
NEVINNOST
16.4. (sobota) 19.00 hod., 17.4. (neděle) 19.00 hod.

Někdy stačí jediná věta a všechno, co jste dosud budovali, se zhroutí jako do-
meček z karet. Uznávaný lékař, milovaný otec a manžel čelí obvinění z velmi těž-
kého zločinu. Ze dne na den vyměnil dobrou adresu za celu ve vazební věznici, 
odkud se nevina prokazuje hodně těžko, zvlášť, když protistraně pomáhá člo-
věk, který může být motivován osobní pomstou.
Režie: J. Hřebejk, hrají: O. Vetchý, A. Geislerová, L. Munzar, ad.
Drama, ČR 2011. Mládeži přístupno. 
Délka fi lmu 98 minut, vstupné 69,- + 1,- Kč.

VARIETÉ
20.4. (středa) 19.00 hod., 21.4. (čtvrtek) 19.00 hod.

Tess, tanečnice v důchodu a majitelka The Burlesque Lounge, bojuje, aby udr-
žela chátrající divadlo při životě. V tu dobu se dramaticky změní život Ali, děvče-
te z malého města v Iowě. Tess ji najme do Lounge jako servírku a Ali tak unikne 
prázdné minulosti, přičemž se rychle zamiluje do umění varieté. Podpořena no-
vými přáteli, které najde mezi členy divadla, si začíná plnit své sny, že bude stát 
sama na jevišti a stane se hlavní atrakcí varieté.
Režie: S. Antin, hrají: Cher, Ch. Aquilera, E. Dane, ad.
Hudební, USA 2010. Mládeži přístupno. 
Délka fi lmu 116 minut, vstupné 69,- + 1,- Kč.

RANGO
23.4. (sobota) 16.30 hod.

Domácí mazlíček, chameleón Rango, se rozhodne utéct z vyhřátého rodinného 
pelechu a vydat se za dobrodružstvím a za trochou akce. Té si začne užívat, když 
se ocitne uprostřed vyprahlé pouště, kde si na něm málem pochutná vyhlado-
vělý jestřáb. Zavítá také do města jménem Prah, kde v jedné z hospod o sobě 
vymyslí několik hrdinských historek, čehož vzápětí lituje. Zoufalí domorodci ho 
totiž zvolí šerifem a on musí odstranit nejen zdejší, ale i přespolní zabijáky.
Režie: G. Verbinski. Animovaná komedie, USA 2011. Mládeži přístupno – mluve-
no česky. Délka fi lmu 107 minut, vstupné 64,- + 1,- Kč.

OPRAVDOVÁ KURÁŽ
23.4. (sobota) 19.00 hod., 24.4. (neděle) 19.00 hod.

Tátu čtrnáctileté Mattie Rossové zabil psanec Tom Chaney, který následně prch-
nul a ukryl se v indiánských teritoriích. Mattie si na jeho pronásledování najme 
jistého Roostera, legendární prodlouženou ruku zákona, jejíž štít ovšem pováž-
livě rezne pod hektolitry vypitého alkoholu. Na jejich cestě je doprovází upoví-
daný Texas Ranger LaBoeuf, který chce psance chytit za jinou spáchanou vraž-
du. To v pronásledovacím týmu vytváří silné napětí, protože Mattie trvá na tom, 
aby Chaney pykal jen za vraždu jejího otce. Jenže pokud chtějí v panenské kra-
jině přežít, musí spolu začít spolupracovat.
Režie: E. Coen, J. Coen, hrají: H. Steinfeld, J. Bridges, M. Damon, ad.
Western, USA 2010. Mládeži přístupno od 12 let. 
Délka fi lmu 109 minut, vstupné 64,- + 1,- Kč.

ŘETĚZOVÁ ZPRÁVA
27.4. (středa) 19.00 hod., 28.4. (čtvrtek) 19.00 hod. 

Příběh skupiny středoškoláků, kteří všichni obdrží stejný dopis s varováním, že 
pokud ho nepošlou dál, zemřou. Zpočátku většina z nich varování ignoruje, do-
kud dva z nich – Johnny a Dante, kteří dopis nepřeposlali dál, zemřou hroznou 
smrtí. Inteligentní Jessie začne mít podezření, že mezi jejich smrtí a řetězovým 
dopisem existuje spojitost, a  spolu se studenty zjišťuje, jakým způsobem je 
vrah sleduje. S prosbou o pomoc se obracejí na rodiče a policii, ale nikdo jim 
nevěří. Dokáží zastavit šíleného zabijáka, nebo jedinou možností přežití je pře-
poslat dopis?
Režie: D. Taylor, hrají: N. Reed, N. Segan, B. Russell, ad.
Thriller, USA 2010. Mládeži přístupno od 15 let. 
Délka fi lmu 96 minut, vstupné 69,- + 1,- Kč.
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MEGAMYSL 
2.4. (sobota) 17.00 hod.

Hlavním hrdinou fi lmu je vězeňský super padouch jménem Megamysl, který 
dlouhá léta zápasí se svým velkým nepřítelem Metromanem. Jednoho dne 
však Megamysl svého dlouholetého soupeře poráží. Zdálo by se, že odteď už 
bude mít poklidný život, ale místo toho začíná propadat zoufalství. Zjišťuje, že 
život bez nepřítele, se kterým by mohl bojovat, není nic pro něj. Dobro bylo 
poraženo, a on neví, co dál.
Režie: T. McGrath. Akční, animovaný, komedie USA 2010. Mládeži přístupno – 
mluveno česky. Délka fi lmu 96 minut, vstupné 64,- + 1,- Kč.

127 HODIN 
2.4. (sobota) 19.00 hod., 3.4. (neděle) 19.00 hod.

Jedné páteční noci v dubnu 2003 se Aron vydal do Utahu, aby zde strávil ví-
kend lezením po odlehlých skalách národního parku Canyonlands. O šest dnů 
později se znenadání zjevil v civilizaci, bohatší o neuvěřitelný příběh a chud-
ší o pravou ruku. Přežil 127 trýznivých hodin v divočině s rukou přiskřípnutou 
ohromným kamenem, s malým množstvím jídla a jen několika kapkami vody. 
Bojoval s přírodou i vlastními démony a dokázal, že má potřebnou sílu na to, 
aby se zachránil.
Režie: D. Boyle, hrají: J. Franco, K. Mara, A. Tamblyn, ad.
Drama, dobrodružný, USA 2010. Mládeži přístupno od 12 let.
Délka fi lmu 90 minut, vstupné 64,- + 1,- Kč.

LONDÝNSKÝ GANGSTER 
6.4. (středa) 19.00 hod., 7.4. (čtvrtek) 19.00 hod. 

Mitchel se po propuštění z věznice setká se starým přítelem, který se zrovna 
ohlíží po nějaké práci. Mitchel se k němu připojí výměnou za místo k bydlení. 
Do svého života jej vtáhne fi lmová hvězda Charlotta, která potřebuje někoho, 
kdo ji bude ochraňovat. Když spolu začnou plánovat budoucnost, plány jim 
zkříží gangový boss Gant. Režie: W. Monahan, hrají: C. Farrell, K. Knightley, A. 
Friel, ad. Krimi, romantický, VB a USA 2010. Mládeži přístupno od 15 let. 
Délka fi lmu 103 minut, vstupné 74,- + 1,- Kč.

ČERNÁ LABUŤ 
9.4. (sobota) 19.00 hod., 10.4. (neděle) 19.00 hod.

Balerína Nina z newyorského baletu žije se svou matkou, bývalou balerínou, 
která své profesní ambice nikdy zcela nenaplnila, a proto nadšeně podporuje 
kariéru své dcery. Jednou se rozhodne šéf baletu Leroy obsadit Ninu do Labu-
tího jezera jako primabalerínu, když v tom přichází do souboru smyslná taneč-
nice Lily, která jej zaujme a stává se pro Ninu velkou konkurencí. Mezi oběmi 
tanečnicemi se rozvíjí podivně zvrácené přátelství, které ale ničí vzájemná riva-
lita. Režie: D. Aronofsky, hrají: N. Portman, V. Cassel, M. Kunis, ad. Drama, thriller, 
USA 2010. Mládeži přístupno od 12 let. 
Délka fi lmu 101 minut, vstupné 64,- + 1,- Kč.

VENEZUELOU PROTI PROUDU ORINOKA 
11.4. (pondělí) 18.00 hod.

Dobrodružná výprava na  nafukovacím člunu, stovky kilometrů po  Orinoku 
a jeho přítocích nejodlehlejšími oblastmi Venezuely.. Diashow Martina Mykisky 
– světoběžníka, dobrodruha, fotografa a novináře.

HEZKÉ VSTÁVÁNÍ 
13.4. (středa) 19.00 hod., 14.4. (čtvrtek) 19.00 hod.

Becky je mladá, krásná, ambiciózní a právě získala vysněnou práci. Je televizní 
produkční a má zachránit vadnoucí ranní televizní show jménem Rozbřesk, jejíž 
podíly na koláčích sledovanosti jsou tenké jako papír. Akční Becky má mraky 
nápadů, co udělat jinak a lépe, jenže hned ten první se promění v permanentní 
noční můru. K moderátorské harcovnici ranního vysílání Colleen se totiž roz-
hodne přidat legendu mezi americkými žurnalisty Mikea – nesympatického 
a nafoukaného potížistu, který jí znepříjemňuje život, jak se dá.
Režie: R. Michell, hrají: R. McAdams, H. Ford, D. Keaton, ad.
Komedie, USA 2010. Mládeži přístupno od 12 let. 
Délka fi lmu 107 minut, vstupné 64,- + 1,- Kč.

www.dvurkralove.cz
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NORSKÉ DŘEVO
5.4. (úterý) 19.00 hod. 

Toru Watanabe se ve vzpomínkách přenese o dvacet let zpět do studentských let, 
které trávil v Tokiu, a ocitne se ve světě rozjitřených vztahů, náhodných známos-
tí na jednu noc, vášně, rozmaru a touhy, z něhož ho vytrhne mladá impulzivní Mi-
dori. Ta jej razantním způsobem dostane do situace, kdy si musí vybrat mezi bu-
doucností a minulostí. 
Režie: Tran A. Hung, hrají: K. Matsuyama, K. Mizuhara, R. Kikuchi, ad.
Drama, Japonsko 2010. Mládeži přístupno od 15 let. 
Délka fi lmu 133 minut, vstupné 64,- + 1,- Kč.

BIUTIFUL
12.4. (úterý) 19.00 hod.

Příběh ukazuje životní cestu Uxbala, konfl iktního, rozporuplného muže, oddané-
ho otce, zhrzeného milovníka, pouličního zločince, duchovně založeného býva-
lého narkomana, který hledá smíření se svým otcovstvím, láskou, duševnem, zlo-
činem, vinou a smrtelností, obklopený nebezpečným podsvětím moderní Barce-
lony. Jeho obživa stojí mimo zákon a oběti, které je ochoten položit pro své děti, 
neznají hranic.
Režie:A. G. Iñárritu, hrají: J. Bardem, M. Álvarez, H.Bouchaib, ad.
Drama, Španělsko a Mexiko 2010. Mládeži přístupno od 15 let.
Délka fi lmu 148 minut, vstupné 74,- + 1,- Kč.

SPRÁVCI OSUDU
19.4. (úterý) 19.00 hod. 

Věříte na náhodu? Nebo na osud? A co když je to všechno úplně jinak? Co když 
vaše kroky řídí někdo, kdo s vámi má konkrétní plány? A co se stane, když mu 
je, byť i nevědomky, překazíte? Snímek naznačuje, že svět může být místem, kde 
pro náhodu není místo a s osudy lidí že si pohrávají pánové v klobouku – správ-
ci osudu.
Režie: G. Nolfi , hrají: M. Damon, E. Blunt, T. Stamp, ad.
Thriller, USA 2011. Mládeži přístupno od 12 let.
Délka fi lmu 106 minut, vstupné 64,- + 1,- Kč.

KRÁSNÁ JUNIE
26.4. (úterý) 19.00 hod. 

Šestnáctiletá Junie přichází po smrti své matky do nové třídy, do které chodí i její 
bratranec Mathias. Ten se stává jejím prostředníkem ve skupině jeho kamará-
dů. O Junie se začnou rychle zajímat ostatní kluci, přičemž ona si vybere nejtiš-
šího z nich - Otta. Po čase je ale konfrontována velkým láskyplným citem ke své-
mu učiteli italštiny. Vášeň, která se mezi nimi zrodí, je však odsouzena pro zánik.
Režie: Ch. Honoré, hrají: L. Garrel, L. Seydoux, ad.
Drama, Francie 2008. Mládeži přístupno od 15 let.
Délka fi lmu 98 minut, vstupné 74,- + 1,- Kč.

„ZVÍŘE NENÍ VĚC“
8. dubna – 30. června 9.00 – 17.00 hod. 

Galerie Z. Buriana - budova ředitelství ZOO

Výstava vybraných dětských prací z  VII. ročníku vý-
tvarné soutěže. Slavnostní zahájení výstavy s předáním cen se koná v pátek 8. 
dubna v 16. 00 hodin v Galerii Zdeňka Buriana v ZOO Dvůr Králové. 

„DVORSKÁ JEDNIČKA“
VII. ročník taneční soutěže 

9. a 10. dubna 10.00 hod. - Hankův dům 

Přehlídku tanečních kolektivů pořádá DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem.

VENEZUELOU PROTI PROUDU ORINOKA
11.4. (pondělí) 18.00 hod. - Kino Svět 

Dobrodružná výprava na nafukovacím člunu, stovky kilometrů po Orinoku
a jeho přítocích nejodlehlejšími oblastmi Venezuely.
Diashow Martina Mykisky – světoběžníka, dobrodruha, fotografa a novináře.

SKVOSTY KARPAT
ZA PŘÍRODNÍMI RARITAMI RUMUNSKA

12.4. (úterý) 10.00 hod. - Kino Svět 

Cestopisný pořad Martina Mykisky pro studenty gymnázia.

NA ÚTĚKU  Hra v předplatném

Pierre Palmade a Christophe Duthuron 

12.4. (úterý) 19.30 hod. 

Setkání dvou rozdílných žen při stopu, obě byly na útěku. Úsměvná jevištní road-
movie je hereckým koncertem Jany Štěpánkové a Zlaty Adamovské. Režie: Ladi-
slav Smoček. Uvádí DIVADLO UNGELT Praha. 

BRÁNA ČASU 
14.4. (čtvrtek) 8.30 a 10.30, 15.30 hod. 

Akademie ZUŠ Dvůr Králové nad Labem.

FESTIVALOVÉ DOZVUKY
15.4. (pátek) 19.00 hod., stolová úprava

FUNNY FELLOWS 
Ojedinělé hudební těleso ze Slovenska. Hudebně humorné toulky po světě 
s postřehy Romana Federa a Funny Fellows s názvem STARÝ BAČA ve stylu 
třicátých let, elegantně, noblesně a satiricky.

VELRYBA LÍZINKA  Divadelní čtyřlístek 
ANEB DOBRODRUŽSTVÍ V ČESKÝCH ŘEKÁCH 

17.4. (neděle) 10.00 hod. 

Pohádka o malé zatoulané velrybě v českých řekách, kde poznává spoustu no-
vých rybích kamarádů a malého rybáře Tomáše. Pohádka je provázena milými 
písničkami Marka Ebena. Uvádí Divadlo KRAPET Praha.
Pohádka z cyklu „Pojďte s dětmi do divadla“

AKADEMIE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SCHULZOVY SADY 
19.4. (úterý) 10.00, 15.00 a 18.00 hod. 

TWO VOICES  391. koncert KPH

28.4. (čtvrtek) 19.00 hod. 

Jedinečné spojení dvou různorodých ženských hlasů v dokonalém souznění – 
mezzosopranistky Edity ADLEROVÉ a šansoniérky Jany RYCHTEROVÉ.

KRÁLOVÉDVORSKÝ MAJÁLES
30.4. (sobota) 16.00 hod. - nám. Václava Hanky

ČARODĚJNICKÉ ODPOLEDNE pro malé i velké
Šárka Hulíková, Martina Stříbrná, Petra Stříbrná
UNDERGATERS, VAŤÁK, lampionový průvod, ohňostroj 
ČVAJMAJS – čarodějnická zábava s populární královédvorskou kapelou 

1.5. (neděle) 10.00 hod. - nám. Václava Hanky

Májové dopoledne s MORAVĚNKOU JIŘÍHO HELÁNA
ENTR, CREEDENCE REVIVAL, PETR VONDRÁČEK A LOKOMOTIVASPMP - KALENDÁŘ AKCÍ

Spol. pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s., Okr. org. Trutnov

12.-15.4. Semily, festival „Patříme k sobě“

Vystoupení tan. skupiny Pistolníci 

19.4. Praha, O2 Arena, 14.00 hod. - 17.00 hod.

Koncert v Praze „Chceme žít s vámi“ 

30.4. Čarodějnice, Barevné domky Hajnice

SO 02.04. 16.30 SK Třebechovice - Dvůr Králové B 

NE  03.04. 16.30 Dvůr Králové A - SK Horní Měcholupy 

SO 09.04. 16.30 Dvůr Králové B - Červený Kostelec

NE 10.04. 16.30 FC Velim - Dvůr Králové A 

SO 16.04. 17.00 SK Sobotka - Dvůr Králové B

NE 17.04. 17.00 Dvůr Králové A - 1. FK Nová Paka 

SO 23.04. 10.15 SK Jičín - Dvůr Králové A

SO 23.04. 17.00 Dvůr Králové B - Jiskra Hořice

SO 30.04. 17.00 SK Libčany - Dvůr Králové B

NE 01.05. 17.00 Dvůr Králové A -SK Semily

FOTBAL

PŘIPRAVUJEME

11. května – ČTYŘI DOHODY s Jaroslavem DUŠKEM

14. května – Libor Landa a travesti CRAZY GODDESS

16. května - HRÁČI – v hlavní roli Michal Dlouhý

 25. května LACO DEZCI a CELULA NEW YORK
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KONCERT VÁCLAVA MLEJNKA
Úterý 5. dubna 2011 v 19 hodin

Přednáškový sál Špýcharu

Koncert je mimořádnou příležitostí, jak se sezná-
mit s koncertním akordeonem. Zahrnuje virtuózní originální koncertní kompo-
zice pro akordeon (V.Semionov, Vl. Vlasov, Vl.Zolotariev, Vl.Zubitskij) i transkrip-
ce z jiných nástrojů (J.S.Bach, E.Grieg). Více na www.accordion-mlejnek.com.

Vstupné: 100 / 50 Kč

KAM S NIMI
ANEB VŠE O TŘÍDĚNÍ ODPADU V NAŠEM MĚSTĚ

8.4. – 15.5. 2011

Výstavní sál Špýcharu

Výstava vznikla ve spolupráci s městským úřadem - odborem životního pro-
středí - a je určena pro všechny věkové kategorie. Návštěvníci se seznámí s his-
torií třídění odpadů a zpětným odběrem elektrozařízení v našem městě. Dále je 
zde připraven interaktivní výukový program, kde se děti i dospělí naučí správně 
třídit odpady i použitá elektrozařízení. Do expozice jsou zařazeny elektrospo-
třebiče oceněné v soutěži „O nejstarší sebraný elektrospotřebič“, kterou pořá-
dal v roce 2009 ASEKOL. Z deseti oceněných spotřebičů byly dva právě ze Dvora 
Králové nad Labem (horské slunce Hanau z roku 1935 získalo 1. místo v kategorii 
elektrické hračky a zřízení pro volný čas a rozhlasový přijímač Telegrafi a Trium-
f-Bali z let 1936-37 získal 3. místo v kategorii spotřební elektronika). 
Vstupné: dospělí 20 Kč/ děti, studenti, důchodci 10 Kč
Otevřeno:  út-pá 9-12 / 13-16 hod.
  so-ne  13-17 hod.

KAŠPÁREK A ČAROVNÝ POKLAD ŽELEZNÉHO RYTÍŘE
Neděle 10. 4. 2011 od 16.00 hod.

Přednáškový sál Špýcharu 

Volfovo rodinné loutkové divadlo a pohádka pro nejmenší
Vstupné: dobrovolné

HUMORNÉ A HRŮZNÉ PŘÍBĚHY ZE STARÝCH KRONIK
Čtvrtek 14. 4. 2011 od 17.00 hod.

Přednáškový sál Špýcharu

Poutavé vyprávění bývalého kronikáře Pavla Janouška o  úsměvných zázna-
mech v našich kronikách. Dozvíte se něco o městském záchodku, o spolku žhá-
řů nebo proč se špatnému pivu říkalo patoky.
Vstupné: dobrovolné

JARNÍ DÍLNA
18. – 19.4. 2011 

Přednáškový sál v budově Špýcharu

Letošní jarní dílna vychází z naší výstavy o třídění odpadu. Ze starých novin si vy-
robíte ruční papír a z petlahví zvířátko nebo vázičku. Přijďte se pobavit i poučit.
Vstupné jednotné 20 Kč

Otevřeno:  9 – 12 / 13 - 17 hod.

STRAŠIDLO NA HRADĚ

ČAROVNÁ PÍŠŤALKA
Neděle 24. 4. 2011 od 16.00 hod. 

Přednáškový sál v budově Špýcharu 

Volfovo rodinné loutkové divadlo a pohádky pro nejmenší
Vstupné: dobrovolné

CLAWED FOREHEAD
Pátek 29. dubna 2011 od 20 hodin

Přednáškový sál ve Špýcharu

Formace CLAWED FOREHEAD své první vystoupení uskutečnila začátkem roku 
2006, avšak pojmenování, zformování a ustálení sestavy kvarteta se uskuteč-
nilo až o několik měsíců později. Počáteční repertoár se skládal především ze 
zaranžovaných hitů kapel Metallica a Apocalyptica. Záhy se ale v Pavlu Čad-
kovi probudil skladatelský talent a začal psát hudbu pro kapelu sám. Na jeho 
tvorbu měli vliv, kromě fi nských vzorů, také čeští skladatelé vážné hudby - 
Antonín Dvořák, Bohuslav Martinů a Leoš Janáček. V polovině roku 2007 již 
CF začali natáčet své doposud jediné CD nesoucí název At the end of spring, 
které bylo pokřtěno koncem téhož roku. Poté následovaly personální změny 
a krátká pauza.
Zanedlouho potom, na  jaře 2010, se původní zakládající členové Michal Tu-
ček a Lukáš Mareček rozhodli CF vzkřísit a následným přijetím nové houslistky 
a kontrabasistky vznikl kvartet fungující doposud (Dominika Pavliňáková, Lukáš 
Mareček, Michal Tuček, Lenka Barotková). Více na www.clawedforehead.com.

NOC S ANDERSENEM
1. 4. - 2. 4. a 15. 4. – 16. 4. 

11. ročník Noci s Andersenem bude probíhat v duchu kní-
žek Václava Čtvrtka, od  jehož narození uplyne 4. dubna 
2011 rovných sto let. Noční dobrodružství v  knihovně si 
tentokrát vychutnají děti z 1. třídy ZŠ Schulzovy sady, úsek 
Školní a o čtrnáct dní později také žáci 3. a 4. třídy ZŠ v Hajnici. 

LAPONSKO 
RNDr. PETR RYBÁŘ

6. 4. od 18.00 hodin

Laponsko (či Saamiland) na severu Skandinávie je poslední rozsáhlou divoči-
nou v Evropě. Skýtá téměř liduprázdnou krajinu s horami a skalisky, jezery, řeka-
mi i vodopády, s panenskými lesy i s nekonečnými rozhledy po severské tundře.
Pořad o  putování party českých ekologů, která se v  loňském roce vypravila 
do  švédských národních parků. Expediční kamera zachytila nejzajímavější 
okamžiky téměř 7000 km dlouhé cesty automobilem a půldruhé stovky kilo-
metrů pěšího putování pustinami. Další díl cyklu cestopisných přednášek, které 
pořádá ZOO Dvůr Králové ve spolupráci s Městskou knihovnou Slavoj. Vstup 

zdarma.

SAHADŽA JÓGA
8. 4. od 18.00 hodin

Máte přání poznat sami sebe, svou čistou podstatu, svůj energetický systém? 
Pak přijďte! Zkuste si s námi praktickou ukázku meditace, kterou zvládne každý, 
a zjistěte spolu s námi, jaké vibrace Vámi proudí. S úctou a pokorou v srdci se 
na Vás těší Sahadža jóga Hostinné. Koná se v sálku knihovny. Vstup zdarma.

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
JITKA ŠMELHAUSOVÁ 

13. 4. od 17.00 hodin

Trénink paměti může být užitečnou prevencí proti přirozenému zhoršování 
paměti, které přichází s věkem, a proti demenci, tedy Alzheimerově chorobě. 
Pokračování v trénování paměti s lektorkou Jitkou Šmelhausovou se koná opět 
v sálku knihovny. Vstup zdarma.

KENYA
JANA HAVRDOVÁ A HONZA LEITGEB 

15. 4. od 18.00 hodin

Povídání a fotografi e z cesty za zvířaty, lidmi a přírodou. Navštívíme Masai Mara, 
NP Nakuru, sodné jezero Bogoria, masaje, ostrov Lamu a další zajímavá místa 
černého kontinentu. Koná se v sálku knihovny. Vstupné dobrovolné.

„OCHRAŇ SE, KDO MŮŽEŠ!“ – VYHODNOCENÍ 

28. 4. od 16.00 hodin

Vyhodnocení a  ocenění výherců výtvarné soutěže o  základních pravidlech 
BOZP, PO a ochraně životního prostředí, kterou vyhlásila knihovna ve spoluprá-
ci s fi rmou TREVES, s.r.o., proběhne u příležitosti Světového dne bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci. Hodnotné věcné ceny věnuje výhercům fi rma TRE-
VES, s.r.o. Koná se v sálku knihovny.

M ě s t s k á
knihovna
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PĚVECKÝ SBOR ZÁBOJ - JUBILEJNÍ SEZONA 2011

12. 5. 17:30 hod. - Žireč – koncert pro Domov sv. Josefa

24. 4. odpoledne - kaplička u Lázní pod Zvičinou

Zpívání při velikonoční mši a následný koncert 

17. 5. dopoledne - koncert v královédvorském gymnáziu

19. 5. 19:00 hod. - Hankův dům - slavnostní koncert k jubileu za spoluú-
časti pardubického sboru Perštýn-Ludmila-Suk

20. 5. - konšelská síň Staré radnice - slavnostní večer k jubileu

4. 6. - Osenice - účast na Foersterově sborovém festivalu Osenicích

18. 6. 17 hod. - Dolní Dvůr - koncert v kostele

30. 9. – 2. 10. hostí Záboj ve Dvoře Králové družební sbor z Wagenfeldu 
(Německo) a připravuje společný koncert

22. 10. - Pardubice - účast na sborovém festivalu v Pardubicích, pořádaném 
partnerským pardubickým sborem

Prosinec – tradiční série vánočních koncertů ve Dvoře Králové a okolí



DUBEN 2011
www.dvurkralove.cz

KRÁLOVÉDVORSKÉ

KdeCo

KRÁKRÁ

KKKKKKdKKKd

strana 4

DVORSKÁ JEDNIČKA
7. ROČNÍK PŘEHLÍDKY TANEČNÍCH KOLEKTIVŮ, DVOJIC A JEDNOTLIVCŮ

Sobota 9. 4. a neděle 10. 4. 2011 od 10:00 hodin 

Srdečně zveme všechny příznivce moderních tanečních stylů do sálu Han-
kova domu. Svá vystoupení předvedou taneční kolektivy, kluby a  studia 
z mnoha koutů České republiky, a to ve čtyřech věkových kategoriích. V so-
botu vystoupení MAŽORETEK, ROZTLESKÁVAČEK a ORIENTÁLNÍCH TANEČ-
NIC, v neděli formace DISCO DANCE, SHOW DANCE, STREET DANCE, BREAK 
DANCE, HIP HOP… 
Vstupné 30,- Kč

 DEN ZEMĚ V JEDNIČCE 

„VÁŠ NÁŠ LES“
11. – 15. 4., 18. – 19. 4. 2011

Jednička začíná velkou akci na regeneraci zadní části zahrady a přiléhajícího 
lesa, kde by měla vzniknout malá naučná stezka, sloužící jako zdroj poučení 
i  jako odpočinková zóna. Její součástí bude i obnovené jezírko s vodními 
živočichy a ohniště. Po dokončení prací nebudou tyto prostory sloužit jen 
Jedničce, ale chceme je nabídnout školám i veřejnosti. Uvítáme každou po-
moc při úklidu lesa i dalších pracích!
Bližší informace: tel.: 499 320 353, e-mail: vladimir.jiricka@ddmdvurkralove.cz. 

LESNÍ POCHOD
Středa 20. 4. 2011 Start: 8.00 – 10.00 od Jedničky

Rok 2011 byl Organizací spojených národů vyhlášen rokem lesů. Toto téma 
využijeme při tradiční akci pořádané zoo Dvůr Králové ve spolupráci s DDM 
Jednička, Klubem Natura a Lesy České republiky. Čeká vás putování pěknou 
přírodou, na kterém si ověříte své znalosti a získáte nové zajímavé informa-
ce o životě lesa. Zúčastnit se mohou děti z mateřských škol, žáci základních 
a studenti středních škol i dospělá veřejnost. Startovné 20,- Kč. Školní a jiné 
kolektivy prosíme o přihlášení.
Přihlášky přijímá od 6. dubna 2011 p. Jiřička – tel.: 499 320 353, 
e-mail: vladimir.jiricka@ddmdvurkralove.cz.

SLAVNOSTNÍ VYHODNOCENÍ EKOLOGICKÉ SOUTĚŽE „STŘÍBR-
NÁ ZEMĚKOULE“
Středa 27. 4. 2011

Soutěž, jejíž slavnostní vyhodnocení chystá DDM Jednička v rámci akcí ko-
naných ke Dni Země, byla vyhlášena na podzim roku 2010. Školní kolektivy 
i děti z mateřských školek sbírají odpadové hliníkové obaly a skládají z nich 
různé zeměkoule. Vyhrají ti, jejichž zeměkoule budou nejtěžší. V rámci vy-
hodnocení budou k  vidění všechny soutěžní práce i  fotografi e z  příprav, 
průběžného sběru a skládání zeměkoulí jednotlivými kolektivy. Více infor-
mací u p. Kudrnovské, tel.: 499 320 353, 775 320 373, e-mail: dana.kudrnov-
ska@ddmdvurkralove.cz.

VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ „O NEJHEZČÍ POŠTOVNÍ ZNÁM-
KU“
Středa 27. – pátek 29. 4. 2011

Přijďte se podívat do Jedničky na výstavu výtvarných prací dětí z MŠ a ZŠ. 
Třídní kolektivy i jednotlivci tvořili libovolnými výtvarnými technikami díla 
v rámci soutěže o nejhezčí poštovní známku. Pro letošní rok na téma Svět 
plný květin. Soutěž je vyhlašována a výstava pořádána v rámci oslav Dne 
Země.
Bližší informace: u p. Kudrnovské, tel: 499 320 353, e-mail: dana.kudrnov-
ska@ddmdvurkralove.cz.

 VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY V JEDNIČCE 

X. JARNÍ VEJŠLÁPEK
Čtvrtek 21. 4. 2011 - start: 9.00 – 11.00 od Jedničky

Koná se za každého počasí!

Oblíbený pochod podharťskými lesy pro děti, jejich rodiče, prarodiče 
i všechny další zájemce; občerstvení na trati, v cíli hezké diplomy a oheň pro 
opečení buřtíků.
Startovné 15,- Kč.

Další informace u  V. Jiřičky – tel. 499  320  353, email: vladimir.jiricka@
ddmdvurkralove.cz.

„VESELÉ VELIKONOCE“
Čtvrtek 21. 4. 2011 9.00 – 15.00

Čeká vás zábavný den plný velikonočního tvoření, ale i legrace a her. Těšit se 
můžete na barvení kraslic, velikonoční obrázky z papíru, modelování z kera-
mické hlíny a podobně. Oběd zajištěn v restauraci. Cena 90,- Kč.

S sebou: na tvrdo uvařená vejce (cca 3 – 4, vejdunky 2 - 3 kusů), barvy na va-
jíčka (OVO), přezůvky, vhodné oblečení do budovy a na ven, láhev s pitím, 
svačinku.
Další informace: u  sl.  Hanušové, tel: 449  320  353, 775  320  353, info@
ddmdvurkralove.cz.

II. VELIKONOČNÍ KOULENÍ O PUTOVNÍ POHÁR
Pátek 22. 4. 2011, 10:00 – 12:00, 13:00 – 15:00

II. ročník velikonočního turnaje v bowlingu o putovní pohár!!! Pozor, změna 
v uspořádání kategorií! 
10:00 – 12:00 kategorie I. – děti od 8 – 11 let, 13:00 – 15:00 kategorie II. – děti 
od 11 – 15 let.
Cena: 50,- Kč. Je nutné se předem přihlásit, a to nejpozději do 20. 4. 2011 na
tel.: 499 320 353, 775 320 373, e-mail: lucie.nedvidkova@ddmdvurkralove.
cz.

 NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ A POBYTŮ 

1. – 10. července 2011

PALMOVÁ RIVIÉRA – SAN BENEDETTO
Pobyt je vhodný pro samostatně jedoucí děti od 8 let a rodiny s dětmi. Pí-
sečná pláž vzdálená 70m s pozvolným vstupem do moře. Ubytování v rezi-
denci Collina, v apartmánech pro 4 – 6 osob. Vzdálenost do centra 1000m. 
Plná penze! Česká kuchyně. Cena zájezdu: 2.790,- Kč / dítě do 3 let, 6.590,- 

Kč / dítě do 10 let, 7.190,- Kč / dítě nad 10 let a dospělí. V ceně zahrnuto: 
doprava autobusem, ubytování, plná penze, pedagogický dozor pro samo-
statně jedoucí děti, pojištění CK proti úpadku. 
Informace a přihlášky: tel. 499 320 353 nebo info@ddmdvurkralove.cz nebo 
na www.ddmdvurkralove.cz. 
Přihlášky se přijímají do 29. dubna 2011 v DDM Jednička Dvůr Králové!!!

3. - 15. července 2011

LT BYSTRÉ HAMRY – „KOLTY PROKLATĚ NÍZKO“
Pro děti od 7 do 15 let. Zábava a dobrodružství nejen ve stylu starého dob-
rého Západu. Hry, soutěže, koupání, sport, táboráky, výlety, atd. Ubytování 
ve čtyřlůžkových chatkách, plná penze. Cena 4200,- Kč.
Podrobnější informace: www.ddmdvurkralove.cz nebo u  p.  Jiřičky, email: 
vladimír.jiricka@ddmdvurkralove.cz.

7. - 8. 7. a 11. – 15. 7. 2011 7.30 – 15.30 
PŘIMĚSTSKÝ TÁBOR – DUHOVÉ LÉTO
Pro děti od 6 let. Připraven je pestrý program na každý den. Nebude chybět 
dobrodružství, pobyt v přírodě spojený se sportováním, soutěžením, hrami 
a tábornickými dovednostmi. Ošizeni nebudou ani příznivci výtvarných 
a rukodělných činností. Obědy zajištěny v restauraci. Cena 1150 Kč.

Podrobnější informace: www.ddmdvurkralove.cz nebo u  p.  Kudrnovské, 
email: dana.kudrnovska@ddmdvurkralove.cz.

17. - 29. července 2011 

LT JÍVKA „ZPÁTKY NA MADAGASKAR 
aneb Dobrodružství v pralese“
Pro děti od 6 do 18 let. Pro všechny dobrodruhy, kteří chtějí zažít spoustu 
legrace a rádi malují a tvoří. Celotáborová etapová hra na téma oblíbeného 
animovaného fi lmu Madagaskar, ale samozřejmě i  hry, soutěže, koupání, 
táboráky, výlety, atd. Ubytování v 3 – 6 lůžkových pokojích penzionu, plná 
penze. Cena 3600 Kč.

Podrobnější informace: www.ddmdvurkralove.cz nebo u  S. Černotové, 
email:sylvie.cernotova@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, email: info@ddmdvurkralove.cz.
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FILMOVÝ FESTIVAL  WWW.PROMITEJITY.CZ 

V NÍZKOPRAHOVÉM KLUBU STŘELKA
STŘELKA Vás zve na divácky nejúspěšnější fi lmy z festivalu Jeden svět 2010. Za-
hajujeme dnem 8.4., vyhlášeným jako Mezinárodní den Romů. Vstup volný.

JÁ, MOJE ROMSKÁ RODINA A WOODY ALLEN 8. 4. 2011
Laura Halilovic / Italy / 2009 / 50 min.  19.00 hod.

6. května Zemřít ukamenováním •• 13. května Anna v  přední linii 
•• 20. května Hlad •• 27. května Kimčongílie •• 3. června Barmský VJ

Více o akci a obsahu fi lmů zjistíte na na www.promitejity.cz. Promítat se 
bude vždy od 19.00 v klubovně NZDM Střelka, Palackého 99, Dvůr Králové n.L. 
(přízemí fary).


