Kamil 
Čihák (ČSO), mobil 734 307 542, a dr. Dobroruková, vedoucí klubu Natura při 
místním gymnáziu. Další informace na adrese: www.birdlife.cz.

Kamil Čihák

ZUŠ  R .  A .  DVO R S K É H O
3. 4. Na oslavě Dne učitelů vystoupí žáci tanečního a hudeb-
ního oboru. Pod vedením p. uč. J. Machkové, J. Bekové a p. 
uč. J. Prouzy.
11. 4. od 18:00 hod. vernisáž výstavy grafiky Jiřího Slívy se slavnostním 
zahájením v sále školy s jazzovou tematikou p. uč.: M. Iglo, L. Jiranová, M. 
Koudelka, L. Flečková, J. Prouza a jejich žáci
12.–26. 4. výstava grafik Jiřího Slívy v galerii ZUŠ (po–pá 10:00–17:00 hod. 
16. 4. od18:00 hod. okresní koncert žáků ZUŠ v síni B. Martinů v Trutnově 
18. 4. od 18:00 hod. vystoupení „O Panence Marii“ v sále školy se představí 
literárně-dramatický, hudební a taneční obor;
20. 4. jarní koncert v dubeneckém kostele – vystoupí pěvecký sbor Carpe 
Diem p. uč. J. Machkové,  Crazy band p. uč. Vl. Matuškové a hudební skupina 
Elbereth p. uč. J. Prouzy 
25. 4. od 18:00 hod. v sále školy se uskuteční školní koncert
30. 4. od 17:00 hod. vernisáž výstavy výtvarného oboru „ Z přírody“
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M Ě S T S K Á  K n I H O V n A

KOLEM SVĚTA AnEB CESTOVÁnÍ nEJEn ZA ZVÍŘATY: 
SRÍ LAnKA – Roman Rozínek
3. 4. od 18:00 hod., přednáškový sálek knihovny, vstup zdarma 
Přijměte pozvání na netradiční poznávací cestu Srí Lankou v pronajatém auto-
buse. Sigiriya Rock, Dambulla, Kandy, Hortonské pláně – konec světa. Národní 
park yala a Bunadala – ráj zvířat. Tangalle – stopy po Tsunami jsou stále vidět. 
Někoho prohnala strava, mě slon…  

nOC S AnDERSEnEM 
5. 4. dětské oddělení knihovny Slavoj
V pořadí 21. akce k podpoře dětského čtení bude probíhat současně na mnoha 
místech Čech, Moravy, Slovenska, Slovinska i Polska. Jako každoročně se i naše 
knihovna připojuje k tomuto projektu. Tentokrát v duchu milých ilustrací malíř-
ky Heleny Zmatlíkové.  V knihovně přenocují děti ze základní školy v Hajnici. Na 
malé nocležníky čeká spousta zajímavých aktivit. Knižní happening, vyvolávání 
hodného ducha knihovny Slavoj, výprava do knihy Děti z Bullerbynu a originál-
ní pohádková večeře. 

TRÉnOVÁnÍ PAMĚTI – Jitka Šmelhausová
8. 4. od 17:00 hod., přednáškový sálek knihovny, vstup zdarma
Nemůžete si často zapamatovat jednoduché věci? Zapomínáte jména předsta-
vovaných osob? Při hodinách mozkového tréninku se naučíte, jak využít kapa-
citu paměti ve větším rozsahu než doposud. Osvojíte si také paměťové techni-
ky, které Vám pomohou zapamatovat si čísla, data, slovíčka, obličeje, či jména. 
Otestujete si svou paměť a dozvíte se tipy, jak svou paměť zlepšit. 

VELIKOnOČnÍ SETKÁnÍ – Josef Langfelner
10. 4. od 18:00 hod., přednáškový sálek knihovny, vstupné dobrovolné
Zveme Vás v tomto jarním čase na besedu o velikonočních tradicích a zvycích. 
Přijďte si poslechnout, proč se zdobí kraslice a děvčata se polévají vodou. Co 
znamená paškál a proč se peče beránek. 

POHÁDKOTERAPIE – SLOVEnSKÉ POHÁDKY 
19. 4. od 14:00 hod., přednáškový sálek knihovny, vstup zdarma
Znáte pohádku o krvavém pavoukovi, smrtící laboratoři nebo o noci v úplňku? 
Pokud ne, tak právě pro vás je tu dubnová strašidelná pohádkoterapie. Všichni, 
kdo se rádi bojí, jsou vítáni v sálku knihovny. 

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


