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AMAZING SPIDER–MAN 2 
Největší konflikt, kterému Spider-Man kdy 
čelil, se odehrává v jeho nitru: střet obyčejných 
povinností Petera Parkera s výjimečnou zodpo-
vědností Spider-Mana. V  tomto filmu ale Peter 
Parker zjišťuje, že před ním stojí ještě náročnější 
bitva. Na scéně se objevuje Electro.
USA, 2014. Režie: M. Webb. 
Hrají: A. Garfield, E. Stone, J. Foxx ad.  

POJEDEME K MOŘI
Jedenáctiletý Tomáš dostane k  narozeninám 
kameru, rozhodne se natočit svůj první film 
– o  své rodině a  kamarádovi. Užívá si natá-
čení jen do  chvíle než zjistí, že kamera dokáže 
odhalit i  nepříjemné věci. ČR, 2014. Režie: 
J. Mádl. Hrají: O. Vetchý, L. Trmíková, P. Šimčák ad.

RANHOJIČ 
Děj filmu se odehrává v 11. století. Rob Cole má 
velmi zvláštní schopnost vycítit, když má někdo 
zemřít. Po  smrti rodičů se Roba ujímá potulný 
ranhojič. Během společných cest se z Roba stává 
ranhojičův učedník. A v Persii se snaží nastoupit 
do lékařské školy. 
SRN, 2013. Režie: P. Stölzl. 
Hrají: T. Payne, B. Kingsley, S. Skarsgård ad. 

CESTA DO ŠKOLY
Dětské protagonisty snímku, žijící ve  čtyřech 
různých koutech světa, spojuje společná touha 
po poznání. Uvědomují si, že jedině studium jim 
může otevřít bránu k  lepší budoucnosti. proto 
se každý den vydávají na dlouhou a strastiplnou 
cestu za vzděláním. Francie, 2013. 
Režie: P. Plisson. Hrají: Jackson (11), Carlito (11), 
Zahira (12), Samuel (13) ad. 

BABOVŘESKY 2
Příběh začíná tam, kde první díl skončil. Drbna 
Horáčková vybíhá z domu naproti mladým hoke-
jistům, kteří přijeli navštívit svého dobrého kama-
ráda a  spoluhráče na  nedalekou chalupu, aby tu 
aspoň pár dní trénovali i  odpočívali. ČR, 2014. 
Režie: Z. Troška. Hrají: L. Langmajer, L. Plekan-
cová Vondráčková, J. Dolanský ad.

RIO 2 
Vzácní modří papoušci Blu, Perla a  jejich tři 
děti se ocitnou v džungli Amazonie, aby se tam 
setkali se svými příbuznými. Blu zde však musí 
čelit svému tchánovi a  zároveň se vyhnout 
ďábelským plánům na  odplatu, které pro něj 
zosnoval padoušský a mstivý kakadu Nigel
USA, 2014.  Režie: C. Saldanha. 

JEDNA ZA VŠECHNY 
Carly zjistí, že ji její nový přítel Mark podvádí 
a  vlastně je to ještě horší – praskne to na  něj 
tím, že se Carly náhodou potká s  jeho manžel-
kou Kate. Carly se najednou ocitá v situaci, kdy 
musí Kate utěšovat. Ovšem Mark je obě podvádí 
s další ženou. Ženy spojí své síly a zosnují děsivý 
plán, jak se mu pomstít. 
USA, 2014. Režie: N. Cassavetes. 
Hrají: C. Diaz, K. Upton, L. Mann ad. 

HUSÍ KŮŽE – ZIMOMRIAVKY
Rozpad Československa – Slováci už nechtěli 
s  Čechy sdílet společný dům, ani dvojdomek, 
chtěli bydlet ve vlastním domě. Kolik Slováků to 
doopravdy chtělo? A kolik Čechů? Jak se na roz-
pad manželského svazku dvou národů díváme 
dnes, když už rozvodové vášně vychladly? 
ČR, 2014. Režie: M. Hanzlíček. 

VÁŠEŇ MEZI ŘÁDKY 
Film nám však představuje skutečného Char-
lese Dickense: charizmatického, plného energie, 
který měl manželku a  deset dětí. Film se navíc 
soustředí i na Nelly, krásnou mladou ženu, která 
si s  Dickensem začne milostný románek, jehož 
důsledky si v tu chvíli ještě neumí představit.  
USA, 2013. Režie: R. Fiennes. 
Hrají: R. Fiennes, F. Jones, K. Scott ad. 

KHUMBA 
Zebra Khumba se narodil napůl pruhovaný 
a  napůl bílý. Navíc když začalo období sucha, 
příbuzní Khumbu obvinili, že je prokletý a  že je 
příčinou všech nepříjemností. Stádo v čele s jeho 
otcem ho tedy vyhnalo. Khumba se vydává 
do  dobrodružství, aby našel chybějící proužky 
a získal respekt své rodiny.
Jižní Afrika, 2013. Režie: A. Silverston.

BONY A KLID 2
Dlouho očekávané pokračování kultovní 
„vekslácké balady“ Bony a  klid. Co dnes po  25 
letech dělá partička někdejších veksláků? Jsou 
venku z  vězení a  přizpůsobili se. Zase jsou 
všude tam, kde se dají vydělat „rychlý prachy“: 
podfuky, úplatky, dotace. A  do  nich nechtěně 
spadne kluk z malého města, který jako tenkrát 
přijíždí do Prahy sehnat peníze. 
ČR, 2014. Režie: V. Olmer. 
Hrají:  R. Skamene, J. Potměšil, V. Jeníková ad.

PULP FICTION: HISTORKY 
Z PODSVĚTÍ
Tři na první pohled nesouvisející historky z krva-
vého podsvětí tvoří jeden příběh plný stylizova-
ného násilí, drog, dnes už kultovních dialogů, 
absurdních situací a  nečekaných dějových 
zvratů. Postmoderní analýza zvráceného života 
zločinců. USA,1994. Režie: Q. Tarantino. 
Hrají: T. Roth, B. Willis, J. Travolta ad.

X-MEN: BUDOUCÍ MINULOST 
V tomto snímku bojuje komletní sestava X-Men 
ve  válce o  přežití svého druhu. Ti všichni musí 
za každou cenu změnit minulost, aby zachránili 
naši budoucnost.  USA, 2014.  
Režie: B. Singer. Hrají: H. Jackman, M. Fassben-
der, J. Lawrence ad. 

GODZILLA 
Nejznámější impozantní monstrum na  světě se 
ve  filmu postaví proti zlým nestvůrám ohrožují-
cím samou existenci lidstva, kterým vdechla život 
vědecká arogance lidí. 
USA, 2014. Režie: G. Edwards. Hrají: E. Olsen, B. 
Cranston, A. Taylor-Johnson ad.
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3.–4. 17:30 AMAZING SPIDER–MAN 2 (3. 5. 3D), akční, dobrodružný 
(12), ml. česky 142 min. 140/165 (3D)

105/130 (2D)
6.–7. 19:00 POJEDEME K MOŘI, rodinný 90 min. 100 Kč

10.–11. 20:00 RANHOJIČ, dobrodr., drama, historický (12), titulky 150 min. 100 Kč
13. 19:00 CESTA DO ŠKOLY, dokument, titulky, ART 77 min. 80 Kč

14.–15. 19:00 BABOVŘESKY 2, komedie 110 min. 80 Kč

17.–18. 17:00 RIO 2 (17. 5. 3D), animovaný, rodinný, ml. česky 100 min. 100  Kč (2D)
150  Kč (3D)

17.–18. 20:00 JEDNA ZA VŠECHNY, komedie, (15), titulky 109 min. 110 Kč
20. 19:00 HUSÍ KŮŽE – ZIMOMRIAVKY, dokument, ART 78 min. 100 Kč

21.–22. 19:00 VÁŠEŇ MEZI ŘÁDKY, romant., drama, biograf., (12), titulky 111 min. 100 Kč
24.–25. 17:00 KHUMBA, animovaný, dobrodružný, ml. česky 85min. 100 Kč
24.–25. 20:00 BONY A KLID 2, krimi komedie, (12) 90 min. 110 Kč

27. 19:00 PULP FICTION: HISTORKY Z PODSVĚTÍ, drama, thriller, 
krimi, titulky, (18), ART 153 min 80 Kč

28.–29. 19:00 X-MEN: BUDOUCÍ MINULOST (28. 5. 3D), sci-fi akční, 
titulky ve 2D formátu, mluveno česky ve 3D 120 min 120  Kč (2D)

150 Kč (3D)

31. 20:00 GODZILLA (3D), (12), akční, titulky 119 min 140 Kč
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Hankův dům
Předprodej vstupenek (kavárna Hankův dům): 
tel.: +420 499 320 110, e-mail: mannova.lenka@hankuv-dum.cz 
více na www.hankuv-dum.cz

KRÁLOVÉDVORSKÝ MAJÁLES 
1. 5. od 10:00 hod., náměstí T. G. Masaryka 
BANDA DI FESTE, CREEDENCE REVIVAL CZECH, ADAM MIŠÍK, ŽLUTÝ PES.  
Výběr z programu: krátké scénky studentů královédvorského gymnázia, 
hry a soutěže DDM Jednička, zábavné třídění odpadů.

S KOUZLY KOLEM SVĚTA
4. 5. od 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 100 Kč
Kouzelník Pavel Kožíšek bude s dětmi čarovat a malí kouzelníci se některá 
kouzla i naučí. Společně s námi poletí jako letuška modelka Hana Mašlíková 
nebo Martina Dvořáková.

CAVEMAN
14. 5. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné:360, 350, 340 Kč.
Přijďte se podívat na slavnou one man show o tom – co dělá muže mužem 
a ženu ženou, o rozdílech mezi námi, partnerství a vtipně utajených kvali-
tách obou pohlaví.

VZPOMÍNKY ZŮSTANOU / HRA V PřEDPLATNéM
18. 5. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 340, 320, 300 Kč. 
Úsměvný komediální příběh i  strhující drama milostného čtyřúhelníku je 
sondou do  lidského osudu. Účinkují herci Divadla Ungelt: Zlata Adamov-
ská, Petr Štěpánek, Lucie Štěpánková/Jana Stryková, Vilém Udatný

VEČER SBOROVÉHO ZPĚVU K ROKU ČESKÉ HUDBY 
415. KONCERT KPH
20. 5. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 130 Kč.
Účinkuje Pěvecký sbor Záboj a dětský sbor Slunéčko ze Strže.

O LÍNÉ BABIČCE  
AKADEMIE ZÁKLADNÍ ŠKOLY BÍLÁ TřEMEŠNÁ
28. 5. od 8:30, 10:30 a 17:00 hod., sál Hankova domu

VÝSTAVA PAPÍROVÝCH MODELŮ
30. 5. a 31. 5. od 9:00 do17:00 hod., sál Hankova domu
Minimodely všech kategorií, možnost vystavit vlastní donesený model, dětské 
soutěže, soutěž o nejlepší model, u minimodelů proběhne mistrovství repub-
liky, dále možnost slepit vlastní model…

TONNY BLUES BAND & KAIA BRAUN 
31. 5. od 20:30 hod., restaurace Starý pivovar, vstupné: 200 Kč.
Závěrečný koncert v rámci Dnů  R. A. Dvorského.

ZUŠ R. A. Dvorského
5. 5.  od 18:00 hod. sál školy: Pohádka „O Lidce“– 
hrají nemladší žáci literárně dramatického oboru 
12.–16. 5. denně od13:00 do 17:00 hod. 
 Týden otevřených dveří v ZUŠ – prohlídka ZUŠ a přijímání nových 
žáků Všechny informace budou vyvěšeny v přízemí školy a na www.zusdk.cz.
13. 5. od 18:00 hod. sál školy: Děti české hudby divadelní představení 
L. Peřiny, na kterém se současně podílí žáci literárně dramatického 
a hudebního oboru. 
15. 5.  od 18:00 hod. sál školy: koncert Hraje celá rodina - na něm se 
představí nejen žáci školy, ale i jejich sourozenci, rodiče, prarodiče, tety …
21. 5.  od 18:00 hod. sál školy: Divadelní představení Bylo nás pět 
v podání skupiny žáků literárně dramatického oboru.
22. 5. od 18:00 hod. sál školy: koncert žáků ze třídy pana učitele 
Bc. Marka Igla
23. 5. od 19:00 hod. v kapličce u Hotelu pod Zvičinou: Noc kostelů – 
zahrají žáci pod vedením T. Valtery, V. Matuškové a J. Prouzy a od 21:00 
hod. v kostele Srdce Páně na Starobucku. 
29. 5.  od 18:00 hod. sál školy: Přívětivou krajinou české hudby – 
koncert ze skladeb českých autorů
31. 5.  Den dětí na hřišti v Lipnici: vystoupení našich mažoretek 
a skupiny Elbereth 

Městské muzeum
út–ne: 09:00–12:00 hod. a 13:00–17:00 hod.
www.muzeumdk.cz

ELEGANCE DOBY R. A. DVORSKÉHO
do 4. 5. 2014, výstavní sál v budově Špýcharu
Vstupné: dospělí 30 Kč; děti, studenti, důchodci 20 Kč. 

FRANTIŠEK SOUKUP A JEHO SOUČASNÍCI
16. 5. – 8. 6. 2014, výstavní sál v budově Špýcharu
Výtvarná výstava ze sbírky obrazů městského muzea. K  vidění budou 
obrazy Františka Soukupa (1879–1957), Břetislava Menčíka (1883–1958) 
a  Joži Mikše (1901–1966). Nebudou chybět ani plastiky významného 
rodáka Otty Gutfreunda (1889–1927) zapůjčené z Galerie města Trutnova 
a Národní galerie v Praze.
Vstupné: dospělí 25 Kč; děti, studenti, důchodci 15 Kč.

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY  
„FRANTIŠEK SOUKUP A JEHO SOUČASNÍCI“  
s výtvarníkem Milošem Peterou 
čtvrtek 29. 5. 2014 od 17:00 hod., výstavní sál v budově Špýcharu
Vstupné: dospělí 25 Kč; děti, studenti, důchodci 15 Kč.

KAŠPÁREK A ČAROVNÝ POKLAD ŽELEZNÉHO RYTÍŘE
neděle 11. 5. 2014 od 16:00 hod., přednáškový sál v budově Špýcharu 
Loutková pohádka pro nejmenší v podání divadélka ZVONEČEK.

VÝZVA
Městské muzeum ve  Dvoře Králové n. L. připravuje výstavu k  I. světové 
válce a legiím. Záměrem výstavy je představit život ve městě za války. Obra-
címe se tímto na ty z vás, kteří mají materiály využitelné pro naši výstavu 
(předměty denní potřeby, fotografie, plakáty, zbraně, uniformy atd.), aby je 
zapůjčili, popř. věnovali muzeu. Předem děkujeme.

Městská knihovna
Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem,
Tylova 512, www. slavoj. cz; e-mail: knihovna@slavoj.cz
tel.: 499 320 157, 721 390 348, 606 531 153

POHÁDKOTERAPIE  
Mezi námi čarodějnicemi
5. 5. od 14:00 hod., přednáškový sál knihovny, vstup zdarma
Přijďte si poslechnout, co se o čarování a kouzlech mezi lidmi říkávalo a co 
se dodnes říká. Těmto dávným i  novějším historkám můžete věřit nebo 
nevěřit, ale snad pobavíme i ty, kteří jim úplně neuvěří.  

KOLEM SVĚTA ANEB CESTOVÁNÍ NEJEN ZA ZVÍŘATY  
MOSAMBIK – MVDr. Přemysl Rabas
13. 5. od 18:00 hod., přednáškový sál knihovny, vstup zdarma
Spolu s přírodou podél Zambezi a návštěvou Viktoriiných vodopádů vytváří 
Mosambik báječný a zatím stále neprávem opomíjený cíl pro turisty. Další 
díl z cyklu přednášek ZOO Dvůr Králové. 

NAVRHUJEME SI DOMOV S FENG-ŠUEJ II. 
– R. Votavová, Ing. arch. Oldřich Rejl a Ing. Monika Gavulová
14. 5. od 18:00 hod., přednáškový sál knihovny, vstupné: 30 Kč
Seriál přednášek o tom, jak si zařídit interiér svého domova. Téma druhého 
setkání je ložnice. Lektoři Vám ukáží, jak zhmotnit své představy o bydlení.  

TIBETSKÉ MÍSY – Rostislav Řezníček
20. 5. od 18:00 hod., přednáškový sál knihovny, vstupné: 50 Kč.
Tentokrát bude celý seminář věnován pouze tibetským mísám a jejich využití 
v  životě (vibrační masáž, meditaci při hře, neverbální konstelace). Kapacita:  
16 lidí. Přihlášky: do  14. května v  knihovně nebo na  tel. 499  320  157 a 
721 390 348.

ŠESTNÁCTITISÍCIKILOMETROVEJ VEJŠLAP – Petr Hirsch
28. 5. od 18:00 hod., přednáškový sál knihovny, vstupné: dobrovolné.
Cestovatel představí ve fotografiích 16 090 km dlouhou pěší pouť ze Dvora 
Králové nad Labem do španělského Compostela, italského říma a Jeruzaléma.
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DDM Jednička
Dům dětí a mládeže Jednička, Spojených národů 1620, Dvůr Král. n. L.,
Bližší informace v DDM Jednička na tel.: 499 320 353.
Sylvie Černotová – 775 320 373, sylvie.cernotova@ddmdvurkralove.cz
Dana Kudrnovská – 774 320 361, dana.kudrnovska@ddmdvurkralove.cz
Vladimír Jiřička – 774 320 361, vladimir.jiricka@ddmdvurkralove.cz
Mgr. Iveta Hanušová – 775 320 353, info@ddmdvurkralove.cz

OTEVÍRÁNÍ TURISTICKÉ SEZÓNY NA ZVIČINĚ  
3. 5. 2014, 10:00–14:00 hod.
Na louce za Raisovou chatou a u kostela pro vás bude opět připravena 
rodinná hra o ceny, malování na obličej a mnoho dalšího. Vstup zdarma. 
Bližší informace u Mgr. I. Hanušové.

NOC NA HVĚZDÁRNĚ  
9.–10. 5. 2014 
Na kopci zvaném „U Lipek“ sídlí Úpická hvězdárna. Tam budete mít mož-
nost vyslechnout mnoho zajímavého o vesmíru, jeho planetách, hvězdách, 
pozorovat noční oblohu i Slunce. Akce je určena pro děti od 7 let, odjezd od 
DDM je v pátek 9. 5. v 17:00 hod., příjezd v sobotu 10. 5. cca ve 12:00 hod. 
k DDM. S sebou večeři, pití, spací pytel a karimatku. Přihlášky nejpozději 
do 30. 4. 2014. Cena výletu 350 Kč (v ceně je doprava soukr. autobusem, 
ubytování, snídaně, svačina). Bližší informace u p. Kudrnovské.  

PRIMA HRÁTKY V JEDNIČCE aneb ZAHRADNÍ 
SLAVNOST PRO DĚTI
17. 5. 2014, 14:30–18:00 hod
Po roce se opět vrací velká akce pro děti, mládež i dospěláky. Přijede za 
vámi zpěvačka Katarína Landlová, finalistka soutěže Československo má 
talent, sympatický zpěvák a herec Milan Peroutka, moderátor a herec 
Jakub Štěpán nebo mladinká zpěvačka a herečka Petra Longauerová. Těšit 
se můžete na vystoupení kouzelníka a žonglérů. V prožitkových dílnách si 
budete moci vyzkoušet rozmanité aktivity, jako tanec, virtuální jízdu po 
divoké řece nebo souboj ve stylu Star Wars. Otevřené opět budou zajímavé 
žonglérské, taneční, moderátorské, muzikálové, šermířské nebo hudební 
workshopy, soutěžní koutky, malování na obličej, trampolína, skákací hrad 
apod. Vstupné dobrovolné. Pro prvních 30 dětských návštěvníků máme 
malý dárek. Bližší informace u Mgr. I. Hanušové.

SLAVNOSTNÍ VYHODNOCENÍ ZLATÉ TUŽKY 
20. 5. 2014 
XVIII. ročník celostátní literární soutěže Zlatá tužka přivítá oceněné pisatele. 
Nejúspěšnější soutěžící převezmou ceny a diplomy. Pro ně i jejich dopro-
vod – rodiče a pedagogy, je připraven další zajímavý program. 
Bližší informace u p. Jiřičky.

KULIČKIÁDA 
22. 5. 2014
Jednička zve děti z MŠ, žáky ZŠ i středoškoláky na již 7. ročník sportovní 
soutěže ve cvrnkání kuliček. Cvrnká se jen za příznivého počasí bez deště, 
u altánku v parku Schulzovy sady. Zahájení je v 8:00 hod. Nejlepší „cvrnkač“ 
získá na rok Zlatou putovní kuličku. Přihlášky nejpozději do 19. 5. 2014. 
Startovné: 5 Kč. Bližší informace u p. Kudrnovské.

TURNAJ ŠPUNTŮ 
25. 5. 2014
Jednička připravila pro malé šachisty, předškoláky a školáky od 1. do 5. tříd 
ZŠ, další ročník šachového Turnaje Špuntů. Zájemci se mohou hlásit nejpoz-
ději do 19. 5. 2014 v DDM Jednička. Startovné v termínu přihlášek je 70 Kč, 
po termínu 100 Kč. Bližší informace u p. Kudrnovské. 

ZNALEC ROSTLIN   
28. 5. 2014
Svoje přírodovědné znalosti si mohou do Jedničky přijít vyzkoušet žáci ZŠ 
i SŠ. DDM pro ně připravil další ročník přírodovědné soutěže v poznávání 
živých rostlin. Hlásit se mohou jednotlivci i celé třídní kolektivy nejpozději 
do 24. 5. 2014.  Startovné: 10 Kč. Bližší informace u p. Kudrnovské. 

DĚTSKÝ DEN    
30. 5. 2013, 8:30–12:00 hodin, Tyršovo koupaliště / zimní stadion
Dopoledne plné her, soutěží a dalších aktivit. Přijede Pavel Callta s kapelou, 
kouzelník i žongléři. Těšit se můžete na malování na obličej, sportovní klání, 
taneční vystoupení, workshopy nebo skákací hrad. Podrobnosti již brzy na 
plakátech. Bližší informace u Mgr. I. Hanušové. 

ZÁVĚREČNÁ AKADEMIE A ODPOLEDNÍ DEN DĚTÍ V 
JEDNIČCE   
30. 5. 2014, 15:00–18:00 hod.
Přijďte se podívat, co se vaše děti a vnoučata za celý rok v Jedničce naučily 
a podpořte je tak v dalších aktivitách a smysluplném trávení volného času. 
Vstupné dobrovolné! Bližší informace u S. Černotové.  

RODINNÉ VÝPRAVY – TAJNÝ VÝLET   
31. 5. 2014
Na poslední rodinný výlet zveme naše stálé účastníky a rádi přivítáme také 
další malé i dospělé zájemce.  Protože jde o výlet tajný, cíl vám neprozra-
díme. Dozvíte se ho až během cesty. Věříme ale, že se vám bude akce líbit. 
Bližší informace u p. Jiřičky. 

MC Žirafa
MC Žirafa, náměstí T. G. Masaryka 2 (vpravo vedle infocentra)  
e-mail: info@mc-zirafa.cz, www.mc-zirafa.cz, tel.: 773 292 033
UPOZORNĚNÍ: z organizačních důvodů jsme byli nuceni uzavřít na středy 
naše mateřské centrum. Děkujeme za pochopení.

PRAVIDELNÝ PROGRAM
od 9:00 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.

CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ
každé pondělí od 16:45 do 17:45 hod.
Zveme všechny těhulky na  cvičení s  Mgr.  Janou Bartoňovou. Cena 50 Kč.  
Objednání pouze v MC nebo přes webové stránky.

HUBNUTÍ METODOU BODYKEY   
úterý 13. 5. 2014 od 10:00 do 12:00 hod.
Přijďte si poslechnout zajímavou besedu o chutném a praktickém způsobu, 
jak snadno udržet linii. Vstup 30 Kč, hlídání dětí zajištěno.

ŽIRAFČINA PORADNA  
pondělí 19. 5. 2014 od 10:00 do 12:00 hod.
Matka 4 dětí Mgr. Jana Bartoňová se s vámi podělí o bohaté zkušenosti v péči 
o děti – téma „Vztekání u dětí“. Vstup 30 Kč, hlídání dětí zajištěno. Rezervace 
nutná. 

LOGOPEDICKÁ PORADNA
úterý 27. 5. 2014 od 10:00 do 12:00 hod.
Interaktivní beseda s Mgr. Šárkou Mušákovou, která pomůže a poradí vašim 
dětem jak správně nacvičovat výslovnost a odhalí případné logopedické 
vady dětí. Vstup 30 Kč, občerstvení a hlídání dětí zajištěno. 

DEN DĚTÍ V LIPNICI     
sobota 31. 5. 2014 od 13:30 hod.
Zveme vás opět po roce do Lipnice oslavit den dětí. Je pro vás připraven 
bohatý doprovodný program, různé soutěže a samozřejmě náš stánek pro 
nejmenší účastníky. Občerstvení a další zábavu zajišťuje TJ Sokol Lipnice.  

Zábavní centrum ZÁLABÍ
9. května  KOMUNÁL, WALDA GANG
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