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BLÍZKO OD SEBE
Celá rodina Westonových se sjíždí do  rodného 
domu v  Oklahomě na  pohřeb otce, básníka 
a  opilce, který spáchal sebevraždu. Jeho žena 
s potěšením rozdmýchává spory se svými třemi 
dcerami, které to nemají v životě vůbec jedno-
duché.
USA, 2013. Režie: J. Wells. Hrají: S. Shepard, M. 
Streep, J. Roberts ad.

NYMFOMANKA, ČÁST I. A II.
Jednoho chladného zimního večera objeví 
starý okouzlující mládenec Seligman při své 
procházce v  aleji zbitou Joe, která sama sobě 
diagnostikovala nymfomanii. Vezme ji k  sobě 
domů, kde se jí pokouší vyčistit a  ovázat rány. 
A  ona mu za  jeho starostlivost začne vyprávět 
svůj příběh. 
Dánsko, SRN, Francie, Belgie a VB, 2013. 
Režie: L. von Trier. Hrají: Ch. Gainsbourg,  
S. Skarsgård, U. Thurman, ad. 

ŠPINAVÝ TRIK
Fiktivní snímek, který je založen na reáliích jed-
noho z  nejpozoruhodnějších skandálů v  ději-
nách Spojených států, vypráví příběh špičkového 
podvodníka, který je společně se svou obdobně 
vychytralou britskou partnerkou a milenkou při-
nucen ke spolupráci s agentem FBI. 
USA, 2013. Režie: D. O. Russell, hrají: Ch. Bale, 
A. Adams, B. Cooper, ad.

NA ŽIVOT A NA SMRT
V noci z 27. na 28. června 2005 jsou čtyři členové 
Navy SEALs vysazeni helikoptérou v  afghán-
ských horách. Úkolem operace je na  nedaleké 
základně Talibánců zneškodnit vůdce Talibanu 
Ahmada Shana. Podle skutečné události.
USA, 2013. Režie: P.  Berg. Hrají: M. Wahlberg, 
B. Foster, T. Kitsch, ad.

LEGO PŘÍBĚH
Nad světem z  kostiček se stahují mračna. Pre-
zident Byznys hodlá zničit zemi a  je na vyvole-
ném, aby situaci zachránil.
USA, 2014. Režie: P. Lord, Ch. Miller, CH. McKay.

KRÁSNO
Krásno je jezero nad městem Šumperk, ve kte-
rém našli utopenou maminku Michala. Je dost 
hrozné žít s  pocitem, že ve  smrti vaší mámy je 
možná zapleten váš vlastní otec.  
ČR, 2014. Režie: O. Sokol. Hrají: M. Finger,  
O. Sokol, J. Pehrová-Krausová ad.

DĚDICTVÍ ANEB KURVA SE NEŘÍKÁ
Vlastička umřela. Vesnický kostel, pohřební 
kočár tažený koňmi, farář, obyvatelé Olšan 
a  souputníci zvláštního života Bohumila Stejs-
kala, multimilionáře z vůle Boží, z Dědictví I. Tro-
chu zestárli. Bohumilovi přibyl majetek, starosti, 
kilogramy a děti. Ztratil však ženu svého života. 
ČR, 2014. Režie: R. Sedláček. Hrají: B. Polívka, 
D. Havlová, A. Goldflam ad.

PTAČÍ ÚLET
Příběh dvou odvážných krocanů, kteří vymyslí 
ambiciózní plán. Jejich misí je vrátit čas a zachrá-
nit sebe a další svého druhu od jistého konce. .
USA, 2013. Režie: J. Hayward.

ROBOCOP
Píše se rok 2029 a nadnárodní společnost Omni-
Corp hraje klíčovou roli při výrobě robotů. Alex 
Murphy je milující manžel, otec a dobrý polda, 
který dělá co může, aby v  Detroitu zastavil ná-
růst korupce a zločinu. Po tom, co je ve službě 
smrtelně zraněn, OmniCorp mu pomocí své 
robotické technologie zachrání život. 
USA, 2014. Režie: J. Padilha. Hrají: J. Kinna-
man, S. L. Jackson, G.. Oldman, ad.

ZEMSKÝ RÁJ TO NA POHLED 
V  rámci nového cyklu cestopisných předná-
šek „Křížem, krážem“ se tentokrát budeme 
s  trutnovským fotografem Ctiborem Košťálem 
toulat po  naší vlasti. Svými snímky nás zavede 
do  východních Bílých Karpat, ale i  Krušných 
hor. Do Jizerských hor ale i na Šumavu. Křížem 
krážem Českem, to vše v doprovodu slova mlu-
veného či působivé hudby.

PRODLOUŽENÝ VÍKEND
Adele před časem opustil manžel a ona se z toho 
dosud nevzpamatovala. Místo toho, aby se sta-
rala o svého třináctiletého syna Henryho, pečuje 
on o ni. Rozpad manželství navíc prohloubil její 
uzavřenost, úzkostlivě se vyhýbá styku s  oko-
lím. Výjimkou jsou jen pravidelné výpravy pro 
zásoby do  blízkého supermarketu. Při jedné 
z nich se seznámí s Frankem, který právě uprchl 
z vězení.
USA, 2014.  Režie: J. Reitman. Hrají: K. Winslet, 
J. Brolin, T. Maguire, ad.

ZIMNÍ PŘÍBĚH
V mýtickém prostředí New York City se více než 
jedno století odehrává příběh plný zázraků, 
neblahých osudů a  odvěkého konfliktu dobra 
a zla. Jedné studené noci se Peter pokusí vylou-
pit opuštěné sídlo na West Side. Myslí si, že je 
dům prázdný, ale zůstala v něm mladá umírající 
dívka. Zloděj Peter a  dívka Beverly se do  sebe 
zamilují.
USA, 2014.  Režie: A. Goldsman. 
Hrají: R. Crowe, C. Farrell, J. B. Findlay, ad.

EXPEDIČNÍ KAMERA
Filmový festival EXPEDIČNÍ KAMERA je celove-
černí promítání filmů o  dobrodružství, divoké 
přírodě, o  extrémních zážitcích i  sportech. Jde 
o  vítězné a  výběrové filmy především z  Mezi-
národního horolezeckého filmového festivalu 
v Teplicích nad Metují, festivalu se šestadvace-
tiletou tradicí.

BABOVŘESKY 2
Komedie, ve které nechybí láska, žárlivost, závist, 
intriky a zejména vtipné okamžiky. Příběh začíná 
tam, kde první díl skončil: drbna Horáčková 
vybíhá z  domu naproti mladým hokejistům, 
kteří přijeli navštívit svého dobrého kamaráda 
a spoluhráče na nedalekou chalupu, aby tu as-
poň pár dní trénovali i odpočívali.
ČR, 2014. Režie: Z. Troška. Hrají: L. Langmajer, 
L. Plekancová Vondráčková, J. Dolanský, ad.
 

Kino Svět

Kino Svět 1 Městské muzeum,
Hankův dům

2 Městská knihovna 
Slavoj

2 DDM Jednička,
ZUŠ

3 MC Žirafa,
bruslení

4

rezervace
www.kino-svet.cz nebo tel: 499 320 403, 

e-mail: kino.svet@tiscali.cz

1.–2. 19:00 BLÍZKO OD SEBE, Komedie, drama, (15), titulky 121 min. 100 Kč
4.  2. 19:00 NYMFOMANKA, ČÁST I., Drama, erotický, (18), titulky, ART 118 min. 80 Kč
5.–6. 19:00 ŠPINAVÝ TRIK, Krimi, (15), titulky 129 min. 120 Kč
8.–9. 19:00 NA ŽIVOT A NA SMRT,  Akční, drama, (15), titulky 120 min. 100 Kč

11. 2. 16:30 LEGO PŘÍBĚH (3D), Animovaný, akční, komedie 90 min. 130 Kč
11.–12. 19:00 KRÁSNO, Krimi, komedie 119 min. 110 Kč
13.-14. 19:00 DĚDICTVÍ ANEB KURVA SE NEŘÍKÁ, Komedie, (12) 106 min. 130 Kč

15. 16:30 PTAČÍ ÚLET, Animovaná, rodinná komedie 85 min. 80 Kč
15.–16. 19:00 ROBOCOP, Akční, krimi, sci-fi, titulky 121 min. 110 Kč

17. 19:00 ZEMSKÝ RÁJ TO NA POHLED, Cestopisná přednáška 100 Kč
18. 19:00 NYMFOMANKA, ČÁST II., Drama, erotický, (18), ART 124 min. 80 Kč

19.–20. 19:00 PRODLOUŽENÝ VÍKEND, Romantické drama, (12), titulky 111 min. 100 Kč
22.–23. 19:00 ZIMNÍ PŘÍBĚH, Fantasy, drama, romantický, titulky 120 min. 110 Kč

25. 17:30 EXPEDIČNÍ KAMERA, Filmový festival, ART 100 Kč
26.–27. 19:00 BABOVŘESKY 2, Komedie 120 min. 130 Kč
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MOUDRé POHÁDKY VESMÍRNÝCH SKŘÍTKů 
Anna Birke-Semeráková
28. 2. od 9:00, 10:00 a 11:00 hodin
Autorka knihy přibližuje dětem pohádkovými příběhy základy astrolo-
gie, zákonitosti mezilidských vztahů a  vesmírní skřítci nabízejí nový úhel 
pohledu na  běžné životní situace. Program je určen pro žáky 1.–5. tříd 
základních škol. Zájemci z řad pedagogů si mohou program zarezervovat 
na tel. číslech 499 320 157, 721 390 348. Vstup zdarma. 

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

MATURITNÍ PLES – 4BG SŠIS
1. 2. od 20:00 hod., sál Hankova domu
K tanci a poslechu hraje ČVAJMAJS.

SVATEBNÍ EXPO 2014 
6. 2. od 17:30  hod., sál Hankova domu
Společenská akce zaměřená hlavně na  budoucí nevěsty a  jejich „den D“. 
Vstupné: 110 Kč.

MATURITNÍ PLES 4S STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA 
A STŘEDNÍ ODBORNé UČILIŠTĚ TRUTNOV
7.2. od 20:00 hod., sál Hankova domu
Hraje FONTÁNA.

TANEČNÍ ODPOLEDNE PRO SENIORY 
9. 2. od 15:00 hod., restaurace Hankův dům
Hrají Mirek Chytráček a Dáša. Vstupné: 50 Kč

X. PLES JUTAŘů
15. 2. od 20:00 hod., sál Hankova domu
Hraje Holiday Express Jaroměř. Bohatá tombola.

ZIMNÍ PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKů 
Divadelní čtyřlístek
16. 2. od 10:00 hod., sál Hankova domu 
Víte, jak se čmeláčci chystají na zimu? Kde spí v zimě pavouk? Další pohádka 
z cyklu „Pojďte s dětmi do divadla“. Vstupné: 100 Kč.

DAN BÁRTA & ILLUSTRASTOSPHERE  
Maratonika tour 2014
19.2. od 19:00 hod., sál Hankova domu
Po pěti letech přichází Dan Bárta s novým albem. Nenechte si ujít jedinečný 
koncert v rámci turné Maratonika. Vstupné: 340, 320, 300 Kč.

VIII. REPREZENTAČNÍ PLES SŠIS
21. 2. od 20:00 hod., sál Hankova domu
Hudba – HOLIDAY Express Jaroměř, host večera „Děti ráje“ – ukázky z muzi-
kálu. Bohatá tombola, raut..

KOCOUR V BOTÁCH / Loutková scéna Klíček
23. 2. od 10:00  hod., sál Hankova domu
Vstupné: děti 20 Kč, dospělí 30Kč.

PRACHY (Ray Coney)/ hra v předplatném
23. 2. od 19:30 hod., sál Hankova domu
Známá situační komedie o tom, co s lidmi udělají peníze. Hrají herci DIVA-
DLA PALACE Praha: J. Polášek, Ondřej Vetchý, V. Hybnerová, Nela Boudová, 
Saša Rašilov a další. Vstupné: 340, 320, 300 Kč.

KONCERT MLADÝCH UMĚLCů / 414. koncert KPH 
27. 2. od 19:00 hod., sál Hankova domu
Julie Svěcená – housle, Václav Mácha – klavír. Vstupné: 130 Kč.

PLES ZŠ 5.KVĚTNA
28. 2. od 20:00 hod., sál Hankova domu
Hraje hudební skupina JH Ohnišov.

Městské muzeum
út–pá: 09:00–12:00 hod. a 13:00–16:00 hod.
so–ne: 13:00–17:00 hod., www.muzeumdk.cz

ELEGANCE DOBY R. A. DVORSKéHO
7. 2. – 4. 5. 2014, výstavní sál v budově Špýcharu
V letošním roce si připomínáme 115. výročí narození R. A. Dvorského (1899 
– 1966) a  zároveň 20. výročí konání Dnů R. A. Dvorského, které pořádá 
městské kulturní zařízení Hankův dům. K  tomuto výročí připravilo Měst-
ské muzeum ve  Dvoře Králové n. L. výstavu dobového oblečení, textilií 
a doplňků ze soukromé sbírky originálů Vlaďky Dobiášové. Na výstavě uvi-
díte např. osobní předměty a fotografie zakládající členky doprovodného 
vokálního tria Sester Allanových paní Věry Kočvarové. Také Vám umožníme 
nahlédnout do skříní a zásuvek vokálního tria Sester Havelkových.
Vstupné: dospělí 30 Kč / děti, studenti, důchodci 20 Kč. 
Výstavu otevře 6. února v 17:00 hod. koncert Sester Havelkových, který 
se koná v koncertním sále v budově Špýcharu. Vstupné na koncert 50 Kč.

TRADICE VÝROBY VÁNOČNÍCH OZDOB
otevřeno celoročně – nová stálá expozice, hlavní budova muzea
Expozice seznamuje návštěvníky s  tradicí výroby foukaných vánočních 
ozdob na Královédvorsku. První část je věnovaná perlařství a vlastní výrobě 
vánočních ozdob. Výrobu perel demonstruje kout představující perlařskou 
dílničku. Zbytek prostoru je pak věnován vlastní výrobě foukaných vánoč-
ních ozdob. Jsou zde zastoupeny všechny části výroby – foukání, smáčení, 
zdobení, záponkování a balení do krabic. 
Druhá část expozice představuje jakousi „vzorkovnu“ výrobků, které se 
v  našem regionu vyrobily. Jedná se o  výběr vánočních ozdob od  30. let  
20. století do současnosti. 
Vstupné: dospělí 40 Kč / děti, studenti, důchodci 20 Kč

OKLAMANÝ HASTRMAN
neděle 9. 2. 2014 od 16:00 hod., přednáškový sál v budově Špýcharu 
Loutková pohádka pro nejmenší v  podání divadélka ZVONEČEK.  
Vstupné: dobrovolné.

KOCOUR V BOTÁCH
neděle 23. 2. 2014 od 16:00 hod., přednáškový sál v budově Špýcharu 
Loutková pohádka pro nejmenší v  podání divadélka ZVONEČEK.  
Vstupné: dobrovolné.

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

PASOVÁNÍ PRVňÁČKů 2014
4.–28. 2, přednáškový sál knihovny
Tradiční slavnost pořádaná pro všechny prvňáčky z  královédvorských 
škol a okolí. Termín pasování si můžete zarezervovat v dětském oddělení 
knihovny, na telefonu (viz výše) nebo e-mailem.

KOLEM SVĚTA ANEB CESTOVÁNÍ NEJEN ZA ZVÍŘATY 
ZÁKLADY BIOGEOGRAFIE A OSTROVNÍ EKOLOGIE 
RNDr. Petr Rybář
5. 2. od 18.00 hod.,  přednáškový sál knihovny
Aby lidé trochu porozuměli přírodě exotických zemí, měli by znát alespoň 
základy biogeografie – oboru o zeměpisném rozšíření rostlin a živočichů. 
A že tzv. ostrovní ekologie nemá co říci obyvatelům země, která postrádá 
moře? Naopak! Další díl přednášek přírodopisného cyklu Cestování nejen 
za zvířaty, které pořádá ZOO Dvůr Králové. Vstup zdarma.

SICÍLIE – CESTA VLAKEM PO OSTROVĚ 
Mgr. Mirka Průchová
19. 2. od 18:00 hod., přednáškový sál knihovny
Přijďte na putování za historií, přírodou a tajemstvími ostrova, pátrání po sicil-
ském baroku a objevování gastronomických pokladů Sicílie. Vstupné 30 Kč.

PANÍ ZIMA / POHÁDKOTERAPIE
21. 2. od 13:00 hod., přednáškový sál knihovny
Tentokrát je pro malé posluchače připraven zimní příběh bratří Grimmů. 
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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

JARNÍ PRÁZDNINY V JEDNIČCE

TVOŘÍME S FANTAZIÍ 
10. 2. od 8:30 do 15:30 hod.
První den jarních prázdnin bude nabitý nejrůznějšími rukodělnými čin-
nostmi. Těšit se můžete na  „Hrátky s  korálky“, „Fimování“, Enkaustiku, 
vyzkoušíte si smaltování, keramiku a další zajímavé činnosti. Domů si odne-
sete originální, vlastnoruční výrobky. Cena: 200 Kč (v ceně je zahrnutý oběd 
v restauraci a veškerý materiál). S sebou: vhodné oblečení do budovy, pře-
zuvky, pracovní oblečení, svačinku a pití. Akce je vhodná pro děti od 6 let. 
Přihlášky nejpozději do 3. 2. 2014. Bližší informace u p. Černotové.

VÝPRAVA ZA SNĚŽNÝM MUŽEM 
10.–12. 2., sraz účastníků je v pondělí 10. 2. 2014 v 9:30 v DDM Jednička, 
ukončení 12. 2. v 15:45 hod. tamtéž
Jednička připravila na jarní prázdniny sportovně turistický výlet s ubytová-
ním v DDM Hostinné, při kterém zažijí děti tři dny a dvě noci plné zábavy 
a  dobrodružství. V  případě příznivých sněhových podmínek je možnost 
lyžování na upravených lyžařských stopách, sáňkování, bobování i bruslení 
na přírodním ledu. Hlásit se mohou děti od 7 let. 
Cena: 600 Kč (v ceně je zahrnuta doprava, 2x ubytování, 2x snídaně, svačiny, 
3x obědy, 2x večeře). Přihlášky nejpozději do 3. 2. 2014. 
Bližší informace u p. Kudrnovské. 

DEN PLNÝ HER 
11. 2. od 8:30 do15:00 hod.
Pro všechny děti od 5 let je na druhý den jarních prázdnin připraven v Jed-
ničce bohatý program plný soutěží a her. Kdo se rád baví a nechce se nudit, 
zažije spoustu zábavy. Těšit se můžete na sportovní akce, vědomostní sou-
těže, společenské hry, turnaj na X-Box kinect a další zábavné aktivity. Cena: 
100 Kč (v ceně je zahrnutý oběd v restauraci a ceny). S sebou: vhodné oble-
čení do budovy a ven, sportovní obuv, svačinku a pití. 
Přihlášky nejpozději do 3. 2. 2014. Bližší informace u p. Černotové.

CESTA DO PRAVĚKU A FANTAZIE
12. 2., sraz účastníků v 7:45 hod. na nádraží ČD, návrat tamtéž v 19:58 
Zveme vás na výlet do Prahy, kde navštívíme dvě unikátní muzea. Do pra-
věku vás zavede pozoruhodná expozice Chlupáčova muzea Země, která je 
pro veřejnost otevřena pouze jeden všední den v týdnu. Uvidíte v ní řadu 
zajímavých zkamenělin a modelů pravěkých živočichů. Největším magne-
tem je pro návštěvníky 8 metrů dlouhá kostra masožravého dinosaura car-
notaura, nalezená v Argentině. Druhým cílem výletu bude Muzeum Karla 
Zemana, světově proslulého filmaře, kombinujícího hraný a  animovaný 
film. Určitě znáte je ho Cestu do pravěku, Vynález zkázy nebo Ukradenou 
vzducholoď. V  muzeu nahlédnete pod pokličku filmových triků a  sami si 
mnohé vyzkoušíte. Cena: 520 Kč (zahrnuje vstupné a dopravu).
Přihlášky nejpozději do 3. 2. 2014. Bližší informace u p. Jiřičky.

STŘEDOVĚKÝ DEN 
13. 2. od 8:30 do 15:30 hod. 
Zajímá vás historie? Rádi se touláte po  hradních zříceninách, sledujete 
historické filmy, zajímají vás staré zbraně? Pak je tahle akce právě pro vás! 
Čekají vás souboje s mečem, dřevcem a středověký test. V naší malé zbroj-
nici si prohlédnete chladné zbraně a zbroj, zájemce do ní i oblékneme. Chy-
bět nebudou filmové ukázky středověkých bitev a  dobývání. Dozvíte se, 
jak se žilo na středověkém hradě. Cena: 130 Kč (zahrnuje oběd v restauraci, 
drobné ceny a materiál). S sebou: svačinu, pití a přezůvky. 
Přihlášky nejpozději do 3. 2. 2014. Další informace u p. Jiřičky. 

EXKURZE DO TELEVIZE
13. 2. 2014 
Pojeďte s Jedničkou na nevšední celodenní výlet do Prahy! Čeká nás náv-
štěva Barrandova a  Fundusu (kostymérna, rekvizitárna, parukárna,…) 
a  dalších médií. Během exkurze nejen že uvidíte mnoho ze zákulisí tele-
vizního vysílání, vyzkoušíte si kostýmy z pohádek a filmů, projdete studia, 
ve kterých vznikají vaše oblíbené pořady. Zjistíte také mnoho zajímavého 

a užitečného o práci v médiích. Když budeme mít štěstí, potkáme i mnoho 
známých osobností, takže památníčky s sebou. Pozor! Počet míst je ome-
zen! Podrobnosti na  letáčcích a  na  www.ddmdvurkralove.cz. Přihlášky 
nejpozději do  7. 2. 2014. Bližší informace u  p.  Hanušové. Akce se koná 
za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

VALENTÝNSKÁ PÁRTY V JEDNIČCE  
ANEB PŔÁTELé NA CESTé KOLEM SVĚTA
14. 2. od 8:00 do 15:30 hod.
Přijďte se také letos přesvědčit, že svátek svatého Valentýna může být 
veliká zábava plná nových kamarádů. Tentokrát se vydáme se skřítkem 
Valentýnem po  celém světě: navštívíme několik zemí, potkáme několik 
zajímavých „cizinců“ a naučíme se některá užitečná slova v cizích jazycích.  
Chybět nebudou hry, soutěže o  ceny, diskotéka, výtvarná dílna a  hlavně 
spousta zábavy. S sebou přezůvky a pohodlné oblečení, svačinku, případně 
kapesné, kartičku zdravotní pojišťovny. Cena: 150 Kč (zahrnuje oběd, pitný 
režim, pomůcky a materiál). Bližší informace u p. Hanušové.

PRÁZDNINOVÝ BOWLING
14. 2. 2014 – sraz účastníků je v 10:00 hod. na bowlingu v hotelu Safari 
v ZOO Dvůr Králové nad Labem. Ukončení je v 13:00 hod. tamtéž.
Na poslední den jarních prázdnin připravila Jednička další z řady bowlingo-
vých turnajů. Je určen pro začátečníky i pokročilé. Hlásit se mohou zájemci 
od 7 let. Přihlášky nejpozději do 7. 2. 2014. Cena: 70 Kč. 
Bližší informace u p. Kudrnovské.

VÍKEND V POHYBU 
14.–15. 2. 2014, pátek od 16:30 – sobota do 11:00 hod.
Netradiční, sportovně - tanečně zaměřená akce s přespáním pro děti škol-
ního věku, během které si účastníci vyzkouší různé druhy sportů a pohy-
bových aktivit (fitcross, stepaerobic, breakdance a  streetdance a  mnoho 
dalšího), chybět nebudou ani oblíbené sportovní aktivity na X-Box kinech 
(golf, bowling,…). Těšit se můžete na  workshop vedený profesionální 
tanečnicí street dance, soutěže a hry.
S  sebou: sportovní obuv a  oblečení, hygienické potřeby, spací pytel, 
pyžamo, oblečení a obuv do budovy a ven, dobrou náladu. Cena: 250 Kč 
(v  ceně je zahrnuto: večeře, snídaně, ubytovací náklady, pronájem tělo-
cvičny, úhrada tanečního workshopu a veškerý materiál). Přihlášky nejpoz-
ději do 7. 2. 2014. Bližší informace u p. Hanušové.

VÝSTAVA GRAFFITI V JEDNIČCE 
18.–20. 2. od 8:30 do15:00 hod.
To, co někteří stále považují za vandalismus, již dávno povýšilo na umění 
a v malé galerii streetartu uvidíte práce žáků ze základních a středních škol 
nejen z Královédvorska. Vstupné 5 Kč.

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN
2. 3. Dětský karneval – tradiční rej masek v sále Zábavního centra Zálabí, 
12.–14. 3. Jarní bazar – prodej použitého jarního a letního ošacení, obuvi 
a sportovních potřeb
10.–11. 3. Předprojekce Juniorfilmu – „ochutnávka“ z  filmové soutěžní 
kolekce Juniorfilmu
14.–15. 3. Juniorfilm a Zlaté slunce – soutěžní přehlídky amatérského filmu 
s mezinárodní účastí
17.–21. 3. Humanitární sbírka – charitativní akce
22. 3. Výlet za horskou službou – výlet na hory s programem pořádaným 
ke Dni horské služby
26. 3. Odpoledne s knížkou – akce k Měsíci knihy – výměnná burza knih, 
beseda se spisovatelem, zahájení výtvarné výstavy Knižní ilustrace…

ZUŠ R. A. Dvorského
6. 2.  Zájezd hudebního oboru do Prahy   
 do Rudolfína. 
21. 2.  Ve 20:00 hodin v kulturním zařízení Zálabí  
 vystoupí mažoretky z tanečního oboru na maturitním plese  
 Gymnázia Dvůr Králové nad Labem.
23. 2.  V 17:00 hodin v kostele Českobratrské církve evangelické zazní  
 koncert ZUŠ.
24. 2.  V 17:00 hodin proběhne vernisáž výstavy prací žáků výtvarného  
 oboru ZUŠ „ V tónech hudby “ v galerii Otto Gutfreunda.
25. 2.  V 18:00 hodin v sále školy se uskuteční přehrávka soutěžících  
 klavíristů.
27. 2. V 18:00 hodin v sále školy se představí žáci na školním koncertě.
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MC Žirafa
Kontakty a bližší informace: tel.: 773 292 033
MC Žirafa,náměstí T. G. Masaryka 2 (vpravo vedle infocentra)  
email: info@mc-zirafa.cz, www.mc-zirafa.cz

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.

DEN S MARY KAY
úterý 11. 2. 2014 od 10:00 do 12:00 hod.
Kosmetická poradkyně Andrea Fleková vás nalíčí a  poradí, jak na  vaši pleť.  
Vstup 30 Kč, hlídání dětí zajištěno.

VYŠETŘENÍ PRSOU 
úterý 18. 2. 2014 od 10:00 do 11:00  hod.
Přijďte si poslechnout přednášku o rakovině prsu a zároveň se naučit samo- 
vyšetření. Vstup 30 Kč, hlídání dětí zajištěno. 

ŽIRAFČINA PORADNA  
středa 19. 2. 2014 od 10:00 do 12:00  hod.
Aktuální téma: „Nejčastější dětské úrazy “.  Vstup 30 Kč.

VÝLET DO TONGA  
středa 26. 2. 2014 v 7:45 hod. na vlakovém nádraží
Vyrazíme vlakem do  Hradce Králové do  zábavného centra Tongo, Vstup 
do Tonga je 70 Kč. 

MAŠKARNÍ KARNEVAL  *
pátek 28. 2. 2014 od 16:00  hod.
Zveme všechny dětičky v kostýmech na hezké odpoledne plné her a disko-
téky. Občerstvení zajištěno. Vstup 50 Kč.


