
SOUTĚŽNÍ PROJEKCE XVII. ROČNÍKU JUNIORFILMU 
18.3. (pátek) 16.00 hod., 19.3. (sobota) 9.00 hod. 

Během dvou soutěžních dnů představí své snímky v pěti věkových kategoriích 
mladí amatérští fi lmaři z České republiky a Slovenska. Soutěž je poprvé ote-

vřena pro širokou veřejnost. Vstupné 30,- Kč.

ZELENÝ SRŠEŇ 
19.3. (sobota) 19.00 hod., 20.3. (neděle) 19.00 hod. 

Syn jednoho z nejslavnějších a nejrespektovanějších mediálních magnátů se 
ujme po  smrti svého otce rozsáhlého mediálního impéria. Naváže přátelství 
s  Katóem, vynalézavým zaměstnancem svého otce, a  oba se rozhodnou, že 
udělají něco smysluplného - začnou bojovat se zločinem. Vymyslí dokonalou 
lest a využívajíc nejdokonalejší retro zbraně na světě, Černé krásky - nezniči-
telného auta s působivou silou motoru i silou palebnou, stávají se obávanými 
bojovníky proti zločinu.
Režie: M. Gondry, hrají: S. Rogen, C. Diaz, J. Chou, ad. Akční thriller, USA 2010. 
Mládeži přístupno od 12 let. Délka fi lmu 119 minut, vstupné 69,- + 1,- Kč.

PROFESIONÁLNÍ MANŽELKA 
23.3. (středa) 19.00 hod., 24.3. (čtvrtek) 19.00 hod. 

Píše se rok 1977, městečko Sainte – Gudule na severu Francie. Když se po stávce 
v továrně na deštníky dostává po svém manželovi Robertovi do vedení továrny 
manželka Suzanne, k všeobecnému překvapení se ukazuje, že jde o ženu činu 
a zdravého rozumu. Situace se však zkomplikuje, když se Robert po odpočinku 
chce vrátit zpět. Režie: F. Ozon, hrají: C. Deneuve, G. Depardieu, F. Luchini, ad.
Komedie, Francie 2010. Mládeži přístupno.

Délka fi lmu 103 minut, vstupné 69,- + 1,- Kč.

LETOPISY NARNIE: PLAVBA JITŘNÍHO POUTNÍKA 
26.3. (sobota) 14.00 hod., 27.3. (neděle) 17.00 hod. 

Lucinka a Edmund tráví prázdniny u svých příbuzných i se svým bratrancem Eu-
stacem, který je poměrně tvrdohlavý a celkem odvážný malý chlapec. Děti jsou 
nečekaně zavolány do Narnie, když obraz lodi na zdi Lucinčina pokoje obživne 
a ony spadnou do oceánu. Jsou však zachráněny lodí Jitřní poutník a jakmile 
jsou bezpečně na palubě, přivítá je jejich dávný přítel Kaspian, nyní král, který se 
zavázal slibem Aslanovi, že najde sedm ztracených pánů z Narnie, kteří se kdysi 
dávno ztratili během nebezpečné výpravy.
Režie: M. Apted, hrají: B. Barnes, S. Keynes, G. Henley, ad.
Dobrodružný, rodinný, USA 2010. Mládeži přístupno – mluveno česky.

Délka fi lmu 114 minut, vstupné 64,- + 1,- Kč.

Filmový festival EXPEDIČNÍ KAMERA 
26.3. (sobota) 16.30 hod. 

EXPEDIČNÍ KAMERA je celovečerní promítání fi lmů o dobrodružství, divoké pří-
rodě, o extrémních zážitcích i sportech. Filmy pro festival čerpáme především 
od našeho partnera MHFF (www.horolezeckyfestival.cz). Jsou to tedy vítězné 
a výběrové fi lmy tohoto mezinárodního festivalu se šestadvacetiletou tradicí. 
V EXPEDIČNÍ KAMEŘE se ovšem nejedná pouze o horolezecké fi lmy, ale také 
expediční. Jsou o cestě, kamarádství a překonávání všech možných přírodních 
překážek všemi způsoby. Někdy s notnou dávkou adrenalinu, jindy s pílí a neu-
tuchající houževnatostí. Tento rok festival zavítá i do Kina Svět ve Dvoře Králové. 
Součástí bude výstava fotek z expedice do jihozápadní Asie a slosování anket-
ních lístků o hodnotné ceny. Vstupné 70,- Kč.

MUŽ VE STÍNU 
30.3. (středa) 19.00 hod., 31.3. (čtvrtek) 19.00 hod.

Napínavý příběh spisovatele, který je najat na sepsání pamětí bývalého britské-
ho premiéra. Děj začíná nabírat nebezpečné obrátky krátce poté, co na opuště-
nou zimní pláž známého amerického letoviska vyplaví moře mrtvolu jeho před-
chůdce na tomto literárním projektu. Netrvá dlouho a spisovatel si uvědomí, že 
přijetím atraktivní práce učinil strašlivou chybu.
Režie: R. Polanski, hrají: E. McGregor, P. Brosnan, K. Cattrall, ad.
Thriller, VB, Francie, Německo 2010. Mládeži přístupno od 12 let.

Délka fi lmu 128 minut, vstupné 69,- + 1,- Kč.
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DÍVKA, KTERÁ KOPLA DO VOSÍHO HNÍZDA 
2.3. (středa) 19.00 hod., 3.3. (čtvrtek) 19.00 hod.

Lisbeth plánuje pomstu - chce se pomstít lidem, kteří se ji pokusili zabít, a také 
vládním institucím, které ji téměř zničily život. Zásadní komplikací je ale kulka, 
která jí uvízla v hlavě. Leží pod přísným dozorem na jednotce intenzivní péče 
s nepatrnou šancí na uzdravení. Pokud se ale uzdraví, bude souzena za tři vraž-
dy a jeden pokus o vraždu. Režie: D. Alfredson, hrají: M. Nyqvist, N. Rapace, L. 
Endre, ad. Krimi, thriller, Švédsko 2009. Mládeži přístupno od 15 let.

Délka fi lmu 147 minut, vstupné 64,- + 1,- Kč.

CIZINEC
5.3. (sobota) 19.00 hod., 6.3. (neděle) 19.00 hod. 

Na výletě po Evropě se americký turista zcela náhodou seznámí s Elise, pozoru-
hodnou ženou, která mu ale zkřížila cestu zcela plánovitě. Lehkovážným fl irtem 
s cizinkou se zaplete do sítě intrik, romantiky a nebezpečí. Režie: F. H. von Don-

nersmarck, hrají: A. Jolie, J. Depp, P. Bettany, ad. Drama, USA 2010. 
Mládeži přístupno. Délka fi lmu 105 minut, vstupné 69,- + 1,- Kč.

THE SOCIAL NETWORK
8.3. (úterý) 19.00 hod. 

Film umožní divákovi nahlédnout do okamžiků, kdy vznikal Facebook, nejrevo-
lučnější sociální fenomén nového století, prostřednictvím odlišných pohledů 
hyperinteligentních mladých mužů, kteří svorně tvrdí, že právě oni byli u toho, 
když Facebook vznikl. Režie: D. Fincher, hrají: J. Eisenberg, A. Garfi eld, J. Tim-
berlake, R. Mara, ad. Drama, USA 2010. Mládeži přístupno.

Délka fi lmu 120 minut, vstupné 69,- + 1,- Kč.

NA VLÁSKU
9.3. (středa) 17.00 hod. 

Nejhledanější a nejfešnější bandita království Flynn se ukryje v tajemné věži, 
přitom však skončí jako rukojmí Lociky, krásné a  nezkrotné dospívající dívky 
s dlouhými dvacetimetrovými zlatými vlasy. Locika je zavřena ve věži už celé 
dlouhé roky a tak se domluví s banditou, že z věže hradu oba uprchnou na dob-
rodružnou pouť. Režie: N. Greno, B. Howard. Animovaný, rodinný, USA 2010. 
Mládeži přístupno – mluveno česky.

Délka fi lmu 92 minut, vstupné 69,- + 1,- Kč.

POČÁTEK
9.3. (středa) 19.00 hod., 10.3. (čtvrtek) 19.00 hod.

Zkušený zloděj Coob je absolutní špičkou v krádeži cenných tajemství z hloubi 
podvědomí. Díky své schopnosti je nejen vyhledávaným hráčem v zákeřném 
světě korporální špionáže, ale také se z něho stal uprchlík, který přišel o vše, co 
miloval. Teď má však šanci s týmem specialistů zvrátit běh věcí a vykoupit se – 
jeho posledním úkolem je myšlenku ne ukrást, ale vnuknout ji nebezpečnému 
nepříteli, který předvídá snad každý jeho krok.
Režie: Ch. Nolan, hrají: L. Di Caprio, K. Watanabe, E. Page, ad. Sci-fi , USA 2010. 
Mládeži přístupno od 12 let. Délka fi lmu 148 minut, vstupné 69,- + 1,-Kč.

TACHO
12.3. (sobota) 19.00 hod., 13.3. (neděle) 19.00 hod. 

Bez rallye si Alex nedovede svůj život představit. Po havárii, při níž se těžce zraní 
jeho spolujezdec, shání Alexův manažer zoufale náhradníka, protože termín 
nejdůležitějšího závodu sezóny se neúprosně blíží. Už patnáct let závodí, ale 
nejvyšší stupínek mu vždycky o vlásek unikl. Po osudovém setkání s dívkou se 
překvapivě rozhodne, že závod s ním pojede jako spolujezdec právě ona - zcela 
nezkušená, ale k vítězství odhodlaná Lucie.
Režie: M. Landa, hrají: D. Landa, O. Lounová, G. Nicolas, ad.
Černá komedie, ČR 2010. Mládeži přístupno od 12 let.

Délka fi lmu 108 minut, vstupné 74,- + 1,-Kč.

JUNIORFILM – MEMORIÁL JIŘÍHO BENEŠE
XVII. ročník celostátní soutěže amatérských fi lmů.

14.3. (pondělí) PROJEKCE VYBRANÝCH SOUTĚŽNÍCH FILMŮ
15.3. (úterý) PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY
Začátek projekce po oba dva dny 8.15 hod. a v 10.15 hod. Vstupné 20,- Kč.

www.dvurkralove.cz
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DĚCKA JSOU V POHODĚ 
1. úterý 19.00 hod. 

Vtipný, energický a skvěle vykreslený příběh o dvou dětech, jejich dvou mat-
kách lesbičkách a  otci, který daroval sperma na  umělé oplodnění. Chlapec 
a dívka se jednoho dne rozhodnou vyhledat svého biologického otce a začlenit 
ho do svého běžného života, který pro ně jejich matky vybudovaly.
Režie: L. Cholodenko, hrají: J. Moore, M. Wasikowska, A. Bening, ad.
Komedie, USA 2010. Mládeži přístupno od 12 let. 

Délka fi lmu 106 minut, vstupné 64,- + 1,- Kč.

NICKYHO RODINA 
22. úterý 19.00 hod. 

Nové drama s hranými rekonstrukcemi vypráví o dosud neznámých osudech 
a  nezveřejněných faktech „Wintonových dětí“. Po  dokumentárním fi lmu Síla 
lidskosti, téměř zapomenutém příběhu záchrany 669 českých a  slovenských 
dětí těsně před začátkem II. světové války, natočil Matěj Mináč další celovečerní 
dokumentární fi lm o Nicholasi Wintonovi a jeho pozitivním poselství, které se 
šíří světem. Film přináší dosud nezveřejněná fakta a svědectví, například o krás-
né špiónce Kerstin, která přestože pracovala pro gestapo, pomohla Wintonovi 
zachránit 25 dětí, či osudový příběh matky, která se do poslední chvíle nemohla 
odhodlat opustit své malé dítě a poslat jej do neznámého bezpečí.
Režie: M. Mináč, hrají: M. Slaný, K. Issová, J. Schlesinger, ad.
Dokumentární drama, ČR a Slovensko 2011. Mládeži přístupno.

Délka fi lmu 96 minut, vstupné 64,- + 1,- Kč.

GULLIVEROVY CESTY 
29. úterý 17.30 hod. 

Lemuel Gulliver je obyčejný spisovatel, který se díky své práci vydá na plavbu. 
Ta se stává nezapomenutelnou, když se v Bermudském trojúhelníku přežene 
velká bouře a on vypadne z lodi. Probouzí se na ostrově Liliput, kde je nejdří-
ve zatčen generálem Edwardem, ale brzy se z něho stane všemi obdivovaný 
a uznávaný obr. Spřátelí se s Liliputy, ale ti se ocitnou díky němu a jeho kouskům 
ve velkém nebezpečí. Nezbývá mu nakonec nic jiného, než nalézt způsob, jak 
napravit všechny škody a vrátit se domů.
Režie: R. Letterman, hrají: J. Black, E. Blunt, J. Segel, ad.
Komedie, rodinný, dobrodružný, USA 2010. Mládeži přístupno – mluveno 

česky. Délka fi lmu 84 minut, vstupné 64,- + 1,- Kč.

PLES ZÁKLADNÍ ŠKOLY 5.KVĚTNA 
4. pátek 20.00 hod. 

Hraje hudební skupina JH Ohnišov.

SLUHA DVOU PÁNŮ  Hra v předplatném

Carlo Goldoni 

6. neděle 19.30 hod.

Pojďte a navštivte s námi Benátky, místo nesmrtelné komedie Carla Goldoni-
ho. Staňte se svědky toho, jaké to je, sloužit dvěma pánům zároveň.
Hrají: Jan Potměšil, Markéta Coufalová, Jana Kreuzmannová…
Uvádí Divadelní společnost Fr. Kreuzmanna Praha. 

ZÁPIS DO KURZU TANEČNÍCH 
14. pondělí 13.00 hodin 

Kavárna Hankova domu 

FERDA MRAVENEC 
17. čtvrtek 8.30 a 10.00 hod. 

Kdo by neznal FERDU MRAVENCE a jeho kamarády z broučího světa? Inscena-
ce DIVADLA AHA Praha jejich příběhy opentlila svěží muzikou a písničkami, le-
grací a také poznáním, že přátelství je nade vše.
Pořad pro děti MŠ a I. ročníky ZŠ.

BŘEZEN 2011

SOBOTA  5. 3.2011  14.00 - 15.30 HOD.
NEDĚLE  6. 3.2011  14.00 - 15.30 HOD. 
PONDĚLÍ  7. 3.2011  13.30 - 15.00 HOD.
ÚTERÝ  8. 3.2011  14.00 - 15.30 HOD. 
STŘEDA  9. 3.2011  14.00 - 15.30 HOD.
ČTVRTEK  10. 3.2011  14.00 - 15.30 HOD.
PÁTEK  11. 3.2011  14.00 - 15.30 HOD.
SOBOTA  12. 3.2011  14.30 - 16.00 HOD.
NEDĚLE  13. 3.2011  14.00 - 15.30 HOD.

 PROVOZ Z I M N Í H O STAD I O N U BU D E U KO N ČE N 19. 3. 2011.

PŘIPRAVUJEME

12. dubna NA ÚTĚKU – hra v předplatném
Uvádí DIVADLO UNGELT – J. Štěpánková a Z. Adamovská

15. dubna FUNNY FELLOWS

17. dubna VELRYBA LÍZINKA – nedělní pohádka pro děti

Pátek 1. 4.2011 v 19.00 hodin v evangelickém kostele (vedle gymnázia).

Pásmo středověkých, renesančních i novodobých pašijových písní v úpravě ka-
pelníka skoupiny Oboroh Slávka Klecandra. Vstupné dobrovolné.

Pondělí 4. dubna v 19 hodin - společenské centrum Uff o v Trutnově. 
Pořádá oblastní charita Červený Kostelec, střed. Domov sv. Josefa v Žirči.

Koncert bude spojen s prodejní výstavou výrobků tvořivé dílny klientů a dár-
kových předmětů z Chráněné dílny U sv. Anny. Získané fi nance budou použity 
na provoz a rozvoj tohoto dosud jediného zařízení v ČR pro lidi s diagnózou roz-
troušená skleróza mozkomíšní. Vstupné: 220,- Kč.

Předprodej: Infocentrum Dvůr Králové 499 321 742 (8-17 hod.)
Více na www.domovsvatehojosefa.cz.

KONCERT PAVLA BOBKA 
A PAVLÍNY JÍŠOVÉ S PŘÁTELI

30. dubna MAJÁLES

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
Z I M N Í  S TA D I O N
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
SE I FE R TOVA 2936 , 54 4 01 DV Ů R K R ÁLOV É N . L .

DIVADELNÍ UČEBNICE aneb ČESKÉ DIVADLO 20. století
24. čtvrtek 8.30 a 10.00 hodin

Další díl úspěšného a zábavného pořadu složeného z ukázek her významných 
českých autorů z období vzniku Československa po současnost. Pořad pro II. st. 
ZŠ. Uvádí DIVADLO PRO ŠKOLY Hradec Králové. 

O KOUZELNÉ KULIČCE 
29. úterý 8.30 a 10.00 hodin 

Divadelní představení s velkými jarmarečními loutkami a zároveň i hotové kejk-
lířské vystoupení v podání Vojty VRTKA a Jendy Bůčka.
Pro děti II. – V. ročníků základních škol.

DNY R. A. DVORSKÉHO 
XVII. ROČNÍK SWINGOVÉHO A JAZZOVÉHO FESTIVALU

22. ÚTERÝ 19.00 HODIN 

SESTRY HAVELKOVY s doprovodným orchestrem 

HARLEMANIA
Zazní hudba Duka Ellingtona, Caba Callowaye 
a dalších legend newyorského jazzu třicátých a čtyřicátých let.
Kapelník Marek Rejhon, zpěv Petra Ernyeiová a Pavel Štursa.

24. ČTVRTEK 19.00 HODIN 

BIG BAND ALDIS a JIŘÍ STIVÍN 
Orchestr řídí Jiří BENEŠ

KYX ORCHESTRA CHRUDIM
Jazzrockové, latinskoamerické, swingové a funky skladby 
v neotřelých aranžích pro klasické big bandové obsazení. 
Orchester řídí Roman Fišer. 

SAFARI BĚH 2.4.2011, start v 11 hodin - zoo. 
27. ročník tradičního běhu. Trať dlouhá 18,4 km.

PAŠIJOVÉ PÍSNĚ
Slávek Klecandr
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JAK SE OBLÉKAJÍ POHÁDKY
28.1. – 27.3. 2011

Výstavní sál Špýcharu

Zveme Vás na výstavu více než 50 let starých návr-
hů a kostýmů z pohádky „Princezna se zlatou hvězdou“ a „Pekařův císař a Císařův 
pekař“. Návrhy pochází z dílny architekta Vladimíra Synka. Kostýmy zapůjčí Bar-
randov Studio, a.s., Praha. V expozici bude možné vidět např. myší kožíšek nebo 
troje šaty na přání pro princeznu Ladu. Součástí výstavy bude také pohádková 
kostymérna.
Vstupné: dospělí: 60 Kč / děti, studenti, důchodci: 40 Kč

Otevřeno:  út-pá 9-12 / 13-16 hod.
  so-ne  13-17 hod.

O ŠESTINOHÉM STRAŠIDLU
Neděle 6. 3. 2011 od 16.00 

Přednáškový sál Špýcharu 

Volfovo rodinné loutkové divadlo a pohádka pro nejmenší.
Vstupné: dobrovolné

O PEJSKOVI A KOČIČCE
Sobota 12. 3. 2011 od 15.00

Přednáškový sál Špýcharu 

Pohádka pro nejmenší v podání maňáskové scény loutkářského souboru Klíček.
Vstupné: dospělí 20 Kč, děti 10 Kč

TŘI MAPY KRAJE F.A. ŠPORKA
Úterý 15.3. 2011 od 17 hodin

Přednáškový sál Špýcharu

Promítání studentských fi lmů, jenž vznikly v rámci projektu Tři mapy kraje F.A. Špor-
ka, který je součástí celostátního programu Kulturně historického dědictví. Během 
programu se blíže seznámíte s podstatou projektu, shlédnete jednotlivé fi lmy, kde 
ústřední postavou je hrabě F.A. Špork. Snímky Vás poučí i pobaví, přijďte nebudete 
litovat!

KRÁLOVÉDVORSKO
TÉMATA A VARIACE

Čtvrtek 17.3. 2011 od 17 hodin

Přednáškový sál Špýcharu

Přednáška o Královédvorsku s promítáním diapozitivů v podání pana Tomáše Mer-
varta
Vstupné: dobrovolné

O PRINCEZNĚ DOBROVÍLE
Neděle 20. 3. 2011 od 16.00 

Přednáškový sál Špýcharu 

Volfovo rodinné loutkové divadlo a pohádka pro nejmenší
Vstupné: dobrovolné

SCHŮZKA DOBROVOLNÍKŮ
Úterý 22.3. 2011 od 17 hodin

Přednáškový sál Špýcharu

K  pozoruhodným materiálům k  dějinám města patří také královédvorská kronika 
Oldřicha Šíla. V současné době byly jednotlivé stránky naskenovány a vyfotogra-
fovány, nyní je na řadě její přepsání. Proto se obracíme na Vás, milovníky historie, 
s žádostí o pomoc. Pokud chcete ulehčit panu Janouškovi práci s přepisem kroniky, 
přijďte v úterý 22.3. 2011 v 17 hodin do městského muzea!

FÁMY
Pátek 1. dubna 2011 od 20 hodin

Přednáškový sál Špýcharu

Kapela FÁMY je přední česká bluegrassová skupina, nesoucí čitelný rukopis autora 
textů a hudby Petra Kůse. Na své si přijdou jak fanoušci instrumentálních výkonů, 
tak i  líbivých vokálů. Petra Kůse doplňuje sólovým zpěvem výrazný kytarista Du-
šan Paťava, dalším členem je Jirka Klement, jehož banjo je zdravě agresivní a přitom 
nevtíravé a vkusně zahrané. Fámy stojí na dlouholetých pevných hudebních zákla-
dech, ke kterým bezpochyby patří kontrabas Martina Hanuše a hráč na dobro Pepa 
Kučera. Bluegrassový zpěvák a skladatel Petr Kůs se skupinou Fámy natočil celkem 
šest autorských alb, z nichž poslední má název „Řeka Shenandoah“. Více informací se 
dozvíte na ofi ciálních stránkách skupiny - www.famy.cz.
Vstupné: 80 Kč. 

ANKETA SUK 2009
Do 11.3.

19. ročník ankety dětí, knihovníků a učitelů o nejoblíbenější 
dětskou knihu vydanou v roce 2010. Anketní lístky jsou při-
praveny k vyzvednutí v oddělení pro děti. Příznivci internetu 
mohou využít možnosti vyplnění lístku na našich stránkách 
www.slavoj.cz, kde se nachází také bližší informace o této anketě. Všechny lístky 
odevzdané do dětského oddělení knihovny do 11. března 2011 budou slosovány. 
Tři výherci obdrží tričko Městské knihovny Slavoj a autoři pěti anketních lístků bu-
dou mít možnost zúčastnit se ve středu 13. dubna 2011 slavnostního vyhlášení vý-
sledků ankety v Památníku národního písemnictví v Praze. Podrobnosti o anketě 
naleznete také na stránkách knihovny www.slavoj.cz.

OCHRAŇ SE, KDO MŮŽEŠ! 
1.2. - 15.4.

Výtvarnou soutěž o základních pravidlech BOZP, PO a ochraně životního prostře-
dí vyhlašuje knihovna ve spolupráci s fi rmou TREVES, s.r.o. Jakoukoliv technikou 
na  formát A4 nebo A3 mohou soutěžící ztvárnit svou představu ochrany sebe 
sama nebo svých rodičů. Soutěží se ve třech kategoriích (do 7 let; do 15 let; do 18 
let). Podklady jsou k dispozici v knihovně. Vyhodnocení a ocenění výherců pro-
běhne 28. dubna u příležitosti Světového dne bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. Hodnotné věcné ceny věnuje výhercům fi rma TREVES, s.r.o.

INTERNET PRO ZAČÁTEČNÍKY 
7.3. - 30.3.

Kurz Internet pro seniory má v Městské knihovně Slavoj již dlouholetou tradici. 
Koná se pravidelně vždy v měsíci březnu (dnes Březen - měsíc čtenářů, dříve měsíc 
knihy) a v říjnu, při příležitosti Týdne knihoven. Pokaždé můžeme uspokojit 22 zá-
jemců o tento kurz, počet je daný počtem počítačů v oddělení internetu. Březno-
vý termín je již beznadějně obsazený, prosím tedy zájemce, aby sledovali Noviny 
královédvorské radnice v září, aby mohli včas zareagovat a přihlásit se.

KOLEM SVĚTA ANEB CESTOVÁNÍ NEJEN ZA ZVÍŘATY
ZA KRÁSAMI ALBÁNIE 
ING. TOMÁŠ HAJNYŠ

2.3. od 18.00 hodin

Albánie si svou pověst krásné a nedotčené země opravdu zaslouží. Jednoznačně 
jedna z nejkrásnějších zemí Evropy. Nachází se zde úžasné hory, nádherné pláže 
u dvou moří, milí a usměvaví lidé. Albánie je místo paradoxů. Zavítáme do několi-
ka národních parků a do hlavního města Tirany. Zemi orlů a hor vystřídal svět sa-
telitů a mercedesů. Zatím stále patří k nejméně probádaným místům starého kon-
tinentu. Další díl cyklu cestopisných přednášek, které pořádá ZOO Dvůr Králové 
ve spolupráci s Městskou knihovnou Slavoj. Vstup zdarma.

IVA PROCHÁZKOVÁ
3.3. 9.30 a 11.00 hodin 
Beseda se spisovatelkou dětských knih pro 1. a 2. stupeň základních škol.

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
JITKA ŠMELHAUSOVÁ 

16.3. od 16.00 hodin

Cílem Národního týdne trénování paměti, který se uskuteční od 14. 3. do 20. 3., je 
přesvědčit nejen seniorskou populaci, že si ještě docela slušně pamatuje, když jí 
někdo poradí, jak na to. Trénování paměti je efektivní nástroj proti mentální de-
terioraci a zároveň rychlá cesta ke zvýšení sebevědomí. Pokračování v trénování 
paměti s  lektorkou Jitkou Šmelhausovou se koná opět v sálku knihovny. Vstup 

zdarma.

KNIHY JAROSLAVA KRATĚNY 
16.3. od 18.00 hodin

Zveme Vás na setkání s jedním z nejznámějších cestovatelů a zároveň spisovate-
lů našeho města Jaroslavem Kratěnou. Od vydání jeho Americké snídaně uply-
nulo již více než třináct let a za tu dobu se na pultech knihkupectví objevilo dal-
ších sedm knih. Beseda o autorově poslední knize Cizinec v Kanadě aneb křeslo 
pro staršího pána, bude probíhat v sálku Městské knihovny Slavoj. 
Vstup zdarma.

M ě s t s k á
knihovna
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5. dubna 2011 - Akordeonový koncerts
29. dubna 2011 - Koncert kapely CLAWED FOREHEAD

 www.clawedforehead.com

PŘIPRAVUJEME

SPMP - KALENDÁŘ AKCÍ
Spol. pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s., Okr. org. Trutnov

5.3. ZC Zálabí, začátek ve 20.00 hod.

VIII. společenský ples (ve spolupráci s Diakonií ČCE Dvůr Králové nad Labem) 

26.3. Aquapark Hradec Králové

„Dopoledne plné vody“



BŘEZEN 2011
www.dvurkralove.cz

KRÁLOVÉDVORSKÉ

KdeCo

KRÁKRÁ
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JARNÍ PRÁZDNINY V JEDNIČCE

TAJEMSTVÍ STARÉ VSI
6. – 11.3. 2011

Tradiční pobytová akce pro děti od 7 do 16 let v Jívce II nedaleko Radvanic 
nabídne pestrý program. Svah nad penzionem využijeme k lyžování, bobo-
vání a různým hrátkám, chybět nebudou soutěže a závody, diskotéka, celo-
denní výlet… celým pobytem prolíná pátrací hra, která vás zavede do mi-
nulosti obce. Akce počítá i s variantou bez sněhu – program pozměníme 
podle podmínek.
Cena akce 1850,- (veškeré výdaje – doprava, strava, ubytování, výlet)
Přihlášky a další informace : vladimir.jiricka@ddmdvurkralove.cz. 

JARNÍ PRÁZDNINY V JEDNIČCE – PRO KAŽDÉHO NĚCO
7. – 10.3. 2011, každý den od 8.00 do 15.00 hodin

Jednička připravila na  jarní prázdniny pro děti od  6 let pestrý program 
s názvem Pro každého něco. Školáci, kteří nechtějí doma lenošit, si mohou 
zpestřit prázdninové dny zajímavými činnostmi. Na své si přijdou kutilové, 
výtvarníci, milovníci her, soutěží i sportovci. Program je od 8.00 do 15.00 , 
obědy jsou zajištěny v restauraci. Děti se mohou hlásit i na jednotlivé dny. 
Podrobnější program najdete na internetových stránkách DDM Jednička. 

PONDĚLÍ 7.3. – Den pro kutily a výtvarníky aneb Příšerky v Jedničce 
Milovníci příšerek a oblud budou tvořit svoje nevšední kamarády, s nimi si 
pak zatancují a zahrají pohádku. Cena: 160,-Kč.

ÚTERÝ 8.3. – Cesta za pokladem aneb Kdo hledá, najde

Kdo se nebojí do lesa, může se s námi vydat hledat poklad. Cesta za pokla-
dem nebude jednoduchá, čeká nás spousta úkolů a nástrah. Cena : 140,- Kč.

STŘEDA 9.3. – Sportovní všehochuť aneb Pro každého něco… 
Den plný sportů tradičních i netradičních, které zvládnou i ti, co se neradi 
hýbou. Cena : 140,- Kč.

ČTVRTEK 10.3. – Vítáme jaro aneb Jarní inspiromat 
Rady, nápady a inspirace, jak zkrášlit svoje okolí - pro všechny, kteří chtějí 
přivítat jaro vlastnoručně vyrobenými drobnostmi. Cena: 160,- Kč.

Přihlášky a bližší informace: dana.kudrnovska@ddmdvurkralove.cz.

PÁTRACÍ AKCE V ZOO
Úterý 8. 3. 2011 

Chcete si trochu zasoutěžit a zároveň se dozvědět nějaké „vychytávky“ ze 
světa zvířat? Neváhejte a přijďte si zasoutěžit o jarních prázdninách do ZOO 
ve  Dvoře Králové. Po  soutěži se půjdeme podívat do  Darwinovy stanice, 
kde složíte zkoušku odvahy a budete mít jedinečnou možnost sáhnout si 
na hady, leguána a různé druhy kožešin. I zde nás bude čekat kvíz. Pro nej-
lepší z vás budou nachystané drobné odměny. Cena: 200,- Kč. Hlaste se 
předem telefonicky nebo emailem! 
Bližší informace: lucie.nedvidkova@ddmdvurkralove.cz.

VÝLET DO JÍČÍNA, MĚSTA POHÁDEK
Středa 9. 3. 2010 - celodenní výlet 

Ve městě pohádek navštívíte Muzeum hry, ve kterém nás čeká spousta tajů 
a záhad. Budete je muset rozluštit pomocí indícií schovaných po muzeu. 
Vyzkoušíte si práci s kolovratem, jak se mlelo obilí, zahrajete si divadlo a ob-
jevíte plno dalších zajímavostí. Čeká vás však i návštěva aquaparku! Tobogá-
ny, vířivky, pára a divoká řeka… Neváhejte, kapacita je omezená. 
Cena: 300,- Kč.

Přihlášky a bližší informace: lucie.nedvidkova@ddmdvurkralove.cz.

BOWLING
Čtvrtek 10.3. 2011 10.00 – 12.00 hodin 13.00 – 15.00 hodin 

Kategorie I. – děti od 8 do 11 let, kategorie II. – děti od 11 do 15 let.
Tradiční turnaj bude tentokrát o prázdninách, tak neváhejte a přijďte!
Cena: 50,- Kč. Hlaste se předem telefonicky nebo emailem!
Bližší informace: lucie.nedvidkova@ddmdvurkralove.cz.

AKCE NA BŘEZEN 2011

PŘEDPROJEKCE JUNIORFILMU PRO ŽÁKY ZŠ, SŠ I VEŘEJNOST
14. – 15.3. 2011

„Ochutnávka“ amatérských fi lmových snímků přijatých do letošního Juni-
orfi lmu nabídne asi hodinový blok obsahující žánrově pestrou směsici děl 
autorů několika věkových kategorií. Školní mládež i  dospělí zájemci mají 
možnost nahlédnout do  tvůrčích dílen mladých fi lmařů, kteří mnohdy 
nabízejí zajímavé nápady a nevšední tvůrčí přístup. V rámci projekce pro-
běhne malá soutěž o zajímavé ceny. Vstupné: děti 20,- Kč, pedagogický 

doprovod zdarma, dospělí 30,- Kč. Další informace a objednávky na akci 
pro školní a jiné kolektivy: vladimir.jiricka@ddmdvurkralove.cz.

JUNIORFILM – MEMORIÁL JIŘÍHO BENEŠE
18. – 19.3. 2011

XVII. ročník celostátní soutěže mladých amatérských fi lmařů s účastí sloven-
ských autorů poprvé představí snímky široké veřejnosti v kině Svět. Svého 
druhu unikátní soutěžní klání tvůrců od nejmladších po fi lmaře do 26 let, 
včetně kategorie dětských televizí a školních studií, se letos setkalo s vel-
kým zájmem. Uvidíte snímky vytvořené klasickou i  počítačovou animací, 
hrané fi lmy, dokumenty, němé grotesky, reportáže. Nenechte si ujít tuto 
výjimečnou příležitost seznámit se s mladou amatérskou tvorbou! 
Vstupné: dospělí 30,- Kč, děti 20,- Kč. Bližší informace vladimir.jiricka@
ddmdvurkralove.cz a na: www.ddmdvurkralove.cz.

BAZAR OBLEČENÍ A SPORTOVNÍCH POMŮCEK NA JARO A LÉTO
22.3. - příjem věcí 9.00 – 16.30 / 23.3. – prodej 9.00 – 16.30 /
24.3. – vracení věcí 9.00 – 16.00. 
Jednička připravila pro širokou veřejnost oblíbený bazar jarního a letního 
oblečení, hraček a sportovních pomůcek (kola, kolečkové brusle, skatebo-
ardy, fl orbalové hole, tenisové rakety atd...)

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA     
28.3. – 1.4. 2011 
Čisté a  nepoškozené věci, které již doma nepotřebujete, mohou poslou-
žit lidem, kteří se ocitli dočasně v nouzi. Přineste je do Jedničky, kde bude 
sbírka probíhat. Noste čisté oblečení všeho druhu, přikrývky, záclony, deko-
rační látky, osušky, ručníky, prostěradla, vše pečlivě svázané v  igelitových 
pytlích nebo krabicích. 
Bližší informace: dana.kudrnovska@ddmdvurkralove.cz.

Podrobnější informace ke všem chystaným akcím naleznete na www.

ddmdvurkralove.cz nebo vám je poskytnou pracovníci DDM Jednič-

ka, tel.: 499 320 353.
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MC ŽIRAFA V BŘEZNU

Pondělí  – příjem věcí (9.00 – 12.00 a 14.00 – 17.00 hod.)
Úterý  – příjem věcí (9.00 – 12.00 hod.) 
Středa  – prodej věcí (9.00 – 12.00 a 14.00 – 17.00 hod.)
Čtvrtek  – prodej věcí (9.00 – 12.00 hod.)
Pátek  – výdej věcí a peněz (9.00 – 12.00 a 14.00 – 17.00 hod.) 

Na bazárku můžete prodat i nakoupit pestrý sortiment věcí pro děti na jarní 
i letní sezónu (oblečení, boty, hračky, kočárky, sportovní náčiní aj.). Do prodeje 
přijímáme pouze čisté a nepoškozené oblečení. Manipulační poplatek při pří-
jmu věcí činí Kč 2,- za kus. Neváhejte a přijďte si do Žirafy levně nakoupit! 

TRADIČNÍ JARNÍ BAZÁREK  14. – 18. 3. 2011 

V pátek 4. 3. 2011 od 15:00 hod. pořádáme Karnevalový rej. Všechny děti ze 
Žirafky i jejich starší sourozenci jsou srdečně zváni. Těšíme se na princezny, be-
rušky, červené Karkulky, krále, broučky, čaroděje, kočičky a další veselé masky.

KARNEVALOVÝ REJ  4. 3. 2011

V pondělí 21. 3. 2011 od 10:00 hod. proběhne kurz Znakování slyšících mimi-
nek pod vedením certifi kované instruktorky.

ZNAKOVÁNÍ SLYŠÍCÍCH MIMINEK  21. 3. 2011

V pátek 25. 3. 2011 od 15:30 hod. proběhne ukázková hodina angličtiny pro 
děti podle Helen Doron. Více informací na tel: 776 057 642, Blanka Krásová.

UKÁZKOVÁ HODINA ANGLIČTINY PRO DĚTI   25. 3. 2011

FILMOVÝ FESTIVAL 
V NÍZKOPRAHOVÉM KLUBU STŘELKA
Nk STŘELKA Vás zve na divácky nejúspěšnější fi lmy z festivalu Jeden svět 2010. 
Zahajujeme dnem 8.4., vyhlášeným jako Mezinárodní den Romů.

JÁ, MOJE ROMSKÁ RODINA A WOODY ALLEN 8. 4. 2011
Laura Halilovic / Italy / 2009 / 50 min.

6. května Zemřít ukamenováním - Farid Haerinejad, Mohammad Reza Ka-
zemi / Iran, Netherlands / 2009 / 73 min. •• 13. května Anna v přední linii 
- Masha Novikova / Netherlands / 2008 / 78 min. •• 20. května Hlad - Marcus 
Vetter, Karin Steinberger / Germany / 2009 / 90 min. •• 27. května Kimčon-

gílie - N. C. Heikin / Korea / 2009 / 75 min. •• 3. června  Barmský VJ - Anders 
Ostergaard / Norway, Sweden, Denmark, UK / 2008 / 84 min.


