
ROBBIE WILLIAMS: TAKE THE CROWN TOUR 2013
20. 8. od 19:50 hod.
Přímý přenos koncertu Robbieho Williamse z estonského Tallinu. Koncert je 
součástí turné po evropských stadionech: Spolu s nadupaným playlistem, 
jehož součástí jsou některé z Robbieho aktuálních hitů, stejně jako jeho nej-
větší sólové pecky či vybrané tracky z dob jeho spolupráce se skupinou Take 
That, přinese tenhle rozený showman 100 minut nefalšované zábavy pro vel-
ká plátna. Vstupné: 120 Kč.

JAKO MALÍ KLUCI
21. 8. a 22. 8. od 20:00 hod., přístupno od 12 let, mluveno česky
Mrtví policajti nemusí nutně skončit v nebi nebo v pekle. Když jsou dobří, nastu-
pují k URNA – Útvar rozhodně neživých agentů, který dohlíží na to, aby „mrtvá-
ci“ nám živým neotravovali vzduch, ale aby na věky odpočívali v pokoji. 
Režie: R. Schwentke. Hrají: J. Bridges, R. Reynolds, K. Bacon, ad.
Komedie, Francie, 2013. Délka filmu: 95 min. Vstupné: 90 Kč.

OČISTA
22. 8. a 23. 8. od 22:00 hod., české titulky, přístupno od 15 let
Na jednu jedinou noc v roce se Amerika blízké budoucnosti proměňuje v 
nejnebezpečnější místo na Zemi. Když se vás někdo rozhodne zabít, nikdo 
vám nepomůže, protože všechny složky záchranného systému jsou během 
Očisty mimo provoz. Funguje to náramně, i díky tomu, že život v téhle zemi 
v ostatní dny připomíná ráj. Jen se ho nemusíte dožít. Režie: J. DeMonaco. 
Hrají: E. Hawke, L. Headey, M. Burkholder, ad
Horor, thriller, USA, 2013. Délka filmu: 85 min. Vstupné: 110 Kč.

RED 2
24. 8. a 25. 8. od 20:00 hod., české titulky, přístupno od 12 let
Pokračování celosvětově úspěšného filmu o bývalém agentovi CIA. Frank Moses 
dává znovu dohromady svůj svérázný tým elitních tajných agentů, kteří mají za 
cíl vypátrat ztracenou smrtící zbraň příští generace, která může změnit rozložení 
sil ve světě. Režie: D. Parisot. Hrají: B. Willis, J. Malkovich, A. Hopkins, ad.
Akční, krimi, komedie, USA, 2013. Délka filmu: 95 min. Vstupné: 100 Kč.

MACHŘI 2
28. 8. a 29. 8. od 20:00 hod., české titulky, přístupno od 12 let
Komedie o pěti přátelích a bývalých spoluhráčích, kteří se po letech sejdou, 
aby vzdali poctu svému zesnulému basketbalovému trenérovi z dětství. Na-
vazují tam, kde přestali, a zjišťují, proč zestárnout neznamená nutně dospět. 
Režie: D. Dugan. Hrají: A. Sandler, K. James, Ch. Rock, ad.
Komedie, USA, 2013. Délka filmu: 101 min. Vstupné: 120 Kč.

LETADLA / 3D
31. 8. od 17:30 hod., mluveno česky
Prášek je práškovací letadlo s velkým srdcem a ještě větším snem stát se závod-
níkem. Jenže - bojí se výšek. Nevzdá se a požádá o pomoc zkušeného námoř-
ního letce Skippera, aby mu pomohl zařadit se mezi závodníky. Režie: K. Hall. 
Rodinná animovaná komedie, USA, 2013. Délka filmu: 85 min. Vstupné: 155 Kč, 
děti do 15 let 135 Kč.

LÍBÁNKY
31. 8. od 20:00 hod.
Líbánky se odehrávají v čase dvou dnů svatební oslavy. Nevěsta a ženich – 
Tereza a Radim – tvoří půvabný pár, navzdory tomu, že oba již prošli manžel-
skou zkušeností a odnesli si z ní své šrámy. Jsou však přesvědčeni, že tento-
krát to vyjde. Ovšem, kdyby se na svatební hostině náhle neobjevil nezvaný 
host, se kterým romantika u svatebního stolu dostává trhliny. Kdo to je? A 
odkud se vzal? Režie: J. Hřebejk. Hrají: A. Geislerová, S. Majer, J. Šesták, ad.
Intimní drama, ČR a SR, 2013. Délka filmu: 98 min. Vstupné: 130 Kč.
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K I N O  S V Ě T
O MYŠCE A MEDVĚDOVI
6. 8. od 17:30 hod., mluveno česky
V obyčejném medvědím světě jsou medvědi vážní a zamračení. Medvěd Ernest 
je jiný. Je hudebník, rád by byl veselý, jenže je chudý a často hladový. Při hledání 
něčeho k snědku chytí malou myšku Celestinu, která s ním uzavře dohodu, že 
když ji nesní, ukáže mu místo, kde může získat spoustu čokolády, bonbónů a těch 
nejlepších sladkostí. Režie: S. Aubier, V. Patar, B. Renner. 
Anim., rodinná pohádka, Francie, 2012. Délka filmu: 80 min. Vstupné: 80 Kč.

BLING RING: JAKO VIPKY
7. 8. a 8. 8. od 17:30 hod., české titulky, přístupno od 15 let
Teenagerky Rebecca, Nicki, Chloe a Sam jsou kamarádky z lepších ro-
din a milují hollywoodské hvězdy Vesměs mají vše, mají ale i velkou 
touhu se pobavit. A bez zábran. Když k nim do školy nastoupí Marc, je-
hož tatínek pracuje u filmové distribuce, začne teprve ta parádní jízda.  
Režie: S. Coppola, hrají: E. Watson, K. Chang, I. Broussard, ad.
Celebrity krimi, USA, 2013.  Délka filmu: 90 min. Vstupné: 90 Kč.

UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY 
10. 8. od 17:30 hod., mluveno česky
Už když byl Wazowski jenom malé monstrum, snil o tom, že se stane úspěš-
nou příšerkou. Ale hned během prvního semestru na univerzitě pro příšerky 
se začnou Mikeovy plány hroutit, když mu cestu zkříží příšerkovské eso - Sulley, 
který je na strašení přirozený talent. Jejich soutěživost je dovede až k vyhazovu 
z univerzitního strašícího programu. Oba si uvědomí, že budou muset spolupra-
covat, pokud budou chtít své průšvihy napravit. Režie: D. Scanlon.
Rodinná animovaná komedie, USA, 2013. Délka filmu: 109 min. Vstupné: 90 Kč.

OSAMĚLÝ JEZDEC
10. 8. a 11. 8. od 20:00 hod., přístupno od 12 let, mluveno česky
Indiánský bojovník Tonto se dělí o dosud nevyřčené příběhy, které způsobily 
proměnu Johna Reida, muže zákona, v legendu spravedlnosti. Společně s di-
váky se vydává na divokou jízdu plnou velkolepých překvapení a humorných 
neshod, které musejí oba rozpačití hrdinové překonat, aby dokázali společ-
ně bok po boku bojovat s lidskou chamtivostí a korupcí. Režie: G. Verbinski, 
Hrají: J. Depp, A. Hammer, H. B. Carter, ad.
Akční, dobrodružný, USA, 2013. Délka filmu: 151 min. Vstupné: 100 Kč. 

WHITE HOUSE DOWN
14. 8. a 15. 8. od 20:00 hod., české titulky, přístupno od 12 let
Mezi turisty podnikající prohlídku sídla amerického prezidenta je i washing-
tonský policista John s dcerou. Dramatické okolnosti ho přinutí skočit rovný-
ma nohama do akce, aby zachránil nejen své dítě, ale i prezidenta a postavil 
se přesile těžce vyzbrojené skupiny polovojenských útočníků. Režie: R. Em-
merich. Hrají: Ch. Tatum, M. Gyllenhaal, J. Foxx, ad.
Akční, drama, USA, 2013. Délka filmu: 137 min. Vstupné:  100 Kč.

ŠMOULOVÉ 2 / 3D (jen v sobotu)
17. 8. a 18. 8. od 10:00 a od 17:30 hod., mluveno česky
Zlý čaroděj Gargamel vytvoří skupinu zlomyslných tvorů podobných Šmou-
lům, jménem Neplechové, aby získal všemocnou, magickou šmoulí esenci. 
Ale když zjistí, že to, co chce, mu může dát jen opravdový modrý Šmoula, 
unese Šmoulinku a uvězní ji v Paříži. Taťka Šmoula a Šmoulové se vrátí do 
našeho světa, aby zachránili svou milovanou Šmoulinku. Režie: R. Gosnell. 
Rodinná, animovaná komedie, USA, 2013. Délka filmu 105 min. 
Vstupné: 2D: 140 Kč, děti do 15 let 110Kč. 3D: 175 Kč, děti do 15 let 145 Kč. 

POT A KREV
17. 8. a 18. 8. od 20:00 hod., české titulky, přístupno od 15 let
Daniel Lugo je sympatický trenér z posilovny, který ve volných chvílích myslí jen na 
to, jak bezbolestně zbohatnout. Protože věří, že mu to celkem pálí, vymyslí plán, 
do něhož zasvětí dva kumpány: Smršť akcí, kterou první šlápnutí vedle vyvolá, vás 
donutí silně pochybovat o tom, že tenhle film skutečně vznikl podle skutečné udá-
losti. Režie: M. Bay. Hrají: M. Wahlberg, A. Mackie, D. Johnson, ad.
Akční, krimi, komedie, USA, 2013. Délka filmu: 129 min. Vstupné: 110 Kč. 
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Rezervace vstupenek
na www.kino-svet.cz 

nebo tel.: 499 320 403, e-mail: kino.svet@tiscali.cz
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H A N K Ů V  D Ů M
Předprodej vstupenek (kavárna Hankův dům): 
tel.: +420 499 320 110, 
e-mail: mannova.lenka@hankuv-dum.cz. Více na www.hankuv-dum.cz.

M Ě S T S K É  M U Z E U M
út–ne: 09:00–12:00 hod. a 13:00–17:00 hod., 
Více na: www.muzeumdk.cz.

JAK SE ŽILO V PODKRKONOŠSKÝCH CHALUPÁCH
7. 6. – 1. 9. 2013, výstavní síň ve Staré radnici na náměstí T. G. Masaryka  
Na výstavě uvidíte ukázky lidového nábytku,  keramiky nebo dobového ob-
lečení. Nebudou chybět ani ukázky řemesel, které k životu v podkrkonoší 
neodmyslitelně patřily, např. tkaní, výroba šindelů apod. Výstavu doplňují 
fotografie Karla Hníka, který  prostřednictvím snímků vypráví o práci i životě 
posledních z nositelů lidových tradic v kraji. Kombinace dobových předmětů 
a fotografií tak dává jasnou představu o životě v podkrkonošských chalupách.
Pro návštěvníky je připravena interaktivní dílna a pracovní listy.
Vstupné: dospělí: 30 Kč;  děti, studenti, důchodci: 20 Kč; rodina: 90 Kč.

Září GALA PRO GOGOLA
Říjen Bratislavské hudobné divadlo Teatro Wüstenrot 
 MANDARINKOVÁ IZBA / Robert Thomas
Listopad Klicperovo divadlo Hradec Králové 
 KOULE / David Drábek
Prosinec Východočeské divadlo Pardubice
 DVANÁCT ROZHNĚVANÝCH MUŽŮ / Reginald Rose
Leden Divadlo Antonína Dvořáka Příbram
 DÁMA S KAMÉLIEMI / René de Ceccatty podle Alexandra 

Dumase ml. 
Únor Divadlo Palace
 PRACHY / Ray Coney
Březen Divadlo V Rytířské  
 FRANKIE A JOHNY / Terrence McNally
Duben Městské divadlo Mladá Boleslav
 SCAPINOVA ŠIBALSTVÍ / Moliére
Květen Divadlo Ungelt
 VZPOMÍNKY ZŮSTANOU / Bernard Slade
Červen Divadlo Kalich
 SBOHEM ZŮSTÁVÁM! / Isabelle Margaultová

PŘEDPLATNÉ 
Přízemí: 1.–6. a 13. řada: 2.400 Kč; 7.–12. řada: 2.300 Kč; 14.–18. řada: 2.200 Kč.
Balkon: 1.–3. řada: 2.300 Kč; 4. řada: 2.200 Kč. 
O představeních, u kterých není uveden konkrétné termín, budete včas 
informováni. Změna titulů i termínů je vyhrazena, proto podrobnosti o 
jednotlivých představeních sledujte na plakátech a internetových stránkách 
www.hankuv-dum.cz.

DIVADELNÍ SEZONA 2013/2014

ŘEMESLNÉ ODPOLEDNE
čtvrtek 15. 8. 2013 od 13:00 do 18:00 hod., výstavní síň ve Staré radnici
Už jste někdy prali v neckách, klepali kosu nebo pletli košík? Chcete si zavzpomí-
nat nebo jste jen zvědaví? Pro vás všechny připravilo městské muzeum „řemesl-
né odpoledne“ v rámci výstavy „Jak se žilo v podkrkonošských chalupách“. Čekají 
ukázky řemesel a možná něco navíc…
Vstupné: dospělí: 30 Kč; děti, studenti, důchodci: 20 Kč; rodinné vstupné: 90 Kč.

VÝZVA
Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem připravuje expozici zaměřenou 
na textilní výrobu v regionu. Naším záměrem je připomenout továrny, které se 
později staly součástí národníchpodniků TIBA a JUTA. Expozici by měly tvořit 
fotografie, reklamní předměty, vzorníky, látky, hotové výrobky atd. Zatím nám 
některé exponáty chybí, proto se obracíme na všechny příznivce historie, kteří 
mají materiály k textilní výrobě, aby je zapůjčili, popř. věnovali muzeu.
Předem děkujeme

Mgr. Alexandra Jiřičková, ředitelka muzea

RADŮZA S KAPELOU 
středa 18. září 19:00 hod., sál Hankova domu 
Osobitá zpěvačka s temným hlasem a působivou harmonikou představí svůj 
bohatý repertoár. Radůza je nejen zpěvačkou, autorkou hudby i textů, ale také 
multiinstrumentalistkou, která sklízí úspěchy v našich zemích i v zahraničí. 

SVATOVÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ 
sobota 28. září od 10:00 hod., náměstí TGM
Vystoupí: Angeles dance group, Braas orchestra ZUŠ Jaroměř, 
pořad pro děti „Příhody kluka BomBarďáka“ 
kapely: BIG BAND DVORSKÝ, MATĚJ PTASZEK A DOBRÉ RÁNO  BLUES BAND, 
NEŘEŽ, HAMLETI, KONEC KONCŮ.

GALA PRO GOGOLA / HRA V PŘEDPLATNÉM
neděle 29.  září  od 19:00 hod., sál Hankova domu
Gogolovy Bláznovy zápisky oblékají nový netradiční šat v podání Jaroslava 
Svěceného – mistra houslí a Jana Přeučila – mistra slova. 

MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL DOBROMYSL
4. a 5. října 
Příběhy obyčejného štěstí 

DÁLE PŘIPRAVUJEME: 
13. října: Ferda mravenec – pohádka z Divadelního čtyřlístku 
16. října: Jakub Smolík 
21. října: Mandarinková izba – hra v předplatném 
28. listopadu: Václav Neckář

PROGRAM SRPEN - ZÁŘÍ 2013

K I N O  –  F I L M O V Ý  K L U B
ROZKOŠ V OBLACÍCH
6. 8. od 20:00 hod., přístupno od 15 let, české titulky
Děj se odehrává v letadle mířícím do Mexika. Někde nad Mexickým zálivem se 
letadlo porouchá a pilotům, letušákům i pasažérům nezbývá, než si naposledy 
pořádně užít života. Režie: P. Almodóvar. Hrají: J. Cámara, C. Roth, P. Cruz, ad. 
Komedie, Španělsko, 2013. Délka filmu: 90 min. Vstupné: 90 Kč.

DRSŇAČKY
13. 8. od 20:00 hod., přístupno od 15 let, české titulky
Jedna by druhou nejraději zabila. Ale šéf jim to zakázal. Zvláštní agentka FBI Sa-
rah a bostonská policajtka Shannon už nemůžou být odlišnější. Tyto dvě před-
stavitelky zákona musí vyřešit sérii brutálních vražd. Režie: P. Feig. Hrají: S. Bul-
lock, M. McCarthy, D. Bichir, ad. 
Komedie, USA, 2013. Délka filmu: 117 min. Vstupné: 110 Kč.

NEVĚDOMÍ
27. 8. od 20:00 hod., přístupno od 12 let, české titulky
Jacka Zemi baví hledání artefaktů zanikající lidské civilizace. Z každodenní rutiny 
ho vyvedou dvě události – nouzové přistání vesmírné lodi, jejíž jediná členka 
posádky tvrdí, že ji s Jackem pojí společná minulost, a zajetí ilegální armádou 
operující pod zemským povrchem, jejíž vůdce Beech toho o něm ví víc než on 
sám. Režie: J. Kosinski. Hrají: T. Cruise, O. Kurylenko, M. Freeman, ad. 
Akční, sci-fi, USA, 2013. Délka filmu: 124 min. Vstupné: 90 Kč.

 Aktuální výstavu o životě v podkrkonoší si přišli prohlédnout členové rodiny Sochorovy – 
potomci zakladatele místní textilky Zdeňka Sochora.
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 CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ každou středu od 17:00 do 18:00 hod.

Rozpis pravidelných dopoledních programů najdete na webu MC Žirafa. Každý 
den je k dispozici také Volná herna a kromě Školky nanečisto a Hudebního krouž-
ku se není potřeba objednávat. Možné jsou i nepravidelné návštěvy.

PRAVIDELNÝ PROGRAM  od 9:00 do 12:00 hod.

Zveme všechny těhotné na cvičení s Mgr. Janou Bartoňovou. Cena 50 Kč. Hlídá-
ní dětí je možné po domluvě. Objednání pouze v MC nebo přes web.

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.
* Informace o dalších programech pro rodiče dětí předškolního a mladšího školního věku na-
leznete na: www.mc-zirafa.cz v sekci Speciální pedagog v MC.

M C  Ž I R A FA

Zveme všechny příznivce dobrého a zdravého jídla na výborný oběd do našeho 
mateřského centra Žirafa. Tyto obědy jsou z biopotravin, doma s láskou dělané. 
Rezervovat si je můžete vždy do středy do 15:00 hod. na tel.: 739 452 709 (SMS).

Přijeďte se za námi podívat do Kohoutova na tradiční ukázku řemesel. Je pro 
vás připravený bohatý doprovodný program a s vašimi nejmenšími si můžete 
pohrát u nás.  Vstupné: dospělí 100 Kč, děti, studenti a senioři nad 70 let zdarma. 

SLAVNOSTI ŘEMESEL KOHOUTOV sobota 10. 8. od 9:00 do 17:00 hod.

DOBROOBĚDY V MATEŘSKÉM CENTRU každý pátek od 11:00 do 12:00 hod.

KONTAKTY A BLIŽŠÍ INFORMACE: www.mc-zirafa.cz

* Aktivity v rámci projektu Podpora rodiny v MC Žirafa jsou podpořeny z dotačního 
programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV.

Pojďte se s námi podívat, jaké krásné knížky se nacházejí v naší městské knihovně 
Slavoj. Podíváme se po všech odděleních a nahlédneme do tajů čtení s dětmi. 
Sejdeme se u Žirafky v 9:15, nebo přímo na místě v 9:30 hod.  

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY SLAVOJ středa 14. 8. od 9:15 do 12:00 hod. 

Zaměříme se na praktické hry pro soustředění, jak motivovat děti k činnostem, 
komunikace s novými lidmi ve škole, adaptace na nové prostředí, nové úkoly/
škola hrou. Vhodné činnosti již pro děti od 4 let. Vstup zdarma.

BESEDA SE SPECIÁLNÍM PEDAGOGEM  úterý 27. 8. od 18:00 hod.

Připravujeme pro vás velkou módní přehlídku na podporu mateřského centra. 
Modely budou předvádět opravdové modelky a naše ratolesti.

VELKÁ MóDNÍ PŘEHLÍDKA

M Ě S T S K Á  K N I H O V N A
Městská knihovna Slavoj, Tylova 512, Dvůr Králové n. L.; 
www. slavoj. cz, e-mail: knihovna@ slavoj.cz,
tel.: 499 320 157, 721 390 348, 606 531 153.

Knižní bazar

Kreativní úterKy v Knihovně 

Letní internetová Kavárna Knihovny SLavoj

PŘIPRAVUJEME:

JAZYKOVÉ KURZY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ SLAVOJ
Playing English aneb angličtina hrou 
Jedná se o jazykový projekt angličtiny pro děti od 4 do 6 let. Výuka je uzpůso-
bena věku dítěte, probíhá hravou, interaktivní formou s humorem a pohybem. 
Němčina pro začátečníky, němčina pro mírně pokročilé a pro pokročilé
Kurz je určen pro studenty a dospělé zájemce.
Francouzština pro začátečníky a mírně pokročilé 
Kurz je určen pro studenty a dospělé zájemce.
Italština pro začátečníky a mírně pokročilé
Kurz je určen pro studenty a dospělé zájemce.
Výuka jazyků je založena na individuálním přístupu, maximální počet je 10 osob 
na kurz. Lekce probíhají od října do května, jednou týdně, vždy 90 minut, v úterý 
a ve čtvrtek. V případě zájmu nás kontaktujte do 13. září 2013. Bližší informace 
naleznete na stránkách knihovny www.slavoj.cz.  

MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
ČESKÁ SPOŘITELNA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

KRÁLOVÉDVORŠTÍ PODNIKATELÉ 

  9:00 slavnostní průvod od Hankova domu přes nám. TGM na   
 Tyršovo koupaliště
10:00 vystoupení věrné obce plavců Tyršova koupaliště
10:30  slavnostní zahájení 
11:00 sportovní soutěže (registrace od 10:00 hod.)

31. SRPNA 2013

Zábava pro děti: vodní svět, dětské soutěže.
V průběhu odpoledne letecká show.

KULTURNÍ PROGRAM
10.30 dechová hudba Podzvičinka
12:30 taneční vystoupení ADG – „Malé vodní víly“ (děti)
13:00 Big Band Dvorský
14:30 taneční vystoupení ADG – „pom pom dance“
15:00 Phobos
16:50 taneční vystoupení ADG – „Pole dance“ (tanec na tyči) 
17:00 Lucky Losers 
18:00 taneční vystoupení ADG – „Tvář“ a „Žába objemná“ (tatínkové)
18:15 slavnostní vyhlášení vítězů jednotlivých soutěží
19:00  Wostruha
20:30 Undergaters
22:00 Creedence  revival czech

OSLAVU 80. VÝROČÍ 

OTEVŘENÍ TYRŠOVA KOUPALIŠTĚ 

VÁS zVOU NA

Změna programu vyhrazena. 
Aktuální informace o programu včetně registrace na soutěže najdete na:

 w w w. 8 0 l e t ko u p a l i s t e . c z .
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