
NADĚJNÉ VYHLÍDKY
16. a 17. 2. (sobota, neděle) 19:00 hod., přístupno od 12 let
Jedenáctiletý Pip je sirotek z chudých poměrů, který vyrůstá u své přísné sest-
ry. Aby si vydělal na živobytí, začne pracovat u velmi bohaté slečny Havishamo-
vé. Pip má za  úkol dělat společníka její dvanáctileté chráněnce Estelle. Pip se 
do Estelly zamiluje, ta jím však pohrdá. O deset let později se na Pipa usměje štěs-
tí, když mu neznámý dobrodinec odkáže velké množství peněz. Pip se stěhuje 
do Londýna a rozmařilý život ve velkoměstě ho rychle mění v povýšeného snoba.
Režie: M. Newell, hrají: J. Irvine, H. Bonham Carter, R. Fiennes, ad.
Drama, USA a VB, 2012. Délka filmu 128 min. Vstupné 90 Kč.

BAREVNÉ NORSKO
18. 2. (pondělí) 19:00 hod.
Cestopisná beseda fotografa Ctibora Košťála.

KONEČNÁ
20. a 21. 2. (středa, čtvrtek) 19:00 hod.,  přístupno od 15 let
Z Las Vegas do mexické věznice se snaží FBI přepravit nebezpečného šéfa me-
xické mafie Gabriela Corteze. Při následné přepravě ho Gabrielův kartel vysvo-
bodí a snaží se prchnout do své domoviny. Šéf FBI John Bannister proto volá 
šerifovi maloměsta Rayovi Owensovi, ke kterému se uprchlý zločinec i se svým 
gangem pomalu blíží. Šerif se proto s dalšími policisty připravuje na dopadnutí 
gangu, který se jen tak bez boje nenechá zastavit. 
Režie: Jee-woon Kim, hrají: E. Noriega, F. Whitaker, A. Schwarzenegger, ad.
Akční, thriller, USA 2013. Délka filmu 107 min. Vstupné 100 Kč.

LET
23. a 24. 2. (sobota, neděle) 19:00 hod., přístupno od 15 let
Manévrem za hranicí lidského chápání zachránil letadlo plné cestujících. Přesto 
se nestal hrdinou, ale psancem. Co provést s kapitánem letadla, jenž sice lidsky 
selhal a už nikdy by si neměl sednout za knipl, ale právě díky tomuto selhání se 
odhodlal k akci, která připomíná zázrak? Příběhu dominuje Denzel Washington 
v roli, jež ho pasovala mezi favority oscarového klání za rok 2012. 
Režie: R. Zemeckis, hrají: D. Washington, K. Reilly, J. Goodman, ad.
Drama, USA, 2012. Délka filmu 132 min. Vstupné 100 Kč.

NESPOUTANÝ DJANGO
27. a 28. 2. (středa, čtvrtek) 19:00 hod., přístupno od 15 let
Kultovní režisér Quentin Tarantino natočil jižanské drama z období před vypuk-
nutím Občanské války. Hlavním hrdinou je otrok Django. Ten má šanci získat 
díky nájemnému lovci lidí dr. Schultzovi svobodu, pokud se mu povede dopad-
nout vraždící bratry Brittlovi. Djangovi se tak zároveň naskytne příležitost najít 
ženu, kterou musel před lety nedobrovolně opustit. 
Režie: Q. Tarantino, hrají: J. Foxx, Ch. Waltz, L. DiCaprio, ad.
Western, drama, USA, 2013. Délka 165 min. Vstupné 90 Kč.
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K I N O  S V Ě T
ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE
Premiéra filmu byla kvůli technickým problémům producenta odložena

GANGSTER SQUAD – LOVCI MAFIE 
2. a 3. 2. (sobota, neděle) 19:00 hod., přístupno od 12 let
Píše se rok 1949 a  v  Los Angeles vládne nelítostnou rukou gangster a  bro-
oklynský rodák Mickey Cohen. Řídí většinu nelegálních aktivit ve  městě. 
O  jeho ochranu se starají nejen jeho kumpáni, ale také podplacená policie 
a  zkorumpovaná politická elita. Mickey má pod kontrolou veškeré místní or-
gány, které by jej mohly ohrozit. Výjimku by snad mohla představovat taj-
ná jednotka policie, kterou spojuje dohromady snaha – zničit Cohenův svět.
Režie: R. Fleischer, hrají: S. Penn, J. Brolin, R. Gosling, ad.
Drama, krimi, USA, 2013.  Délka filmu 113 min. Vstupné 90 Kč.

PÍ A JEHO ŽIVOT
5. 2. (úterý) 16:00 hod. ve 3D s brýlemi, od 19:00 hod. ve 2D, mluveno česky
Příběh natočený podle románu Yanna Martela se soustřeďuje na Pí Patela z Indie, 
syna majitele zoologické zahrady, z něhož bude později ředitel. Pí si jednou vy-
jede lodí na Tichý oceán, ale loď ztroskotá a on se dostane pouze na záchranný 
člun, kde s ním plují hyena, samice orangutana, zebra a tygr indický. 
Režie: A. Lee, hrají: S. Sharma, I. Khan, G. Depardieu, ad.
Dobrodružný, drama, USA 2012. Délka: 127 min. Vstupné 80 Kč/2D, 130 Kč/3D.

POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE 
6. 2. (středa) 10:00 hod.
Jak pejsek s kočičkou myli podlahu, O panence, která tence plakala, Jak si pejsek 
roztrhl kalhotky, Jak si pejsek s kočičkou dělali dort, O pejskovi a kočičce jak psali 
psaní. Pásmo krátkých animovaných pohádek pro nejmenší diváky. 
Délka filmu 64 min. Vstupné 30 Kč.

NIC NÁS NEROZDĚLÍ
6. a 7. 2. (středa, čtvrtek) 19:00 hod., přístupno od 12 let
Silný příběh je založen na skutečné události jedné rodiny, která v roce 2004 pře-
žila úder ničivé vlny tsunami v Indickém oceánu. Manželé Henry a Maria a jejich 
tři synové se rozhodli strávit poklidné Vánoce v Thajsku. Rodinná idylka ale náhle 
a nečekaně skončí dva dny po Štědrém dnu, když jihovýchodní pobřeží Asie za-
sáhne vlna tsunami. Režie: J. A. Bayona, hrají: N. Watts, E. McGregor, T. Holland, ad.
Drama, thriller, akční, USA a Španělsko, 2012. Délka: 114 min. Vstupné 100 Kč.

MANIAK
9. a 10. 2. (sobota, neděle) 19:00 hod., přístupno od 15 let
Film Maniak je Jackem Rozparovačem 21. století odehrávající se v současném Los 
Angeles. Maniak je novým zpracováním kultovního filmu, který je mnohými ozna-
čován za  nejlepší thriller všech dob – intimní, obrazově odvážný, psychologicky 
komplexní a hluboce děsivý výlet do noční můry vraha a jeho obětí.
Režie: F. Khalfoun, hrají: E. Wood, L. Balaban, N. Arnezeder, ad.
Krimi, horor, mysteriózní, Francie, 2012. Délka filmu 93 min. Vstupné 100 Kč.

HITCHCOCK
13. a 14. 2. (středa, čtvrtek) 19:00 hod., přístupno od 15 let
Životopisné drama natočené podle knihy Stephena Rebello „Alfred Hitchcock 
and the Making of Psycho“. Anthony Hopkins se představí v roli jednoho z nej-
slavnějších režisérů minulého století - Alfreda Hitchcocka. 
Režie: S. Gervasi, hrají: A. Hopkins, H. Mirren, S. Johansson, ad. 
Životopisný, historický, drama, USA, 2012. Délka filmu 98 min. Vstupné 100 Kč.

SNÍŽEK, BÍLÝ KOŽÍŠEK
16. a 17. 2. (sobota, neděle) 16:30 hod., mluveno česky
Malý gorilí sameček Snížek ví, jaké to je být jiný. Jeho sněhově bílý kožíšek ho 
odlišoval od tlupy goril, už když se narodil v hluboké džungli. Nyní žije dale-
ko od svého domova, v zoo v Barceloně, kde je největší senzací. Jenže ostatní 
gorily ho kvůli jeho jiné barvě odhánějí. Snížek má plán! Chce tajně navštívit 
mocnou čarodějku z cirkusu, která by mu pomohla stát se obyčejnou gorilou.
Režie: A. G. Schaer
Animovaný, rodinný, Španělsko, 2011. Délka 90 min. Vstupné 80 Kč.

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

Rezervace na www.kino-svet.cz nebo tel.: 499 320 403, e-mail: mannova.lenka@hankuv-dum.cz. 
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IX. PLES JUTAŘŮ
2. 2. od 20:00 hod., sál Hankova domu
Hraje Čvajmajs Dvůr Králové nad Labem

PLES FIRMY EUROLIFT
8. 2. od 20:00 hod., sál Hankova domu
K tanci a poslechu hraje JAMES BAND Hradec Králové.

BYLO NÁS PĚT / HRA V PŘEDPLATNéM
13. 2. od 19:30 hod., 14. 2. od 10:00 hod., sál Hankova domu
Velmi zdařilou dramatizaci oblíbeného humoristického románu Karla Poláčka 
připravilo KLICPEROVO DIVADLO Hradec Králové jako poctu k 120. výročí naroze-
ní spisovatele a novináře Karla Poláčka. Dopolední představení pro mládež.
Vstupné: 280, 270, 260 Kč

ČARODĚJNICE A KAŠPÁREK
17. 2. od 10:00 hod., sál Hankova domu
loutková scéna Klíček 
Vstupné: 20 Kč, dospělí 30 Kč

DOBRODRUŽSTVÍ TOMA SAWYERA
20. 2. od 8:30 a 10:30 hod., sál Hankova domu
Známý a slavný příběh Marka Twaina o neposedném klukovi Tomovi Sawyerovi 
a jeho kamarádovi Hucky Finnovi ztvárnili herci DIVADLA AHA Praha. 
Divadelní představení pro I.st. ZŠ. 
Vstupné: 50 Kč

VII. REPREZENTAČNÍ PLES SŠIS
22. 2. od 20:00 hod., sál Hankova domu
Hudba – HOLIDAY Express Jaroměř, host večera Pavel VÍTEK, bohatá tombola, 
raut.

XVII. PLES ABSOLVENTŮ GYMNÁZIA
23. 2. od 20:00 hod., sál Hankova domu
Hraje hudební skupina Jari – Kurri – Band.

NEPOSLUŠNÁ KŮZLÁTKA / DIVADELNÍ ČTYŘLÍSTEK 
24. 2. od 10:00 hod., sál Hankova domu
Ach, ta neposlušná kůzlátka! Zlobí a vyvádějí, až je sežere vlk. Ale hodná mamin-
ka koza je dokáže vysvobodit z vlčího břicha. A vlk?...Hrají herci divadla BUCHTY 
A LOUTKY Praha. Pohádka o zlobení je určena pro děti od tří let. Další pohádka 
z cyklu „ Pojďte s dětmi do divadla“.  Vstupné: 100 Kč

Předprodej vstupenek (kavárna Hankův dům): 
tel.: +420 499 320 110, 
e-mail: mannova.lenka@hankuv-dum.cz
Otevírací doba: po: 14:00–21:00 hod.; út–čt:  09:00–12:00 a 
14:00–16:00 hod. Více na www.hankuv-dum.cz.

DEALEŔ S CHOICE / HRA V PŘEDPLATNéM
13. března –

 
Dejvické divadlo Praha

ZÁPIS DO TANEČNÍCH 
18. března 

DNY R. A. DVORSKÉHO
21. a 26. března 

PAVEL ŠPORCL A GIPSY WAY
9. dubna

PŘIPRAVUJEME

ZUŠ  R .  A .  DVO R S K É H O

K I N O  –  F I L M O V Ý  K L U B
LINCOLN
12. 2 . (úterý) 19:00 hod., přístupno od 12 let
Není-li špatné otroctví, pak není špatné nic. Film popisuje období posledních čtyř 
měsíců života největšího amerického prezidenta Abrahama Lincolna. Odhaluje nej-
riskantnější a nejodvážnější rozhodnutí amerického vůdce v době, kdy se vyostřuje 
otázka otroctví a zemí zmítá válka. Silné lidské drama se odehrává na jejím konci. 
Lincoln může konflikt ukončit, ale rozhodne se hrát vyšší politickou hru, kterou je 
snaha zrušit otroctví.
Režie: S. Spielberg, hrají: D. Day-Lewis, J. Gordon-Levitt, T. Lee Jones, ad.
Životopisný, historický, drama, USA a Indie, 2012. Délka 150 min. Vstupné 100 Kč.

HON
19. 2. (úterý) 19:00 hod., přístupno od 12 let
Čtyřicetiletý Lucas se nedávno rozvedl a začíná žít nový život. Má přátele, novou 
práci, přítelkyni a  pohodový vztah s  dospívajícím synem. Tuto porozvodovou 
idylu záhy naruší jedna nahodilá lež, která se rychle začíná šířit v komunitě jeho 
přátel. Obavy a nedůvěra se vymknou kontrole a vesnice propadne podivné hys-
terii. Lukas musí uhájit svou čest a později v kolektivní štvanici i holý život.
Režie: T. Vinterberg, hrají: M. Mikkelsen, T. Bo Larsen, A. Wedderkopp, ad. 
Thriller, historický, USA, 2012. Délka filmu 111 min. Vstupné 80 Kč.

PAŘÍŽ-MANHATTAN
26. 2. (úterý) 19:00 hod., přístupno od 12 let
Alice je mladá, krásná a miluje svou práci lékárnice. Jediný problém je v tom, že je 
stále sama. Raději hledá útočiště u svého oblíbeného Woodyho Allena a odolává 
tak nátlaku rodiny, aby si někoho našla. Nicméně je možné, že setkání s Victorem 
vše změní. Režie: S. Lellouche, hrají: A. Taglioni, P. Bruel, M. Delterme, ad. 
Romantická komedie, Francie, 2012.  Délka filmu 77 min. Vstupné 90 Kč.

VESMÍR
12. 2 . (úterý) 17:00 hod., galerie ZUŠ
Vernisáž výstavy výtvarného oboru na téma „Vesmír“. S hudebním programem  vy-
stoupí žáci pana uč. Tomáše Valtery. 
Výstava potrvá do 1. března 2013. Přístupná je ve všední den od 10:00 do 17:00 hod.

ZLATÝ KOLOVRAT
19. 2 . (úterý) 18:00 hod., divadelní sál ZUŠ
Divadelní vystoupení „Zlatý kolovrat“ v úpravě p. uč. Ladislava Peřiny. Autorský 
hudební doprovod p. uč. Marka Igla zahraje Školní orchestr p. uč. Ivy Junkové. 
Rovněž vystoupí žákyně tanečního oboru pod vedením p. uč.  Jaroslavy Bekové.

PROSTOR A ČAS
5. 3. (úterý) 18:00 hod., galerie ZUŠ
Vernisáž výstavy „Prostor a  čas“v galerii se představí svými díly oba učitelé 
výtvarného oboru ZUŠ – Ivana Černá a  Jiří Holan. Zahájení výstavy proběhne 
v sále školy, kde vystoupí učitelé hudebního oboru a slovem nás provede p. uč. 
literárně-dramatického oboru Ladislav Peřina.

V  přízemí Základní umělecké školy R. A  Dvorského je prostor galerie ZUŠ. Mimo termíny 
výstav zde můžete shlédnout díla z archivu této školy.  Foto: K. Sekyrková

PŘIPRAVUJEME
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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

HURÁ ZA DINOSAURY 
1. 2. od 08:00 do 16:00 hod. 

PRÁZDNINOVÝ BOWLING
1. 2. od 10:00 do 13:00 hod.

DEN PRO TVOŘIVÉ DĚTI 
4. 2. od 08:00 do 15:30 hod.
Pestrý prázdninový program pro všechny děti, které rády tvoří. Čeká vás kera-
mická dílna, šperkování, batikování triček, enkaustika, a mnoho dalšího zábav-
ného tvoření. S sebou: přezůvky, pracovní oblečení, bílé bavlněné tričko na 
batiku. Cena: 130 Kč (v ceně je zahrnut oběd v restauraci a veškerý materiál). 
Bližší informace na tel. nebo e-mail: sylvie.cernotova@ddmdvurkralove.cz.

PRÁZDNINOVÉ VODNÍ DOBRODRUŽSTVÍ 
5. 2. 2013 od 10:00 do 18:00 hod.
Na druhý den jarních prázdnin je pro děti, případně pro rodiče s dětmi, připra-
ven výlet do Aquacentra a Tonga v Hradci Králové. Čekají vás vodní radovánky 
jako jízda na tobogánu, vířivka nebo vlnobití, ale také skluzavky, balónkový 
bazének, skákací atrakce, horolezecká stěna a další. Cena: 350 Kč děti, 400 Kč 
dospělí (cena zahrnuje: jízdné vlakem a MHD, vstupné do aquacentra a do zá-
bavního parku). 
Bližší informace na tel. nebo e-mail: sylvie.cernotova@ddmdvurkralove.cz. 

EXKURZE DO TELEVIZE  
6. 2. 
Pojeďte s Jedničkou na nevšední celodenní výlet do Prahy! Čeká nás návštěva te-
levize a rádia, během které uvidíte mnoho ze zákulisí vysílání, vyzkoušíte si kostý-
my z pohádek a filmů, projdete studia, ve kterých vznikají vaše oblíbené pořady, 
a když budeme mít štěstí, potkáme i mnoho známých osobností, takže - nezapo-
meňte památníčky! S sebou: vhodné oblečení a obuv dle počasí, jídlo a pití na celý 
den, kapesné. Počet míst je omezen! Cena: 450 Kč (zahrnuje jízdné, MHD a veškeré 
vstupné). 
Bližší informace na tel. nebo e-mail:info@ddmdvurkralove.cz.

TAJEMNÁ NOC S HARRY POTTEREM 
7.–8. 2., čtvrtek 09:00 hod. – pátek 10:00 hod.
Kouzelnická akce s přespáním v Jedničce. Čeká vás bohatý program plný čar 
a kouzel, vaření lektvarů a plnění úkolů, které pro děti připravil Harry Pot-
ter. Chybět nebude výtvarná dílna nebo kouzelnický pětiboj. Cena: 210 Kč 
(v ceně je zahrnuto: oběd, večeře, snídaně, ubytovací náklady a veškerý ma-
teriál). S sebou: hygienické potřeby, spací pytel, pyžamo, oblečení a obuv do 
budovy a ven, dobrou náladu. Přihlášky nejpozději do 01.02.2013. 
Bližší informace na tel. nebo e-mail: info@ddmdvurkralove.cz.

LEDOVÉ PRÁZDNINY 
5.–7. 2. denně 08:00–15:30 hod. pro děti 1.–4. tříd
Pro milovníky zimních sportů připravila Jednička pestrý třídenní prázdninový 
program, který bude přizpůsoben počasí. Bruslení, sáňkování, lyžování, bo-
bování, stavba iglú, výprava za Sněžným mužem, zimní opékání… V případě 
špatných sněhových podmínek je připraven náhradní program, zaměřený 
především na pobyt v přírodě. Obědy zajištěny v restauraci. Cena 390 Kč. 
Bližší informace na tel. nebo e-mail: dana.kudrnovska@ddmdvurkralove.cz.

JARŇÁKY S JEDNIČKOU V JEDNIČCE 
4.–7. 2. – nástup na tábor 4. 2. od 08:00 do 09:00 hod., ukončení tábora 
dne 7. 2. v 16:00 hod.
Pobytová akce v Jedničce je určena dětem od 11 let. Nabízí bohatý program. 
Nebudou v něm chybět hry a soutěže, turnaj ve stolním fotbalu a hokeji, turis-
tická výprava do přírody, malá stezka odvahy a večerní „pátračka“ s baterkami. 
Vydáme se také na celodenní výlet do Prahy, kde navštívíme Národní technic-
ké muzeum a unikátní Chlupáčovo muzeum historie Země, jehož největším 
lákadlem je kostra dinosaura. Pro účastníky máme i jedno večerní překvapení. 
Cena: 1 500 Kč (zahrnuje veškeré výdaje – strava, ubytování, vstupné, jízdné…). 
Bližší informace na tel. nebo e-mail: vladimir.jiricka@ddmdvurkralove.cz.

KURZ DRÁTKOVÁNÍ 
13. a 20. 2. od 17:00 do 18:30 hod. 
Přijďte se naučit základům techniky, jež je více jak dvě století stará a přesto 
oblíbená a vyhledávaná i v dnešní době. Seznámíte se s dvěma základními 
typy výpletu a naučíte se drátovat nádoby i drobné šperky a dekorace.
S sebou: přezůvky, štípací kleště, keramický květináč nebo hrneček (cca 10 cm).
Cena: 50 Kč/lekci. Přihlášky nejpozději do 08.02.2013.
Bližší informace na tel. nebo e-mail: sylvie.cernotova@ddmdvurkralove.cz.

AKCE NA úNOR PRO MATEŘSKé A ZáKLADNÍ ŠKOLY

GRAFFITI V JEDNIČCE  
11.–13. 2. – výstava výtvarných soutěžních prací 
VALENTÝNKY V JEDNIČCE 
12. 2. – výroba přáníček a dárečků 
VÍTE, ŽE…? 
18. 2.  – vědomostní soutěž 
ZIMNÍ ZÁVODY 
19. 2.  – sportovní závody pro žáky od 1. tříd
O NEJHEZČÍ POŠTOVNÍ ZNÁMKU  
výtvarná soutěž pro MŠ, ZŠ a SŠ

VÝUKOVÉ PROGRAMY
KDYŽ SE ZIMA POTKÁ S JAREM  
pro děti z MŠ a 1. tříd ZŠ 
SPORTOVNÍ VÍCEBOJ 
pro žáky od 1. tříd ZŠ 
LESNÍ ABECEDA, STŘEDOVĚK V KOSTCE, NAŠE ZVÍŘÁTKA

VALENTÝNSKÁ PÁRTY V JEDNIČCE
12. 2. od 16:30 do 18:30 hod.
Přijďte se také letos přesvědčit, že svátek svatého Valentýna může být veliká 
zábava plná nových kamarádů – mít rádi přeci můžeme své přátele a kama-
rády, svou rodinu anebo svého domácího mazlíčka... Chybět nebudou hry, 
soutěže o ceny, diskotéka, malování na obličej, výtvarná dílna a malá pátrací 
hra. Vyrobit si můžete krásné přáníčko. Cena: kdo přijde ozdobený srdíčky, 
platí 15 Kč, ostatní děti i dospělí 20 Kč
 Bližší informace na tel. nebo e-mail: info@ddmdvurkralove.cz.

ZÁVODY Z KOPCE A DO KOPCE
21. 2. od 15:00 do 17:00 hod.
DDM Jednička připravuje závody pro malé i velké milovníky zimních leg-
rácek na saních, bobech, pekáčích i klouzácích. Přihlásit se mohou dvojice 
závodníků od 5 let, školáci, mládež a dospělí, kteří mají rádi sníh a soutěže. 
Závod se koná za příznivých sněhových podmínek, bez deště a velkého mra-
zu. Podmínkou k účasti je vlastní závodní vozidlo opatřené provázkem (saně, 
pekáč, bob či klouzák). Startovné děti 5 Kč, mládež a dospělí 10 Kč. 
Přihlášky nejpozději do 11.02.2013.  
Bližší informace na tel. nebo e-mail: dana.kudrnovska@ddmdvurkralove.cz

DĚTSKÝ KARNEVAL  
24. 2. od 15:30 do 18:00 hod.
Srdečně zveme všechny děti i rodiče na tradiční dětský karneval, který opět 
pořádáme v Zábavním centru Zálabí. Čekají vás soutěže, písničky, vystoupe-
ní a samozřejmě oblíbená tombola. Vstupné 15 Kč dospělí, 25 Kč děti.
Bližší informace na tel. nebo e-mail: sylvie.cernotova@ddmdvurkralove.cz.

KURZ TVOŘÍME UBROUSKOVOU TECHNIKOU 
27. 2. od 17:00 do 19:00 hod.
Pro zájemce všech věkových skupin je tu další z řady rukodělných kurzů. De-
coupage (dekupáž), je metoda dekorování pomocí ubrousků, známá proto 
spíše pod názvem ubrousková technika. Nemusíte umět malovat, stačí vzít 
do ruky nůžky, ubrousky a lepidlo a uvidíte, jak obyčejné věcí rázem ožijí. 
Přijďte si vyzkoušet tuto jednoduchou techniku, kterou lze ozdobit takřka 
všechny materiály a bude záležet pouze na vaší fantazii, jak zrealizujete své 
nápady. Cena: 50 Kč/osobu. S sebou: nůžky na nehty, předměty k ozdobení 
(např. květináč, rámeček, sklenice, krabička, bílé tričko…). 
Přihlášky nejpozději do 22.02.2013.  
Bližší informace na tel. nebo e-mail: sylvie.cernotova@ddmdvurkralove.cz.

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN
1. 3. Jarní a velikonoční tvoření - rukodělné tvoření pro děti a rodiče
2. 3. Jednička před oponou – divadelní přehlídka
6. a 13. 3. Kurz Tiffany vitráže - rukodělná akce
6. – 8. 3. Bazar letního a jarního oblečení
8. – 9. 3. Šmoulí noclehárna v Jedničce  - tradiční „přespávačka“ 
11. – 15. 3. Humanitární sbírka
20. 3. Kurz Smaltování - rukodělná akce
22. – 23. 3. Juniorfilm a Zlaté slunce - soutěžní přehlídky amatérského filmu
27. – 28. 3. Noc ve hvězdárně – výlet k příležitosti světového dne meteorologie 
do Úpické hvězdárny 
28. – 29. 3. Barevné velikonoce - den plný velikonočního tvoření a zábavy
28. 3. XII. Jarní vejšlápek - turistický pochod pro malé i velké
29. 3. Hradní pátrání  - výprava na Břecštejn
29. 3. Velikonoční prázdninový bowling - tradiční utkání v bowlingu
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 ŽIRAFČINA DÍLNA   pondělí 4. 2. 2013 od 16:00 hod.

Pondělí 09:00–12:00 Cvičeníčko (říkadla, písničky, pohybové aktivity)
Úterý 09:00–12:00 Včeličky (zábavné tvoření, pro děti od 2 let)
Středa 09:00–11:30 Z pohádky do pohádky (čtení, kreslení aj.)
 16:30–17:30 Hudebně-pohybový kroužek (děti 2–5 let)
Čtvrtek 09:00–11:30 Klub miminko pro děti do 1,5 roku
Pátek 09:00–12:00 Školka nanečisto
Každý den je k dispozici také „Volná herna“ a kromě „Školky nanečisto“ a hudeb-
ního kroužku se není potřeba objednávat. Možné jsou i nepravidelné návštěvy. 

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

–  Žirafčinu dílnu, kde si vytvoříme masky na březnovou maškarní taškařici
– Jarní bazárek dětského oblečení, tentokrát trochu jinak
– Besedy o kosmetice, financích či výživě dětí
–  Canisterapii – „pejskování“

Přesné termíny uvedeme na našich webových stránkách. 

PŘIPRAVUJEME :  

KONTAKTY A BLIŽŠÍ INFORMACE: www.mc-zirafa.cz

Každý měsíc se bude konat tématické, tvořivé odpoledne. O únoru se říká, že 
je to měsíc lásky, přijďte si proto s námi vytvořit dárečky pro vaše nejbližší.  
Potřebný materiál a pohoštění zajištěno. 
Vstupné 50 Kč (dospělá osoba + 1 dítě, každé další dítě 30 Kč).

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.

M AT E Ř S K É  C E N T R U M 
Ž I R A FA

Pojďte si zatančit v rytmu řecké muziky a seznámit se s kulturou této země pod 
vedením rodilé Řekyně. (vhodné pro děti od 2 let)

TANEČNÍ ZÁBAVA PRO NEJMENŠÍ   středa 6. 2. 2013 od 10:00 do 11 hod.

M Ě S T S K Á  K N I H O V N A

ANKETA SUK 2012
1. 2. - 12. 3. 
Zapojte se do 21. ročníku ankety dětí, knihovníků a učitelů o nejoblíbenější dět-
skou knihu vydanou v roce 2012. Hlasovací lístky jsou k vyzvednutí v oddělení 
pro děti. Vyplnit je můžete i elektronicky na našich stránkách www.slavoj.cz a 
odeslat na adresu knihovna@slavoj.cz. 
Ručně vyplněné lístky odevzdejte na dětském oddělení knihovny do 12. 3. 
2013. Z odpovědí vylosujeme osm účastníků ankety, kteří obdrží tričko s lo-
gem Městské knihovny Slavoj a pět výherců pojede na slavnostního vyhlášení 
výsledků této ankety v Památníku národního písemnictví v Praze. 

KOLEM SVĚTA ANEB CESTOVÁNÍ NEJEN ZA ZVÍŘATY: 
KEŇA, NÁRODNÍ PARKY KENI 2005 A 2006 
Roman Rozínek
6. 2. od 18:00 hod., přednáškový sálek knihovny, vstup zdarma 
Vypravte se s námi do národních parků Keni. Nosorožci a sloni z Tsavo West, 
sloni v táboře Amboseli, Masajové v Masai Mara, hroši v čísté vodě a lodge 
pod Mont Keňa. Stanování s hrochy na Tana River a návod, jak se nechat kop-
nout do hlavy od kudu.

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI – Jitka Šmelhausová
11. 2. od 17:00 hod., přednáškový sálek knihovny, vstup zdarma
Trénink paměti a duševních schopností není jen příjemnou zábavou. Pro 
starší lidi je to i způsob, jak si zvednout sebevědomí a zároveň může být i 
užitečnou prevencí proti přirozenému zhoršování paměti. 

POHÁDKOTERAPIE – DUHOVÉ POHÁDKY 
15. 2. od 14:00 hod., přednáškový sálek knihovny, vstup zdarma
Tentokrát jsme si pro všechny malé a velké posluchače, kteří mají rádi pohád-
kové příběhy, připravili barevné pohádky plné cizokrajných hrdinů. 

SETKÁNÍ S ODBORNÍKEM: TEXTILNÍ TVORBA 
Stanislava Iglová
22. 2. od 14:00 hod., přednáškový sálek knihovny, vstupné dobrovolné
Kreativní setkání s odbornicí na techniku patchwork a nejen zaškolení do 
této textilní techniky si můžete vyzkoušet pod vedením zručné lektorky.

BANÁT – Martin Svoboda 
27. 2. od 18:00 hod., přednáškový sálek knihovny, vstupné dobrovolné
Banát, místo v rumunských horách, kde téměř 200 let žijí Češi – naši krajané. 
Tato jedinečná oblast, která byla desítky let odříznuta od civilizace, se stala 
jakýmsi skanzenem české kultury a tradičního vesnického života. Materiály 
Martina Svobody byly pořízeny během jeho téměř dvouměsíčního pobytu 
v této oblasti. 

Městská knihovna Slavoj, Tylova 512, Dvůr Králové n. L.; 
tel.: 499 320 157, 721 390 348, 606 531 153; 
e-mail: knihovna@slavoj.cz, www.slavoj.cz

VÍTE, ŽE...
... Městská knihovna Slavoj nabízí možnost prezenčního seznámení se 
čtečkou elektronických knih? Jak funguje  a jak se čte pomocí technolo-
gie 21. století, si můžete vyzkoušet ve studovně časopisů v 1. patře budovy 
knihovny v Tylově ulici.

... kino Svět nabízí rezervaci přes internet? Stačí si vybrat volná místa u 
daného filmu na www.kino-svet.cz a vyplnit jméno. Následně vám bude vy-
generován rezervační kód, na který vám budou vydány vstupenky v poklad-
ně kina. Nezapomeňte si vyzvednout vstupenky na představení, nejpozději 
15 minut před začátkem promítání.

... kino Svět promítá vybrané filmy digitálně ve standardu DCI v digi-
tální 2D verzi a 3D verzi s brýlemi, dále je vybaveno špičkovým zvukovým 
systémem Dolby Digital Surround EX a novými, pohodlnými sedačkami?

M Ě S T S K É  M U Z E U M
Otevírací doba: 
út–pá 09:00–12:00 hod. a 13:00–16:00 hod., 
so–ne 13:00–17:00 hod. Více na www.muzeumdk.cz.

08.02.2013–24.03.2013, výstavní síň ve Staré radnici na náměstí TGM
Výstava historických fotografií se sportovní tématikou ze sbírek městského 
muzea, Geislerovy sbírky a osobních archivů občanů města Dvora Králové nad 
Labem. Výstava je vzpomínkou na počátky sportovních oddílů v našem městě 
a připomínkou sportovců, kteří se zapsali do dějin československého, evrop-
ského ale i světového sportu. Více o této výstavě na str. 11 Novin královédvor-
ské radnice. Vstupné: dospělí 20 Kč; děti, studenti, důchodci 1    5 Kč.

KRÁLOVÉDVORSKÝ SPORT VE FOTOGRAFIÍCH

neděle 3. 2. od 16:00 hod., přednáškový sál v budově Špýcharu 
KAŠPáREK U JEŽIBABY – divadlo ZVONEČEK, vstupné dobrovolné
neděle 17. 2. od 16:00 hod., přednáškový sál v budově Špýcharu 
KOCOUR V BOTáCH – divadlo ZVONEČEK, vstupné dobrovolné

LOUTKOVÉ POHÁDKY PRO NEJMENŠÍ

Seminář pro rodiče o znakové řeči pro slyšící batolata. Neumí vaše mimi ještě 
mluvit a přesto cítíte, že vám chce něco sdělit? Přijďte se naučit, jak komuniko-
vat pomocí znaků se svými batolaty. Cena od 499 Kč včetně materiálů. Hlídání 
dětí po předchozí domluvě zajištěno. 

PROGRAM BABY SIGNS   středa 13. 2. 2013 od 9:30 do 11:30 hod..

Přidejte se k nám na dobrodružnou výpravu vlakem do zábavního parku Ton-
go Hradec Králové. Sraz v 7.45 hod na vlakovém nádraží ve Dvoře Králové n. L., 
svačinky s sebou.  Cena: 70 Kč / os. do Tonga + 100 Kč vlak dospělý (děti do 6 
let zdarma).

VÝLET DO TONGA  středa 20. 2. 2013 od 8:00 hod..

Zveme vás na besedu, kde se dozvíte, jak pečovat o citlivou pokožku. Každý 
návštěvník dostane dárek od firmy DOVE. Vstup zdarma, občerstvení a hlídání 
dětí zajištěno.

BESEDA O KOSMETICE pondělí 25. 2. 2013 od 10:00 hod. 

Maminky i děti se mohou těšit na oblíbené „Pejskování“. Děti se budou přiro-
zeným způsobem seznamovat se zvířecím tvorem a pejsek Mája pod vedením 
zkušené canisterapeutky Hany Böhmové dětem předvede, co všechno dokáže.

PROŽITKOVÁ CANISTERAPIE   čtvrtek 28. 2. 2013 od 9:30 hod.

KONCERT KAPELY NEKUŘ TOHO TYGRA
16. března 

PŘIPRAVUJEME


