
V ZAJETÍ DÉMONŮ
14. 9. od 20:00 hod. a 15. 9. od 19:00 hod., české titulky, přístupno od 15 let
Film natočený podle skutečných událostí vypráví hrůzný příběh světově pro-
slulých vyšetřovatelů paranormálních jevů Eda a Lorraine Warrenových, kteří 
byli pozváni na odlehlou farmu, aby pomohli rodině terorizované temnými 
silami. V  nejhrůzostrašnějším případu svého života jsou Warrenovi nuceni 
utkat se s mocnou démonickou bytostí. 
Režie: J. Wan. Hrají: V. Farmiga, R. Livingston, J. King, ad.
Horor, USA, 2013. Délka filmu: 112 min. Vstupné: 80 Kč..

ONE DIRECTION 3D: THIS IS US / 3D
18. a 19. 9. od 17:30 hod., české titulky
Film o momentálně nejslavnější chlapecké popové skupině One Direction, kte-
rý natočil Morgan Spurlock – tvůrce kultovního dokumentu Super Size Me. Fa-
noušky a hlavně fanynky této britské kapely čekají strhující záběry na koncertní 
pódia ale i komorní pohled do zákulisí. Režie: M. Spurlock.
Dokument., hudební, Velká Británie, 2013. Délka filmu: 92 min. Vstupné: 150 Kč.

COLETTE
19. a 20. 9. od 20:00 hod., přístupno od 12 let
Milostný příběh zajatců Viliho a  krásné belgické židovky Colette vypráví 
o osudu tajné lásky v prostředí hrůzy a smrti, o tenké hranici mezi dobrem 
a zlem, pravdou a lží v osvětimském koncentračním táboře. Režie: M. Cieslar. 
Hrají: J. Mádl, C. Thioly, E. Bouwer, ad.
Drama, ČR a SR, 2013. Délka filmu: 126 min. Vstupné: 110 Kč.

SPRINGSTEEN & I’
21. 9. od 20:00 hod.
Jedná se o  filmovou událost, vytvořenou speciálně pro fanoušky - s  jejich 
pomocí. Tvoří ji nejoblíbenější hity Bruce Springsteena i dosud nezveřejněná 
legendární vystoupení z průběhu celé jeho kariéry. Režie: R. Walsh. 
Dokumentární, hudební, VB, 2013. Délka filmu: 85 min. Vstupné: 150 Kč.

JÁ, PADOUCH 2 
22. 9. od 10:00 hod., mluveno česky
Může být napravený padouch vůbec zábavný? Gru naštěstí neskončí jako obyčej-
ný civil, protože v jeho nitru se stále ukrývají schopnosti, které by leckdo rád vyu-
žil. Jako například šéf mocné Antipadoušské ligy - Silas Velezadek - sice padouchy 
opovrhuje, ale kdo se může do myšlení zlosyna vcítit líp, než zlosyn bývalý? 
Režie: P. Coffin a Ch. Renaud.
Rodinná animovaná komedie, USA, 2013. Délka filmu: 95 min. Vstupné: 100 Kč.

HLAS
22. 9. od 19:00 hod., české titulky, přístupno od 15 let
Příběh ženy, ke které začne promlouvat zvláštní hlas, přicházející ze záhadné-
ho zdroje, a odhaluje její doposud nikým nepoznaná fakta a souvislosti. Zdá se, 
že je to Boží hlas, avšak brzy se začne zintenzivňovat a Deryin život se změní 
v noční můru. Režie: Ü. Ünal, hrají: G. Anslow, J. Cartocci, E. Cartocci, ad.
Horor, thriller, Turecko 2010. Délka filmu: 97 min. Vstupné: 90 Kč.

ELYSIUM
25. a 26. 9. od 19:00 hod., české titulky, přístupno od 12 let
V roce 2159 existují dva druhy lidí: bohatí, kteří žijí na umělé kosmické stani-
ci s názvem Elysium, a zbytek živoří na přelidněné zničené Zemi. Tajemnice 
Delacourt je ochotna udělat cokoli, aby pro obyvatele Elysia zůstal zachován 
luxus, naopak lidé na Zemi jsou ochotni udělat cokoli, aby se jim povedlo získat 
své místo na Elysiu. Režie: N. Blomkamp. Hrají: J. Foster, M. Damon, D. Luna, ad
Akční, sci-fi, USA, 2013. Délka filmu: 109 min. Vstupné: 100 Kč.

DONŠAJNI
28. 9. od 20:00 hod. a 29. 9. a mimořádně i v pondělí 30. 9. od 19:00 hod.
Operní soubor na  malém městě se rozhodne uvést Mozartova Dona Gio-
vanniho. Pohled do zákulisí příprav odhalí svět opery zbavený pozlátka. Pří-
běh o lásce a zklamání, o hudbě a vášnivém milování a o lidech, kteří žijí svůj 
život opeře navzdory. 
Režie: J. Menzel. Hrají: J. Hartl, L. Šafránková, J. Jirásková, ad.
Komedie, ČR, 2013. Vstupné: 110 Kč.

strana 1

KRÁLOVÉDVORSKÉ
KdeCo ZÁŘÍ 2013

K I N O  S V Ě T
LETADLA / 3D
1. 9. 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: 92 min. 
Vstupné: 155 Kč, děti do 15 let 135 Kč.

LÍBÁNKY
1. 9. 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.

MUŽ Z OCELI / v úterý ve 3D 
3. 9. a 4. 9. od 19:00 hod., české titulky, přístupno od 12 let
Mladý chlapec zjistí, že má mimořádné schopnosti a že není z této planety. Jako 
mladý muž se vydá na cestu za zjištěním, odkud pochází a s jakým záměrem 
byl vyslán na Zemi. Ale hrdina, který má zachránit svět před zničením a stát se 
symbolem naděje pro celé lidstvo, se v něm teprve musí objevit.
Režie: Z. Snyder. Hrají: H. Cavill, A. Adams, R. Crowe, ad.
Akční, sci-fi, USA, 2013. Délka filmu: 143 min. Vstupné: 80 Kč / 2D, 90 Kč / 3D.

OBCHODNÍCI
5. 9. od 19:00 hod. a 6. 9. od 20:00 hod. 
Petr a Richard patří k těm, pro které je pevná pracovní doba noční můrou. 
Chtějí být pány svého času a nikomu se nepodřizovat. Petr si navíc chce spl-
nit svůj sen a stát se velkým hudebním skladatelem. Okovy běžného zaměst-
nání je oba děsí. Jenže peníze jsou nutnost a nějak se vydělávat musí. 
Režie: P. Šícha. Hrají: R. Nedvěd, L. Zahradnická, P. Ulrich, ad.
Komedie, romantický, hudební, ČR, 2013. Délka filmu: 85 min. Vstupné: 90 Kč. 

PERCY JACKSON: MOŘE NESTVŮR / v sobotu ve 3D
7. 9. a 8. 9. od 19:00 hod.
Být bohem na Olympu není příliš jednoduché - ne vždy se mezi sebou bo-
hové přátelí. Být člověkem mezi lidmi má také svá úskalí. Ale být polobohem 
- to už je pořádný průšvih. Hledáte si své místo jak na zemi, tak i na nebesích. 
A ještě horší to je, když jste teenagerem, jehož otcem je Poseidon a matkou 
„obyčejný“ člověk. 
Režie: T. Freudenthal. Hrají: L. Lerman, S. Bean, A. Daddario, ad.
Akční, drama, USA, 2013. Délka filmu: 108 min. Vstupné: 110 Kč / 2D, 130 Kč / 3D.

RIDDICK
11. 9. a 12. 9. od 19:00  hod., české titulky, přístupno od 12 let
Zrazen vlastními druhy a ponechán napospas smrti na pusté planetě - tak 
Riddick bojuje o přežití proti cizím predátorům a stává se silnějším a nebez-
pečnějším, než kdykoliv předtím. Brzy na to se lovci odměn z celé galaxie ne-
vědomky stávají pěšáky v jeho plánu na cestě za pomstou. S jeho nepřáteli, 
přesně tam, kde je chce mít, rozpoutá Riddick brutální útok pomsty před 
návratem na svou rodnou planetu Furya, aby ji zachránil před zničením. 
Režie: D. Twohy. Hrají: V. Diesel, K. Urban, K. Sackhoff, ad.
Sci-fi, akční, thriller, USA, 2013. Délka filmu 119 min. Vstupné: 100 Kč. 

JUSTIN: JAK SE STÁT RYTÍŘEM / 3D
14. 9. od 17:30 hod. a 15. 9. od 16:30 hod.
Kluci ve středověku měli své touhy. Justin se rozhodl být rytířem jako jeho děde-
ček, přestože otec mu vytyčil výnosnou dráhu právníka. Justin se tedy na vlastní 
pěst vydává za svým snem, aby podstoupil výcvik a stal se opravdovým rytířem 
v brnění. Zachránit království je dobrý začátek. 
Režie: M. Sicilia.
Rodinná animovaná komedie, USA, 2013. Délka filmu: 96 min. Vstupné: 150 Kč. 

w w w . d v u r k r a l o v e . c z

Rezervace:  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.

KRÁSNÉ BAROKO
6. 9. – 6. 10. 2013, výstavní sál v budově Špýcharu 
Městské muzeum opět otvírá svůj krásný výstavní sál v budově Špýcharu, a to 
výstavou KRÁSNÉ BAROKO. K vidění budou nádherné obrazy královédvorské 
rodačky Renaty Greiner a úžasné skleněné objekty Roberta Kaufmana. 
Renata Greiner vidí svoji tvorbu mezi surealismem, manirismem a fotogra-
fickým realismem propojeným s grafickým cítěním a grafickou úpravou. Kri-
tici často mluví o snových představách, kde se zastavil čas. Robert Kaufman 
používá zvláštní, specifickou techniku – do skla zatavuje ocelové a měděné 
drátky a síťky, probarvuje jej speciálními sklářskými barvami. 
Rozhovor s R. Greiner je zveřejněn v těchto NKR na str. 4 a 5.
Vstupné: dospělí: 25 Kč;  děti, studenti, důchodci: 15 Kč.

BUDDHISMUS V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ
čtvrtek 17. 9. 2013 od 19: 00 hod., přednáškový sál v budově Špýcharu 
Srdečně vás zveme na přednášku s velmi zajímavým tématem. Dozvíte se, že budd 
hismus v současném životě využívá všech tendencí lidské mysli a poznatků moder-
ního světa. V závěru přednášky proběhne krátká meditace a bude vyhrazen prostor 
pro otázky a odpovědi. Přednášet bude Jakub Kadlec, který se věnuje tibetskému 
buddhismu Diamantové cesty již více než 15 let.
Vstupné: dospělí: 70 Kč; děti, studenti, důchodci: 40 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

4. a 5. října:  Mezinárodní filmový festival DOBROMYSL – PříBěHY   
 OBYčEJNÉHO ŠTěSTí – filmový festival
13. října:  Ferda mravenec – pohádka z Divadelního čtyřlístku 
16. října:  Jakub Smolík 
21. října:  Mandarinková izba – hra v předplatném 
29. října:  HRDÝ BUDŽES – v hlavní roli Barbora Hrzánová
  Charitativní představení pro Domov sv. Josefa v Žirči.
28. listopadu:  Václav Neckář

K I N O  –  F I L M O V Ý  K L U B
VŠICHNI DOBŘÍ RODÁCI
10. 9. od 19:00  hod.
Téměř už legendární film začíná v jedné malebné moravské vesnici v květnu 
1945. Lidé tady prožívají nejkrásnější dny svého života. Přichází však únor 
1948. Vesnice se rozděluje na dva nesmiřitelné tábory. Poklidné časy rodáků 
končí. Režie: V. Jasný. Hrají: R. Brzobohatý, V. Galatíková, V. Brodský, ad. 
Drama, komedie, Československo, 1968. Délka filmu: 115 min. Vstupné: 80 Kč.

JASMÍNINY SLZY
17. 9. od 19:00 hod., přístupno od 12 let, české titulky
Jasmine je elegantní, okouzlující a zhýčkaná dáma z New Yorku, která má vše, 
nač si vzpomene. Její zdánlivě idylické manželství s bohatým podnikatelem Ha-
lem i bezstarostný život se v jediný okamžik rozpadnou na kousky. Jasmine se 
stěhuje ke své sestře Ginger, která má skromný byt v San Francisku. Jenže útěk 
z pohádkového stereotypu není tak jednoduchý.
Režie: W. Allen. Hrají: C. Blanchett, A. Baldwin, S. Hawkins, ad. 
Romantický, drama, USA, 2013. Délka filmu: 98 min. Vstupné: 100 Kč.

PŘED PŮLNOCÍ
24. 9. od 19:00 hod., přístupno od 12 let, české titulky
Jesse a  Celine jsou manželé a  vychovávají dvě dcery. Jako dárek dostanou 
od přátel pobyt na jednu noc bez dětí v luxusním hotelu na pláži. Jak může pár, 
který žije v dlouholetém vztahu, takový čas strávit? 
Režie: R. Linklater. Hrají: E. Hawke, J. Delpy, S. Davey-Fitzpatrick, ad.
Romantický, drama, USA 2013. Délka filmu: 108 min. Vstupné: 100 Kč.

ZAHÁJENÍ KURZŮ 
31. 8. od 14:00 hod., sál Hankova domu 
Kurzy vedou taneční mistři Luboš Štěp a Jitka Štěpová.

CVIČENÍ PRO ŽENY  
9. 9. od 17:30 a 18:45 hod., sál Hankova domu 
17:30 – powerjoga, 18:45 – aerobic, cvičení vede Dáša Hloušková

TANEČNÍ KURZY PRO MANŽELSKÉ PÁRY A TANEČNÍ 
DVOJICE 
15. 9., sál Hankova domu
Kurzy vedou manželé Francovi z Hradce Králové.

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.
Vstupné: 310 Kč, 290 Kč, 270 Kč.

JAROSLAV UHLÍŘ: „ Hodina zpívání – zkoušení“
26. 9. od 9:00 a 10:30 hod., sál Hankova domu
Hudební pořad pro děti I. stupně základních škol.

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, NE-
ŘEŽ, 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.
Vstupné:  300 Kč, 280 Kč, 260 Kč.

PROGRAM ZÁŘÍ 2013

PřIPRAVUJEME:

14. září 
hřiště 

u Tramvaje
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KALENDÁŘ NEJEN MÍSTNÍCH AKCÍ 
na www.dvurkralove.cz (pravé menu – box KALENDÁŘ AKCÍ) 

a tamtéž v rubrice Turistika/volný čas. 
Zkuste také TURISTICKOU INTERAKTIVNÍ MAPU!

 ŽIRAFČINA PORADNA   úterý 3. 9. 2013 od 10:00 do 12:00 hod.

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

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

Jednou měsíčně nás navštíví laktační poradkyně, pedagožka a matka 4 dětí 
Mgr. Jana Bartoňová. V rámci diskusního setkání se s vámi podělí o bohaté zku-
šenosti v péči o děti. Aktuální téma: nástup do školky. Vstup 30 Kč, hlídání dětí 
zajištěno. Rezervace nutná.

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

Přijďte si poslechnout přednášku na téma využití plen. Jsou pro vás připraveny 
malé soutěže a drobný dárek. Vstup 30 Kč, hlídání dětí zajištěno.

Zveme vás na 2. ročník závodů šlapacích aut, který se koná na našem doprav-
ním hřišti. Akce je určena nejen pro děti. Těšit se můžete na bohatý doprovodný 
program (agility, jízda vláčkem po parku). Vstupné je zdarma. 

SRAZ A ZÁVODY ŠLAPACÍCH AUT sobota 7. 9. 2013 od 10:00 do 17:00 hod.

DEN S HUGGIES čtvrtek 5. 9. 2013 od 10:00 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.

Chtěly bychom pozvat všechny příznivce dětí na návštěvu do našeho mateřského 
centra. Seznámíme vás s naší činností, ať víte, kam zajít při ošklivém počasí.  

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ     středa 11. 9. 2013 9:00–12:00 a 13:00–16:00 hod. 

Přijďte se za námi podívat na tradiční vinobraní do Kuksu. Rodiče jistě uchvátí 
bohatý doprovodný program s ochutnávkou vína a děti si s námi mohou za-
tím pohrát, či vyrobit upomínkové předměty. Vstupné je 150 Kč dospělí, děti 
do 130 cm zdarma, rodinné vstupné činí 250 Kč pro 2 dospělé a 2 děti do 150 cm. 

Klub českých turistů Dvoráci 
Dvůr Králové nad Labem (založen 1898) 

 
vás zve v sobotu 7. září 2013 na 10. ročník pochodu 

PPOODDZZIIMMNNÍÍMM  
KKRRÁÁLLOOVVÉÉDDVVOORRSSKKEEMM  

 
Pochod je součástí cyklu KČT Královéhradecký kraj „CHODÍME CELÝ ROK“ 

                                                   
Start a cíl: „Pivovarská restaurace Tambor“ (N 50°25.192´, E 15°48.557´) 
Trasy: pěší – 8, 15, 25, 35 km, na kole – 15, 30, 50 km 
Start: 7:00–10:00 hod.   
Cíl: do 17:00 hod. 
Startovné: děti – 10 Kč, dospělí – 20 Kč 
 
Mapa tras bude umístěna na startu. Na startu obdržíte popis trasy. 
Lze si projít i vlastní trasy např. za účelem splnění OTO Královédvorsko.   
Každý účastník obdrží v cíli diplom a malý suvenýr. Na trase i v cíli bude připraveno 
malé občerstvení. Pochod se koná za každého počasí. 
 
Informace na tel.: 736 742 330    E-mail: kctdvoraci@seznam.cz 
 
.  

VINOBRANÍ V KUKSU   sobota 14. 9. 2013 od 11:00 do 17:00 hod.

Přijďte si poslechnout něco o historii, výrobě a především o blahodárných účin-
cích pravé poctivé čokolády, starodávného a téměř posvátného nápoje Mayů 
a Aztéků. Součástí bude ochutnávka a možnost zakoupení kvalitní české čoko-
lády Jordi‘s. Vstup: 50 Kč, hlídání dětí zajištěno. Rezervace nutná.

ČOKOLÁDOVÁNÍ V ŽIRAFCE úterý 17. 9. 2013 od 10:00 do 12:00 hod.

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.
Sbírka – „V ZÁŘí SVĚTLUŠkY ZÁŘí“   

knižní baZar

nÁrodní parkY a reZerVace keni 
RNDr. Dana Holečková 

pohÁdkoTerapie – 

TrénoVÁní pamĚTi – Jitka Šmelhausová

ČínSkÁ medicína (podZim, Zima) – Lada Novotná

PřIPRAVUJEME:

JAZYKOVÉ KURZY (NJ, FJ, AJ)
říjen 2012–květen 2013, přednáškový sálek knihovny 
Zlepšete si své jazykové znalosti v  některém z  kurzů pořádaných MěK Slavoj. 
Pro předškolní děti nabízíme kurz angličtiny Playing English, pro dospívající stu-
denty a  dospělé pak kurzy němčiny a  francouzštiny. 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.

INTERNET PRO ZAČÁTEČNÍKY 
30. 9.–23. 10.  
Kurz Internetu určený hlavně pro seniory, matky na MD a všechny, kteří do jeho 
tajů zatím nepronikli. Předpokládá se otevření dvou kurzů. Dopolední  bude 
probíhat v  úterý a  ve  středu od  9:00 do  11:00 hod., odpolední pak v  pondělí 
a ve středu od 17:00 do 19:00 hod. Zájemci se mohou přihlásit buď osobně v hu-
debním oddělení nebo telefonicky na číslech: 499 320 157, 721 390 348. 
Uzávěrka přihlášek je 25. září. Počet míst v kurzu je omezen.   

Městská knihovna Slavoj přeje všem školákům úspěšné vykročení 
do nového školního roku 2013 / 2014.

Navštivte náš stánek na svatováclavských slavnostech konaných na náměstí 
T. G. Masaryka.

DEN SPOLKŮ  sobota 28. 9. 2013 od 10:00 do 12:00 hod.

Zaměříme se na praktické hry pro zvýšení soustředění, ukážeme jednoduché 
pomůcky, jak motivovat děti k činnostem, komunikace s novými lidmi ve škole, 
adaptace na nové prostředí, nové úkoly / škola hrou. Vhodné již pro děti od 4 let. 
Přednášku povede Mgr. J. Hašková a I. Tauchmanová Dis. Hlídání dětí je možné 
po domluvě. Vstup zdarma.

BESEDA SE SPECIÁLNÍM PEDAGOGEM  úterý 24. 9. 2013 od 18:00 hod.
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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.,
Bližší informace v DDM Jednička na tel.: 499320353.
Sylvie Černotová – 775 320 373, sylvie.cernotova@ddmdvurkralove.cz;
Dana Kudrnovská – 774 320 361, dana.kudrnovska@ddmdvurkralove.cz. 

BĚH NADĚJE / čtvrtek 5. 9. 2013 od 10:00 do 15:00 hod.
Přijďte podpořit 6. ročník humanitární akce, přispět jakoukoli částkou na výzkum 
rakoviny a překonat jakýmkoli způsobem trasu vedoucí pěkným prostředím par-
ku Schulzovy sady. Startujeme od ZŠ Schulzovy sady, ulice Školní. 

DRAKIÁDA NA ZVIČINĚ / sobota 7. 9. 2013 od 13:30 do 16:30 hod. 
Na vrchu Zvičina opět proběhne Zavírání turistické sezony a Drakiáda, kterou pro 
malé i velké připravilo sdružení Podzvičinsko ve spolupráci s Jedničkou. Na oblo-
ze bude také letos k vidění spousta draků, kteří budou hodnoceni hned v několi-
ka kategoriích a oceněno tak bude mnoho soutěžících. Vstup zdarma.

CYKLOVÝLET S PŘEKVAPENÍM aneb EVROPSKÝ DEN 
BEZ AUT S JEDNIČKOU / sobota 14. 9. 2013
Necháme auta doma a  podnikneme výlet na  kolech za  zábavou a  poznáním. 
Přijďte svou účastí podpořit akci Evropský den bez aut, která je součástí Evrop-
ského týdne mobility. Samostatně se mohou zúčastnit zdatnější cyklisti od 10 let, 
mladší v doprovodu osoby starší 15 let. Závazné přihlášky spolu s platbou přijí-
máme v DDM nejpozději do 10.9.2013. Bližší informace u p. Kudrnovské.

PODZIMNÍ POCHOD S POHÁDKOU 
21. 9. 2013, start 9:00–11:00 hod. od Jedničky
Tradiční a velmi oblíbená akce pro malé i velké milovníky pohádek je opět tady! 
Známé i méně známé pohádkové bytosti budete mít i  letos možnost potkat 
v podzimním příměstském lese. Na sobotní dopoledne si pro děti i dospěláky 
připravily drobné úkoly, malou odměnu a hezké diplomy. Trasa bude volena 
tak, aby ji zvládly i maminky s kočárky. Bližší informace u p. černotové.

JEDNIČKA NA DNI SPOLKŮ / sobota 28. 9. 2013
odjezd od Jedničky v 8:00 hod., plánovaný návrat do 17:00 hod.
Také letos mohou návštěvníci tradiční akce pořádané městem Dvůr Králové 
nad Labem a MKZ Hankův dům zavítat k prezentačnímu místu DDM Jednička, 
kde budou připraveny drobné hry o ceny nebo malování na obličej.
Přijďte si spolu s námi užít Svatováclavské posvícení. 


