
SVATÁ ČTVEŘICE
19. a 20.09. (středa, čtvrtek) 19:00 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 doprovo-
du manželek zjistí, že jejich sexuální život už nebude nikdy nudný.
Režie: J. Hřebejk, hrají: J. Langmajer, M. Procházková, L.Munzar, ad.
Romantický, komedie, ČR 2012. Vstupné 89 + 1 Kč.

DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU /3D/
21.09. (pátek) 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.

BASTARDI 3
22. a 23.09. (sobota, neděle) 19:00 h, přístupno od 14 let 
Učitel Tomáš Majer, který v roce 2010 nastoupil do jedné bývalé zvláštní školy, 
zmizel. Do školy přišel několik měsíců poté, co byla zavražděna jeho sestra Jana, 
rovněž učitelka. Ve školním roce záhadně zemřeli kluci, jež Janu Majerovou za-
vraždili. Tomáš Majer tak svoji sestru s největší pravděpodobností chladnokrevně 
pomstil. Je to v pořádku? Dopadne ho policie? Bude soud? Co na to rodiče dětí? 
Film, který před dvěma lety šokoval veřejnost, vrcholí.
Režie: T. Magnusek, hrají: T. Magnusek, I. Svobodová, T. Topfer, ad.
Drama, ČR 2012. Délka filmu 97 min. Vstupné 89 + 1 Kč.

RESIDENT EVIL: ODVETA /3D/
26. a 27.09. (středa, čtvrtek) 19:00 h, přístupno od 12 let
Smrtelný virus společnosti Umbrella Corporation dál pustoší Zemi a mění svě-
tovou populaci na legie masa, které jedí Nemrtví. Jediná a poslední naděje 
lidské rasy v podobě ALICE se probudí v srdci nejtajnější operace společnosti 
Umbrella a odkrývá víc o své tajemné minulosti, jak dále pátrá v komplexu. Ali-
ce, které pomáhají noví spojenci a staří přátelé, musí bojovat tak dlouho, aby 
přežila a unikla nepřátelskému světu na pokraji zapomnění. Konec se blíží. 
Režie: Paul W. S. Anderson, hrají: M. Jovovich, M. Rodriguez, S. Guillory ad.
Horor, akční, sci-fi, USA a Německo 2012. Délka 117 min. Vstupné 154 + 1 Kč.

VE STÍNU
29. a 30.09. (sobota, neděle) 19:00 h
V bývalém Československu 50. let se odehrává napínavý kriminální příběh, který 
zasáhne do osudů aktérů i jejich blízkých. Kapitán Hakl vyšetřuje krádež v kle-
notnictví. Z běžné vloupačky se ale vlivem zákulisních intrik tajné policie začíná 
stávat politická kauza. Z nařízení Státní bezpečnosti přebírá Haklovo vyšetřová-
ní major Zenke, policejní specialista z NDR. Vyšetřování se však ubírá jiným smě-
rem, než Haklovi napovídá instinkt zkušeného kriminalisty, proto ve vyšetřování 
pokračuje sám - na vlastní pěst.
Režie: D. Ondříček, hrají: I. Trojan, S. Koch, S. Norisová, ad.
Detektivka, ČR, SR a Polsko 2012. Délka filmu 96 minut. Vstupné 119 + 1 Kč.
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K I N O  S V Ě T
TOTAL RECALL
01. a 02. 09. (sobota, neděle) 19:00 h, přístupno od 12 let
Ačkoli má tovární dělník jménem Quaid krásnou manželku, kterou miluje, výlet 
do mysli mu připadá jako perfektní dovolená od frustrujícího života – skutečné 
vzpomínky na život super špióna mohou být přesně to, co potřebuje. Ale  když 
se proces zvrtne, Quaid se stane hledaným mužem, který je na útěku před policií. 
Linie mezi fantazií a realitou se začne smazávat a osud jeho světa visí na vlásku, 
když Quaid objeví svou skutečnou identitu, svoji pravou lásku a svůj skutečný 
osud. 
Režie: L. Wiseman, hrají: C. Farrell, K. Beckinsale, B. Cranston, ad.
Sci-fi, akční, thriller, USA 2012. Délka filmu 121 minut. Vstupné 119+1 Kč.

LET´S DANCE: REVOLUTION /3D/
05. a 06.09. (středa, čtvrtek) 19:00 h, přístupno od 12 let
Mladá tanečnice Emily přijíždí do Miami s velkým snem tančit na profesionální 
úrovni. Na jedné plážové party se seznámí se Seanem a protančí s ním celou 
noc. Sean vede pouliční taneční hnutí MOB, jehož hlavním cílem je způsobit co 
největší šok a být pořádně vidět i slyšet. Emilyn otec ale nesouhlasí, aby se jeho 
dcera poflakovala s pouliční bandou – představuje si pro ni jinou budoucnost.
Režie: S. Speer, hrají: A. G. Sevani, K. McCormick, R. Guzman, ad.
Hudební, romantický, drama, USA 2012. Délka 93 min. Vstupné 149 + 1 Kč.

NORMAN A DUCHOVÉ /3D/
08.a 09.09. (sobota, neděle) 16:30 h, mluveno česky
Malé nudné městečko kdesi v Massachusetts je obléháno zombies. Obyvatelé 
města, kteří už nevědí, jak hrozbě dál čelit, se obrátí na podivínského chlapce 
Normana, který prý umí promlouvat s mrtvými. Toho teď čeká boj nejen se zom-
bies, ale i s čarodějnicemi a duchy, to vše, aby zachránil svoje město před mnoha-
letou kletbou. Režie: Ch. Butler, S. Fell. 
Animovaná, dobrodružná komedie, USA 2012. Délka 93 min. Vstupné 149 + 1 Kč.

COSMOPOLIS
08. a 09.09. (sobota, neděle ) 19:00 h, přístupno od 15 let
Město New York, blízká budoucnost: Eric Packer je osmadvacetiletý nekoruno-
vaný král Wall Street. Během jeho vyjížďky po městě dojde v ulicích Manhattanu 
k záhadné explozi a propukne peklo. Navíc zjišťuje, že se mu hroutí finanční im-
périum. Kontakt se skutečným světem, i když jen přes okna limuzíny, ještě pro-
hlubuje jeho paranoiu. V průběhu čtyřiadvacetihodinové odysey začíná k smrti 
vyděšenému Ericovi docházet, že se jeho život blíží ke konci.
Režie: D. Cronenberg, hrají: R. Pattinson, J. Baruchel, K. Durand, ad.
Thriller, sci-fi, Kanada, Francie, Portug. a Itálie 2012. Vstupné 89+ 1 Kč.

EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ 2
12. a 13.08. (středa, čtvrtek)19:00 h, přístupno od 15 let
Expendables jsou zpět a tentokrát je to osobní! Poté co byl Tool, srdce a duše Ex-
pendables, brutálně zavražděn na misi, jeho parťáci přísahají pomstu. Ale nejsou 
jediní, kteří prahnou po krvi. Toolova nádherná a divoká dcera Fiona se vydává 
na svou vlastní krvavou cestu za pomstou, která se zkomplikuje ve chvíli, kdy je 
zajata nemilosrdným diktátorem, který se chystá zničit hnutí odporu. Nyní musí 
Barney a Expendables riskovat vše nejen pro záchranu lidu, ale i Fiony.
Režie: S. West, hrají: S. Stallone, J. Statham, D. Lundgren, J. Li, CH. Norris, ad.
Akční, dobrodružný, USA 2012. Délka filmu 103 min. Vstupné 99 + 1 Kč. 

DRUHÁ ŠANCE
15. a 16.09. (středa, čtvrtek) 19:00 h, přístupno od 15 let. 
Kay a Arnold jsou oddaný pár, ale po desetiletích manželství chce Kay trochu 
okořenit jejich vztah a znovu se „spojit“ se svým manželem. Když se dozví o re-
nomovaném manželském poradci, rozhodne se přesvědčit svého skeptického 
a v rutině zaběhlého manžela, aby sedli na letadlo a letěli na týden manželské 
terapie. Už jen přesvědčit tvrdohlavého Arnolda je dost těžké. Opravdová výzva 
pro oba ale přijde, když odhodí své ložnicové komplexy a pokusí se znovu vznítit 
svou společnou jiskru. 
Režie: D. Frankel, hrají: M.Streep, T. Lee Jones, S. Carell, ad.
Komedie, drama, USA 2012. Délka 100 min. Vstupné 99 + 1 Kč.

www.dvurkralove.cz

KONTAKTY KINO SVĚT: 
tel.: 499 320 403
e-mail: mannova.lenka@hankuv-dum.cz
www.hankuv-dum.cz
Prodej vstupenek 30 minut před promítáním.
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H A N K Ů V  D Ů M

ZAHÁJENÍ KURZŮ TANCE 
01.09. 17:00 h,sál Hankova domu
Kurzy vedou taneční mistři Luboš Štěp a Jitka Štěpová.

CVIČENÍ PRO ŽENY
03.09. 17:30 a 18:30 h,  
17:30 – powerjoga, 18:30 – aerobic, cvičení vede Dáša Hloušková.

ZLOČIN V POSÁZAVSKÉM PACIFIKU
13. 09. 19:30 h, sál Hankova domu
Martin Vačkář – Ondřej Havelka/ DIVADLO KALICH PRAHA

Hudební retrokomedie provázena originálními písněmi toužení a dálek z první 
republiky za doprovodu živého „orkestru“. 
Hrají: Jaroslava Kretschmerová / Anna Polívková, Bohumil Klepl / Ota Jirák, 
Martin Zbrožek, Vojtěch Havelka a další.

Vstupné: 280, 270, 260 Kč

TANEČNÍ KURZY PRO MANŽELSKÉ PÁRY A TANEČNÍ 
DVOJICE
16.09. 16:00 h, 18:00 h, 20:00 h, sál Hankova domu
Kurzy vedou manželé Francovi z Hradce Králové.

KRÁSY SVĚTA – NÁRODNÍ PARKY USA
17. 09. 8:30, 10:30 a 18:00 h, kino Svět
Diashow uvádí nezávislý cestovatel a fotograf Miroslav DENEŠ. 
Dopolední pořad pro střední školy.

Vstupné: studenti 50 Kč, ostatní 80 Kč

HOŘICKÝ KOMORNÍ ORCHESTR / 402. KONCERT KPH
18. 09. 19:00 h, sál Hankova domu 
Sólisté Edita Adlerová – zpěv a Libor Suchý – klarinet, 
orchestr řídí PhDr. Vladimír Kulík.
Vstupné: 130 Kč

JAK TRAUNTENBERK DĚLAL KRAKONOŠOVI DUCHA
23.09. od 10:00 h, sál Hankova domu
Divadelní čtyřlístek
Krkonošská pohádka, při níž se děti baví a dospělí vzpomínají na známé ve-
černíčky. Nový originální příběh z Krkonoš uvádí DIVADLO KOMPANYJE Praha. 
Pohádka z cyklu „POJĎTE S DĚTMI DO DIVADLA“.

Vstupné: 100 Kč

SVATOVÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ
28.09. 10:00 h, náměstí T.G. Masaryka
V dopoledním bloku se představí královédvorské soubory a spolky, odpoled-
ne pořad pro děti „ VOSA JEDE“, kapely UNDERGARTES, DOCUKU, NOVEM-
BER 2and, ANNA K, DUM DOOBIE DOOBIE BAND...

14. září – 7. října 2012, út – ne 9 – 12 / 13 - 17
Výstavní síň ve Staré radnici na náměstí T. G. Masaryka
Volné sdružení devíti někdejších královských věnných měst – Dvora Králové 
nad Labem, Hradce Králové, Chrudimi, Jaroměře, Mělníka, Nového Bydžova, 
Poličky, Trutnova a Vysokého Mýta – vzniklo v roce 1999. Navázalo na histo-
rickou tradici, kdy tato města měla zvláštní status, z něhož plynula povinnost 
platit daně českým královnám. Toto historické postavení zaniklo v roce 1918. 
Novodobé sdružení těchto měst si klade za cíl společně propagovat tato pře-
vážně východočeská města, a zvýšit tak jejich turistickou, kulturní a společen-
skou přitažlivost. 
Již tradiční společnou akcí je výtvarný salon královských věnných měst, jehož 
XIII. ročník se koná v našem městě. Každé z měst zastupuje jeden výtvarník, 
který představí v rámci salonu své nejlepší práce. Přijďte se podívat na pestrou 
paletu fotografií, obrazů a objektů. 
Vstupné: dospělí 20 Kč; děti, studenti, důchodci 10 Kč.

M Ě S T S K É  M U Z E U M

PřIPRAVUJEME:

FILMOVÝ FESTIVAL DOBROMYSL
05.-06.2012 
PřÍBĚHY OBYČEJNÉHO ŠTĚSTÍ – filmový festival

SMRTELNÁ VRAŽDA / hra v předplatném
29.10.2012 
DIVADLO PALACE Praha

PETRA JANŮ 2012  
01.11.2012 19:30 h, výjimečné narozeninové turné

ZUŠ  R .  A .  DVO R S K É H O
14. 09. -30.09.2012 

VÝSTAVA VÝTVARNÝCH OBORŮ ZUŠ KRÁLOVSKÝCH 
VĚNNÝCH MĚST NA TÉMA: „OSOBNOSTI“
Vernisáž proběhne dne 13.09.2012 v 17:00 hodin.

Předprodej vstupenek (kavárna Hankův dům): 
tel.: 420 499 320 110, e-mail: mannova.lenka@hankuv-dum.cz
Otevírací doba: po 14:00 - 21:00, út-čt  9:00 - 12:00 a 14:00 - 16:00
www.hankuv-dum.cz

XIII. VÝTVARNÝ SALON KRÁLOVSKÝCH VĚNNÝCH MĚST

K I N O  -  F I L M O V Ý  K L U B
PAŘMENI
04.09. (úterý) 19:00 h, mluveno česky, přístupno od 12 let
Bláznivá komedie o ženichovi a třech svědcích, kteří se vydají na cestu do austral-
ského vnitrozemí na velikou svatbu. Svérázní svědkové se postarají o řadu skan-
dálních situací a zažijí na vlastní kůži význam fráze „v dobrém i ve zlém“. Ztřeš-
těný příběh je klasickou ukázkou komplikovaných vztahů ženichových přátel s 
rodinou nevěsty. Režie: S. Elliott, hrají: L. Brent, X. Samuel, K. Marshall, ad.
Komedie, Austrálie 2011. Délka filmu 97 min. Vstupné 79 + 1 Kč.

VÁŇA
11.09. (úterý) 19:00 h
Filmový portrét legendárního žokeje Josefa Váni postupně odkrývá vnitřní svět 
jeho myšlení. Způsob života, jaký žije, se nedá příliš popsat slovy, musíte ho zaku-
sit – vidět. Ojedinělým způsobem, v co nejcivilnějším pojetí prožíváme jeden rok 
s Váňou v jeho maximální blízkosti. Film poodkrývá zákulisí dostihového sportu, 
které není vždy takové, jak ho známe z hraných filmů.
Režie: J. Wagner, hrají: J. Váňa, J. Váňa junior, P. Váňová, ad. 
Dokument, ČR 2012. Délka filmu 75 min. Vstupné 79 + 1 Kč.

AŽ VYJDE MĚSÍC
18.09. (úterý) 19:00 h, mluveno česky, přístupno od 12 let
Příběh se odehrává v 60. letech 20. století na romantickém pobřeží Nové Anglie. 
Samovi a Suzy je dvanáct let a oba spojuje stejný problém: se svým okolím si 
nerozumí, ale myslí si, že o světě dospělých vědí vše. Na první pohled se do sebe 
zamilují. Uzavřou tajnou dohodu a připravují velkolepý plán. Po roce od jejich 
prvního setkání společně utečou do divočiny. Jejich zmizení obrátí život poklid-
ného městečka vzhůru nohama a v čele s místním šerifem se rozbíhá rozsáhlé 
pátrání. Režie: W. Anderson, hrají: B. Willis, E. Norton, T. Swinton, ad.
Komedie, romantický, drama, USA 2012. Délka filmu 94 min. Vstupné 89 + 1 Kč.

SUPERCLÁSICO! 
25.09. (úterý) 19:00 h, mluveno česky, přístupno od 12 let
Christian je dánský obchodník s vínem, ale především smolař, kterého manžel-
ka vyměnila za argentinskou fotbalovou hvězdu Juana Diaze. Christian přijede 
se svým synem pod záminkou rozvodu do Buenos Aires, ale ve skutečnosti se 
chystá získat zpět srdce své ženy. Komediální situace jsou funkčně založeny na 
kontrastech jednotlivých národů aneb jak chladnokrevný Dán objevuje latino 
styl života v prosluněné Jižní Americe. Podaří se Christianovi pokořit argentin-
ského hřebce?
Režie: O. Ch. Madsen, hrají: P. Steen, A. W. Berthelsen, J. Morton, ad.
Komedie, Dánsko 2011.  Délka filmu 99 min. Vstupné 79 + 1 Kč.

KALENDÁŘ AKCÍ 
na Královédvorsku je přehledně zpracován na webu města 

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

BĚH NADĚJE  
06.09. 10:00 - 15:00 h
Přijďte podpořit 5. ročník humanitární akce, přispět jakoukoli částkou na vý-
zkum rakoviny a překonat jakýmkoli způsobem trasu, vedoucí pěkným prostře-
dím parku Schulzovy sady. 
Bližší informace na na tel. nebo e-mail: info@ddmdvurkralove.cz.

BAREVNÝ PODZIM
07.09. 16:00-17:30 h
Tvořivé odpoledne v tónech podzimu nabídne všem dětem i rodičům množství 
námětů a inspirací. Přijďte si vlastnoručně vytvořit podzimní dekorace z nejrůz-
nějších materiálů. 
Cena: 30 Kč za osobu. Na akci je nutné se předem přihlásit!
Bližší informace na tel. nebo e-mail: sylvie.cernotova@ddmdvurkralove.cz.

KUMBURK 20  
13.-14.09. a 17.-20.09.  otevřeno 9:00-12:00 a 13:00-16:00 h
Ač je hrad u Nové Paky zříceninou, nezarůstá křovinami, ale naopak stále žije 
a vítá nové a nové návštěvníky. Je tomu tak díky péči Sdružení pro záchranu 
hradu Kumburku, jehož podstatnou část tvoří lidé ze Dvora Králové a okolí. Toto 
občanské sdružení letos slaví 20. výročí svého vzniku a ve spolupráci s Jednič-
kou připravilo výstavu, na které získáte mnoho informací o historii i současnosti 
tohoto zajímavé středověkého sídla. Prohlédnete si fotografie, stavební frag-
menty a také repliky zbraní a zbroje. Zveme malé i velké návštěvníky!
Vstupné: 15 Kč
Bližší informace na na tel. nebo e-mail: vladimir.jiricka@ddmdvurkralove.cz. 

KERAMICKÉ ODPOLEDNE
12.09. 15:00-18:00 h
Zveme všechny příznivce modelování z keramické hlíny do Jedničky! V otevře-
né dílně budete mít možnost relaxovat a tvořit dle vlastní fantazie. Pokročilí 
zájemci mohou využít i hrnčířský kruh. Cena: 40 Kč za osobu. 
Bližší informace na tel. nebo e-mail: sylvie.cernotova@ddmdvurkralove.cz.

KROKET V JEDNIČCE    
12.09. 15:30-17:30 h
Pokud jste si ještě nikdy nezahráli tuto zajímavou hru nebo byste jen chtěli změ-
řit síly s ostatními, pak je právě pro vás jako stvořené odpoledne s kroketem, 
které pro děti a rodiče připravila Jednička.  Cena: 10 Kč za osobu.
Bližší informace na na tel. nebo e-mail: dana.kudrnovska@ddmdvurkralove.cz.

PODZIMNÍ POCHOD POHÁDKOU
15.09. start 9:00-11:00 h od Jedničky
Známé i méně známé pohádkové bytosti budete mít možnost potkat v pod-
zimním příměstském lese i letos. Na sobotní dopoledne si pro malé i velké ná-
vštěvníky připravily drobné úkoly, malou odměnu a hezké diplomy. Trasa bude 
volena tak, aby ji zvládly i maminky s kočárky. Akce se uskuteční za každého 
počasí.  Cena: 25 Kč za osobu, děti do 3 let zdarma.
Bližší informace na tel. nebo e-mail: sylvie.cernotova@ddmdvurkralove.cz.

ZA ŘEMESLY A BYLINAMI 
22.09.
Dětem, mládeži i dospělým nabízíme další výlet z cyklu Rodinné výpravy. Jeho 
cílem bude tentokrát historická vesnice v Ostré na Nymbursku, vybudovaná 
firmou Botanicus. Uvedený den se tu koná Festival sklizně. Prohlédnete si are-
ál, který má být replikou keltské vesnice, zhlédnete nebo si i vyzkoušíte stará 
řemesla, projdete bylinné zahrady. Součástí probíhající akce bude i vystoupení 
kejklíře a klauna, hry a soutěže pro děti i dospělé. Další podrobnosti zveřejníme.
Bližší informace na tel. nebo e-mail: vladimir.jiricka@ddmdvurkralove.cz. 

VYMĚŃ AUTO ZA KOLO aneb  
PODPOŘME EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 
22.09. 15:30-17:30 h
Kdo by nechtěl žít ve městě s čistým ovzduším a bez hluku? Na místě, kde se 
všude snadno kamkoli dostane a které chrání kvalitu ovzduší?  Přijďte svou 
účastí podpořit akci Evropský den bez aut, která je součástí Evropského týdne 
mobility 2012. Na sobotu 22. září 2012, pro Vás Jednička připravila sportovní akci 
s názvem Vyměň auto za kolo. Sám název napovídá, že necháme auta doma a 
podnikneme výlet na kolech za zábavou a poznáním. Samostatně se mohou 
zúčastnit zdatnější cyklisti od 10 let, mladší v doprovodu osoby starší 15 let. 
Cena výletu je 100 Kč. Závazné přihlášky spolu s platbou přijímáme v DDM 
nejpozději do 17. 09. 2012. 
Bližší informace na na tel. nebo e-mail: dana.kudrnovska@ddmdvurkralove.cz.

M Ě S T S K Á  K N I H O V N A

JAZYKOVÉ KURZY V KNIHOVNĚ 
říjen 2012  - květen 2013
Zlepšete si své jazykové znalosti v některém z kurzů pořádaných MěK. Pro 
předškolní děti nabízíme kurz angličtiny Playing English, pro dospívající stu-
denty a dospělé pak kurzy němčiny, francouzštiny a ruštiny. Bližší informace 
obdržíte přímo v knihovně, na stránkách  www.slavoj.cz nebo na tel. číslech: 
499 320 157, 721 390 348. Uzávěrka přihlášek je 14. září.   

SETKÁNÍ S ODBORNÍKEM - MUDr. Romana Exnarová
10. 09. od 14.00 h 
Víte, jak funguje lidské oko a jak můžete o zrak pečovat? Navštivte další z 
besed v rámci projektu „Setkání s odborníkem” v sálku knihovny. Vstupné 
dobrovolné. 

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI - Jitka Šmelhausová
10. 09. od 17.00 h
Pravidelný měsíční mozkový jogging opět začíná. Zvyšte si svou mozkovou 
kapacitu, osvojte si osvědčené triky proti zapomínání a k tomu „ještě něco na-
víc“. Kurz pod vedením lektorky Jitky Šmelhausové se koná v sálku knihovny. 
Vstupné zdarma.

POHÁDKOTERAPIE - POLSKÉ POHÁDKY
12. 09. od 14.00 h
Pohádky nás pohladí a zahřejí na duši. Udělejte si chvilku a přijďte si poslech-
nout několik polských pohádek. Všechny malé i velké posluchače zveme do 
sálku knihovny. Vstup zdarma. 

SLAVNOST KLÍČOVÁNÍ aneb ZACHRAŇTE KNIHOMÁNII
17. 09. – 27. 09. 
Smutní obyvatelé království Knihománie se těší na návštěvu všech loňských 
prvňáčků  a prosí je o pomoc s bojem proti strašnému netvoru Nečterádovi. 
Podaří se statečnému rytíři Komiksovi vysvobodit z říše Analfabetie krásnou 
princeznu Pohádku, nebo zvítězí hloupý zloduch Nečterád a v literárním 
království Knihománie zavládne tupost? Spolu se skřítkem Slavoušem určitě 
rozluštíte tajnou šifru a vyčtete v moudré knize, jak to udělat, aby vzdělanost 
zvítězila nad hloupostí a princezna nezůstala na věky ve spárech krutého 
Nečteráda.
Tento program je připraven pro žáky 2. tříd základních škol Dvora Králové a 
okolí, kteří zde prokáží znalosti  jednotlivých písmen a čtení. Pokud děti “roz-
klíčují” připravené zkoušky a podaří se jim vysvobodit čestným způsobem 
princeznu Pohádku, obdrží certifikát a svůj vlastní kouzelný klíč, kterým pak 
otevřou všechna další tajemství knížek.

PřIPRAVUJEME:

LITERÁRNÍ A KNIHOVNICKÉ BESEDY
Po celou dobu školního roku poskytuje knihovna řadu knihovnických pro-
gramů a vzdělávacích lekcí pro ZŠ a MŠ. Nabídku najdete na stránkách 
knihovny:  www.slavoj.cz v rubrice Oddělení pro děti. Je možno se dohod-
nout i na vlastním tématu. Rezervace na tel. číslech:  499 320 157, 721 390 348 
nebo na knihovna@slavoj.cz.

INTERNET PRO ZAČÁTEČNÍKY
01.-24.10.
Tento kurz si klade za cíl přiblížit fungování internetu hlavně seniorům, mat-
kám na MD a  všem, kteří do jeho tajů zatím nepronikli. Předpokládá se ote-
vření dvou kurzů. Dopolední bude probíhat v úterý a ve středu od 9.00 do 
11.00 h, odpolední pak  v pondělí a ve středu od 17.00 do 19.00 h. Zájemci 
se mohou přihlásit buď osobně v hudebním oddělení, nebo telefonicky na 
číslech: 499 320 157, 721 390 348. 
Uzávěrka přihlášek je 25. září. Počet míst v kurzu je omezen. 

KOLEM SVĚTA ANEB CESTOVÁNÍ NEJEN ZA ZVÍŘATY
03. 10. od 18.00 h, téma: Thajsko a Malajsie
Opět zahajujeme tradiční „cestovatelskou“ první středu v měsíci. Tentokrát se 
s cestovatelem Romanem Rozínkem vypravíme do Asie. Cestopisné přednášky 
jsou pořádány zdarma v přednáškovém sálku knihovny ve spolupráci se ZOO 
Dvůr Králové nad Labem.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SLAVOJ PŘEJE VŠEM ŠKOLÁ-
KŮM úSPĚŠNÉ VYKROČENÍ DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO 
ROKU 2012 / 2013.

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
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DOPOLEDNE VYSTOUPÍ KRÁLOVÉDVORSKÉ SPOLKY, MAŽORETKY ZUŠ, 
PĚVECKÝ SBOR ZÁBOJ, ANGELESE DANCE GOUP A DALŠÍ

PREZENTACE SPOLKOVÉ ČINNOSTI

UNDERGATERS
DOCUKU – FOLKLORBEAT Z VALMEZU

NOVEMBER 2nd

ANNA K & BAND
DUM DOOBIE DOOBIE BAND

SVATOVÁCLAVSKÉ 

POSVÍCENÍ
ODPOLEDNÍ PROGRAM - KONCERTY KAPEL

PRO DĚTI

MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM A HANKŮV DŮM 
Vás zvou na

20.00 HODIN

13.30 - ZÁBAVNÝ PROGRAM VOSA JEDE 
HRY, SOUTĚŽE A SPORTOVNÍ AKTIVITY 

DDM JEDNIČKA A MATEŘSKÉ CENTRUM ŽIRAFA, 
MAŇÁSKOVÉ POHÁDKY- LOUTKOVÉ DIVADLO KLÍČEK

PO CELÝ DEN ŘEMESLNÝ TRH A STÁNKOVÝ PRODEJ PREZENTACE KRÁLOVSKÝCH VĚNNÝCH MĚST

NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA 
pátek 28. září 2012 od 10.00 hodin


